Człowiek

religijny i związki wyznaniowe

w przestrzeni miasta w

XX i na początku XXI wieku

Elżbieta Bilska-Wodecka

Człowiek

religijny i związki wyznaniowe

w przestrzeni miasta w

XX i na początku XXI wieku

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
Kraków 2012

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta
Praca naukowa finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę
w latach 2009–2012 jako projekt badawczy pt.: Homo religiosus w przestrzeni miasta w XX i na początku
XXI wieku (nr N N306 038936)

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Długosz
prof. dr hab. Eugeniusz Rydz
Korekta językowa: Dorota Trzcinka
Tłumaczenie na język angielski: Grzegorz Zębik
Komputerowy skład tekstu, przygotowanie do druku
i projekt okładki: Elżbieta Bilska-Wodecka
Fotografia na okładce: polskokatolicki kościół pw. śś. Piotra i Pawła w Szczecinie,
fot. Elżbieta Bilska-Wodecka

© Copyright by the Institute of Geography and Spatial Management
of the Jagiellonian University, and Elżbieta Bilska-Wodecka
Cracow 2012
Printed in Poland
ISBN 978-83-88424-77-9

Wydawca
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska
tel. +48 12 664-52-50, fax +48 12 664-53-85
www.geo.uj.edu.pl
Druk
Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Konfederacka 6, 30-306 Kraków, Polska
tel. +48 12 266-40-00, fax +48 12 269-02-84
www.sdb.krakow.pl

4

Spis treści

Spis treści

Przedmowa .................................................................................................................... 9
1. Wstęp ........................................................................................................................ 11
1.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 11
1.2. Przedmiot badań i cel pracy .......................................................................... 12
1.3. Zakres czasowy i przestrzenny opracowania ......................................... 14
1.4. Problem badawczy w świetle literatury przedmiotu ................................ 14
2. Podstawy metodyczne ........................................................................................... 23
2.1. Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem badań .............................. 23
2.2. Charakterystyka materiałów źródłowych .................................................. 25
2.3. Metody badań .................................................................................................. 30
3. Podstawy teoretyczne ............................................................................................ 33
3.1. Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni ......................... 33
3.1.1. Charakterystyka człowieka religijnego ............................................. 33
3.1.2. Przestrzeń religijna ............................................................................... 37
3.1.3. Funkcje religijne miasta ....................................................................... 39
3.2. Przemiany religijności .................................................................................... 42
3.2.1. Sekularyzacja społeczeństwa .............................................................. 44
3.2.2. Funkcjonowanie wolnego rynku religijnego .................................... 47
3.3. Czas święty i czas świecki .............................................................................. 48
3.3.1. Charakterystyka i podział czasu ........................................................ 49
3.3.2. Czas religijny w budżetach czasu ...................................................... 53
3.4. Ujęcie relacyjne ................................................................................................ 53
5

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta

4. Czynniki polityczne warunkujące sytuację związków wyznaniowych ..... 55
4.1. Początek XX wieku .......................................................................................... 55
4.1.1. Cesarstwo niemieckie .......................................................................... 57
4.1.2. Cesarstwo rosyjskie .............................................................................. 57
4.1.3. Monarchia austro-węgierska .............................................................. 59
4.2. Dwudziestolecie międzywojenne .................................................... 59
4.2.1. Sytuacja związków wyznaniowych w Polsce .................................. 59
4.2.2. Problemy funkcjonowania związków wyznaniowych
w Niemczech ........................................................................................ 66
4.3. Okres II wojny światowej ........................................................................... 67
4.4. Religia i związki wyznaniowe w PRL .......................................................... 69
4.4.1. Ideologiczne podstawy kształtowania relacji państwo–Kościół
w państwie socjalistycznym .............................................................. 69
4.4.2. Kreowanie i realizacja polityki wyznaniowej .................................. 71
4.4.3. Przykłady realizacji polityki wyznaniowej wobec niektórych
Kościołów i związków wyznaniowych ............................................ 72
4.4.4. Działania PZPR propagujące laicki styl życia .................................. 81
4.5. Nowe oblicze zróżnicowania wyznaniowego od 1990 roku ............ 83
4.6. Stopień ingerencji państwa w regulację rynku religijnego ....................... 86
5. Przemiany struktury wyznaniowej miast a pluralizm religijny .................. 93
5.1. Zróżnicowanie wyznaniowe wybranych państw ościennych i ziem
polskich od początku XX wieku ................................................................... 94
5.2. Czynniki przemian struktury wyznaniowej wybranych miast ...................... 102
5.3. Liczba i zróżnicowanie związków wyznaniowych .................................. 110
5.4. Liczba, odsetek i narodowość członków związków wyznaniowych .... 115
5.5. Typy zróżnicowania wyznaniowego miast ............................................... 141
6. Człowiek religijny i związki wyznaniowe
w przestrzeni religijnej miasta ......................................................................... 147
6.1. Obecność członków związków wyznaniowych w przestrzeni miasta .... 147
6.2. Podstawowe jednostki administracji religijnej ......................................... 162
6.2.1. Czynniki rozwoju ............................................................................... 162
6.2.2. Dynamika przemian .......................................................................... 164
6.2.3. Liczba wiernych i obszar parafii ....................................................... 169

6

Spis treści

6.3. Obiekty sakralne związane z funkcjonowaniem podstawowych
jednostek administracji religijnej ................................................................ 174
6.3.1. Lokalizacja obiektów sakralnych i pozwolenie na budowę ......... 174
6.3.2. Problemy związane z budową obiektów sakralnych .................. 181
6.3.3. Adaptacja budynków świeckich na obiekty sakralne ................... 189
6.3.4. Zmiany własnościowe obiektów sakralnych ................................ 191
6.3.5. Wyburzenia obiektów sakralnych .................................................. 198
6.4. Prawidłowości rozwoju sieci parafialnej w miastach w XX wieku ....... 202
7. Wykorzystanie czasu na czynności religijne .................................................. 207
7.1. Czas religijny w kalendarzach .................................................................... 207
7.2. Świętowanie i praca w dni świąteczne ...................................................... 217
7.3. Czynniki warunkujące wykorzystanie czasu na czynności religijne .... 220
7.4. Wybrane aspekty życia religijnego ............................................................. 223
7.4.1. Kościół rzymskokatolicki .................................................................. 223
7.4.2. Inne kościoły chrześcijańskie ............................................................ 233
7.4.3. Żydzi i karaimi .................................................................................... 235
8. Człowiek religijny i związki wyznaniowe w czasie i przestrzeni ............. 239
8.1. Przemiany przestrzeni religijnej ................................................................. 239
8.1.1. Podziały przestrzeni religijnej .......................................................... 239
8.1.2. Cykl ewolucji przestrzeni religijnej ................................................. 241
8.1.3. Ewolucja przestrzeni religijnej badanych miast ............................ 245
8.2. Człowiek religijny i związki wyznaniowe jako podmioty kształtujące
przestrzeń religijną ....................................................................................... 246
9. Wnioski .................................................................................................................. 253
Bibliografia ................................................................................................................. 257
Religious man and religious organizations in the 20th and 21st century
city space (Summary) ..................................................................................... 285
Spis tabel .................................................................................................................... 291
Spis rycin .................................................................................................................... 295
Spis fotografii ............................................................................................................. 299
Spis tabel w aneksie (CD) ........................................................................................ 301

7

Wstęp

1
Wstęp

1.1. Wprowadzenie
Od wieków ludność większości wielkich miast była zróżnicowana nie tylko pod
względem etnicznym czy ekonomicznym, lecz także religijnym. Można zaryzykować stwierdzenie, że choć struktura wyznaniowa dużych miast przeważnie
odzwierciedla strukturę wyznaniową kraju, w którym dane miasto się znajduje,
jest też mikrokosmosem, w którym zawsze znajdzie się miejsce dla nowych grup
wyznaniowych1. Widocznym znakiem obecności człowieka religijnego i różnych
związków wyznaniowych jest istnienie charakterystycznej dla każdego miasta
przestrzeni religijnej2.
Na początku XX wieku większość miast europejskich przeżywała, rozpoczęty w XIX wieku, okres dynamicznego rozwoju, który spowodowany był m.in.
przemianami społeczno-gospodarczymi, głównie rozwojem przemysłu. Nie
bez znaczenia była również sytuacja polityczna. Wraz z rozwojem przemysłu
i powstawaniem nowych miejsc pracy do miast w poszukiwaniu zatrudnienia
zaczęła napływać ludność z obszarów wiejskich i z zagranicy. Sytuacja ta była
jedną z przyczyn wykształcenia się zróżnicowanej struktury narodowościowej
i językowej w miastach. W większości przypadków to zróżnicowanie dotyczyło
również struktury wyznaniowej. W I połowie XX wieku w wielu przypadkach
to religia była jednym z ważniejszych czynników integrujących grupy społeczne
w przestrzeni miasta. Wraz z postępowaniem przemian społecznych, m.in. w stylu
życia, ranga religii w życiu człowieka zaczęła się zmniejszać. Podkreślić należy,
że miasta były miejscem, gdzie już w początku XX wieku stopniowo zaczęły
uwidaczniać się procesy, w wyniku których wyłoniła się grupa osób nienależących do żadnej wspólnoty wyznaniowej. Obecnie stanowią oni znaczący odsetek
ludności wielkich miast.
1

2

Pojęcie „mikrokosmos” w odniesieniu do miasta zastosował N. Davies. Por. N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego. Vratislavia, Breslau, Wrocław, Wydawnictwo
Znak–Zakład Narodowy im. Ossolińskich Fundacja, Kraków [2002].
Szczegółowa definicja i charakterystyka przestrzeni religijnej została przedstawiona w rozdziale 3.1.2.
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Ustabilizowana struktura wyznaniowa z końca XIX i początku XX wieku
ulegała zmianom szczególnie po zakończeniu I i II wojny światowej, przy czym
to wydarzenia z lat 1939–1945 wywarły największy wpływ na kształt współczesnej struktury wyznaniowej. Eksterminacja ludności żydowskiej przez nazistów
w czasie wojny oraz wysiedlenia ludności autochtonicznej po jej zakończeniu
przyczyniły się do stopniowego zanikania różnorodności wyznaniowej.
Przejęcie władzy przez komunistów w 1944 roku również nie pozostało bez
wpływu na powojenny kształt przestrzeni religijnej miast w Polsce. Gwałtowne
przemiany obejmowały nie tylko strukturę wyznaniową, lecz także rozmieszczenie obiektów sakralnych. Niektóre z nich bezpowrotnie zniknęły z krajobrazu
miejskiego lub zmieniły swoje funkcje. Stopniowo zachodzące zmiany stylu życia zaczęły również oddziaływać na sferę religijną, doprowadzając zarówno do
spadku liczby ludności należącej do związków wyznaniowych, jak i zmieniając
także sposób wyrażania przez nią obecności w przestrzeni.

1.2. Przedmiot badań i cel pracy
Problem zróżnicowania wyznaniowego miast w granicach współczesnej Polski
rzadko był przedmiotem samodzielnych badań. Najczęściej podejmowano go przy
okazji studiów monograficznych jako jeden z elementów charakterystyki zmian
zachodzących w przestrzeni danego miasta. Do tej pory powstało kilkanaście
monografii dotyczących m.in. zagadnień wyznaniowych w wybranych miastach
w I połowie XX wieku3.
Pomimo wzrostu zainteresowania problematyką zróżnicowania religijnego
ludności miast w literaturze przedmiotu brak jest opracowań porównawczych,
porządkujących stosowaną terminologię oraz podejmujących próbę ukazania
podobieństw i skali różnic jakie występują pomiędzy przestrzenią religijną poszczególnych miast. Nieliczne prace dotyczące aktualnej struktury wyznaniowej
miast nie pozwalają określić, w jakim stopniu współczesne polskie miasta różnią
się od zachodnioeuropejskich pod względem wyznaniowym oraz w jakim kierunku następują przemiany ich przestrzeni religijnej. Istotnym problemem jest też
ustalenie liczby osób nienależących do żadnych związków religijnych, informacja
ta bowiem może być ważnym wskaźnikiem w określeniu kierunków przemian
współczesnej struktury wyznaniowej dużych miast polskich.
Przedmiotem badań były działania podejmowane przez człowieka religijnego
(łac. homo religiosus) mające na celu zapewnienie możliwości realizacji podstawowych potrzeb związanych z życiem religijnym. Do przejawów realizacji tych
3

Np. E. Alabrudzińska, Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920–1939, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995; H. Heyden, Die Kirchen Stettins und ihre Geschichte, Druck
und Verlag Fischer & Schmidt, Stettin 1936, http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/doccontent?id=270&dirids=1 (1.09.2010); M. Nietyksza, Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku,
PWN, Warszawa 1971; S. Piech, W cieniu kościołów i synagog. Życie religijne międzywojennego Krakowa
1918–1939, Wydawnictwo i drukarnia „Secesja”, Kraków 1999.
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potrzeb zaliczyć można np.: zakładanie i działalność związków wyznaniowych,
możliwości sprawowania kultu, przestrzeganie czasu sakralnego oraz wpływ na
kształtowanie i przemiany przestrzeni religijnej miasta poprzez m.in. budowę
obiektów sakralnych.
Celem poznawczym pracy było określenie czynników kształtujących
przestrzeń religijną największych miast Polski w XX i na początku XXI wieku
ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w niej człowieka religijnego
(łac. homo religiosus) i związków wyznaniowych. Człowiek religijny stara się tak
zagospodarować przestrzeń i organizować życie codzienne, aby móc żyć zgodnie
z wyznawanymi zasadami. Odnosi się to zarówno do jednostki, jak i do zbiorowości charakteryzującej się podobnymi cechami, czyli wyznającej tę samą religię.
Problem ten może być zatem rozpatrywany z punktu widzenia człowieka oraz
związku wyznaniowego, z którym się on identyfikuje i którego jest członkiem.
Wzajemne relacje pomiędzy wyznawcami różnych religii i osobami niewierzącymi mogą być wypadkową relacji pomiędzy systemami religijnymi w ogóle
oraz lokalnych stosunków wyznaniowych. Bezkonfliktowe współżycie wyznawców religii daje możliwość zagospodarowania przestrzeni w taki sposób, aby mogła
spełniać wymogi każdej z nich. W sytuacjach konfliktowych zwykle dochodzi do
dyskryminacji jednego lub kilku wyznań.
W ramach celów poznawczych została przeprowadzona analiza zagadnień,
które uwzględniają:
1. Czynniki mające wpływ na występowanie i rozmieszczenie poszczególnych religii w dużych miastach położonych we współczesnych granicach
Polski w latach 1900–2005.
2. Identyfikację związków religijnych działających w tych miastach oraz ich
charakterystykę w ujęciu czasowo-przetrzennym.
3. Analizę czynników warunkujących początek działalności i rozwój najważniejszych związków wyznaniowych oraz rozmieszczenia podstawowych
jednostek administracji religijnej i obiektów sakralnych w obrębie miasta
związanych z tymi związkami wyznaniowymi.
4. Czasowo-przestrzenną aktywność wiernych różnych związków wyznaniowych.
5. Modelowe ujęcie wpływu człowieka religijnego i związków wyznaniowych
na kształtowanie przestrzeni religijnej.
Celem metodycznym była natomiast próba opracowania procedury badawczej umożliwiającej analizowanie długookresowych przemian struktury wyznaniowej miasta. W opracowaniu tym uwzględniono zatem:
1. Możliwości pozyskiwania oraz ocenę jakości danych ilościowych charakteryzujących związki religijne.
2. Metody szacowania struktury wyznaniowej miast.
Nadrzędnym celem niniejszego opracowania było uchwycenie relacji różnych czynników i procesów wpływających na kształt przestrzeni religijnej, a nie
13

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta

szczegółowy opis historii poszczególnych związków wyznaniowych działających
w badanych miastach.

1.3. Zakres czasowy i przestrzenny opracowania
Wiek XX cechowały dynamiczne przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze. W celu wyjaśnienia przyczyn oraz przedstawienia skutków rozmieszczenia
związków wyznaniowych w przestrzeni miasta przeprowadzono badania porównawcze w wybranych miastach położonych we współczesnych granicach Polski
w latach 1900–2005. Trzeba nadmienić, iż niektóre z tych miast w I połowie XX
wieku znjadowały się w granicach innych państw.
Przyjęty w pracy, ponad stuletni zakres czasowy analizy pozwolił na ukazanie
przemian struktury wyznaniowej, rozmieszczenia obiektów sakralnych i skupisk
członków niektórych związków wyznaniowych w skali wewnątrzmiejskiej. Dał
on również możliwość identyfikacji podstawowych czynników i relacji, zarówno
tych mających wpływ na proces kształtowania przestrzeni religijnej miasta w przeszłości, jak i występujących współcześnie. Wybór tak długiego ciągu badawczego
znajduje swoje uzasadnienie w charakterze przedmiotu badań.
Wybór ram czasowych był również uzależniony od możliwości pozyskania
materiałów statystycznych. Ze względu na zróżnicowane czynniki polityczne oraz
charakter materiałów źródłowych ten zakres czasowy został podzielony na trzy
główne podokresy (1900–1918, 1919–1944, 1945–2005). Dla ziem znajdujących się pod
zaborem rosyjskim datę początkową opracowania wyznacza rok pierwszego spisu
powszechnego, przeprowadzonego w 1897 roku, a dla pozostałych rok 1900.
Na podstawie kryterium demograficznego4 wstępnie do szczegółowej analizy
wytypowano 19 miast: Białystok, Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowę, Gdańsk,
Gdynię, Gliwice, Katowice, Kraków, Lublin, Lwów, Łódź, Poznań, Sosnowiec,
Szczecin, Warszawę, Wilno, Wrocław i Zabrze. Z powodu braku możliwości pozyskania materiałów archiwalnych dla całego okresu badawczego z opracowania
wykluczono: Lwów, Wilno i Zabrze. Ze szczegółowych badań wyłączono również
Gdynię5, jako że budowę tego miasta rozpoczęto w 1925 roku i w związku z tym
nie było dla niej danych od 1900 roku.

1.4. Problem badawczy w świetle literatury przedmiotu
Jak już wcześniej wspomniano, literatura dotycząca problematyki wyznaniowej
w miastach zarówno w Polsce, jak i za granicą jest raczej skromna. Przeważają
4

5

Podstawowym kryterium była liczba ludności w 1931 roku, przekraczająca 80 tys. mieszkańców
w miastach położonych na terenie II Rzeczypospolitej oraz na terenach, które po II wojnie światowej
znalazły się w granicach Polski.
Gdynia była przedmiotem opracowania o podobnej tematyce. Por. L. Przybylska, Zróżnicowanie
przestrzeni sakralnej Gdyni, Wyd. Bernardinum, Gdynia–Pelplin 2008, Regiony Nadmorskie, t. 14.
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w niej prace monograficzne i popularnonaukowe, zaś brak jest opracowań metodologicznych prezentujących nowe ujęcia modelowe i teoretyczne. Ponieważ
w niniejszym opracowaniu po raz pierwszy podjęto próbę zastosowania wybranych koncepcji do wyjaśnienia problematyki wyznaniowej miast, literatura
bezpośrednio ich dotycząca zostanie omówiona w rozdziale 3.
Aktywność religijna mieszkańców miast może być rozpatrywana w wielu
aspektach, dlatego jest jednym z problemów badawczych różnych dyscyplin
naukowych — nie tylko geografii, lecz także historii, etnologii, religioznawstwa
i socjologii. Skutkuje to występowaniem różnych kierunków badawczych i skal
prowadzonych badań oraz różnorodnością stosowanych koncepcji i teorii wyjaśniających6. Grzegorz Węcławowicz zauważył, że w geograficznych badaniach
struktury przestrzennej miast istnieją dwa trendy: (a) specjalistyczny, wykorzystujący doświadczenia innych nauk, oraz (b) badania całościowe7. Dlatego w przypadku analiz prowadzonych w nurcie geografii religii często mają zastosowanie
teorie wykorzystywane w religioznawstwie.
Badania struktury wyznaniowej miast można zaliczyć do badań szczegółowych, prowadzonych w nurcie geografii religii, wyjaśniających tylko jeden z aspektów przestrzeni miejskiej, w tym przypadku zróżnicowania wyznaniowego.
Obecność religii w przestrzeni miasta była analizowana w ramach nauk geograficznych głównie przez geografię miast, geografię społeczną, geografię ludności
i geografię religii. Każda z tych dyscyplin geograficznych w swoisty dla siebie
sposób kładła nacisk na inny aspekt wynikający z różnorodności religijnej.
Pierre George, jeden z czołowych przedstawicieli geografii miast, postulował, aby określenie struktury geograficznej miasta obejmowało: (a) wyróżnienie
materialnych elementów miasta: dzielnice stare, dzielnice o wysokiej zabudowie,
dzielnice willowe, dzielnice przemysłowe; (b) lokalizację terenów, na których
zostały zlokalizowane obiekty publiczne, np. budynki administracyjne, obiekty
kultu religijnego, instytucje kulturalne, hotele, restauracje, ogrody, parki, stadiony,
obiekty handlowe i usługowe8. W geografii miast zróżnicowanie wyznaniowe
było również brane pod uwagę przy analizie poziomu i jakości życia jako jeden
z czynników9.
Nowsze podejścia badawcze w geografii miast oraz spojrzenie na miasto
przez pryzmat geografii społecznej mają wiele wspólnych cech: (a) postrzegają
one bowiem religię jako jeden z czynników zróżnicowania struktur społecznych
oraz segregacji przestrzennej10; (b) podkreślają znaczący udział religii w tworzeniu nieformalnych relacji społecznych oraz duży wpływ ceremonii religijnych
G. Węcławowicz, Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle
analizy czynnikowej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 1975, nr 116, s. 7.
7
G. Węcławowicz, Struktura przestrzeni, op. cit., s. 8.
8
P. George, Miasto, tłum. S. Berezowski, PWN, Warszawa 1956, s. 30.
9
G. Węcławowicz, Struktura przestrzeni, op. cit.
10
Np. M. Pacione, Urban geography: a global perspective, Routledge, Oxford 2001, s. 364; V. Del Casino, Jr.,
V. J. Del Casino, Social geography: a critical introduction, Willey–Blackwell, London 2009, s. 23, 74, 110.
6
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na integrację podzielonego społeczeństwa11. W geografii ludności, podobnie jak
w geografii społecznej, religia — obok czynnika etnicznego — była tylko jednym
z elementów branym pod uwagę w analizach zróżnicowania struktur demograficznych12 miasta.
Z kolei w badaniach miast podejmowanych w ramach geografii religii zwracano uwagę na takie zagadnienia jak: (a) krajobraz sakralny i krajobraz religijny
ze szczególnym uwzględnieniem struktury wyznaniowej13 lub rozmieszczenie
obiektów sakralnych różnej rangi14; (b) segregacja mieszkaniowa pod względem
religijnym15; (c) symbolika przestrzeni16.
Przez niektórych badaczy geografia religii uważana jest za subdyscyplinę
geografii kultury17. Stąd też bierze się przekonanie, że wiele problemów badawczych w geografii religii ma źródła kulturowe. Odzwierciedleniem tych poglądów
jest tematyka podejmowanych opracowań, dotycząca m.in. czynników lokalizacji
obiektów sakralnych różnych religii.
W jednym z pierwszych opracowań dotyczących problematyki badawczej
geografii religii Paul Fickeler18 postulował, aby prowadzono badania wzajemnych
relacji np. pomiędzy krajobrazem kulturowym a osadnictwem. Pierre Deffontaines19 i Erich Isaac20 postrzegali religię jako jeden z ważniejszych czynników mających wpływ na przekształcenia krajobrazu. Zwracali również uwagę na fakt, że
człowiek religijny może kształtować inne sfery życia zgodnie z wymogami swojej
wiary. Stąd też w późniejszym okresie do głównych tematów badawczych geoNp. A. Latham, K. McNamara, Key concepts in urban geography, Sage, Thousand Oaks 2009, s. 149, 153.
Zob. np. A. Jagielski, Geografia ludności, PWN, Warszawa 1977, s. 177–180.
13
E. Bilska-Wodecka, Krajobraz religijny historycznego centrum Amsterdamu od XIII do XX w., [w:] B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum, t. 2, IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 159–171; J.E. Gagnon, A. Germain,
Espace urbain et religion: esquisse d’une géographie des lieux de culte minoritaires de la région de Montréal,
Cahiers de Géographie du Québec, 2002, Vol. 46, No. 128, s. 143–163; R. Matlovič, Sakralizacja –
cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej miasta postkomunistycznego na przykładzie Preszowa,
[w:] XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej
przemiany, Kat. Geogr. Miast i Turyzmu UŁ, Kom. Geogr. Osadn. i Ludn. PTG, ŁTN, Łódź 2000,
s. 121–128; Ch.C. Park, Sacred worlds. An introduction to geography and religion, Routledge, London, New
York 1994, s. 197–244; C. Peach, Muslims, Hindus and Sikhs in the new religious landscape of England,
Materiały z konferencji Religious landscape of Europe („State/Church (Religion) relationships in
Europe”), Amsterdam 31.03–3.04.2004 (mps).
14
Np. L. Przybylska, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, op. cit.
15
S. Hershkowitz, Residential segregation by religion: a conceptual framework, Tijdschrift voor Economische
en Sociale Geografie, 1987, Vol. 78, s. 44–52.
16
Np. M. Madurowicz, Strefa sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy, Wyd. Akademickie „Dialog”,
Warszawa 2002.
17
P. Fickeler, Grundfrage der Religionsgeographie, Erdkunde, 1947, Bd. 1, Lfg. 4–6, s. 121; G.J. Levine, On
the geography of religion, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, 1986, Vol. 11,
No. 4, s. 428.
18
P. Fickeler, Grundfrage der Religionsgeographie, op. cit., s. 143.
19
P. Deffontaines, Géographie et religions, Gallimard, Paris 1948, s. 12.
20
E. Isaac, Religion, landscape and space, Landscape, 1959–60, Vol. 9 (Winter), s. 14–18.
11

12

16

Wstęp

grafii religii E. Isaac zaliczył m.in. wpływ religii na krajobraz kulturowy regionu,
strukturę wyznaniową, cechy demograficzne i koncentrację grup religijnych21.
Geograficzne analizy rozmieszczenia wyznań w mieście pojawiły się w literaturze naukowej na początku XX wieku, ale struktura wyznaniowa nie była
dla autorów tych prac głównym tematem badawczym, lecz stanowiła jeden
z elementów opisu miasta. Problematyka zróżnicowania wyznaniowego miast
w polskiej geografii nie jest tematem nowym, bo podejmowano go już w I połowie
XX wieku. Podstawą opracowań tego rodzaju zagadnień były spisy powszechne
oraz materiały zbierane przez biura statystyczne miast. Większość publikacji
powstałych w tym nurcie, poza pracą Jana Stanisława Bystronia22, nie stanowiło
samodzielnych opracowań; było tak w przypadku geograficznych monografii
Berlina23, Nowego Sącza24 czy Tarnowa25. Nieliczne są też artykuły w czasopismach naukowych dotyczące problematyki rozmieszczenia wyznań26. Wszystkie
te prace, wykonane zgodnie z podejściem klasycznym, były typowym opisem
rozmieszczenia wyznawców różnych religii, często pozbawione głębszej analizy
badanego zjawiska.
Po zakończeniu II wojny światowej, pomimo ogromnych zmian w strukturze
wyznaniowej miast polskich, z przyczyn politycznych temat ten nie był podejmowany w polskich badaniach geograficznych aż do połowy lat 90. XX wieku.
W okresie powojennym w niektórych opracowaniach dotyczących zróżnicowania
etnicznego wspominano o religii jako o jednym z elementów wyróżniających daną
grupę ludności ze zbiorowości innych grup w mieście. Czołowi przedstawiciele
geografii miast, np. P. George27, G. Węcławowicz28, jak i reprezentanci geografii
religii rzadko wspominali o znaczeniu struktury wyznaniowej w badaniach
struktur miejskich.
Struktury przestrzenno-wyznaniowe i krajobraz sakralny miast ponownie
stały się przedmiotem badań geograficznych dopiero w I połowie lat 90. XX wieku.
Powstawały wtedy prace magisterskie oraz różnego rodzaju opracowania naukowe, których głównym celem najczęściej była inwentaryzacja obiektów należących
do związków wyznaniowych funkcjonujących w mieście. W opracowaniach tych
koncentrowano się przede wszystkim na lokalizacji oraz historii obiektów sakralE. Isaac, Religion, op. cit.
J.S. Bystroń, Rozwój demograficzny Krakowa (Tworzenie się centrum wielkomiejskiego w Krakowie), Ekonomista, 1915, R. XV, t. 1–2, s. 112–160.
23
F. Leyden, Gross-Berlin. Geographie der Wetlstadt, Ferdinand Hirt, Breslau 1933.
24
W. Kubijowicz, Z antropogeografii Nowego Sącza, Prace Instytutu Geograficznego UJ, 1927, z. 8.
25
Z. Simche, Tarnów i jego okolica. Wydano ku uczczeniu sześćsetnej rocznicy założenia miasta Tarnowa,
Nakładem Gminy miasta Tarnowa, Tarnów 1930.
26
A. Melezin, Ludność żydowska w Warszawie, Wiadomości Geograficzne, 1937, t. XV, s. 94–98.
27
P. George, Miasto, op. cit., s. 30; J. Beaujeu-Garnier, G. Chabot, Zarys geografii miast, tłum. W. Świeżawska, PWE, Warszawa 1971, s. 476–477.
28
G. Węcławowicz, Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Wyd. Nauk. PWN,
Warszawa 2003, s. 79–85.
21
22
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nych. Do ważniejszych publikacji o tej tematyce zaliczyć można prace dotyczące
np. Gdyni29, Warszawy30, Wrocławia31, Krakowa32, Poznania33 czy Łodzi34.
Skutki przestrzenne, społeczne i gospodarcze zróżnicowania religijnego
rzadko były podejmowane przez geografów jako samodzielny temat badawczy.
Struktura wyznaniowa miasta była analizowana najczęściej w powiązaniu ze zróżnicowaniem etnicznym. W ujęciu tym, szczególnie w geografii amerykańskiej i brytyjskiej, religia była jednym z czynników określających odrębność grupy zazwyczaj
w odniesieniu do imigrantów. W tym nurcie powstały opracowania dotyczące,
m.in. rozmieszczenia ludności żydowskiej w Londynie35, rozmieszczenia katolików i protestantów w Belfaście36 oraz Żydów i Arabów w miastach izraelskich37.
Pod koniec lat 90. XX wieku zaczęły powstawać prace dotyczące rozmieszczenia
muzułmanów oraz emigrantów z innych państw azjatyckich w miastach francuskich, niemieckich i brytyjskich38. Christian Park39 podaje za R.B. Martinem, że do
L. Przybylska, Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni, op. cit.
B.M. Bulska, Warszawa u schyłku XIX i na progu XXI wieku w dokumentacji statystycznej, PTS Oddz.
Warszawski, Warszawa 2000; A. Gawryszewski, Ludność Warszawy w XX wieku, IGiPZ PAN im. S.
Leszczyckiego, Monografie, t. 10, Warszawa 2009; M. Madurowicz, Strefa sacrum, op. cit.; T. Zubilewicz, Rozmieszczenie obiektów sakralnych w Warszawie, Warszawa 1985 (mps).
31
J. Froniewski, Geograficzne aspekty wyznań religijnych we Wrocławiu, Acta Universitatis Wratislaviensis,
1620, Prace Instytutu Geograficznego, 1994, ser. B, 10, s. 67–90.
32
E. Jurkiewicz, Z. Górka, Wybrane aspekty funkcji sakralnej Krakowa, Folia Geographica, ser. Geographica
Oeconomica, 1992–1993, Vol. 25–26, s. 65–79; A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii
religii, Wyd. UJ, Kraków 2003, s. 222.
33
J.J. Parysek, S. Staszewska, Kościoły Poznania: sacrum i profanum, [w:] B. Domański, S. Skiba (red.),
Geografia i sacrum, t. 2, IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 343–358.
34
J. Dzieciuchowicz, E. Klima, S. Mordwa, W. Retkiewicz, Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004; I. Jażdżewska, I. Nau, Przestrzeń
sakralna Łodzi w latach 1945–1999, [w:] XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne.
Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Kat. Geogr. Miast i Turyzmu UŁ, Kom. Geogr. Osadn.
i Ludn. PTG, ŁTN, Łódź 2000, s. 129–137; Klima E., Przestrzeń religijna miasta, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2011; M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa
kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005; S. Liszewski
(red.), Łódź. Monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009.
35
S. Waterman, B.A. Cosmin, Residental patterns and processes: a study of Jews in three London boroughs,
Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, 1988, Vol. 13, No. 1, s. 79–95.
36
F.W. Boal, The urban residential sub-community; a conflict interpretation, Area, 1972, Vol. 4, s. 164–168;
F.W. Boal, Ethnic residential segregation, [w:] D.T. Herbert, R.J. Johnston (ed.), Social Areas in the City,
t. 1, Spatial Processes and Form, Wiley, London 1976, s. 41–79.
37
B.A. Kipnis, I. Schnell, Changes in the distribution of Arabs in mixed Jewish-Arab cities in Israel, Economic
Geography, 1978, Vol. 54, No. 2, s. 160–180; G. Rowley, Divisions in the holy city, Geographical Magazine, 1984, Vol. 56, s. 196–202; Y. Ben-Arieh, The growth of Jerusalem in the nineteenth century, Annals of
the Association of American Geographers, 1975, Vol. 65, s. 252–269; Y. Ben-Arieh, Patterns of Christian
activity and dispersion in nineteenth century Jerusalem, Journal of Historical Geography, 1976, Vol. 2,
s. 49–69; D. Baly, Jerusalem, city of our solemnities; politics of the Holy City, Geographical Perspectives,
1979, Vol. 42, s. 8–15.
38
C. Peach, Muslims, Hindus and Sikhs, op. cit.; H. Knippenberg (red.), The Changing religious landscape
of Europe, Het Spinhuis, Amsterdam 2005.
39
Ch.C. Park, Sacred worlds, op. cit., s. 182.
29
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tej pory w literaturze naukowej brak opracowań dotyczących wpływu religii na
zróżnicowanie przemian sąsiedztwa w skali wewnątrzmiejskiej.
Niemniej jednak większość opracowań zarówno amerykańskich, jak i europejskich koncentruje się bardziej na zróżnicowaniu etnicznym niż wyznaniowym miast. W badaniach mniejszości etnicznych nie zwraca się uwagi na fakt,
że w obrębie tej samej grupy etnicznej może występować ludność utożsamiająca
się z różnymi grupami wyznaniowymi. Na przykład ludność łemkowska mogła
należeć do Kościoła prawosławnego lub greckokatolickiego. Zdarzały się przypadki, że żydzi przyjmowali chrzest, ale nadal deklarowali swoją przynależność
do narodu żydowskiego.
Niewątpliwie związki wyznaniowe miały i nadal mogą mieć wpływ na
kształtowanie przestrzeni miejskiej. Najczęściej problem ten analizowany był
w ujęciu krajobrazowym. Wiele opracowań z tej dziedziny obejmowało zagadnienia związane z rozwojem krajobrazu sakralnego miast amerykańskich. Jednym
z czołowych przedstawicieli podejścia krajobrazowego jest Wilbur Zelinsky40.
W swoich pracach podkreślał on wielokrotnie wyjątkowość krajobrazu w centrum
miast amerykańskich, polegającą m.in. na dużym zróżnicowaniu krajobrazu kulturowego, wyrażającym się nagromadzeniem obiektów sakralnych różnych wyznań. Jego zdaniem do przyczyn tej różnorodności należy pluralizm wyznaniowy
tego kraju. Autor stwierdza, że miasta europejskie są pod tym względem bardzo
homogeniczne. Na taki stan wpływ miało występowanie w krajach europejskich
religii dominującej. Podejście tego autora41 nie zawsze znajduje potwierdzenie
w rzeczywistości. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych można
znaleźć miasta homogeniczne i bardzo zróżnicowane wyznaniowo. Ceri Peach42
twierdzi, że już w latach 70. XX wieku krajobraz miast brytyjskich zaczął ulegać
stopniowemu przekształcaniu. Jest on wzbogacany o obiekty sakralne „nowych
religii”: islamu, hinduizmu, sikhizmu. Podobna sytuacja występuje w miastach
na terenie Niemiec, Francji, Holandii43 czy Kanady44. Tak więc, jak stwierdził
Stanisław Liszewski45, różne grupy narodowościowe czy religijne miały i mogą
mieć nadal swój udział w organizacji przestrzeni miejskiej.
Tematem często podejmowanym, zarówno przez geografów, jak i historyków, jest analiza rozmieszczenia parafii i obiektów sakralnych z nimi związanych
w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Opracowania powstałe w tym
nurcie tematycznym obejmują najczęściej analizę sieci parafialnej w obrębie jedneW. Zelinsky, The Uniqueness of the American religious landscape, Geographical Review, 2001, Vol. 91,
No. 3, s. 565–585.
41
W. Zelinsky, The Uniqueness, op. cit., s. 565.
42
C. Peach, Muslims, Hindus and Sikhs, op. cit.
43
H. Knippenberg H. (red.), The Changing religious landscape, op. cit.
44
J.E. Gagnon, A. Germain, Espace urbain et religion, op. cit., s. 143–163.
45
S. Liszewski, Rola społeczności żydowskiej w organizacji przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] W. Puś, S. Liszewski (red.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991,
s. 30.
40
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go miasta46, albo też miasto jest jednym z elementów w obrębie analizy przemian
parafii na terenie diecezji47 lub regionu.
W nurcie geografii humanistycznej problematyka religijna miasta koncentrowała się głównie wokół zagadnień związanych z obiektami sakralnymi i ich
znaczeniem w przestrzeni miasta. Obecnie ważne miejsce zajmuje też analiza
symboliki obiektów świeckich, które w świadomości osób niewierzących mają
takie znaczenie jak obiekty sakralne dla osób wierzących. W ujęciu przestrzennym
ważnym problemem badawczym są relacje między sacrum a profanum, nadawanie
sakralnego charakteru przestrzeni lub jej desakralizacja48.
W etnologii badaniem zróżnicowania tożsamości społeczno-kulturowej miasta w ostatnich trzydziestu latach zajmował odrębny nurt etnografii — etnografia
miasta49. Rozwój badań etnologicznych dotyczących problematyki związanej
z etnologią miasta, jak podaje Bronisława Kopczyńska-Jaworska50, datowany jest
dopiero na koniec lat 60. i początek 70. XX wieku. Podstawą do prowadzenia tych
badań była teoria ekologii społecznej rozwinięta na początku lat 20. XX wieku
przez tzw. szkołę chicagowską.
Od początku lat 70. XX wieku badania podejmowane w różnych regionach
świata znacznie różniły się od siebie problematyką. I tak w Stanach Zjednoczonych koncentrowano się głównie na analizie problematyki etniczności oraz przemieszczania się ludności wiejskiej do miast. W Europie Zachodniej z kolei, pod
wpływem migracji ludności obcej etnicznie i kulturowo, koncentrowano się na
badaniach tożsamości społeczno-kulturowej miast. Skutkiem tego było powstanie
prac np. o mniejszości Hindusów w Wielkiej Brytanii czy imigrantów algierskich
we Francji. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej podejmowano analizy
przemian związanych z migracją ludności wiejskiej do miast pod wpływem industrializacji51. Większość tych opracowań pośrednio odnosiła się do problematyki
zróżnicowania wyznaniowego.
I. Jażewicz, Przestrzeń sakralna Koszalina po II wojnie światowej i tendencje zmian, Peregrinus Cracoviensis,
2011, z. 22, s. 251–266; E. Klima, Parafia jako przedmiot zainteresowań geografii – doświadczenia łódzkie, Peregrinus Cracoviensis, 2011, z. 22, s. 237–242; E. Klima, Przestrzeń religijna miasta, op. cit., s. 237–250.
47
E. Rydz, Kształtowanie przestrzeni i krajobrazu sakralnego diecezji bydgoskiej, Peregrinus Cracoviensis,
2011, z. 22, s. 177–195.
48
D. Jędrzejczyk, Sakralizacja i desakralizacja przestrzeni miejskiej, [w:] Geografia humanistyczna miasta,
Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2004, s. 123–166; M. Czepczyński, I. Sagan, Przestrzeń społeczna Gdańska dwudziestego wieku, [w:] D. Jędrzejczyk (red.), Humanistyczne oblicze miasta,
Wydział Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2004, s. 213–246.
49
M.G. Gerlich, Kilka uwag wstępnych, [w:] M.G. Gerlich (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa miasta,
Muzeum Miejskie w Zabrzu, Zabrze 2002, s. 3.
50
Krótką charakterystykę rozwoju badań w ramach etnologii miasta znaleźć można w artykule: B. Kopczyńska-Jaworska, Tożsamość społeczno-kulturowa a miasto jako przedmiot badań (Uwagi wstępne), [w:]
A. Koseski, A. Stawarz (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce, Polskie
Towarzystwo Etnologii Miasta, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Muzeum Niepodległości
i Miasto st. Warszawa, Warszawa-Pułtusk 2002, s. 9–11.
51
B. Kopczyńska-Jaworska, Tożsamość społeczno-kulturowa a miasto, op. cit., s. 12–13.
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Wstęp

Opracowania historyczne dotyczące rozwoju jednego wyznania w danym
mieście powstawały już w połowie XIX wieku52. Koncentrują się głównie na rozwoju jednego lub kilku związków wyznaniowych. Do grupy tej zaliczyć należy m.in.
prace Elżbiety Alabrudzińskiej53, Pawła Frankowskiego54, Grzegorza Berendta55
czy Marii Nietykszy56 oraz rozdziały w monografiach historycznych miast57. Pod
koniec lat 60. XX wieku zaczęto publikować w różnego rodzaju czasopismach
lokalnych lub naukowych artykuły o związkach wyznaniowych58.
Ważne miejsce zajmują również publikacje o charakterze ogólnym, podejmujące problematykę relacji państwo–Kościół w okresie powojennym59 oraz historię
działalności różnych Kościołów i związków wyznaniowych w skali kraju60.

Np. H. Heyden, Die Kirchen Stettins, op. cit.; J. Peiser, Geschichte der Synagogen-Gemeinde zu Stettin.
Mit 27 Bildbeilagen und einer Skizze im Text, Synagogen Gemeinde zu Stettin, Stettin 1935.
53
E. Alabrudzińska, Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy, op. cit.
54
P. Frankowski, Grupy wyznaniowe w Gdańsku w warunkach współczesnych procesów globalizacyjnych,
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
55
G. Berendt, Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920–1945 (Działalność kulturalna, polityczna i socjalna), Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych,
Gdańsk 1997, Seria Monografii, 102.
56
M. Nietyksza, Ludność Warszawy, op. cit.; M. Nietyksza, Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych
w Królestwie Polskim 1865–1914, PWN, Warszawa 1986.
57
Np. A. Romanow, Rozwój przestrzenny Gdańska, [w:] E. Cieślak (red.), Historia Gdańska, t. IV/1:
1815–1920, Wyd. Lex, Sopot 1998, s. 243–282; E. Włodarczyk, Wielkomiejski rozwój Szczecina w latach
1871–1918, [w:] B. Wachowiak (red.), Dzieje Szczecina 1806–1945, t. III, Wyd. „13 Muz”, Szczecin 1994,
s. 279–520.
58
Np. A. Michalak, Mniejszości wyznaniowe we Wrocławiu, Rocznik Wrocławski, 1967/1968, t. 11–12,
s. 160–182; A. Michalak, Wyznania religijne we Wrocławiu, Kalendarz Wrocławski, 1973, s. 253–258.
59
Np. B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. I, 1944–1955, Wyd. Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, Olsztyn 1999; t. II, cz. I, 1956–1963, Olsztyn 2000; t. II, cz. II, 1964–1970, Olsztyn 2001.
60
Np. Z. Łyko, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Wyd. Znaki Czasu, Warszawa 1988; Z. Pasek, Ruch
zielonoświątkowy. Próba monografii, ZW Nomos, Kraków 1992; A. Rykała, Mniejszości religijne w Polsce.
Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; E. Warchoł,
Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Wyd. Diecezjalne, Sandomierz 1997.
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Spis treści

Przedmowa

Zainteresowanie geografów religią sięga czasów starożytnych. Wraz z rozwojem
nauk geograficznych ewoluowała również problematyka badawcza geografii
religii. Jednym z aspektów badań o charakterze przestrzennym, obecnym w tej
subdyscyplinie geografii, jest analiza przemian struktury wyznaniowej w różnych
przedziałach czasowych oraz w różnym zasięgu terytorialnym, np. analiza struktury wyznaniowej kraju, regionu czy miasta.
Mimo że większość dużych miast europejskich i polskich cechowało znaczne
zróżnicowanie religijno-etniczne to analiza struktury wyznaniowej zaczęła pojawiać
się w opracowaniach naukowych dopiero pod koniec XIX wieku. Początek nowego,
XXI stulecia oraz dynamiczne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne są odpowiednim momentem do prowadzenia badań porównawczych w różnych skalach
przestrzennych. Stopniowe udostępnianie przez polskie archiwa dokumentów
powstałych po 1945 roku umożliwiło oszacować nie tylko liczebność związków wyznaniowych, lecz również ocenić kierunki przemian struktury wyznaniowej dużych
miast. Zebrany materiał faktograficzny pozwoli przeprowadzić analizy porównawcze struktury wyznaniowej miast polskich z innymi miastami europejskimi.
W książce przyjęto układ chronologiczno-problemowy. Składa się ona z dziewięciu rozdziałów i aneksu. We wstępie przedstawiono cel, zakres czasowy i przestrzenny pracy oraz omówiono ważniejsze publikacje związane z problematyką
podjętych badań. Rozdział drugi jest poświęcony charakterystyce podstawowych
problemów związanych z metodyką badań. W rozdziale trzecim zestawiono koncepcje teoretyczne użyteczne w wyjaśnieniu analizowanych problemów. Zakres
tematyczny rozdziału czwartego obejmuje czynniki polityczne mające wpływ
na funkcjonowanie związków wyznaniowych. Rozdział piąty zawiera analizę
czynników kształtujących strukturę wyznaniową dużych miast w obecnych granicach Polski. W rozdziale szóstym poddano analizie rozmieszczenie ważniejszych
wyznań oraz obiektów sakralnych w powiązaniu z podstawowymi jednostkami
administracji religijnej w przestrzeni tych miast i w różnych przedziałach czasowych. Rozdział siódmy jest poświęcony czynnikom warunkującym wykorzystanie
czasu na czynności religijne oraz podstawowym wskaźnikom opisującym to zja9
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wisko. Z kolei rozdział ósmy ma charakter teoretyczny i ukazuje systemowe ujęcie
czynników mających wpływ na obecność oraz aktywność człowieka religijnego
i związków wyznaniowych w przestrzeni. Pracę zamykają wnioski.
Uzupełnienie opracowania stanowi aneks zawierający zestawienie szczegółowych danych o strukturze wyznaniowej, związkach wyznaniowych i sieci
podstawowych jednostek administracji religijnej w XX wieku w piętnastu badanych miastach. Zaznaczyć należy, że bardzo różny stopień zachowania materiałów źródłowych oraz możliwość dostępu do nich miał wpływ na zróżnicowanie
zakresu niektórych zagadnień prezentowanych przez autorkę.
Niniejsza publikacja jest wynikiem badań finansowanych ze środków na naukę w latach 2009–2012 jako projekt badawczy pt.: „Homo religiosus w przestrzeni
miasta w XX i na początku XXI wieku” (nr N N306 038936).
Praca ta nie powstałaby bez życzliwości i pomocy wielu osób i instytucji. Dziękuję Panu prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu za wieloletnią opiekę naukową,
życzliwość, wielką cierpliwość, słowa otuchy w trudnych sytuacjach oraz zachętę
do realizacji planu badawczego. Słowa podziękowania kieruję do Pana prof. dr. hab.
Bolesława Domańskiego za czas poświęcony na wymianę poglądów dotyczących
przedmiotu badań i cenne uwagi, które miały duży wpływ na ostateczny kształt
pracy. Niezmiernie wdzięczna jestem Panu prof. dr. hab. Stanisławowi Liszewskiemu za dyskusje we wstępnym etapie precyzowania problematyki badawczej.
Recenzentom, Panu prof. dr. hab. Eugeniuszowi Rydzowi i Panu prof. dr.
hab. Zbigniewowi Długoszowi, jestem wdzięczna za merytoryczne uwagi, które
pozwoliły mi wyeliminować niedociągnięcia. Pracę wzbogaciły także sugestie
i wskazówki członków Rady Wydawniczej IGiGP UJ Pana prof. dr. hab. Zygmunta
Górki i Pana prof. dr. hab. Wiesława Ziaji.
Słowa wdzięczności kieruję do Pani mgr Małgorzaty Ciemborowicz i Pani
mgr Alicji Marciniak-Nowak za dopełnienie formalności związanych z drukiem
książki. Pani dr Izabeli Sołjan dziękuję za pomoc i słowa otuchy, a Panu mgr. Franciszkowi Mrozowi za udostępnienie bazy sanktuariów. Dzięki pracy Pani Doroty
Trzcinki i Pana Wojciecha Sołjana uniknęłam wielu potknięć językowych.
Serdeczne podziękowania za pomoc i życzliwość kieruję do Dyrekcji i Pracowników Archiwów Państwowych w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie,
Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Archiwum Akt Nowych
w Warszawie oraz Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Za pomoc w kwerendzie bibliograficznej dziękuję pracownikom Biblioteki
Jagiellońskiej, Biblioteki i Zbiorów Kartograficznych IGiGP UJ, Biblioteki Narodowej, Biblioteki GUS, Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki UAM oraz Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
Szczególne słowa wdzięczności kieruję do moich Najbliższych, za cierpliwość,
wyrozumiałość i nieocenioną pomoc podczas badań terenowych oraz zapewnienie
odpowiedniej ilości czasu, wolnego od obowiązków domowych, potrzebnego do
powstania tej pracy. Bez ich wsparcia praca ta nigdy by nie powstała.
10
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Podstawy metodyczne

2.1. Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem badań
Przedmiotem analizy jest człowiek religijny (łac. homo religiosus)1, wybrane aspekty
jego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej oraz działania mające na celu przystosowanie miejsc, w których ten człowiek przebywa, do życia według zasad
wyznawanej religii. Osoby, które podzielają wspólne przekonania — wyznają tę
samą religię — tworzą związek wyznaniowy (związek religijny). Przez związek
wyznaniowy rozumiemy tu zorganizowane zrzeszenie wyznawców danej religii. Możliwość zakładania organizacji religijnych jest jednym z wyznaczników
wolności religijnej2. Założenie związku wyznaniowego i jego rejestracja przez
administrację państwową są ważne, ponieważ nadają mu osobowość prawną, co
z kolei pozwala na publiczne sprawowanie kultu oraz posiadanie majątku, m.in.
obiektów sakralnych.
Religia jest to relacja, stosunek człowieka do sacrum. Émile Durkheim pisał,
że „religia jest czymś wybitnie społecznym. Wyobrażenia religijne są wyobrażeniami zbiorowymi, gdyż wyrażają rzeczywistości zbiorowe; obrzędy są sposobem
działania, który rodzi się wśród złożonych grup, mając za zadanie wzbudzanie,
utrzymywanie bądź ożywianie określonych stanów duchowych występujących
w tych grupach. [...] Rzeczywiste wierzenia religijne są zawsze wspólne określonej
grupie, która wyznaje stosowanie się do nich i praktykowanie związanych z nimi
obrzędów” 3.
Trzema podstawowymi elementami struktury religii są: (a) doktryna, (b) kult
oraz (c) organizacja religijna. Doktryna religijna jest przekazem przekonań religijnych dotyczących teorii boga, świata i człowieka. Kult religijny jest zewnętrznym
1

2

3

Charakterystyka człowieka religijnego (łac. homo religiosus) została przedstawiona w rozdziale
3.1.1.
W. Uruszczak, Z. Zarzycki, Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Kraków 2003, s. 20.
É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, [w:] F. Adamski (red.), Socjologia religii. Wybór tekstów,
Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1984, s. 9–10.
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przejawem życia religijnego. Może być sprawowany zarówno indywidualnie
— w domu, jak i zbiorowo, w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w przestrzeni lub obiekcie (np. kościele, kaplicy, zborze, synagodze4, meczecie), gdzie
w tym celu gromadzą się wyznawcy danej religii. Ważnymi elementami kultu są
m.in.: ofiara, modlitwa, oczyszczenia (ablucje), pielgrzymki i procesje. Nieodłącznym elementem kultu jest czas sakralny, który może obejmować cykl dobowy,
tygodniowy, roczny oraz wieloletni.
Większość związków wyznaniowych ma własną strukturę organizacyjną.
Na czele wyznania lub religii stoi przywódca duchowy, który poza interpretowaniem dogmatów wiary reprezentuje na zewnątrz interesy danej społeczności
wyznaniowej. Poszczególne religie wypracowały różne systemy organizacyjne
zależne m.in. od doktryny, od zasięgu czy sytuacji politycznej w danym kraju.
Współczesne systemy organizacyjne związków wyznaniowych są zazwyczaj
dziedzictwem wielowiekowej tradycji i różnią się od siebie5.
Państwo poprzez administrację rejestruje związki wyznaniowe, nadając im
osobowość prawną6. Może je także delegalizować lub określać zakres ich działalności. W zależności od zakresu aktywności można wyodrębnić trzy grupy
uprawnień związków wyznaniowych: (a) uprawnienia związane z działalnością
religijną sensu stricto obejmują m.in. takie zagadnienia, jak ustalanie doktryny religijnej, przepisów liturgicznych, form i treści obrzędów liturgicznych, urządzanie
publicznych nabożeństw czy rozpowszechnianie zasad wiary poprzez nauczanie
religii i działalność misyjną; (b) uprawnienia organizacyjno-samorządowe (m.in.
określenie struktury organizacyjnej, sposobu wyłaniania organów zarządu)
i majątkowo-finansowe (m.in. posiadanie majątku pozwalającego zabezpieczyć
działalność religijną, określenie źródeł dochodu); (c) uprawnienia związane
z wykonywaniem funkcji religijnych sensu largo (m.in. prowadzenie działalności
oświatowej, wychowawczej i charytatywnej)7.
Terytorialna struktura organizacyjna związków wyznaniowych jest zróżnicowana w zależności od wyznania i liczby wyznawców. Podstawową jednostką
organizacyjną Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego oraz Kościołów
starokatolickich jest parafia, a dla wyznań o rodowodzie protestanckim — zbór.
Dla wyznawców judaizmu jednostką terytorialnej organizacji religijnej jest gmina
wyznaniowa żydowska.
4

5
6

7

W judaizmie wyróżnia się trzy rodzaje obiektów sakralnych, w których odprawiane są modlitwy. Są
to: synagoga (bejt ha-kneset) – pomieszczenie z bimą, Arką Przymierza i co najmniej trzema Torami;
mała szkoła (bejt ha-midrasz) i pomieszczenie prywatne (miniam), w którym odprawia się modlitwy.
Por. J. Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Księgarnia
Akademicka, Kraków 1995, s. 52.
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 9.
W prawie wyznaniowym Kościoły i religie posiadające osobowość prawną określane są pojęciem
związku wyznaniowego lub związku religijnego. W niniejszym opracowaniu oba te pojęcia będą
używane zamiennie.
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, op. cit., s. 245–246.
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Obecność ludności konkretnego wyznania widoczna jest w przestrzeni m.in.
poprzez obecność obiektów sakralnych lub charakterystycznego stroju noszonego
przez członków danego związku wyznaniowego. Wyłaniająca się w ten sposób
przestrzeń religijna posiada specyficzną strukturę i jest wyodrębniona w przestrzeni geograficznej.
Pod pojęciem przestrzeni religijnej należy rozumieć fragment przestrzeni
geograficznej, w której zachodzą relacje pomiędzy człowiekiem religijnym a sacrum oraz pomiędzy człowiekiem religijnym a społeczeństwem składającym się
zarówno z osób wierzących, jak i niewierzących. Przestrzeń religijna posiada
infrastrukturę potrzebną do publicznego sprawowania kultu oraz inne obiekty
będące własnością związku wyznaniowego.

2.2. Charakterystyka materiałów źródłowych
Opracowanie tematu wymagało pozyskania i weryfikacji danych faktograficznych
oraz statystycznych. Analiza materiałów źródłowych obejmowała: (a) informacje
o liczbie i charakterze związków wyznaniowych działających w miastach; (b) dane
statystyczne o liczbie członków związków wyznaniowych w mieście oraz w jego
dzielnicach lub parafiach; (c) informacje o przyczynach lokalizacji i zmianach
własnościowych świątyń parafialnych; oraz (d) informacje o świętach religijnych
i państwowych oraz o czasie pracy.
Punktem wyjścia do analizy była identyfikacja wszystkich wyznań, które w badanym okresie działały w miastach rozpatrywanych w niniejszej pracy. Wykorzystując
archiwalia zgromadzone w archiwach państwowych, obejmujące m.in. materiały
dotyczące związków religijnych, sprawozdania z działalności jednostek administracji samorządu terytorialnego, literaturę przedmiotu, książki adresowe, kalendarze,
wykazy mieszkańców i plany miast, opracowano dla każdego badanego miasta wykazy związków religijnych. Zawierają one informacje o nazwie związku religijnego,
lokalizacjach miejsc kultu, czasie funkcjonowania oraz liczbie wiernych8.
Liczba członków związków religijnych w mieście może być podana na podstawie: (a) danych otrzymanych w spisach powszechnych (1897–1939)9; (b) informacji
i sprawozdań miejskich urzędów statystycznych opracowanych na podstawie bieżącej ewidencji ludności (1900–1939); (c) publikowanych (np. schematyzmy diecezji
katolickich, kalendarz ewangelicki, kalendarz prawosławny) i niepublikowanych
sprawozdań Kościołów i związków wyznaniowych (1900–2005); (d) sprawozdań
związków religijnych opracowywanych dla Ministerstwa Administracji Publicznej (1944–1950), Urzędu do spraw Wyznań (1950–1989) oraz Głównego Urzędu
Statystycznego (1990–2005).
8
9

Zgromadzone szczegółowe informacje zestawiono w aneksie.
Charakterystykę źródeł statystyki ludności zostały szczegółowo opisane w publikacji: A. Gawryszewski, Źródła statystyki ludności, [w:] Ludność Polski w XX wieku, IGiPZ PAN, Monografie, t. 5,
Warszawa 2005, s. 63–80.
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W imperium rosyjskim oraz na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim pierwszy spis powszechny odbył się w 1897 roku. Otrzymane
dane uznawane są za mało wiarygodne w odniesieniu do guberni lubelskiej,
siedleckiej oraz w mniejszym stopniu w przypadku guberni suwalskiej10. Dane
dotyczące struktury wyznaniowej Królestwa Polskiego w latach 1900–1914 opracowywane były w oparciu o tzw. księgi ludności lub sprawozdania komitetów
statystycznych11.
W zaborze pruskim i austriackim spisy powszechne przeprowadzono w 1900
i 1910 roku. Spisy austriackie zawierały szczegółowe dane dotyczące struktury
wyznaniowej. Spisy pruskie z kolei charakteryzowały się wysoką jakością zebranych danych z wyjątkiem pytań dotyczących języka ojczystego12. W odniesieniu
do problematyki wyznaniowej mankamentem jest publikacja danych z 1900 i 1910
roku tylko dla Kościoła ewangelickiego i katolickiego, a pominięcie judaizmu.
Kwestia ta jest szczególnie ważna przy szacowaniu liczby ludności polskiej oraz
żydowskiej.
W przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości geografowie i statystycy polscy publikowali, na podstawie materiałów źródłowych zgromadzonych
przez administrację państw zaborczych, zestawienia statystyczne dla ziem polskich
pod zaborami13. Niestety, w niektórych publikacjach podawany jest tylko odsetek
osób należących do poszczególnych wyznań.
Po odzyskaniu niepodległości informacje dotyczące m.in. struktury wyznaniowej powstały na podstawie pierwszego w odrodzonej Polsce spisu powszechnego z 1921 roku. Ze względu na nieuregulowany podział administracyjny kraju oraz epidemie, nieufność wobec komisarzy spisowych i trudności
komunikacyjne dane te są obarczone błędami. Kolejny spis powszechny został
przeprowadzony w 1931 roku — wartość uzyskanych materiałów statystycznych
jest oceniana bardzo wysoko. Sposób prezentacji wyników tych spisów pozwala
na przeprowadzenie tylko dla niektórych miast analizy rozmieszczenia wyznań.
Pewnym mankamentem tych spisów było założenie, że wszyscy obywatele są
wierzący — w objaśnieniach do formularza z 1921 roku napisano, aby podawać
to wyznanie, do którego osoba spisywana „prawnie przynależy”. W przypadku
osób „bezwyznaniowych” fakt ten należało zaznaczyć w formularzu niezależnie
od podanego wyznania. Podobnie było również w przypadku spisu z 1931 roku,
z tym wyjątkiem, że za bezwyznaniowych mogły się uważać tylko te osoby, które
S. Szulc, Wartość materiałów statystycznych dotyczących stanu ludności b. Królestwa Polskiego, [w:] Przyczynki do
statystyki byłego Królestwa Polskiego, t. 1, GUS, Warszawa 1920, s. 20–21; A. Gawryszewski, Źródła statystyki
ludności, op. cit., s. 65; A. Gawryszewski, Język, narodowość, wyznanie, [w:] Ludność Polski w XX wieku, op.
cit., s. 242; M. Nietyksza, Rozwój miast, op. cit.
11
S. Szulc, Wartość materiałów statystycznych, op. cit., s. 50–54.
12
A. Gawryszewski, Język, narodowość, wyznanie, op. cit., s. 242.
13
A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki (red.), Statystyka Polski, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Kraków 1915; E. Romer, J. Weinfeld, Rocznik Polski. Tablice statystyczne, Księgarnia G. Gebethnera i spółki,
Kraków 1917; E. Strasburger (red.), Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem
polskich. Rok 1915, Gebethner i Wolff, Warszawa 1916.
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formalnie nie należały do żadnego związku wyznaniowego14. Takie reguły nie
pozwoliły na ustalenie liczby osób niewierzących.
Z powodów ideologicznych powojenne spisy ludności z 1946, 1950, 1960,
1970, 1978, 1988 i 2002 roku nie zawierały pytań o wyznawaną religię, więc dla
tego okresu konieczne było pozyskanie informacji o liczebności związków wyznaniowych z innych źródeł.
W okresie powojennym zbieraniem danych o wyznaniach zajmowały się
organy państwowe. Zebrane informacje często wykorzystywane były w celu
represjonowania związków religijnych. Największym zbiorem informacji są
materiały wytworzone przez Urząd do spraw Wyznań (UdsW) i Wydziały do
spraw Wyznań (WdsW). Zawierają one w większości dokumenty z lat 1950–1989,
które mogą pomóc w odtworzeniu m.in.: (a) historii działalności związków wyznaniowych po II wojnie światowej; (b) organizacji administracji terytorialnej; (c)
historii powstania niektórych obiektów sakralnych; (d) liczby osób należących do
związków wyznaniowych. Wartość historyczna tych dokumentów oraz ich jakość
merytoryczna zostały szczegółowo omówione przez Kazimierza Urbana15. Praca
badawcza nad dokumentami wytworzonymi przez UdsW wymagała szczególnej
uwagi i krytycznej analizy źródeł.
Dokumenty wytworzone przez UdsW najczęściej są posegregowane według
wyznań. W przypadku związków wyznaniowych, które dominują na danym terenie,
część dokumentów segregowana jest według parafii lub zborów. W materiałach parafii
istniejących lub zakładanych do połowy lat 50. XX wieku UdsW zakładał tzw. kartę
parafii. Zawiera ona informację m.in. o liczebności parafii, wezwaniu kościoła, liczbie
i nazwiskach pracujących księży w parafii oraz jej stanie majątkowym (posiadanych
nieruchomościach i gruntach). Najwięcej tego typu dokumentów zachowało się dla
parafii katolickich. Zakładano je też dla parafii prawosławnych w Białymstoku oraz
ewangelickich w dawnym województwie katowickim. Nie zakładano lub nie zachowały się karty dla parafii lub zborów innych mniejszości wyznaniowych.
Od początku lat 90. XX wieku GUS zbiera i publikuje dane o liczebności Kościołów i związków wyznaniowych w Roczniku statystycznym. Od 1993 roku dane
o liczbie członków Kościołów i związków wyznaniowych publikowane są przez
GUS16 w serii „Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne
w Polsce”. Niestety, zbyt duży poziom ogólności tych danych nie pozwala na wykorzystanie ich do analizy zróżnicowania religijnego miast innych niż Warszawa.
Wątpliwości budzi też jakość pozyskiwanych danych17.
W. Palus, Społeczeństwo Częstochowy w świetle międzywojennych spisów powszechnych. Zarys problematyki,
[w:] R. Szwed, W. Palus (red.), Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, Wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa 1997, s. 16.
15
K. Urban, Mniejszości religijne w Polsce 1945–1991 (zarys statystyczny), ZW Nomos, Kraków 1994, s. 5–8.
16
Dane publikowane są co kilka lat.
17
O problemie pozyskiwania i ocenie jakości danych pisali m.in.: S. Cebula, Prawa i wolności religijne we
współczesnej Polsce, ZW Nomos, Kraków 2011, s. 52–59; G. Gudaszewski, M. Chmielewski (red.), Wyznania
religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006–2008, GUS, Warszawa 2010, s. 11–18.
14
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Kolejnym źródłem informacji są materiały opracowywane przez związki
wyznaniowe. Kościół rzymskokatolicki od końca XVIII wieku, z różną częstotliwością, publikuje wykazy parafii i duchowieństwa dla poszczególnych diecezji
(Schematismus, Cathalogus cleri, Elenchus, Rocznik, Schematyzm, Wykaz, Informator)
lub opracowania zbiorcze dla całego kraju. Pierwsze takie opracowanie zbiorcze
dla diecezji leżących na terenie II Rzeczypospolitej opublikowano w 1925 roku18.
Po II wojnie światowej ponownie publikowano je w 1993, 1996, 1998, 2001, 2003
i 2006 roku19. Większość z nich zawiera m.in. informacje o liczbie katolików w parafiach, co jest bardzo pomocne przy szacowaniu liczby katolików na terenie miasta.
Zawarte w nich dane należy jednak traktować jako szacunkowe. Obecnie są one
publikowane na stronach internetowych poszczególnych diecezji.
Liczbę członków gmin wyznaniowych żydowskich do 1939 roku można
próbować ustalić poza danymi spisowymi, również na podstawie: (a) imiennej
listy osób płacących podatek; (b) imiennej listy osób opłacających miejsca w synagodze na kolejny rok.
Kościół Ewangelicko-Augsburski dane o liczbie wiernych publikuje w rocznikach lub w Kalendarzu Ewangelickim20, a wśród danych niepublikowanych są
ankiety wypełniane dla władz zwierzchnich. Podobnie jest w przypadku Kościoła
Prawosławnego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
Dane o liczbie członków związków religijnych zbierane są przez różne instytucje. Często zdarza się tak, że dane dotyczące jednego związku religijnego za
dany okres mogą się od siebie różnić. Jak podkreślił Adam Jelonek, „nie ma w statystyce ludności liczb bezwzględnie ścisłych. Zawsze możliwy jest pewien błąd”21.
To stwierdzenie w pełni opisuje stan danych statystycznych charakteryzujących
religie. Wyznania skupiające dużą liczbę wiernych oraz akceptowane przez państwo posiadają dobrze zachowane i szczegółowe dane o liczbie i rozmieszczeniu
wiernych. Niestety, nie zawsze odzwierciedlają one stan faktyczny. Natomiast
mniej liczne związki wyznaniowe oraz te, które są nieakceptowane przez państwo,
nie posiadają statystyk lub są one niekompletne. Nie zawsze dane uzupełniane
są na bieżąco, stąd też pomimo zmian liczby ludności, ta sama liczba wiernych
może figurować w takich wykazach przez kilka kolejnych lat.
Schematyzm Kościoła rzymsko-katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z Mapą Diecezji i dodatkiem spisu
Polskich Parafji i Polskiego Duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, (oprac.) Z.A.
Czernicki, Polski Instytut Wydawniczy Z.A. Czackiego, Kraków 1925.
19
Wykaz parafii w Polsce (według województw stan na 1.1.1992), t. 1–2, Pallottinum, Warszawa 1993; Wykaz parafii w Polsce 1996 (według diecezji). Stan na 31.12.1996, Apostolicum, Ząbki 1997; Wykaz parafii
w Polsce 1998 (według diecezji). Stan na 31.12.1998, Apostolicum, Ząbki 1999; Wykaz parafii w Polsce
2001 (według diecezji). Stan na 31.12.2001 r., Apostolicum, Ząbki 2001; Wykaz parafii w Polsce 2003
(według diecezji). Stan na 30.06.2003 r., Warszawa 2003; Wykaz parafii w Polsce 2006 (według diecezji), t.
1–2, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 2006.
20
Np. Rocznik Ewangelicki 1925, Związek Polskiego Towarzystwa i Zborów Ewangelickich w państwie
polskim, Warszawa 1925.
21
Szczegółową charakterystykę źródeł danych opracował: A. Jelonek, Ludność miast i osiedli typu
miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r., Dokumentacja Geograficzna, 1967, z. 3–4, s. 13–30.
18
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Materialne elementy przestrzeni religijnej, w opracowaniu niniejszym są reprezentowane przez obiekty pełniące funkcje ośrodków życia religijnego wspólnot
wyznaniowych (np. kościoły parafialne czy synagogi). Czynniki ich powstania
oraz lokalizacji omówiono na podstawie źródeł archiwalnych i drukowanych.
Uzupełnieniem całości jest dokumentacja ikonograficzna niektórych obiektów
sakralnych wykonana przez autorkę oraz fotografie archiwalne i pocztówki.
Oprócz przeanalizowania liczby członków i rozmieszczenia związków wyznaniowych, w pracy tej poświęcono wiele uwagi również problematyce czasu
świętego i świeckiego. Ze względu na długi zakres czasowy analizy i związany
z tym brak możliwości przeprowadzenia bezpośrednich badań ankietowych,
problematykę budżetów czasowych człowieka religijnego oparto o następujące
zagadnienia: (a) rozkład dni pracy i świąt; (b) zakres aktywności w ciągu dnia
(czas pracy); (c) uczestnictwo w niedzielnych praktykach religijnych.
Zmiany rozkładu dni pracy i świąt można przeanalizować na podstawie kalendarzy różnych religii i wyznań, dokumentów administracji państwowej, samorządu
zawodowego (np. cechów) i zapisków kronikarskich (wspomnień, autobiografii).
Nie jest możliwe dokładne odtworzenie budżetów czasowych dla wszystkich
przedziałów czasowych. Przyjęte założenia pozwalają określić jedynie podział
na czas pracy i czas wolny w przedziale rocznym, miesięcznym, tygodniowym
i dziennym. Możliwe jest również teoretyczne wydzielenie czasu, który mógł być
poświęcony na aktywność religijną.
Zaznaczyć należy, że badania budżetów czasowych w Polsce podjęto dopiero
pod koniec lat 60. XX wieku. W badaniach tych jednak niewiele uwagi poświęcano
czasowi przeznaczonemu na wykonywanie czynności kultowych. W 1969 roku
oraz w latach 1975–1976 i 1984 roku GUS22 przeprowadził badania budżetów czasu
Polaków23. Zgromadzono wówczas materiał, który pozwolił na przeprowadzenie
analizy dobowego i tygodniowego rytmu życia człowieka z dokładnością do 15
minut. Wśród czynności i zajęć wykonywanych uwzględniono również aktywność
religijną. Nie stanowiła ona jednak oddzielnej kategorii, lecz zaliczono ją do grupy
Wyniki badań zostały opublikowane w następujących pracach: E. Wnuk-Lipiński, Budżet czasu rodzin pracowniczych 1969, seria: Statystyka Polski – Materiały statystyczne, GUS, Warszawa 1970; L.
Adamczuk, Budżet czasu mieszkańców Polski, seria: Statystyka Polski, nr 97, GUS, Warszawa 1978; L.
Adamczuk, J. Mirosław, H. Strzemińska, Analiza budżetów czasu ludności Polski w latach 1976 i 1984,
GUS, Warszawa 1987; Dobowy budżet czasu mieszkańców Krakowa i województwa krakowskiego w 1984 r.,
GUS, Departament Badań Społecznych, Opracowania statystyczne, Warszawa 1986; Dobowy budżet
czasu mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego w 1984 r., GUS, Departament Badań Społecznych,
Opracowania statystyczne, Warszawa 1986; Dobowy budżet czasu mieszkańców Poznania i województwa
poznańskiego w 1984 r., GUS, Departament Badań Społecznych, Opracowania statystyczne, Warszawa 1986; Dobowy budżet czasu mieszkańców Warszawy i województwa warszawskiego w 1984 r., GUS,
Departament Badań Społecznych, Opracowania statystyczne, Warszawa 1986; Dobowy budżet czasu
mieszkańców Wrocławia i województwa wrocławskiego w 1984 r., GUS, Departament Badań Społecznych,
Opracowania statystyczne, Warszawa 1986.
23
Wybrane aspekty badań opublikowano także w: L. Adamczuk, W. Zdaniewicz (red.), Kościół katolicki
w Polsce, 1918–1990. Rocznik statystyczny, GUS, Zakład Socjologii Religii SAC, Warszawa 1991.
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czynności wykonywanych w czasie wolnym, obok m.in. prac społecznych, życia
towarzyskiego, czynnego uprawiania sportu i hobby.
Aktywność religijna definiowana jest jako suma wszystkich rodzajów praktyk
religijnych wykonywanych w określonych odcinkach czasu życia każdego człowieka24. W opracowaniach budżetów czasu GUS, bazując na opracowaniach Władysława Piwowarskiego25, objął takie praktyki religijne jak: udział we mszy św., modlitwę
indywidualną (pacierze), spowiedź, komunię św., ślub, pogrzeb, czytanie Pisma Św.,
książek oraz czasopism religijnych, przyjmowanie księdza z wizytą duszpasterską
(kolęda). Spośród wyżej wymienionych czynności w przestrzeni publicznej najbardziej widoczny jest udział we mszy św. oraz obchodzenie świąt religijnych.
Pomocne może być wykorzystanie danych wskaźnika uczestnictwa w niedzielnych praktykach religijnych (łac. dominicantes)26. Badania liczby osób uczestniczących w niedzielnej mszy św. prowadzone są od 1980 roku przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (ISKK SAC). Dla celów niniejszego opracowania
wykorzystano dane dla badanych miast z 1995 i 2005 roku oraz szczegółowe dane
z 2005 roku dla krakowskich i łódzkich parafii.
Oprócz analiz budżetów czasowych, problematyka aktywności religijnej
może być badana także jako jeden z elementów oceny jakości życia. W związku
z koniecznością uwzględniania akcentowanych coraz wyraźniej w życiu społecznym i politycznym potrzeb o charakterze psychologicznym, badania jakości życia
rozszerzane są o nowe kategorie. Obejmują one m.in. możliwości i jakość edukacji,
dostęp do dóbr kultury, możliwości kultywowania tradycji i obyczajów, zachowania
odrębności religijnej i kulturowej oraz jakości życia rodzinnego i towarzyskiego27.

2.3. Metody badań
Problematyka wpływu działalności osób religijnych na przestrzeń miejską, ze
względu na swój interdyscyplinarny charakter, może być analizowana przy wykorzystaniu metod stosowanych w różnych dyscyplinach geograficznych. Ze względu
na przedmiot badań będzie to geografia religii, ze względu na zakres przestrzenny
— geografia miast28, ze względu na metody badań — geografia historyczna29.
L. Adamczuk, W. Zdaniewicz (red.), Kościół katolicki w Polsce, 1918–1990. Rocznik statystyczny, GUS,
Zakład Socjologii Religii SAC, Warszawa 1991, s. 174.
25
L. Adamczuk, Budżet czasu mieszkańców Polski, op. cit., s. 48.
26
Wskaźnik dominicantes obliczany jest dla każdej parafii. Jest to odsetek osób uczestniczących w niedzielnej mszy św. w stosunku do ogólnej liczby osób zobowiązanych do uczestnictwa. Szczegółowe
informacje na temat metodologii zbierania i opracowywania danych publikowane są na stronie Instytutu
Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (http://www.iskk.ecclesia.org.pl/praktyki-niedzielne.htm).
27
K.H. Wojciechowski, Miejsce postrzeganego krajobrazu w całościowym ujęciu jakości życia, Annales
Universitatis Marie Curie-Skłodowska, section B, 2004, Vol. LIX, 13, s. 215.
28
O problematyce miejskiej w geografii religii pisał m.in. W. Leitner. Zob. W. Leitner, Stadtgeographische
Probleme aus religionsgeographischern Sicht, Geographia Religionum, 1989, Bd. 7, s. 99–112.
29
Na konieczność uwzględniania kontekstu historycznego w geografii religii zwrócił uwagę G.J.
Levine. Zob. G.J. Levine, On the geography of religion, op. cit., s. 436.
24
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Postępowanie badawcze obejmowało: (a) kwerendę archiwalną i biblioteczną;
(b) analizę danych statystycznych; (c) kartograficzne metody badań; (d) inwentaryzację terenową wybranych obiektów sakralnych; (e) wywiady, wspomnienia
i relacje świadków (ang. oral history).
W celu opracowania tematu badawczego przeprowadzono kwerendę biblioteczną i archiwalną, obejmującą archiwa państwowe w Białymstoku, Bydgoszczy,
Częstochowie, Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu oraz
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, archiwa Kościołów i związków wyznaniowych oraz wybranych parafii.
Dopełnienie bazy źródłowej stanowiły wywiady, wspomnienia i relacje świadków.
Opracowanie, oprócz rozważań teoretycznych, będzie obejmowało cztery
rozdziały zawierające wyniki badań empirycznych, powiązane ze sobą tematycznie. Wyjaśnienie problemu badawczego każdej z części wymagało zastosowania
innego schematu studiów empirycznych oraz innej metody analizy informacji
i danych statystycznych.
Jeden z fragmentów opracowania dotyczy przemian struktury wyznaniowej
w przestrzeni miast. Analizę struktury przestrzenno-wyznaniowej miasta można
dokonać na dwóch odmiennych poziomach: (a) na poziomie układu jednostek
terytorialno-administracyjnych (miasta) lub w skali wewnątrzmiejskiej (dzielnicy) poprzez określenie ich wewnętrznej struktury wyznaniowej30. Ten poziom
analizy zostanie wykorzystany przy opracowywaniu struktury wyznaniowej
miasta w latach 1900–1939. Sposób zbierania oraz publikacji danych pozwolił na
charakterystykę zróżnicowania wyznaniowego nie tylko na poziomie miasta, ale
tylko w niektórych przypadkach (np. Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wrocławia,
Poznania) również w skali wewnątrzmiejskiej. Dostępne dane, publikowane były
w rocznikach statystycznych lub sprawozdaniach biura statystycznego miast;
(b) na poziomie rozmieszczenia obiektów sakralnych (lub siedzib podstawowych
jednostek organizacyjnych) poszczególnych wyznań — na ogół w powiązaniu
ze strukturą terytorialno-organizacyjną związków wyznaniowych31. Ten sposób
analizy wykorzystano do opracowania zagadnień struktury wyznaniowej miasta
w okresie powojennym (1945–2005). Jego zastosowanie uzależnione było przede
wszystkim od możliwości pozyskania wiarygodnych danych statystycznych.
W przypadku Kościołów i związków wyznaniowych informacje dotyczące liczby
wiernych oraz rozmieszczenia parafii są podawane w granicach struktur organizacyjnych danego związku wyznaniowego, a te rzadko pokrywają się ze strukturami
administracyjnymi. Skutki tych różnic widoczne są w materiałach statystycznych
publikowanych nie tylko na poziomie województwa, lecz także całego kraju.
Ze względu na trudności w pozyskaniu dokładnych danych o liczebności
mniejszościowych związków wyznaniowych, w pracy przyjęto następujące załoE. Bilska-Wodecka, R. Matykowski, Struktura wyznaniowa województwa podlaskiego, Dokumentacja
Geograficzna, 2008, t. 28, s. 22.
31
E. Bilska-Wodecka, R. Matykowski, Struktura wyznaniowa, op. cit., s. 22.
30
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żenia: (a) ustalenia liczebności dominującego związku wyznaniowego; (b) ustalenia liczebności mniejszościowych związków religijnych; (c) ustalenia różnicy
pomiędzy sumą ludności wierzącej a ogólną liczbą ludności miasta podawanej
przez administrację. Uzyskana liczba ludności w punkcie (c) może sugerować, że
jest to ludność nienależąca do żadnego związku religijnego. Można więc uznać,
że jest to liczba ludności niewierzącej.
W przypadku miast, dzięki zastosowaniu tej metody, możliwe było ustalenie
w pierwszej kolejności udziału katolików w stosunku do ogólnej liczby ludności,
a następnie liczby wiernych innych wyznań. Podstawowym źródłem informacji
był Wykaz parafii32, Bank Danych Lokalnych GUS oraz materiały archiwalne.
Analizą statystyczną objęto tylko te związki religijne działające w wybranych
miastach w XX wieku, które posiadały dostępne dane źródłowe. W zależności od
posiadanych danych szczegółowych została przeprowadzona analiza rozmieszczenia wiernych wybranych związków wyznaniowych w granicach administracyjnych miasta.
Analiza przemian rozmieszczenia obiektów sakralnych oparta została przede
wszystkim o wyniki bezpośrednich kwestionariuszowych badań terenowych oraz
o kwerendę w archiwach i bibliotekach.
Czasowo-przestrzenna aktywność jest związana z koncepcją człowieka religijnego (łac. homo religiosus). Bazując na różnego rodzaju pamiętnikach, opisach
prasowych i wspomnieniach, podjęto próbę ustalenia aktywności człowieka religijnego w przyjętych przedziałach czasowych z uwzględnieniem przynależności
do najważniejszych grup wyznaniowych.
Ważną cechą metodologiczną projektu jest systemowe ujęcie problematyki
przestrzeni religijnej. Przestrzeń religijna rozumiana jest jako realna jednostka
przestrzenno-funkcjonalna, złożona z różnych sił powiązanych ze sobą wzajemnymi zależnościami.
W całym opracowaniu zostały wykorzystane następujące metody studialne:
(a) prace kameralne obejmujące analizę zebranego materiału archiwalnego, kartograficznego, ikonograficznego; (b) badania terenowe obejmujące inwentaryzację
stanu wybranych obiektów sakralnych, wywiady otwarte dotyczące zagadnień
związanych z historią związków wyznaniowych oraz z problematyką czasu sakralnego. Do analizy tych danych wykorzystano metody: (a) dynamiczno-porównawczą,
(b) analizy statystycznej, (c) kartograficzne i (d) analityczno-opisowe.
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Wykaz parafii w Polsce 2006, op. cit.

32

Podstawy teoretyczne

3
Podstawy teoretyczne

Analiza form obecności oraz sposobu działania człowieka religijnego (łac. homo religiosus) w przestrzeni miasta może odbywać się na dwóch poziomach: (a) indywidualnym,
(b) społecznym. Poziom indywidualny w badaniach geograficznych obejmuje różne
elementy aktywności człowieka religijnego, m.in. jego osobiste decyzje wyrażające
się konkretnymi zachowaniami. Poziom społeczny z kolei obejmuje działanie grupy
ludzi o podobnym światopoglądzie religijnym w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, politycznego itp., oraz widoczne efekty tych
działań w postaci, np. obiektów sakralnych czy instytucji powiązanych ze związkami
wyznaniowymi (np. szkołami, stowarzyszeniami, w tym zawodowymi). Wszystkie
te wybory i działania odbywają się w czasie. Podjęte rozważania teoretyczne i empiryczne wpisują się w badania struktury przestrzennej miast1.

3.1. Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni
3.1.1. Charakterystyka człowieka religijnego
W geografii rzadko wykorzystywano nowe koncepcje człowieka powstałe na
gruncie innych dyscyplin naukowych2. Szczególnie dotyczy to tych opisujących
naturę człowieka. Do tej grupy zaliczyć można także opisaną przez Mirceę Eliadego naturę człowieka religijnego (łac. homo religiosus)3. Koncepcja człowieka
religijnego krystalizowała się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Po raz pierwszy
1

2

3

W geografii miast G. Węcławowicz wyróżnił cztery kierunki badań struktury miast: topograficznofizjograficzny, morfologiczny, funkcjonalny, ekologiczny. Zob. G. Węcławowicz, Struktura przestrzeni
społeczno-gospodarczej Warszawy, op. cit., s. 8.
W. Maik, Problematyka człowieka w geografii w świetle tradycji i rozwoju myśli geograficznej, [w:] W. Maik,
K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 2, Człowiek w badaniach
geograficznych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Zakład Geografii
i Studiów Regionalnych UŁ w Łodzi, Łódź 2006, s. 14.
Koncepcja człowieka religijnego (łac. homo religiosus) została opisana w: M. Eliade, Sacrum i profanum.
O istocie religijności, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996.
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pojęcie homo religiosus zostało użyte w książce Sacrum i profanum4. Jak zauważył
Bryan S. Rennie, pojęcie to w niektórych pracach było przez Eliadego pomijane5.
Najdokładniej zostało omówione dopiero w Encyklopedii religii6.
Koncepcja człowieka religijnego (łac. homo religiosus) była dyskutowana
w gronie religioznawców i antropologów7. Miała zarówno swoich zwolenników,
jak i krytyków8. Oponenci zarzucali m.in., że M. Eliade zbyt wiele uwagi poświęcił analizie religii wymarłych i plemiennych, nie dostrzegając przy tym zmian
zachodzących w religiach żywych.
W opracowaniach M. Eliadego homo religiosus jest powiązany z takim pojęciami
jak sacrum i profanum. W późniejszych opracowaniach jednak człowiek religijny stał
się przedmiotem naukowych rozważań religioznawstwa, a sacrum i profanum od
połowy lat 70. XX wieku często jest przedmiotem rozważań naukowych podejmowanych m.in. w nurcie geografii humanistycznej9. Jednym z ważniejszych publikacji,
m.in. dotyczących świętej przestrzeni jest praca Yi-Fu Tuana10.
Według M. Eliadego pojęcie homo religiosus może oznaczać: (a) człowieka
pierwotnego (prehistorycznego), który potrafił doświadczać sacrum; (b) człowieka,
który w różnym kontekście społeczno-kulturowym posiadł umiejętność doświadczania sacrum11. To drugie określenie odnosi się do człowieka współczesnego.
Wśród geograficznych ujęć problematyki człowieka można wyróżnić trzy
typy koncepcji i modeli: opisujące relacje człowieka z (a) siedliskiem, (b) środowiskiem i (c) przestrzenią12. Według Wiesława Maika koncepcje opisujące człowieka
w relacji do różnych kategorii geograficznych, takich jak np. środowisko czy
przestrzeń, ulegając modyfikacji, zatracały perspektywę jednostkową, duchową
czy historyczną na korzyść formy, w jakiej wyniki badań były prezentowane13.
Współcześnie dla potrzeb naukowych powstało bardzo wiele określeń
jednostkowych aspektów ludzkiej działalności lub stanu człowieka. Obejmują
one zarówno dziedziny działalności ekonomicznej, kulturowej, stanu ducha, jak
i sytuacji metafizycznej (tab. 1). Modele ludzkiej aktywności były wielokrotnie
Pierwsze wydanie ukazało się w języku niemieckim. Zob. M. Eliade, Das Heilige und das Profane. Vom
Wesen des Religiösen, Rowohlt, Hamburg 1957.
5
B.S. Rennie, Reconstructing Eliade: making sense of religion, State University of New York Press, Albany
1996, s. 41.
6
M. Eliade (ed.), Encyclopedia of Religion, Collier Macmillan, New York 1987, vol. 6.
7
Np. J.A. Saliba, „Homo religious” in Mircea Eliade: an anthropological evaluation, Brill Academic Pub,
Leiden 1976.
8
L. Mikaelsson, Gendering the History of Religions, [w:] P. Antes, A.W. Geertz, R.R. Warne (red.) New
Approaches to the Study of Religion. Volume:1, Regional, Critical and Historical Approaches, Walter de
Gruyter, Berlin 2004, s. 303–304.
9
Zob. np. M. Madurowicz, Strefa sacrum, op. cit.
10
Y.-F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, PIW, Warszawa 1987, s. 146–149.
11
B.S. Rennie, Reconstructing Eliade, op. cit., s. 43.
12
W. Maik, Problematyka człowieka w geografii, op. cit., s. 12.
13
W. Maik, Problematyka człowieka w geografii, op. cit., s. 14.
4
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Tabela 1. Cechy charakterystyczne człowieka w wybranych koncepcjach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.L. Łapiński, Człowiek a przestrzeń społeczna – główne determinanty, op. cit., s. 155–158; M. Madurowicz, Tożsamość homo localis w geografii człowieka, op. cit., s. 169–179;
W. Waszczak, Modele człowieka – „humanizacja techników”, a także „technizacja humanistów”, op. cit.;
W. Wilczyński, Koncepcje człowieka w geografii francuskiej okresu klasycznego w świetle nauki współczesnej,
op. cit., s. 78 zmienione i poszerzone.
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opisywane i interpretowane przez geografów14. Jak zauważył J. Wach15, homo religiosus może być w tym samym czasie homo faber, homo oeconomicus czy homo ludens.
Pojęcie homo religiosus charakteryzuje tylko jeden z aspektów ludzkiej aktywności.
Pozwala na analizę miejsca człowieka religijnego zarówno w relacjach z sacrum,
relacjach społecznych, jak i w ujęciu przestrzennym.
Koncepcja człowieka religijnego (łac. homo religiosus) M. Eliadego obejmuje
cztery grupy zagadnień dotyczących m.in. problematyki funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i w przestrzeni czy postrzegania świata przez pryzmat
doświadczeń religijnych16. W ich obrębie nie wszystkie elementy mogą być wykorzystane w badaniach geograficznych. Najwięcej wspólnych cech koncepcji
M. Eliadego z problematyką badawczą geografii religii mają:
(a) święta przestrzeń i sakralizacja świata, a w tym: różnice w postrzeganiu
świata przez człowieka religijnego i niewierzącego, symbolika miejsca
świętego, religijne porządkowanie świata, poświęcenie miejsca, kosmiczna
symbolika miasta, symbolika obiektów sakralnych;
(b) święty czas, obejmujący takie zagadnienia, jak: znaczenie czasu świętego
i świeckiego, cykliczność świąt, rytualne znaczenie świąt, czas świąteczny
i struktura świąt, oraz mity;
(c) świętość natury i religia kosmiczna, w tym religijne przeżycie życia.
Zachowanie człowieka religijnego, zdaniem M. Eliadego, może być przedmiotem badań nauk humanistycznych i społecznych, m.in. historii, socjologii, etnologii,
antropologii filozoficznej, fenomenologii i psychologii17. Na gruncie geografii religii
problematyka badawcza człowieka religijnego powinna obejmować: (a) ilościową
i jakościową charakterystykę związków wyznaniowych; (b) materialne (kulturowe) ślady obecności człowieka religijnego w krajobrazie (obiekty sakralne różnej
rangi, pełniące różne funkcje); (c) rozwój oraz lokalizację instytucji i administracji
religijnej, cmentarzy oraz sanktuariów; (d) czas święty (święta religijne, czas poświęcany na czynności związane z religią) i czas świecki (m.in. czas pracy, czas
wolny, święta państwowe); (e) symbolikę. Zagadnienia te mogą być analizowane
w różnych skalach przestrzennych i przedziałach czasowych.
Dla człowieka religijnego (łac. homo religiosus) opisana przez M. Eliadego
przestrzeń nie jest jednorodna (homogeniczna), lecz składa się z podprzestrzeni
świętej (łac. sacrum) i świeckiej (łac. profanum). Dla człowieka niereligijnego przeNp. P. Claval, Modele człowieka w geografii, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1990, z. 4,
s. 69–82; D. Jędrzejczyk, E. Orłowska, Modele człowieka w geografii kultury, [w:] E. Orłowska (red.),
Kultura jako przedmiot badań geograficznych, Oddział Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław 2002, s. 217–228.
15
K. Rudolph, Some Reflections on Approaches and Methodologies in the Study of Religions, [w:] T. Jensen,
M. Rothstein (ed.), Secular Theory on Religion. Current Perspectives, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, Copenhagen 2000, s. 233.
16
M. Eliade, Sacrum i profanum, op. cit.
17
M. Eliade, Sacrum i profanum, op. cit., s. 10.
14
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strzeń jest jednorodna18. „[D]esakralizacja ogółu przeżywania charakteryzuje już
niereligijnego człowieka społeczeństw nowożytnych, przeto trudno mu odnaleźć wymiary egzystencjalne człowieka religijnego żyjącego w społeczeństwach
archaicznych”19. Dlatego ważnym elementem analizy jest struktura przestrzeni,
w której porusza się współczesny człowiek religijny, a w szczególności obecność
w niej elementów sakralnych.
Mircea Eliade zwrócił również uwagę na kryptoreligijne zachowania człowieka niewierzącego, który „pozornie” nie ma swojego sacrum. Dzieje się tak, ponieważ odrzuca on te miejsca, które w ogólnym pojęciu traktowane są jako sacrum,
a rangę tą nadaje nowym, tylko sobie znanym miejscom. Najczęściej są one w jakiś
sposób związane z najważniejszymi wydarzeniami w życiu tego człowieka20.
Koncepcja homo religiosus może być wykorzystywana przy analizie zarówno
społeczeństwa zdominowanego przez człowieka religijnego, jak i społeczeństw
częściowo zsekularyzowanych.

3.1.2. Przestrzeń religijna
Przestrzeń zajmuje bardzo ważne miejsce w badaniach geograficznych21. Z badaniem struktur wyznaniowych pośrednio związane jest pojęcie krajobrazu religijnego. Zaczęto go używać w geografii religii na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.
W geografii niemieckiej pojęcie krajobraz religijny (niem. religiöse Landschaft)
rozumiane jest jako rozmieszczenie religii i wyznań na określonym obszarze, np.
w granicach jednostek administracyjnych, i wynikające z niego skutki społeczne,
polityczne i kulturowe. Podobnie krajobraz religijny pojmował amerykański
geograf W. Zelinsky. W ujęciu Ch.C. Parka krajobraz religijny (ang. religious landscape) oznacza rozmieszczenie typów osadnictwa, architekturę świątyń, analizę
rozmieszczenia kościołów i dynamikę zmian, nazwy miejsc związanych z religią, krajobraz śmierci, kopiowanie całego krajobrazu sakralnego lub wybranych
jego elementów22. Ten termin jest znaczeniowo bliższy używanemu w Europie
Zachodniej pojęciu „krajobraz sakralny”. Zwłaszcza ten ostatni stał się popularnym tematem badawczym w państwach Europy Środkowej i Wschodniej23, gdzie
wraz z upadkiem systemu komunistycznego zaczęto dostrzegać również aspekt
zróżnicowania wyznaniowego.
W geografii religii najczęściej używanymi pojęciami opisującymi przestrzeń,
w której zachodzą zjawiska religijne, są określenia: przestrzeń sakralna (ang. sacred
M. Eliade, Sacrum i profanum, op. cit., s. 16.
M. Eliade, Sacrum i profanum, op. cit., s. 9.
20
M. Eliade, Sacrum i profanum, op. cit., s. 18.
21
Szerzej na temat przestrzeni w badania geograficznych pisze A. Lisowski, Koncepcje przestrzeni w
geografii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
22
Ch.C. Park, Sacred worlds, op. cit., s. 197–244.
23
R. Matlovič, Sakralizacja – cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej, op. cit., s. 121–128.
18
19
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space)24, święta przestrzeń (ang. holy space)25, krajobraz sakralny (ang. sacred landscape) i krajobraz religijny (ang. religious landscape). W większości anglojęzycznych
prac dotyczących problematyki wyznaniowej używane jest pojęcie krajobrazu religijnego (ang. religious landscape). Kluczowe znaczenie ma tu słowo krajobraz (ang.
landscape), które w połączeniu z pojęciem wybranego typu aktywności oznacza
„ogólną sytuację, w której ta konkretna działalność ma miejsce”26, np. krajobraz
polityczny (ang. political landscape).
Pojęcie przestrzeni religijnej nie było do tej pory szeroko znane ani definiowane27. Jedną z pierwszych prób naukowego opisu tej przestrzeni podjęła Ewa Klima28. W definicji odwołała się do schematu przestrzeni przyjmowanej w geografii
humanistycznej. Zdaniem tej autorki przestrzeń religijna jest mozaiką przestrzeni
doświadczonej, wyobrażonej, subiektywnej i obiektywnej wypełnioną artefaktami
i tworami natury, a jej kształt determinuje typ religijności.
W niniejszym opracowaniu przestrzeń religijna pojmowana jest w trochę inny
sposób. Przede wszystkim jest ona jedną z podprzestrzeni w geografii człowieka.
Pod pojęciem przestrzeni religijnej należy rozumieć fragment przestrzeni geograficznej, w której zachodzą relacje pomiędzy człowiekiem a sacrum. Przestrzeń
religijna może posiadać infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania człowieka
religijnego, czyli przede wszystkim świątynie, cmentarze oraz inne obiekty będące
własnością Kościołów i związków wyznaniowych, a pełniące funkcje pomocnicze
w działalności religijnej (np. szkoły, szpitale i in.). Przestrzeń religijna ma cechy
przestrzeni społecznej, w której w różnych sferach działalności społecznej, gospodarczej, politycznej itp. zachodzą różne interakcje pomiędzy ludnością należącą
do różnych związków wyznaniowych a niewierzącymi.
Aby przestrzeń mogła być uznana za religijną, powinna spełniać jeden
z dwóch warunków. Pierwszym z nich jest stałe przebywanie na określonym obszarze ludności związanej z jakimkolwiek systemem wierzeń (ang. beliefs system).
Warunkiem dodatkowym — niekoniecznym, ale umożliwiającym jej delimitację
Np. E. Klima pojęcia przestrzeni religijnej i przestrzeni sakralnej używa zamiennie. Zob. E. Klima,
Przestrzeń sakralna, op. cit.
25
Szczegółowe rozważania dotyczące tych pojęć zostały opisane w pracach, np.: E. Bilska-Wodecka,
Krajobraz religijny czy święta przestrzeń?, [w:] B. Izmaiłow (red.), Przyroda–Człowiek–Bóg, IGiGP UJ,
Kraków 2004, s. 263–269; A. Jackowski, Rozważania o krajobrazie sakralnym, [w:] Znaczenie badań
krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin
i 45-lecie pracy naukowej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2007, s. 133–143; L. Przybylska, Pojęcie przestrzeni sakralnej, [w:] B. Domański, S. Skiba (red.),
Geografia i sacrum, t. 2, IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 381–387.
26
Dictionary of Contemporary English [CD], Longmann, London.
27
Sporadycznie pojęcia tego używa E. Klima. Por. E. Klima, Badanie przestrzeni religijnej na gruncie geografii
humanistycznej, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii,
t. 3, Geografia a przemiany współczesnego świata, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 271–280; E. Klima, Przestrzeń sakralna – propozycja metodologii badania, [w:] M. Barwiński
(red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, Oddział PTG Łódź, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź 2010, s. 171–179.
28
E. Klima, Przestrzeń religijna miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 13–16.
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— jest występowanie obiektów sakralnych, których charakter pozwoli określić
typ przestrzeni religijnej.
Obiektywnym atrybutem tej definicji jest stwierdzenie, że przestrzeń religijna jest częścią ogólnie rozumianej przestrzeni geograficznej, a subiektywnym
— konieczność obecności w tej przestrzeni człowieka religijnego, który nie tylko
pozwala ją delimitować, lecz także, poprzez swoje działania, tworzy własną,
indywidualną przestrzeń aktywności religijnej. W ten sposób człowiek religijny
staje się najważniejszym elementem (podmiotem) przestrzeni religijnej.
Znakiem obecności homo religiosus w przestrzeni są różnego typu obiekty
sakralne. W przestrzeni religijnej29 obecne są obiekty religijne, do których zalicza
się: kościoły, synagogi, kaplice, domy modlitwy i kapliczki. Ważne miejsce zajmują
także cmentarze. Spełniają one, razem z obiektami religijnymi, ważne funkcje integracyjne w społeczności lokalnej. Tworzą elementy religijne w krajobrazie kulturowym, który może być kreowany w różny sposób przez różne religie30. Krajobraz
ten może zarówno „opowiadać” o przeszłości religijnej fragmentu przestrzeni, jak
i wskazywać na tendencje przemian w sferze religijnej31. Na przykład w mieście
przemysłowym zauważyć można powstawanie elementów charakterystycznych
dla czasów sekularyzacji32. Może to być np. zagospodarowywanie zdesakralizowanych kościołów na mieszkania (lofty) czy obiekty użyteczności publicznej.
Naukową analizę tak zdefiniowanej przestrzeni religijnej (ryc. 1) można przeprowadzić na czterech płaszczyznach: (a) społecznej, (b) kulturowej (materialnej),
(c) symbolicznej, (d) dźwiękowej (ang. soundscape). Płaszczyzna społeczna obejmuje
m.in. takie cechy jak struktura wyznaniowa, relacje pomiędzy związkami wyznaniowymi. Płaszczyzna kulturowa odnosi się do elementów kultury powstałych pod
wpływem religii. Są to m.in. obiekty sakralne różnej skali. Płaszczyzna symboliczna
obejmuje zagadnienia związane z religijnym postrzeganiem sfery „niewidocznej”
oraz znaczenia nadawane różnym miejscom w przestrzeni. Ostatnia, płaszczyzna
dźwiękowa obejmuje elementy związane dźwiękiem istniejącym w przestrzeni
pod wpływem czynników religijnych.

3.1.3. Funkcje religijne miasta
Przestrzeń miejska powinna być tak zaprojektowana, aby zostały stworzone jak
najlepsze warunki życia jego mieszkańców33. Według socjologów organizatorem
M. Eliade używa zamiennie pojęć „święta przestrzeń” i „przestrzeń sakralna”. Ich ważną cechą jest
występowanie określonego obszaru, który umożliwia zetknięcie się czy połączenie z sacrum. Zob.
M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Wyd. Opus, Łódź 1993, s. 355.
30
D.E. Sopher, Geography of religions, Engelwood Chiffs N.J. Prentice-Holl Foundation of Cultural
Geography Series, 1967, s. 44–45.
31
H.-G. Zimpel, Vom Religionseinfluß in den Kulturlandschaften zwischen Taurus und Sinai, Mitteilungen
der Geographischen Gesellschaft in München, 1963, Bd. 48, s. 123–171.
32
E. Isaac, Religion, op. cit., s. 18.
33
S. Liszewski, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia
urbanistyczna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 203.
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Rycina 1. Struktura przestrzeni religijnej
Źródło: opracowanie własne.

i kreatorem przestrzeni miejskiej jest grupa społeczna rozumiana jako „zbiór
jednostek utworzony na bazie wspólnych zbiorowych postaw i działalności prowadzącej do osiągnięcia wspólnego celu” 34.
34

B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Nauk. Scholar,
Warszawa 2010, s. 320.
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Miasta, oprócz funkcji o charakterze gospodarczym, czy administracyjnym,
mogą pełnić również funkcje kulturalne35. Do tej grupy, obok m.in. funkcji uniwersyteckiej, zaliczana jest też funkcja religijna. J. Beaujeu-Garnier i G. Chabot
twierdzą, że „miastami o funkcji religijnej […] są te miasta, do których przybywają
ludzie z zewnątrz dla celów religijnych”36, a nie te, które np. zostały założone przez
związek wyznaniowy (np. Salt Lake City) lub są miejscem praktyk religijnych
ludności w nim zamieszkałej.
Funkcja religijna w mieście, zdaniem większości badaczy, obecna jest wtedy,
kiedy funkcjonuje w nim ośrodek kultowy o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania. Podkreśla się przy tym, że powstanie i funkcjonowanie znanego sanktuarium miało wpływ na powstanie nowej jednostki osadniczej o widocznej funkcji
religijnej37. Zdaniem Antoniego Jackowskiego i Izabeli Sołjan funkcja religijna
w odniesieniu do ośrodków kultu religijnego jest niemierzalna38.
Miejsca kultowe zaliczane są do przestrzeni symbolicznych 39. Obiekty
kultowe często są powiązane z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi lub
obiektami mieszkalnymi. Poza nielicznymi przypadkami (np. Lourdes, Kalwaria
Zebrzydowska, Góra Kalwaria) czynniki religijne rzadko były odpowiedzialne za
powstawanie nowych ośrodków miejskich. W większości przypadków czynnik
religijny jest jednym z wielu obecnych w miastach.
Ewa Jurkiewicz i Zygmunt Górka40 wyróżniają funkcje religijne o charakterze endogenicznym (tab. 2) i egzogenicznym (tab. 3). Do funkcji endogenicznych
zalicza się te, które wpływają na zaspokajanie potrzeb religijnych mieszkańców
miasta. Funkcje egzogeniczne mają charakter ponadlokalny i mogą swoim zasięgiem obejmować obszar większy niż miasto w granicach administracyjnych.
Rozwój funkcji religijnej o charakterze endogenicznym może prowadzić
do podziału przestrzeni miejskiej na mniejsze jednostki administracji kościelnej,
wydzielane przez organizacje wyznaniowe. W zależności od liczebności związku
wyznaniowego jednostka taka (np. parafia, zbór, gmina) może obejmować kilka
miast, jedno miasto lub może być ich kilkanaście w jednym mieście.
Wydzielenie w mieście obszarów o funkcji religijnej może być przeprowadzone m.in. w oparciu o kryterium funkcjonalne. Dotyczy to głównie dzielnic
o charakterze pielgrzymkowym i związane jest z lokalizacją ośrodka kultu. Może
to być również obszar charakteryzujący się dużą koncentracją innych obiektów
religijnych.
J. Beaujeu-Garnier, G. Chabot, Zarys geografii miast, op. cit., s. 186.
J. Beaujeu-Garnier, G. Chabot, Zarys geografii miast, op. cit., s. 186.
37
A. Jackowski, I. Sołjan, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, [w:] I. Jażdżewska (red.),
Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź 2008, s. 39–40.
38
A. Jackowski, I. Sołjan, Funkcja religijna i turystyczna, op. cit., s. 40.
39
B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń, op. cit., s. 366.
40
E. Jurkiewicz, Z. Górka, Wybrane aspekty funkcji sakralnej Krakowa, op. cit., s. 65.
35
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Tabela 2. Funkcje religijne miasta o charakterze endogenicznym
i wskaźniki je charakteryzujące

Źródło: opracowanie własne.

Nie we wszystkich przypadkach funkcja religijna jest istotna dla funkcjonowania miasta, ponieważ nie zawsze stanowi główne źródło dochodów dla jego
mieszkańców. Może jednak pełnić rolę uzupełniającą, a dostępność obiektów
sakralnych może być postrzegana jako jeden z elementów jakości życia.

3.2. Przemiany religijności
Proces sekularyzacji można zauważyć już na początku XX wieku, chociaż niepotwierdzone statystycznie jego symptomy miały miejsce już pod koniec XVIII wieku.
42
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Tabela 3. Funkcje religijne miasta o charakterze egzogenicznym
i wskaźniki je charakteryzujące

Źródło: opracowanie własne.

Zaczęły się one pojawiać głównie w środowiskach miejskich41. Na przykład jako
jedne z pierwszych zaczęły ulegać procesom sekularyzacji te miasta holenderskie,
w których dominował Holenderski Kościół Reformowany, jak to miało miejsce
np. w Amsterdamie42. Sekularyzacja mieszkańców dużych miast była możliwa,
ponieważ charakteryzowały się one mniejszym stopniem kontroli społecznej oraz
luźniejszymi więziami międzysąsiedzkimi. Jednostka poddana mniejszej kontroli
społecznej łatwiej mogła zerwać łączność z grupą wyznaniową.
Miejski styl życia charakteryzuje się m.in. osłabieniem więzi sąsiedzkich
i występowaniem bezosobowych, nietrwałych związków społecznych. Procesy te
doprowadzają do dezintegracji i braku przynależności do grupy oraz anonimowości życia43, a duże zróżnicowanie społeczne wpływa korzystnie na tolerancję
innych grup społecznych oraz zanikanie utrwalonych podziałów.
Wprowadzenie informacji o przynależności wyznaniowej do spisów powszechnych dało możliwość obserwowania zmiany liczby ludności należącej do
związków religijnych. Zaobserwowano też spadającą frekwencję podczas obowiązkowych praktyk religijnych, nie prowadzono jednak analizy tego zjawiska.
J.P. Knudsen, Culture, power and periphery – the Christian lay movement in Norway, Norsk Geografisk
Tidsskrift, 1986, Vol. 40, s. 1.
42
E. Bilska-Wodecka, Krajobraz religijny historycznego centrum Amsterdamu, op. cit., s. 169.
43
W. Maik, Podstawy geografii miast, wyd. 2, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1997, s. 23.
41
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Wśród wielu teorii wyjaśniających sekularyzację obecnie zwraca się uwagę
na dwie44. Jedną z nich jest teoria sekularyzacji oparta na bezpieczeństwie egzystencjalnym. Koncentruje się ona na czynnikach społeczno-gospodarczych oddziałujących na sferę religijną. W koncepcji wolnego rynku religijnego natomiast
brane są pod uwagę czynniki polityczne i ekonomiczne oddziałujące na związki
wyznaniowe.

3.2.1. Sekularyzacja społeczeństwa
Proces sekularyzacji nie przebiegał jednolicie w czasie, ani w przestrzeni — zachodził szybciej w miastach oraz w obszarach zurbanizowanych. Nie bez znaczenia
była też religia dominująca na danym obszarze45. Sekularyzacja przebiegała szybciej
w krajach chrześcijańskich46. Określenie „kraje chrześcijańskie”, które użył Terry
G. Jordan, Mona Domosh i Lester Rowntree, jest zbyt ogólnikowe i upraszcza cały
proces. Najszybciej sekularyzacja przebiega w krajach protestanckich, takich jak
Holandia, oraz wśród luterańskich Niemców. Drugą grupą krajów, gdzie proces
ten był widoczny, ale nie zachodził spontanicznie, tylko był wymuszony przez
władze, są dawne kraje komunistyczne.
Proces sekularyzacji jako problem badawczy socjologii religii pojawił się
w latach 50. XX wieku, a w geografii religii zaczął być obecny dopiero od połowy
lat 90.47 Pojęcie sekularyzacji jest bardzo szerokie i obejmuje różne sfery działalności
zarówno państwa, jak i pojedynczego człowieka. Alan Bullock i Oliver Stallybrass48
definiują je w trzech kategoriach znaczeniowych. Według pierwszej to zakończenie formalnych związków pomiędzy Kościołem lub Kościołami a państwem.
Przejawia się ono zakończeniem pomocy państwa dla związków wyznaniowych,
zaprzestaniem nauczania religii w państwowych szkołach, brakiem dyskryminacji
pod względem wyznaniowym przy obsadzaniu stanowisk w administracji publicznej oraz zaprzestaniem innych działań, które miały na celu ochronę religii.
Może to oznaczać również wzrost liczby ludności, która nie postępuje zgodnie
z zasadami etyki religijnej. Wskaźnikiem często wykorzystywanym przy analizie tej kategorii znaczeniowej jest liczba lub odsetek osób, które nie należą do
żadnego związku wyznaniowego. Dane takie mogą być pozyskiwane w spisach
powszechnych, metodą szacowania lub w badaniach ankietowych.
Szerzej na temat teorii wyjaśniania oraz metod badania sekularyzacji pisze m.in. K. Zielińska. Zob.
K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, ZW Nomos, Kraków 2009.
45
Ch.C. Park, Sacred worlds, op. cit., s. 50.
46
T.G. Jordan, M. Domosh, L. Rowntree, The Human Mosaic. A Thematic Introduction to Cultural Geography, wyd. 6, Harper and Row, New York 1990, s. 221.
47
Por. Ch. P. Park, Sacred worlds, op. cit., s. 48–52; G. Rinschede, Religionsgeographie, Westermann,
Braunschweig 1999, s. 60–68; J. Wilford, Sacred archipelagos: geographies of secularization, Progress in
Human Geography, 2010, Vol. 34, No. 3, s. 328–348.
48
A. Bullock i O. Stallybrass (ed.), The Fontana Dictionary of Modern Thought, Fontana–Collins, London
1981, s. 564.
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Drugie znaczenie sekularyzacji opisuje zjawisko zmniejszania się oddziaływania tradycji religijnej w życiu. Uwidacznia się to spadkiem liczby ludności
uczestniczących w praktykach religijnych. W badaniach stosuje się wskaźnik dominicantes i comunicantes oraz udział chrztów w ogólnej liczbie urodzeń i odsetek
ślubów kościelnych w ogólnej liczbie zawartych związków małżeńskich. Podobnie
jak w pierwszym przypadku może to być również wzrost liczby ludności, która
nie należy do żadnego związku wyznaniowego. Trzecie znaczenie odnosi się do
spadku zainteresowania religią. Proces ten może przejawiać się spadkiem liczby
powołań kapłańskich i zakonnych oraz spadkiem liczby osób zaangażowanych
z działalność różnych organizacji funkcjonujących przy podstawowych jednostkach administracji religijnej.
Nie ma jednej teorii wyjaśniającej procesy sekularyzacji społeczeństwa. Pippa
Norris i Ronald Inglehard49 są autorami tezy o sekularyzacji opartej na bezpieczeństwie egzystencjalnym (ryc. 2). Podstawą teorii są dwa aksjomaty:
(A) bezpieczeństwa człowieka, wyrażony wskaźnikami społeczno-gospodarczymi;
(B) kultury religijnej, zakładający, że charakterystyczne cechy światopoglądu
początkowo zostały ukształtowane przez tradycje religijne, a te z kolei
miały wpływ na kulturę każdego narodu.
W teorii weryfikowane są następujące hipotezy:
(1) wartości religijne: dla osób dorastających w społeczeństwach o niższym
poziomie bezpieczeństwa wartości religijne będą miały duże znaczenie;
(2) wierzenia religijne: zakłada wpływ religii na postawy moralne wobec
takich kwestii jak: aborcja, małżeństwo, rozwód, praca i równouprawnienie płci;
(3) udział w praktykach religijnych: w wyniku stopniowego zanikania wartości religijnych w społeczeństwach postindustrialnych ludność stopniowo
przestaje brać systematyczny udział w praktykach religijnych;
(4) zaangażowanie obywatelskie: regularny udział w praktykach religijnych
może sprzyjać większemu zaangażowaniu w działalność społeczną lub
polityczną;
(5) trendy demograficzne: bezpieczeństwo egzystencjalne w społeczeństwach
postindustrialnych przyczynia się do stopniowej sekularyzacji oraz ma
wpływ na liczebność populacji.
Uzupełnieniem tych tez jest analiza funkcjonowania wolnego rynku religijnego.
49

P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, tłum. R. Babińska, ZW Nomos,
Kraków 2006, s. 41–58.
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Źródło: P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum, op. cit., s. 42 (zmienione).

Rycina 2. Model wyjaśniający religijność
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3.2.2. Funkcjonowanie wolnego rynku religijnego
Koncepcja wolnego rynku religijnego Rodney’a Starka i Laurenca R. Iannacone’a50
jest jedną z ważniejszych teorii wyjaśniających zasady funkcjonowania religii we
współczesnym świecie. Została skonstruowana w oparciu o ekonomiczne modele
rynku wyjaśniające mechanizmy podaży.
W koncepcji tej religia jest definiowana jako system wierzeń i praktyk dotyczących istnienia sfery ponadnaturalnej51. Firma religijna tworzy i dostarcza
religię poszczególnym osobom. Pod pojęciem ekonomii religijnej należy rozumieć
wszystkie formy aktywności religijnej występujące w społeczeństwie.
Podstawy tej koncepcji oparto na następujących tezach52:
1. Zdolność firmy religijnej do wprowadzenia monopolu na ekonomię religijną zależy od zdolności państwa do wywierania silnego wpływu na
ekonomię religijną.
2. Do pewnego stopnia nieregulowanie ekonomii religijnej może przyczynić
się do tego, że będzie ona miała pluralistyczny charakter. Może istnieć
wiele firm religijnych charakteryzujących się małoznaczącym udziałem
w rynku.
3. Pluralistyczny charakter ekonomii religijnej do pewnego stopnia może
mieć wpływ na specjalizację poszczególnych segmentów rynku.
4. Konkurencyjna i pluralistyczna ekonomia religijna do pewnego stopnia
ma wpływ na wysoki poziom uczestnictwa religijnego. Zmonopolizowany rynek religijny kontrolowany przez państwo powoduje zaś spadek
uczestnictwa w życiu religijnym.
5. Firma religijna będąca monopolistą stara się rozszerzyć swoje wpływy na
instytucje państwowe i społeczne; w wyniku tych działań dochodzi do
sakralizacji życia publicznego.
6. Zniesienie kontroli w ekonomii religijnej powoduje desakralizację społeczeństwa.
7. Relacja pomiędzy stopniem regulacji ekonomii religijnej a kosztami
początkowymi firm religijnych ma charakter krzywoliniowy. Koszty te
zmieniają się w zależności od polityki państwa. Spadają one, jeśli państwo
znosi kontrolę, oraz wzrastają w miarę rozwoju rynku religijnego.
Teoria była kilkakrotnie testowana na seriach danych empirycznych pochodzących z krajów charakteryzujących się różną strukturą wyznaniową. Obejmowały one analizę jednego rynku religijnego lub współzależności pomiędzy wieloma
związkami wyznaniowymi.
R. Stark, L.R. Iannacone, A supply-side reinterpretation of the „secularization” of Europe, Journal for
Scientific Study of Religion, 1994, Vol. 33, No. 3, s. 230–252.
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R. Stark, L.R. Iannacone, A supply-side reinterpretation, op. cit., s. 232.
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R. Stark, L.R. Iannacone, A supply-side reinterpretation, op. cit., s. 232–236.
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W nurcie tych analiz powstało opracowanie Marka Chavesa i Davida
E. McCanna53. Autorzy wykorzystali w nim sześciopunktową skalę, określającą
stopień ingerencji państwa w regulację rynku religijnego54. Obejmowała ona takie
problemy jak:
1. Istnienie oficjalnego kościoła państwowego.
2. Uznawanie przez państwo tylko niektórych funkcjonujących związków
wyznaniowych.
3. Akceptacja przez państwo przywódców religijnych.
4. Opłacanie przez państwo pensji dla kościelnego personelu.
5. Istnienie podatku kościelnego.
6. Subsydiowanie przez państwo działalności związków wyznaniowych.
Duża liczba punktów wskazuje na znaczącą kontrolę państwa nad rynkiem
religijnym w danym kraju. Przykładowo 0 punktów uzyskały Stany Zjednoczone,
Irlandia, Kanada i Australia; 1 punkt – Francja; 2 punkty – Hiszpania i Austria; 3 –
Szwajcaria, Belgia i Wielka Brytania; 5 punktów – Dania i Norwegia; 6 – Szwecja
i Finlandia55.
Zdaniem Tadeusza Doktóra tezy modelu ekonomicznego powinny być uzupełnione o społeczne i psychologiczne aspekty religijności56. Pilotażowe badania
rynku religijnego w Polsce, przeprowadzone na podstawie danych z 1984 roku, nie
pozwalają jednoznacznie stwierdzić poprawność tego modelu w przypadku naszego
kraju. Jedną z przyczyn jest niski poziomu pluralizmu religijnego. Zastosowanie tej
koncepcji do analizy rynku religijnego w Polsce jest możliwe na poziomie np. parafii
oraz po uwzględnieniu dodatkowych czynników, np. stopnia urbanizacji57.

3.3. Czas święty i czas świecki
Święty czas jest jednym z elementów opisu świata religijnego podejmowanego
w ramach geografii religii. Jako problem badawczy geografii religii został do tej
pory dostrzeżony tylko przez P. Deffontaines’a58. W jego opracowaniu czas święty jest analizowany na kilku płaszczyznach i obejmuje m.in. takie zagadnienia
jak: (a) kalendarz używany przez różne systemy religijne; (b) ważniejsze święta
religijne w roku; oraz (c) dni świąteczne i wolne od pracy w tygodniu.
R. Stark, L.R. Iannacone, A supply-side reinterpretation, op. cit., s. 240.
M. Chaves, D.E. McCann, Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure: Explaining Religion’s
Vitality, Rationality and Society, 1992, Vol. 4, No. 3, s. 272–290, cyt. za: T. Doktór, Pluralizm a polska
religijność w ujęciu rynkowej koncepcji religii, Przegląd Religioznawczy, 1994, nr 4 (174), s. 92. Bazując na
opracowaniu M. Chavesa i D.E. McCanna, P. Norris i R. Inglehart opracowali dwudziestopunktową
skalę wolności religii. Zob. P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum, op. cit., s. 340–341.
55
T. Doktór, Pluralizm a polska religijność, op. cit., s. 92.
56
T. Doktór, Pluralizm a polska religijność, op. cit., s. 93.
57
T. Doktór, Pluralizm a polska religijność, op. cit., s. 94, 98.
58
P. Deffontaines, Geographie et religions, op. cit., s. 395–401.
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3.3.1. Charakterystyka i podział czasu
Prawie dziesięć lat po ukazaniu się drukiem pracy P. Deffontainesa problem czasu
świętego został dostrzeżony przez M. Eliadego59. Jednym z aspektów koncepcji
człowieka religijnego jest czasowo-przestrzenna aktywność wiernych różnych
grup wyznaniowych. Homo religiosus potrzebuje czasu świętego, a więc takiego,
który daje możliwość kreacji świata, ustala porządek i zapoczątkowuje czas jako
taki oraz daje poczucie porządku i stałości. Każde święto religijne jest czasem liturgicznym, w którym ponownie przeżywane jest wydarzenie związane z mityczną
przeszłością lub ważnym wydarzeniem historycznym związanym z religią60.
Dzień najważniejszych świąt religijnych jest czasem sakralnym przeznaczonym głównie na wypełnianie obrzędów religijnych oraz pośrednio na odpoczynek
od codziennych prac i obowiązków. Człowiek religijny cyklicznie przechodzi od
czasu świeckiego do sakralnego61. W tradycyjnych społecznościach rolniczych
czas sakralny był skorelowany z kalendarzem prac polowych. W społeczności
miejskiej szybciej dochodziło do zaniku niektórych elementów religijnych do tej
pory obecnych w codziennym życiu człowieka. Wraz z rozwojem technologii oraz
przemianami zachodzącymi w systemie produkcji pojawiła się kategoria czasu
wolnego, co nie pozostało bez wpływu na relacje pomiędzy czasem świętym
a świeckim oraz sposobami ich wykorzystania. Rozwój cywilizacyjny przyczynił
się również do powstania grupy zawodów, w których pracujący ludzie zobowiązani byli do podejmowania pracy w dni świąteczne dla dobra wspólnego. Byli to
m.in. pracownicy komunikacji miejskiej, gazowni, elektrowni czy lekarze.
We współczesnym społeczeństwie można wyróżnić grupę osób wierzących
i niewierzących62. Różnią się one pomiędzy sobą m.in. sposobem wykorzystania
oraz ilością czasu wykorzystywanego na różne rodzaje aktywności. Czas człowieka
niewierzącego jest dwudzielny. Składa się z czasu przeznaczonego na wykonywanie
codziennych obowiązków i czasu wolnego (odpoczynku, rekreacji). Granice pomiędzy
formami aktywności nie są zbyt wyraźnie zarysowane i np. dzień wolny od pracy
będący świętem religijnym może być dla człowieka niewierzącego czasem przeznaczonym np. na dodatkową pracę zarobkową, prace domowe, czy odpoczynek.
Czas człowieka religijnego jest trójdzielny; dzieli się bowiem na: (a) czas
codziennych obowiązków (praca, nauka, obowiązki domowe itp.); (b) czas odpoczynku (sen, rekreacja); i (c) czas święty (praktyki religijne indywidualne i zbiorowe, świętowanie religijne). Te trzy sposoby wykorzystania czasu wzajemnie
się przeplatają w codziennym życiu. Proporcja pomiędzy wykorzystaniem czasu
do celów świeckich lub sakralnych zależy od wielu czynników. Są to: (a) czynniki natury religijnej; (b) czynniki społeczno-polityczne; (c) czynniki personalne
zależne od konkretnego człowieka (w jakim stopniu jest w stanie przestrzegać
Zob. M. Eliade, Święty czas i mity, [w:] Sacrum i profanum, op. cit., s. 55–93.
M. Eliade, Święty czas i mity, op. cit., s. 55.
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Pojęcia „czas święty” i „czas sakralny” będą używane zamiennie.
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M. Eliade, Święty czas i mity, op. cit., s. 56–57.
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zaleceń lub ograniczeń wynikających z obowiązków religijnych i zarządzeń administracyjnych).
Czynniki natury religijnej obejmują zalecenia danej religii odnoszące się do
terminów występowania czasu sakralnego (świąt religijnych oraz innych czynności
kultowych) oraz form ich obchodzenia, np. udział w obrzędach liturgicznych czy
modlitwę indywidualną w domu. Również działalność w organizacjach religijnych
oraz lektura publikacji o tematyce religijnej mogą być uznane za formę wykorzystania czasu do celów religijnych.
Czynniki społeczno-polityczne obejmują zarządzenia państwowe określające terminy dni wolnych od pracy i świąt oraz tzw. społeczne przyzwolenie do
świętowania.
Czynniki indywidualne (personalne) obejmują chęci i predyspozycje osoby
oraz grup wyznaniowych do przestrzegania obowiązków religijnych, zarządzeń
państwowych i oddziaływania społecznego.
Sfera wierzeń religijnych i codziennie zachowanie wzajemnie się przenikają
oraz uzupełniają63. Wierzenia i zachowanie (styl życia) łączy ze sobą system wartości prezentowany przez osobę. Styl życia jest zgodny z kryteriami oceny zjawisk
przyjętymi w zbiorowości, z którą człowiek utrzymuje kontakty i przebywa na co
dzień. Zachowania ludzi są determinowane m.in. społecznymi warunkami życia
oraz przyjętym systemem wartości (m.in. wyznawaną religią). Kontrola środowiska społecznego powoduje, że człowiek stara się dostosować swoje zachowanie
do wymogów zbiorowości, tak aby się z niej nie wyróżniać lub wręcz przeciwnie,
zamanifestować swoją odmienność.
Publiczne formy kultu, to liturgia, nabożeństwa i modlitwy odprawiane
w świątyni o oznaczonej godzinie pod przewodnictwem duchownego lub innej
osoby uprawnionej, procesje wokół świątyni lub ulicami miasta, pielgrzymki do
sanktuariów na terenie miasta lub poza nim. Do prywatnych form kultu zalicza
się modlitwy odmawiane indywidualnie w domu lub w innym miejscu, niekoniecznie będącym obiektem sakralnym.
Czas religijny może obejmować różne przedziały czasowe. Rytm życia
człowieka religijnego odbywa się w cyklu wieloletnim, rocznym, tygodniowym
i dziennym. Podział na miesiące ma funkcję pomocniczą, ponieważ w wielu religiach czas dłuższy niż tydzień jest okresem pomiędzy kolejnymi świętami.
Okresy dłuższe niż jeden rok znane są np. w judaizmie, gdzie co 7 lat jest
obchodzony rok szabatowy, czy w Kościele katolickim — co 25 lat jest Jubileusz
Roku Świętego. Zazwyczaj jednak czas sakralny obejmuje rok podzielony na
miesiące, tygodnie i dni. Szczególnymi wydarzeniami w ciągu roku są święta
religijne. W przypadku niektórych wyznań, jak np. katolicyzmu, luteranizmu czy
prawosławia, rok liturgiczny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (świeckim),
63

H. Mielicka, Zmiana i ciągłość w kulturze religijnej środowisk wiejskich w Polsce, [w:] A. Wójtowicz (red.),
Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie,
Warszawa–Tyczyn 2005, s. 139.
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chociaż także liczy 365 dni i 52 tygodnie64. Różnice w datach obchodzenia ważniejszych świąt, wynikające z różnej rachuby czasu, występują pomiędzy dwoma
wyznaniami chrześcijańskim: Kościołem katolickim i prawosławnym65. Może
również wystąpić konflikt pomiędzy wierzącymi, a niewierzącymi lub organami
państwowymi o prawo do dni wolnych od pracy w święta religijne.
W Kościele katolickim i ewangelicko-augsburskim rok liturgiczny rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu, która przypada na przełom listopada
i grudnia, a kończy się obchodzoną w niedzielę, przypadającą na koniec listopada
uroczystością Chrystusa Króla. W prawosławiu z kolei początek roku liturgicznego
przypada na 1 września według kalendarza gregoriańskiego (14 września według
kalendarza juliańskiego). Najważniejszym świętem roku liturgicznego w kościołach o rodowodzie chrześcijańskim jest Zmartwychwstanie Pańskie, poprzedzone
okresem Wielkiego Postu. Kościoły chrześcijańskie różnią się od siebie liczbą i charakterem świąt. W Kościołach katolickich i w Kościele prawosławnym w kalendarzu liturgicznym wyróżnia się trzy rodzaje świąt: Pańskie, maryjne oraz świętych
i błogosławionych. W Kościołach protestanckich obchodzone są święta Pańskie
oraz te związane z historią Kościoła lub religii, jak np. Święto Reformacji.
W judaizmie rok składa się z 12 miesięcy66. Pełny cykl kalendarza hebrajskiego zamyka się w cyklu dziewiętnastoletnim. Rok liturgiczny zaczyna się na
wiosnę świętem Pesach, a rok kalendarzowy jesienią świętem Rosz Ha-szana. Rok
religijny w judaizmie obejmuje 7 głównych świąt (jom tow): 3 święta pielgrzymie
(Pesach, Szawuot i Sukot), 2 święta pokutne (Rosz Ha-szana i Jom Kipur) oraz
2 święta pomniejsze (Purim, Chanuka)67.
Rok muzułmański (księżycowy) ma 354 dni podzielonych na 12 księżycowych miesięcy. Data świąt religijnych jest ruchoma. Do najważniejszych
świąt obchodzonych przez muzułmanów w Polsce zalicza się: Ramadan Bajram
(Id Al Fitr), Kurban Bajram (Id Al Adha), Dzień Aszura, Miełlud, Miradż i Isrę.
W Kościołach chrześcijańskich, judaizmie i islamie cykl aktywności tygodniowej obejmuje siedem dni. Sześć dni, zgodnie z zasadami religii, jest przeznaczone
na pracę, jeden jest uważany za dzień święty, który powinien być przeznaczony
na modlitwę i odpoczynek. W islamie dniem tym jest piątek, a w judaizmie sobota. W Kościołach chrześcijańskich, z wyjątkiem Kościoła Adwentystów Dnia
W. Zaleski, Rok kościelny. Święta Pańskie, Matki Bożej, Apostołów, Świętych i Błogosławionych Polskich
oraz dni okolicznościowe, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1989, s. 7–8.
65
Kościół katolicki i ewangelicki posługuje się kalendarzem gregoriańskim, Kościół prawosławny
natomiast liczy czas według kalendarza juliańskiego (tzw. stary styl). W niektórych kalendarzach
prawosławnych podawana jest rachuba czasu według kalendarza juliańskiego i kalendarza gregoriańskiego (zachodniego, „nowy styl”). Na przykład zapis daty obchodzenia prawosławnego święta
Spotkania Pańskiego wygląda następująco: 2 (15) luty, gdzie 2 lutego oznaczono według kalendarza
gregoriańskiego, a 15 lutego według kalendarza juliańskiego.
66
Szczegółowy opis rachuby czasu można znaleźć m.in. w: H. Węgrzynek, Kalendarz hebrajski, [w:] A. Cała,
H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów Polskich, WSiP, Warszawa 2000, s. 147.
67
H. Węgrzynek, Obrzędowość doroczna, [w:] A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura
Żydów Polskich, op. cit., s. 236.
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Siódmego, świętym dniem jest niedziela. W tym dniu jest nakazane lub zalecane
uczestnictwo we wspólnej modlitwie w świątyni oraz wstrzymanie się od pracy
niekoniecznej.
W judaizmie doba liczona jest od zmierzchu do zmierzchu, dlatego wszystkie
święta rozpoczynają się po zapadnięciu zmroku. Pierwszym dniem tygodnia jest
niedziela, a ostatnim sobota — szabat68, będący zarazem jednym z najstarszych świąt
w tradycji żydowskiej i dniem odpoczynku po tygodniowej pracy69. W szabat prawo
religijne zabrania wykonywania 39 prac. Większość z nich związana jest z rolnictwem i pasterstwem. Aby nie złamać tego zakazu pracy, nie wolno było również
wykonywać czynności podobnych do zakazanych. Obowiązuje też zakaz oddalania
się od domu na odległość większą niż 2 tys. kroków70 (tzw. odległość szabatowa).
Muzułmański tydzień składa się z siedmiu dni. Podobnie jak w judaizmie,
doba liczona jest od zachodu słońca. Dla muzułmanów najważniejszym dniem
tygodnia jest piątek. W tym dniu mężczyźni mają obowiązek uczestniczyć we
wspólnotowej modlitwie (dżumm’ah) w meczecie. Uroczyste modlitwy odbywają
się w południe podczas czasu modlitwy dhuhr. W krajach muzułmańskich piątek
jest dniem wolnym od pracy.
Życiowy cykl dzienny człowieka religijnego składa się z wypełnienia
obowiązków religijnych oraz świeckich. Do obowiązków religijnych zalicza
się: (a) modlitwy w oznaczonych porach dnia; (b) uczestnictwo w modlitwach
wspólnotowych; oraz (c) przestrzeganie innych norm wynikających z przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Obowiązki świeckie to przede wszystkim
praca zarówno w gospodarstwie domowym, jak i praca zarobkowa podejmowana
poza domem. W zwykły dzień roboczy przeważa aktywność świecka, w dzień
świąteczny natomiast dominuje aktywność religijna oraz czas przeznaczony na
wypoczynek w gronie rodzinnym.
Każdy dzień człowieka religijnego powinien zaczynać się i kończyć modlitwą.
W bardzo religijnych katolickich rodzinach dodatkowo znajduje się czas na modlitwę Anioł Pański w południe, uczestnictwo w codziennej mszy św. lub udział
w nabożeństwach zgodnie z kalendarzem liturgicznym (np. Roraty, droga krzyżowa, Gorzkie Żale, nabożeństwa majowe, czerwcowe, czy modlitwa różańcowa
w październiku). Pod koniec XX wieku zaczęto również odmawiać Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Miejscem tych spotkań liturgicznych jest kościół parafialny.
W życiu religijnych Żydów codzienna modlitwa ma bardzo duże znaczenie71.
Dorosły mężczyzna ma obowiązek codziennie brać udział w trzech nabożeństwach
odprawianych w synagodze. Pierwszym jest nabożeństwo poranne (szachrit),
H. Węgrzynek, Kalendarz hebrajski, op. cit., s. 147.
H. Węgrzynek, Szabat, [w:] A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów Polskich,
op. cit., s. 328–329.
70
Zob. R. Piątkowska, Szabat, [w:] J. Tomaszewski, A. Żbikowski (red.), Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura.
Leksykon, Wyd. Cyklady, Warszawa 2001, s. 469.
71
A. Cała, Modlitwa, [w:] A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów Polskich, WSiP,
Warszawa 2000, s. 218–219.
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potem nabożeństwo popołudniowe (mincha) oraz odprawiane po zmroku nabożeństwo wieczorne (maariw).
Każdy muzułmanin powinien odmawiać modlitwę pięć razy dziennie o wyznaczonych porach dnia. Modlitwy odmawia się o ściśle wyznaczonych porach:
przed wschodem słońca (fadżr), w południe (dhuhr), po południu (asr), przed
zachodem słońca (maghrib) i w nocy (isha’a). Dokładna godzina modlitwy zależy
od pory roku i położenia geograficznego. Jest ona publikowana w kalendarzach
lub na stronach internetowych.

3.3.2. Czas religijny w budżetach czasu
Hierarchia wartości ma wpływ na wykorzystanie czasu przez człowieka. W zależności od stopnia religijności potrzeby religijne mogą być uważane za najważniejsze
u osób bardzo wierzących lub nieistotne i nieistniejące u osób niewierzących.
Koncepcja cykli życiowych Torstena Hägerstranda pozwala określić i wyjaśnić przestrzenną aktywność człowieka w różnych przedziałach czasowych72.
Badania czasowo-przestrzennej aktywności człowieka mają na celu zobrazowanie
dziennej ścieżki życia. Obejmują one takie aspekty jego aktywności, jak: czas i trasa
dojazdu do miejsca pracy, czas wolny i sposób jego wykorzystywania. Powstałe
w ten sposób budżety czasu mają spełniać funkcje informacyjne dla polityki
społecznej. Analizowane zagadnienia koncentrują się wokół tzw. działalności
świeckiej (niebędącej czynnościami religijnymi). W większości badań dotyczących
wykorzystania czasu pomijany jest czas przeznaczony na czynności religijne.
Analiza czasu poświęcanego na czynności religijne takie jak: codzienna modlitwa, udział w cotygodniowej liturgii, udział w innych formach modlitwy zbiorowej, lektura tekstów religijnych, praca na rzecz wspólnoty wyznaniowej i udział
w stowarzyszeniach religijnych, oprócz wskaźników domicantes i comunicantes,
może być jednym ważniejszych wskaźników zmian zachodzących w religijności
zarówno na poziomie jednostki jak i społeczeństwa.

3.4. Ujęcie relacyjne
Relacyjny sposób interpretacji procesów w geografii pojawił się na przełomie
lat 70. i 80. XX wieku. Ten sposób wyjaśniania zyskał tylu zwolenników, że na
przełomie lat 80. i 90. XX wieku mówi się już o tzw. relacyjnym zwrocie73. Ujęcie
relacyjne było często wykorzystywane w ekonomii w latach 90. XX wieku. Następnie koncepcja ta znalazła swoje zastosowanie również do wyjaśniania w geografii
T. Hägerstrand, What about people in regional sciences?, Papers in Regional Science, 1970, 24 (1), 7–21.
W polskiej literaturze geograficznej geografii czasu został poświęcony tom Przeglądu Zagranicznej
Literatury Geograficznej. Zob. G. Węcławowicz (oprac.), Geografia czasu, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1993, z. 1.
73
H. W.-C. Yeung, Rethinking relational economic geography, Transactions of the Institute of British
Geographers, New Series, 2005, Vol. 30, No. 1, s. 37–51.
72

53

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta

ekonomicznej, a później w geografii rolnictwa74. Za sprawą Roberta Sacka75, pod
koniec lat 90. XX wieku, została przeniesiona na grunt geografii humanistycznej,
a od początku XXI wieku jest obecna w naukach o kulturze, psychologii, socjologii76 czy religioznawstwie77.
Koncepcja R. Sacka pozwala na powiązanie człowieka (łac. homo geographicus)
z jego miejscem w przestrzeni oraz z czynnikami, które miały wpływ na proces
decyzyjny i warunkowały tą lokalizację przestrzenną. W koncepcji mogą znaleźć
zastosowanie różne wzorce wyjaśniania. Relacyjność systemu oznacza, że każda
jego cześć jest dynamiczna i współzależna od pozostałych elementów78.
Ważną cechą homo geographicus jest jego świadomość geograficzna. Każda
działalność ludzka ma kontekst przestrzenny, który powinien być analizowany
w trzech aspektach: przyrodniczym, społecznym i znaczeniowym79 (tab. 4).
Tabela 4. Czynniki (siły) oraz przykładowe perspektywy w ujęciu relacyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Sack, Homo geographicus, op. cit.

Różne miejsca posiadają odrębną strukturę, która zmienia się w czasie. W końcowym efekcie powstaje przestrzeń, która ma charakter dynamiczny. To właśnie ona pozwala na utrzymanie relacji pomiędzy naturą, relacjami społecznymi a znaczeniem80.
Ujęcie relacyjne tworzą powiązane ze sobą czynniki-siły sprawcze: (a) perspektywy, (b) miejsca, (c) przestrzeni. W centrum tego układu znajduje się człowiek, który
planując własne działania i przyszłość, jest powiązany lub zależny od tych trzech
wyżej wymienionych czynników. Ujęcie relacyjne daje więc możliwość analizy kilku
aspektów jednocześnie oraz wskazanie powiązań pomiędzy nimi.
J.K. Clark, The Relational Geography in Newly Restructured, Consumptive Spaces: Developing a Model for
Agricultural Geography of US Peri-Urban Areas, American Association of Geographers Annual Meeting, April 15–19, 2008 [pdf].
75
R.D. Sack, Relational Framework, [w:] Homo Geographicus: A Framework for Action, Awareness, and Moral
Concern, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1997.
76
E. Wedam, The ‘Religious District’ of the Elite Congregations: Reproducing Spatial Centrality and Rendering
Mission, Sociology of Religion, 2003, Vol. 64, No. 1, s. 47–64.
77
Np. J.S. Mattis, R.J. Jagers, A relational framework for the study of religiosity and spirituality in the lives of
African Americans, Journal of Community Psychology, 2001, Vol. 29, No. 5, 519–539.
78
R.D. Sack, Relational Framework, op. cit., s. 30.
79
J. Kaczmarek, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd.
UŁ, Łódź 2005, s. 146.
80
R.D. Sack, Relational Framework, op. cit., s. 61.
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4
Czynniki polityczne warunkujące sytuację
związków wyznaniowych

Obecność ludzi religijnych w przestrzeni publicznej miasta może być widoczna
(jawna) lub niewidoczna (ukryta). Rodzaj tej obecności jest uzależniony od wielu
czynników. Niewątpliwie, oprócz samej chęci bycia widocznym w przestrzeni,
konieczna jest aprobata innych „użytkowników” tej przestrzeni. Przyzwolenie
na prowadzenie publicznej działalności w sferze religijnej jest udzielane przez
administrację państwową i wyrażone wpisem do rejestru funkcjonujących związków wyznaniowych lub wydaniem pisemnej zgody na publiczne sprawowanie
kultu.
Nieformalnej zgody na obecność w przestrzeni religijnej udziela społeczność
lokalna, która może akceptować lub nie akceptować członków danego związku
wyznaniowego. Brak akceptacji zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej może
prowadzić do dyskryminacji i konfliktów.

4.1. Początek XX wieku
Sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych na ziemiach polskich na początku
XX wieku uzależniona była od polityki prowadzonej przez każde z państw zaborczych. „Cechą wspólną polityki wyznaniowej państw zaborczych, znajdującą
odzwierciedlenie w regulacjach prawnych, było uznanie religii za jeden z ważnych
czynników kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, a także punkt oparcia
władzy państwowej”1.
Prawo państwowe w I połowie XX wieku nie uznawało bezwyznaniowości.
Każdy obywatel musiał dopełnić formalności w chwili urodzin, ślubu i śmierci
w jednym z uznanych Kościołów2. Wsparciem władców cieszyły się te wyznania,
które były uznane za religię państwową lub wspierały politykę państwa i współ1

2

K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej: studium historyczno prawne, PWN, Warszawa–Poznań 1988, s. 18.
S. Kieniewicz, Warszawa w latach 1795–1914, [w:] S. Kieniewicz (red.), Dzieje Warszawy, t. 3, PWN,
Warszawa 1976, s. 254.
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pracowały z władzami. Zazwyczaj religia uznana za państwową charakteryzowała się także dużą liczbą wiernych zarówno w skali kraju, jak i — w większości
przypadków — na poziomie lokalnym. Takim związkiem wyznaniowym o dominującej pozycji w cesarstwie niemieckim był Ewangelicki Kościół Krajowy
Starych Prowincji Pruskich3, w cesarstwie rosyjskim Kościół prawosławny4,
a w monarchii austro-węgierskiej Kościół rzymskokatolicki. Inne związki wyznaniowe, zagrażające wyznaniu państwowemu, będące w opozycji do władzy lub
skupiające mniejszości narodowe, były w różny sposób dyskryminowane, m.in. nie
dawano im możliwości prowadzenia normalnej działalności religijnej. Restrykcje
te dotykały przede wszystkim Kościół katolicki w zaborze pruskim i rosyjskim,
ponieważ władze uważały go za organizację, która utrudniała odpowiednio
germanizację lub rusyfikację narodu polskiego. Ograniczenia i często również
prześladowania, które dotykały przedstawicieli innych związków religijnych,
wynikały także z przesłanek społeczno-politycznych.
We wszystkich trzech zaborach działały: Kościół rzymskokatolicki, Kościół
ewangelicki i gminy żydowskie. Oprócz Kościołów działających od stuleci,
mających ustabilizowaną pozycję w społeczeństwie i znaczną liczbę wiernych,
przestrzeń religijną początku XX wieku tworzyły również związki wyznaniowe
o krótkiej historii lub będące właśnie w procesie tworzenia swoich struktur
i w związku z tym skupiające małą liczbę osób. W większości przypadków były
to kościoły ewangeliczne (m.in. baptyści, adwentyści), prowadzące w połowie XIX
i na początku XX wieku aktywną działalność misyjną, lub związki wyznaniowe
powstałe w wyniku odłączenia się od Kościoła katolickiego lub Ewangelickiego
Kościoła Krajowego. Aby móc realizować swoje cele religijne musiały zostać zarejestrowane. Częstym powodem decyzji odmownej była deklarowana w statucie
niechęć do służby w wojsku, co było uznawane przez władze za przejaw wrogości
wobec państwa.
Inne problemy w wypełnianiu swoich obowiązków religijnych miała ludność
żydowska. Była ona różnie traktowana, raz jako mniejszość narodowościowa,
3

4

Ewangelicki Kościół w Prusach został założony w 1817 roku przez króla pruskiego Fryderyka
Wilhelma III Hohenzollerna w trzechsetną rocznicę reformacji. W Królestwie Prus pod jedną
nazwą i administracją znalazły się zbory ewangelickie i reformowane. Nowa agenda liturgiczna,
wprowadzona w latach 1822–1834, wywołała protesty w niektórych parafiach. W wyniku tych
sprzeciwów powstał niezależny od króla Kościół Staroluterański (zwany też Staroluterskim). Po
okresie prześladowań staroluteran w 1840 roku ogłoszono ustawę liberalizującą dotychczasowe
przepisy. Umożliwiło to formalne utworzenie Kościoła, który na synodzie we Wrocławiu w 1841
roku przyjął nazwę Kościół Ewangelicko-Luterański w Prusach, a w 1845 roku został zalegalizowany.
Kościół Ewangelicki w Prusach wielokrotnie zmieniał swoją nazwę. W latach 1821–1844 funkcjonował
pod nazwą Ewangelicki Kościół w Prusach [Evangelische Kirche in Preußen]; w latach 1845–1874 nosił
nazwę Ewangelicki Kościół Krajowy w Prusach [Evangelische Landeskirche in Preußen]; w latach
1875–1921 – Ewangelicki Kościół Krajowy Starych Prowincji Pruskich [Evangelische Landeskirche
der älteren Provinzen Preußens]; od 1922 – Kościół Ewangelicki Unii Staropruskiej [Evangelische
Kirche der altpreußischen Union].
W latach 60. XIX wieku Cerkiew prawosławna została uznana za religię państwową w Królestwie
Polskim.
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a raz jako mniejszość wyznaniowa. W Rosji i Austrii Żydzi byli zobowiązani do
członkowstwa w gminie wyznaniowej. Dopiero na początku XX wieku na terenie
wszystkich zaborów uzyskali oni równe prawa obywatelskie. Nie zawsze jednak
te prawa były przestrzegane5.

4.1.1. Cesarstwo niemieckie
Konstytucja pruska z 1850 roku całkowicie uniezależniała Kościoły i związki wyznaniowe od państwa, gwarantując Kościołowi ewangelickiemu, katolickiemu oraz
innym związkom wyznaniowym prawo posiadania zakładów, fundacji, zbierania
środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności edukacyjnej
i charytatywnej oraz sprawowanie kultu. Prawa te zostały zawieszone w 1873
roku w tzw. ustawach majowych6. Stopniowa normalizacja relacji pomiędzy
państwem a związkami wyznaniowymi stała się możliwa po uchwaleniu tzw.
ustaw pokojowych 21 maja 1886 i 27 kwietnia 1887 roku7. Sytuacja Kościoła katolickiego nadal była trudna, ponieważ w cesarstwie niemieckim uprzywilejowaną
pozycję zajmował Ewangelicki Kościół Krajowy. Problemy istniały tylko w tych
parafiach ewangelickich, w których odprawiano nabożeństwa w języku polskim.
Pomimo niechęci duchowieństwa niemieckiego do polskiej mniejszości w sytuacji
przynależności do parafii wiernych posługujących się językiem polskim starano
się zapewnić im posługę duszpasterską w języku ojczystym, ponieważ złamanie
tej zasady byłoby sprzeczne z duchem ewangelicyzmu.
Ludność żydowska uzyskała pełnię praw obywatelskich dzięki ustawie
Związku Północnego z 1869 roku, gwarantującej jej pełne równouprawnienie8.
Do mniejszości wyznaniowych działających na terenie cesarstwa niemieckiego
zaliczali się także: anglikanie, darbyści, irwingianie (gminy apostolskie), kwakrzy,
metodyści, niemieccy katolicy, baptyści, adwentyści, gminy nowoapostolskie,
bracia morawscy (herrnhuci, gminy braterskie), starokatolicy, wolne gminy9.

4.1.2. Cesarstwo rosyjskie
Znaczna większość praw, na podstawie których funkcjonowały Kościoły i związki
wyznaniowe na terenie Królestwa Polskiego, została ogłoszona w XIX wieku.
Uprzywilejowaną pozycję, jako wyznanie państwowe w cesarstwie rosyjskim, zajmowało prawosławie. Prześladowane zaś były inne związki wyznaniowe powstałe
5

6
7
8

9

G. Zalewska, Handel, [w:] A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów Polskich,
WSiP, Warszawa 2000, s. 113.
Uchwalone w dniach 11–14 maja 1873 roku.
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim (1871–1945), PSO, Koszalin 1995, s. 6–7.
G. Zalewska, Status prawny ludności żydowskiej, [w:] A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia
i kultura Żydów Polskich, op. cit., s. 316.
H. Świątkowski, Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu prawnego, cz. 1,
Wyznania i związki religijne, Wyd. Biblioteka Prawnicza, Warszawa 1937, s. 59–60.
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w wyniku odłączenia się od większych wyznań chrześcijańskich oraz Kościół
katolicki i greckokatolicki10. Do wyznań prawnie uznanych na terenie cesarstwa
należał Kościół rzymskokatolicki i Kościoły ewangelickie (augsburski i helwecki).
Ich prawa do swobody sprawowania kultu zostały unormowane w 1896 roku11.
W Królestwie Polskim zmianę sytuacji w relacjach państwa z kościołami
przyniosła rewolucja 1905 roku. Przepisy tolerancyjne uchwalono 17 kwietnia
1905 roku. Gwarantowały one m.in. swobodę w wyborze religii oraz wstrzymanie zamykania klasztorów rzymsko-katolickich na terenie Królestwa Polskiego12.
Zmniejszenie kontroli administracji państwowej nad związkami wyznaniowymi
skutkowało zwiększeniem swobód obywatelskich, a to z kolei dało możliwość
rozwoju nie tylko działalności religijnej, lecz także charytatywnej i oświatowej.
Rewolucja przyczyniła się też do ożywienia politycznego społeczeństwa, co
w przypadku wspólnot ewangelickich zapoczątkowało ujawnianie się wewnętrznych podziałów narodowościowych i społecznych13. Ogłoszony w październiku
1905 roku tzw. manifest październikowy wprowadzał podstawowe swobody
obywatelskie, m.in. wolność sumienia14.
Na terenie cesarstwa rosyjskiego prowadzili swoją działalność również:
badacze Pisma Świętego, ewangeliczni chrześcijanie (sztundyści), Kościół Boży,
mariawici, pierwsi chrześcijanie (Pierwochrześcijanie), staroobrzędowcy, baptyści, ewangeliczni chrześcijanie, adwentyści, gminy nowoapostolskie, menonici,
muzułmanie15.
W najtrudniejszej sytuacji w cesarstwie rosyjskim była ludność żydowska.
Do 1917 roku nie posiadała żadnych praw, a jej pozycja w społeczeństwie była
uzależniona od aktualnej sytuacji politycznej. Występowały więc okresy tolerancji,
jak i czasy polityki restrykcyjnej16. Z pewnych swobód mogła korzystać ludność
żydowska zamieszkała w zachodnich i południowo-zachodnich guberniach,
w latach 1791–1917 wchodzących w skład tzw. strefy osiedlenia, czyli obszaru,
na którym pozwolono osiedlać się ludności żydowskiej. Wprowadzone w 1882
roku ustawy majowe oraz kolejne rozporządzenia ogłoszone w latach 1883, 1884,
1887 i 1889 przyczyniły się do emigracji ludności żydowskiej (tzw. litwaków)
z części ziem cesarstwa rosyjskiego17 do Stanów Zjednoczonych lub do Kraju
Nadwiślańskiego, gdzie prawa te nie obowiązywały. Duża koncentracja Żydów
w miastach przy jednoczesnym zakazie osiedlania się w obszarach wiejskich do10

H. Świątkowski, Wyznania religijne w Polsce, op. cit., s. 44–45.
H. Świątkowski, Wyznania religijne w Polsce, op. cit., s. 52–53.
12
H. Świątkowski, Wyznania religijne w Polsce, op. cit., s. 44–46.
13
T. Stegner, Ewangelicy warszawscy 1815–1918, Wyd. Nauk. Semper, Warszawa 1993, s. 111.
14
P. Cynalewska-Kuczma, Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium
Rosyjskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Seria Historia Sztuki, nr 28, Wyd. Nauk.
UAM, Poznań 2004, s. 31.
15
S. Piekarski, Wyznania religijne w Polsce, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1927, s. 40.
16
G. Zalewska, Status prawny ludności żydowskiej, op. cit., s. 317.
17
A. Cała, G. Zalewska, Prawa majowe, [w:] A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura
Żydów Polskich, op. cit., s. 265.
11
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prowadziła do powstawania wielu lokalnych konfliktów. Wszystkie te działania
podejmowane przez władzę carską, miały na celu wzrost antysemityzmu, były
jednym ze środków zapobiegawczych przeciwko udziałowi Żydów w polskim
ruchu niepodległościowym.

4.1.3. Monarchia austro-węgierska
Politykę wyznaniową na terenie monarchii austro-węgierskiej normowała ustawa
o międzywyznaniowych stosunkach obywateli z 25 marca 1868 roku18. Do mniejszości wyznaniowych w monarchii austro-węgierskiej należeli: prawosławni,
grekokatolicy, ewangelicy, starokatolicy, herrnhuci19. Wyznaniami nieuznanymi
przez państwo, ale działającymi w oparciu o przepisy tolerancyjno-wyznaniowe, byli: baptyści, adwentyści dnia siódmego, badacze Pisma Św., wolne gminy
religijne20.
Proces równouprawnienia ludności żydowskiej w zaborze austriackim
rozpoczął się w 1867 roku21, kiedy to w konstytucji zagwarantowano równość
wszystkich obywateli względem prawa niezależnie od wyznania czy narodowości.
Żydów uznano za wspólnotę religijną, co nie było dla nich korzystne, ponieważ
nie mogli posługiwać się swoim językiem w życiu publicznym. Status prawny
żydowskich gmin wyznaniowych został uregulowany dopiero w 1890 roku. Na
mocy ustawy każda gmina żydowska otrzymała odrębny statut i znalazła się
pod opieką państwa. Do jej obowiązków należało m.in. dbanie o rozwój życia
religijnego oraz utrzymanie obiektów będących jej własnością. Pomimo tych regulacji prawnych nadal ograniczano dostęp Żydów do szkolnictwa, rzadko też
zatrudniano ich w administracji publicznej, sądzie i adwokaturze czy w niektórych
rodzajach handlu.

4.2. Dwudziestolecie międzywojenne
4.2.1. Sytuacja związków wyznaniowych w Polsce
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku koniecznością stało się
uporządkowanie — obok spraw ustrojowych i gospodarczych — także zasad
funkcjonowania związków wyznaniowych. Rozpoczęła się dyskusja nad kształtem
stosunków państwo–Kościół oraz nad miejscem religii w państwie i zasadami
funkcjonowania związków wyznaniowych. W latach 1918–1939 za politykę wy18

S. Piekarski, Wyznania religijne, op. cit., s. 6.
S. Piekarski, Wyznania religijne, op. cit., s. 41.
20
H. Świątkowski, Wyznania religijne w Polsce, op. cit., s. 68.
21
G. Zalewska, Status prawny ludności żydowskiej, [w:] A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia
i kultura Żydów Polskich, op. cit., s. 315. Szczegółowo na temat podstaw prawnych rozwoju gmin
żydowskich w Galicji pisze m.in. J. Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne, op. cit., s. 13–54.
19
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znaniową państwa odpowiadało Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego22.
Do najważniejszych czynników mających wpływ na kształt przedwojennej
polityki wyznaniowej w Polsce Paweł A. Leszczyński23 zaliczył: (a) relacje pomiędzy mniejszościami narodowymi; (b) zróżnicowanie wyznaniowe; (c) wpływ
poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych na władze państwowe;
(d) postawy religijne członków kolejnych rządów; (e) osobiste przekonania religijne
urzędników odpowiedzialnych za kształtowanie relacji państwo–Kościół; (f) status
prawny związków wyznaniowych w okresie zaborów; (g) międzynarodowe zobowiązania Polski; (h) sytuację ekonomiczną kraju; (i) program rządzącej partii politycznej; (j) historyczne znaczenie polityki wyznaniowej dla państwa polskiego.
Znaczącą rolę w kształtowaniu relacji państwo–Kościół oraz polityki wyznaniowej odegrały też stronnictwa polityczne (tab. 5). Za świeckim charakterem państwa
opowiadały się: lewica, piłsudczycy i ruch ludowy. Z kolei chrześcijańscy demokraci,
nurt konserwatywny i nurt narodowy dążyły do stworzenia państwa o charakterze
wyznaniowym z dominującą pozycją Kościoła rzymskokatolickiego.
W okresie zaborów związki wyznaniowe funkcjonowały w oparciu o przepisy ustanowione przez państwa zaborcze. Większość z tych postanowień, z powodu
braku prawa wykonawczego do Konstytucji z 1921 roku, była w II Rzeczypospolitej
nadal stosowana wobec mniejszych związków wyznaniowych. W przypadku
braku rejestracji związku wyznaniowego w okresie zaborów zobowiązano go do
rozpoczęcia procedury rejestracyjnej. Państwo mogło odmówić rejestracji związku
religijnego, jeśli jego doktryna była sprzeczna z obowiązującym prawem, porządkiem publicznym lub obyczajami.
W dwudziestoleciu międzywojennym Konstytucje: marcowa z 1921 roku
i kwietniowa z 1935 roku, gwarantowały Kościołowi rzymskokatolickiemu szczególne miejsce pośród innych wyznań w Polsce. Na mocy Ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 marca 1921 roku Kościół rzymskokatolicki uzyskał status szczególny
wśród innych równouprawnionych wyznań. Relacje pomiędzy nim a państwem
zostały określone w Konkordacie zawartym pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską w 1925 roku. Prawne uznanie niektórych innych związków wyznaniowych
i mniejszości religijnych zostało uregulowane na mocy odrębnych ustaw.
W Konstytucji z 1921 roku ze względu na status prawny podzielono związki
wyznaniowe na uznane i nieznane24. Spośród 35 związków wyznaniowych 18
było prawnie uznanych i tolerowanych. Do tej grupy zaliczano m.in.: Kościół
Rzymskokatolicki, Kościół Prawosławny, Kościoły ewangelickie, Starokatolicki
Kościół Mariawitów, Wschodni Kościół Staroobrzędowcy, Stowarzyszenie Badaczy
22

Szczegółowa charakterystyka polityki wyznaniowej państwa oraz zasad funkcjonowania ministerstwa zostały przestawione w książce P.A. Leszczyńskiego, Centralna administracja wyznaniowa II RP.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Wyd. Nauk. Semper, Warszawa 2006.
23
P.A. Leszczyński, Centralna administracja wyznaniowa II RP, op. cit., s. 21–22.
24
Art. 114 i 115 Konstytucji. Zob. także: S. Piekarski, Wyznania religijne, op. cit., s. 10–11.
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Tabela 5. Polityka wyznaniowa w programach różnych stronnictw politycznych II RP

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P.A. Leszczyński, Centralna administracja wyznaniowa II
RP, op. cit., s. 20–59.

Pisma Świętego, Wspólnotę Adwentystów Dnia Siódmego, wyznanie mojżeszowe,
wyznanie karaimskie i muzułmańskie25 (tab. 6).
25

S. Piekarski, Wyznania religijne, op. cit., s. 65–78.
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Tabela 6. Kościoły i związki wyznaniowe uznane i tolerowane w II Rzeczypospolitej
w latach 1918–1938
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: AAN, MWRiOP, Międzywyznaniowe: statystyka i wykazy.
Wykazy kościołów i związków religijnych w Polsce z zaznaczeniem ich podstaw prawnych, 1928–1938,
sygn. 14/376 [mikrofilm B-9370], k. 1–7, 76–78, 93–101.

W latach 1918–1939 w Polsce działało osiem związków wyznaniowych nieuznanych przez państwo (tab. 7). Siedem z nich funkcjonowało na terenie byłego
zaboru pruskiego, Polski Katolicki Kościół Narodowy natomiast rozpoczynał
dopiero działalność misyjną.
Tabela 7. Kościoły i związki wyznaniowe nieuznane w II Rzeczypospolitej
w latach 1918–1939

Źródło: opracowanie własne na podstawie: AAN, MWRiOP, Międzywyznaniowe: statystyka i wykazy.
Wykazy kościołów i związków religijnych w Polsce z zaznaczeniem ich podstaw prawnych, 1928–1938,
sygn. 14/376 [mikrofilm B-9370], k. 1–7, 76–78, 93–101.

Uregulowania wymagała także sytuacja Kościoła prawosławnego. Dotyczyło
to zarówno relacji państwo–Kościół, jak i statusu samego Kościoła. Mimo że Polska
była krajem niepodległym, to formalnie kościół ten nadal był powiązany z cerkwią
prawosławną w Rosji. Uzyskania niezależności organizacyjnej wymagała więc nie
tylko sytuacja polskiego prawosławia, lecz także polska racja stanu. Uważano, że
uzyskanie autokefalii może się okazać bardzo pomocne w procesie polonizowania
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ludności prawosławnej należącej do mniejszości narodowych26. Po wielu zabiegach
dyplomatycznych w końcu w 1924 roku uzyskano potwierdzenie autokefalii od
patriarchy Konstantynopola Grzegorza VII. Nie obyło się jednak bez przeszkód,
ponieważ Rosyjski Kościół Prawosławny był jedynym Kościołem lokalnym (autokefalicznym), który ją kwestionował podczas negocjacji, a potem jej nie uznał27.
Próbą uregulowania relacji pomiędzy państwem a Kościołem prawosławnym
w Polsce były tzw. Tymczasowe przepisy obowiązujące od 1926 roku. To rozwiązanie krytykowane było zarówno przez przedstawicieli Kościoła prawosławnego,
jak i biskupów katolickich. Dopiero dekret z 1938 roku zniósł ten stan i regulował
relacje państwa z Kościołem prawosławnym28.
Po odzyskaniu niepodległości w granicach państwa polskiego znalazło
się siedem Kościołów ewangelickich: dwa luterańskie, dwa ewangelicko-reformowane, oraz trzy skupiające wiernych obu konfesji (tab. 6). Władze naczelne
trzech Kościołów ewangelickich miały swoją siedzibę w Polsce, pozostałe cztery
początkowo były podległe konsystorzom Kościołów mających swoją siedzibę poza
granicami kraju. Taki stan prawny spowodował, że zaistniała potrzeba scalenia
pod jedną jurysdykcją związków wyznaniowych wywodzących się z tej samej
tradycji. Konieczne stało się również dostosowanie struktur organizacyjnych do
kształtu nowych granic. Uregulowaniem podstaw prawnych funkcjonowania był
dekret o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II Rzeczypospolitej podpisany przez prezydenta 17 grudnia 1936 roku.
Ludność żydowska miała obowiązek należeć do gminy wyznaniowej. Każda
gmina wyznaniowa żydowska była niezależnym organem, co oznaczało, że nie
podlegała żadnej wyższej instancji. Miała również prawo przymusowo opodatkować swoich członków. Status gmin wyznaniowych regulował dekret naczelnika
państwa z 7 lutego 1919 roku, a następnie rozporządzenia prezydenta z 14 września
1927 i 6 marca 1928 roku.

4.2.2. Problemy funkcjonowania związków wyznaniowych w Niemczech
Relacje państwo–Kościół w Niemczech29 po zakończeniu I wojny światowej uległy zmianie na korzyść innych związków wyznaniowych. Konstytucja Republiki
Weimarskiej ogłoszona w 1919 roku gwarantowała w art. 136 wolność korzystania
z praw obywatelskich niezależnie od wyznawanej religii: „Urzędy mają prawo do
26

K. Urban, Kościół Prawosławny w Polsce w latach 1944–1956. Studia i materiały, ZW Nomos, Kraków 1998,
s. 111–112; G.J. Pelica, Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918–1939), wyd. II, Polianna,
Lublin 2009, s. 84, 86–87.
27
K. Urban, Kościół Prawosławny w Polsce w latach 1944–1956, s. 111–112; G.J. Pelica, Kościół prawosławny,
op. cit., s. 102, 104.
28
A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 121.
29
Omówienie stosunków wyznaniowych w Niemczech jest istotne z punktu widzenia takich miast
jak: Gdańsk, Gliwice, Szczecin i Wrocław.
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pytania o przynależność do organizacji religijnej tylko wtedy, gdy zależą od tego
prawa i obowiązki bądź też, gdy wymaga tego zarządzone badanie statystyczne.
Nikt nie może być zmuszany do aktów lub uroczystości religijnych […]”. W art.
137 natomiast stwierdzono, że nie istnieje Kościół państwowy oraz zapewniono
możliwość swobodnego tworzenia organizacji religijnych30.
Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza, jaka wytworzyła się w Niemczech po zakończeniu I wojny światowej sprzyjała powstawaniu różnego rodzaju
ideologii nacjonalistycznych i rasistowskich. Pierwszymi ofiarami dążeń nacjonalistycznych byli Żydzi. Program utworzenia tzw. niemieckiej wspólnoty narodowej,
opracowany przez partię narodowosocjalistyczną, zakładał m.in. usunięcie Żydów
z terytorium Niemiec. Plany te zaczęto realizować po objęciu władzy przez Adolfa
Hitlera w styczniu 1933 roku. Władze hitlerowskich Niemiec, starając się zachować
pozory legalnego działania, opracowały i wprowadziły w życie wiele przepisów
mających na celu uniemożliwienie ludności żydowskiej normalnego życia w państwie. Decyzje te wywołały pierwszą falę emigracji Żydów niemieckich.
Jednym z najtragiczniejszych wydarzeń z tego okresu był pogrom Żydów
zainicjowany przez władze hitlerowskie. Wydarzenia, jakie miały miejsce w nocy
z 9 na 10 listopada 1938 roku, przeszły do historii pod nazwą tzw. nocy kryształowej. Niszczono wtedy nie tylko obiekty kultu należące do żydów, lecz także i ich
dobytek. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie przez nazistów tzw. procesu aryzacji
mienia. Skutkiem tych działań było przejmowanie przez Niemców własności
ludności żydowskiej. W latach 1941–1945 hitlerowcy wywieźli ludność żydowską,
która jeszcze pozostała w granicach III Rzeszy, do obozów zagłady.
Adolf Hitler po dojściu do władzy dążył również do tego, aby Kościoły
i związki wyznaniowe działające na terenie III Rzeszy podjęły współpracę z nazizmem. Protestanckim ruchem religijnym popierającym nazistów byli Niemieccy
Chrześcijanie31. Cieszyli się oni przychylnością władzy. Prześladowane były natomiast te Kościoły i związki wyznaniowe, które nie popierały polityki prowadzonej
przez III Rzeszę lub jawnie ją krytykowały. Do przeciwników hitleryzmu należał
m.in. Kościół Wyznający32.

4.3. Okres II wojny światowej
W czasie II wojny światowej z części ziem II Rzeczypospolitej na podstawie dekretu Adolfa Hitlera utworzono Generalne Gubernatorstwo (GG). Z badanych miast
w jego granicach znalazły się: Częstochowa, Kraków, Lublin i Warszawa. Do Rzeszy
30

F. Battenberg, Żydzi w Europie. Proces rozwoju mniejszości żydowskiej w nieżydowskim środowisku Europy
1650–1933, tłum. A. Soróbka, Wydawnictwo Ossolineum, Wroclaw–Warszawa–Kraków 2002, s. 416.
31
Niemieccy Chrześcijanie (niem. Deutsche Christen) – pronazistowski ewangelicki ruch religijny
działający w latach 1932–1945.
32
Kościół Wyznający (niem. Bekennende Kirche) – ruch w Kościele ewangelickim, pozostający w opozycji do nazistowskiej ideologii; powstał w 1933 roku.
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włączono Bydgoszcz, Chorzów, Katowice, Łódź, Poznań i Sosnowiec. Białystok zaś
do 22 czerwca 1941 roku był w granicach ZSRR. Polityka wyznaniowa zarówno III
Rzeszy, jak i ZSRR była skierowana przeciwko Kościołom i związkom wyznaniowym. Różnymi środkami starano się wyeliminować religię z życia publicznego.
W Rzeszy Niemieckiej oraz na terenie GG większość związków wyznaniowych została zdelegalizowana. Większe represje wobec związków wyznaniowych
miały jednak miejsce na terenach wcielonych do III Rzeszy — pozwolono funkcjonować tylko tym, które były tam uznane.
Szczególnie Kościół rzymskokatolicki postrzegany był przez okupanta jako duże
zagrożenie, ponieważ stanowił czynnik jednoczący społeczeństwo polskie. Na polecenie władz okupacyjnych zostały zamknięte niektóre kościoły i wszystkie seminaria
duchowne. Prześladowano duchowieństwo. Zdelegalizowano instytucje i organizacje
kościelne, a majątek kościelny konfiskowano lub niszczono. Zniesionych zostało wiele
świąt kościelnych. Władze okupacyjne nakazały usunięcie z tekstów liturgicznych
i modlitw zwrotów odnoszących się do polskich tradycji narodowych.
Represje dotknęły również Kościół ewangelicki i Polski Narodowy Kościół
Katolicki. Okupant próbował wykorzystać różnice narodowościowe i pozyskać
ewangelików do działań przeciwko polskiej racji stanu.
Szczególnie trudną sytuację miały Kościoły ewangeliczne, ponieważ większość związków wyznaniowych o tym charakterze działała nieformalnie. Wyjątek
stanowili baptyści. W związku z tym inne ewangeliczne mniejszości wyznaniowe,
aby przetrwać, dążyły do współpracy z baptystami. W 1940 roku utworzono,
zatwierdzony w 1943 roku, Związek Niemieckich Gmin Wolnokościelnych (baptystów), w skład którego weszli: Ewangeliczni Chrześcijanie, Wolni Chrześcijanie,
Kościół Chrystusowy i zielonoświątkowcy33.
Najostrzejsze represje wymierzone były przeciwko wyznaniu mojżeszowemu. Od początku okupacji hitlerowcy rozpoczęli realizację planu mającego na celu
całkowitą zagładę narodu żydowskiego. Działania te były oparte na stosownych
ramach prawnych. Dnia 9 września 1939 roku wprowadzono represje ekonomiczne polegające na: (a) wprowadzeniu nakazu oznakowania sklepów i warsztatów
należących do Żydów; (b) zablokowaniu kont w bankach; (c) ograniczeniu ilości
gotówki. Kolejne represje, wprowadzone 26 października 1939 roku, obejmowały życie religijne i zakazywały uboju rytualnego zwierząt oraz wypieku białego
pieczywa. Z dniem 23 listopada 1939 roku zlikwidowano ulgi podatkowe przysługujące gminom żydowskim. Władze okupacyjne zmniejszyły Żydom przydziały
kartkowe o połowę w porównaniu do ludności polskiej.
Kolejne ograniczenia okupanci wprowadzili na przełomie 1939 i 1940 roku.
Nakazano ludności żydowskiej powyżej dziesiątego roku życia mieszkającej
33

Z. Pasek, Polityka władz komunistycznych w Polsce wobec wyznań ewangelicznych (1945–1956), [w:] J.Z. Pietraś,
A. Czarnocki (red.), Polityka narodowościowa państw Europy Środkowowschodniej. Materiały z międzynarodowej
konferencji „Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowowschodniej” zorganizowanej
w dniach 20–22 października 1992 roku, cz. 2, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1993, s. 162.
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w miastach noszenia opasek z gwiazdą Dawida. Wydano również zakaz opuszczania terenu gminy, w której dotąd mieszkali.
Od 13 października 1940 roku na terenie Generalnego Gubernatorstwa zaczęto tworzyć getta. Na wiosnę 1942 roku rozpoczęto akcję Reinhard. Była ona
częścią planu całkowitej zagłady ludność żydowskiej. W obozach zagłady w Auschwitz-Birkenau, Bełżcu, Sobiborze, Majdanku i Treblince łącznie zamordowano
około 3 mln ludności żydowskiej.

4.4. Religia i związki wyznaniowe w PRL
Po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w strefie politycznych
i gospodarczych wpływów Związku Radzieckiego. Rząd Polski stopniowo zaczął
wprowadzać w życie politykę wyznaniową podobną do tej prowadzonej przez
komunistów w ZSRR. Nie opierała się ona na zasadzie równouprawnienia, ale
była narzędziem dyskryminacji Kościołów i związków religijnych w życiu publicznym34.

4.4.1. Ideologiczne podstawy kształtowania relacji państwo–Kościół
w państwie socjalistycznym

Polskie władze stworzyły powojenną politykę wyznaniową państwa w oparciu
o doktrynę marksizmu-leninizmu oraz doświadczenia radzieckie. Jej ostatecznym
celem miało być wyeliminowanie wpływu Kościołów i związków wyznaniowych
na życie społeczne, co w dłuższym okresie czasu miało prowadzić do ateizacji
społeczeństwa35 (tab. 8).
Podstawę ideologiczną polityki wyznaniowej stanowił marksistowski światopogląd naukowy. W jej wprowadzeniu komuniści kierowali się zasadami leninowsko-stalinowskimi, zmieniając w zależności od aktualnych relacji państwo–Kościół
metody działania36. Pomimo tych pozornych zmian cel działań podejmowanych
przez partię zawsze był jeden: całkowita eliminacja religii z życia społecznego.
Dyktatura proletariatu dążyła do tego, aby każda dziedzina życia społecznego,
a w szczególności działalność różnego rodzaju organizacji społecznych, podlegała
kontroli partii37.
W kręgu marksizmu powstał tzw. humanistyczny ateizm. Zgodnie z jego
założeniami człowiek uważany był za najwyższą wartość we wszechświecie.
34

J. Dziobek-Romański, Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944–1989) narzędziem dyskryminacyjnej
polityki władz, Wyd. KUL, Lublin 2004, s. 9.
35
K. Białecki, Najważniejsze założenia polityki wyznaniowej państwa i ich realizacja w latach 1945–1956, [w:]
K. Białecki (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956,
Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 2, Oddział IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Poznań 2008, s. 12.
36
B. Fijałkowska, Partia, t. 1, op. cit., s. 7.
37
B. Fijałkowska, Partia, t. 1, op. cit., s. 152.
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Tabela 8. Elementy polityki wyznaniowej komunistów i przykłady ich realizowania w Polsce

Uwagi: a przykłady najważniejszych procesów osób duchownych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.M. Bocheński, Lewica, religia, sowietologia. AWM, Warszawa
1996, s. 310–346; B. Fijałkowska, Partia, t. 1, op. cit.
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Tadeusz Jaroszewski, jeden ze zwolenników tego kierunku, w broszurze szkoleniowej opracowanej w 1966 roku dla Towarzystwa Szkoły Świeckiej38 tak wyjaśniał
relacje pomiędzy religią a państwem socjalistycznym: „Stwierdzenie, że religii
nie można eliminować drogą przymusu administracyjnego […] nie oznacza, że
państwo socjalistyczne powinno się wyrzec właściwych sobie, tj. administracyjnych, przymusowych, a nawet — w pewnych wypadkach — represyjnych form
walki z tymi przejawami działalności i propagandy klerykalnej, które naruszają
świecki charakter państwa socjalistycznego i jego instytucji, prowadząc do zakłócenia funkcjonowania dyktatury proletariatu, wprowadzając zarzewie konfliktów
wyznaniowych do życia społecznego”39.

4.4.2. Kreowanie i realizacja polityki wyznaniowej
Politykę wyznaniową państwa w latach 1944–1948 kreowało wąskie grono osób
wywodzących się z PPR, a po 1948 roku z PZPR. Żadna z tych partii nie posiadała
odpowiednich prerogatyw konstytucyjnych do prowadzenia tego typu działalności. Decyzje były podejmowane przez Biuro Polityczne KC PZPR40. Następnie
przekazywano je władzom centralnym i terenowym partii oraz organom administracji państwowej różnych szczebli.
Walkę z Kościołami i związkami wyznaniowymi prowadzono różnymi
metodami. Do realizacji celów wykorzystywano przede wszystkim administrację
państwową. Nadzorem nad związkami wyznaniowymi w Polsce zajmowały się organa państwowe posiadające odpowiednie uprawnienia. Główną instytucją, która
koordynowała te działania, było w latach 1944–1950 Ministerstwo Administracji
Publicznej, a od 1950 roku Urząd do Spraw Wyznań (UdsW)41. Współpracował on
z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, a potem z Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych oraz z większością ministerstw. Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania związków wyznaniowych, poza UdsW, miały np.:
(a) Ministerstwo Oświaty: kontrolowało nauczanie religii w szkołach państwowych do chwili jego całkowitego zniesienia; prowadziło nadzór
nad szkołami prowadzonymi przez związki wyznaniowe i seminariami
duchownymi;
38

Towarzystwo Szkoły Świeckiej (TSŚ) – organizacja społeczna założona w Warszawie w 1957 roku.
Jej celem było m.in. propagowanie zasad świeckiego wychowania oraz założeń pedagogiki socjalistycznej.
39
T. Jaroszewski, Kierunki walki z laicyzacją życia społecznego w Polsce, Teka prelegenta TSŚ, 1966, nr 9,
s. 9; cyt. za: B. Fijałkowska, Partia, t. 1, op. cit., s. 9.
40
J. Żaryn, Podstawowe założenia polityki wyznaniowej władz w latach 1956–1970, [w:] K. Białecki (red.),
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956, Studia i materiały
poznańskiego IPN, t. 8, Oddział IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Poznaniu, Poznań 2009, s. 14; K. Kowalczyk, W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec
Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy
i Studia, t. 445, Szczecin 2003, s. 18–19; B. Fijałkowska, Partia, t. 1, op. cit., s. 152–168.
41
Szerzej na temat struktury i zadań UdsW pisze B. Fijałkowska, Partia, t. 1, op. cit., s. 95–99.
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(b) Ministerstwo Finansów: odpowiedzialne za prowadzenie bardzo restrykcyjnej polityki podatkowej wobec Kościołów;
(c) Ministerstwo Budownictwa: prowadziło działania utrudniające dostęp do
materiałów budowlanych niezbędnych do budowy obiektów sakralnych.
Specjalne miejsce w strukturze administracyjnej zajmował resort bezpieczeństwa publicznego, w latach 1945–1954 reprezentowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), a potem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
(MSW). W latach 1945–1954 infiltracja, dezinformacja i dezintegracja Kościołów
i związków wyznaniowych prowadzona była przez Departament V w MBP. W latach 1954–1990 działalność tę kontynuował Departament IV (organizacje religijne
i mniejszości narodowe) w MSW.
Decyzje w sprawach wyznaniowych w latach 1950–1989, pomimo, że podpisywane przez kierownika Wydziału do spraw Wyznań (WdsW), w rzeczywistości podejmowane były po konsultacji przez tzw. trójkę polityczną42. W skład
tego nieformalnego gremium decyzyjnego na szczeblu wojewódzkim wchodzili:
I Sekretarz PZPR, przewodniczący Prezydium Miejskiej (wojewódzkiej) Rady
Narodowej43 i funkcjonariusze pionu wyznaniowego Wojewódzkiego Urzędu do
spraw Bezpieczeństwa Publicznego (WUdsBP). W trudnych przypadkach WdsW
konsultował decyzję z UdsW, a ten z kolei z Biurem Politycznym KC PZPR.

4.4.3. Przykłady realizacji polityki wyznaniowej wobec niektórych
Kościołów i związków wyznaniowych
Stosunek państwa do związków wyznaniowych w latach 1944–1989 nie opierał
się na zasadzie równouprawnienia wyznań, lecz zmierzał do zróżnicowania
ich statusu prawnego po to, aby mieć większy wpływ na ich funkcjonowanie.
Podstawą do prowadzenia tych restrykcyjnych działań w „majestacie prawa”
było znowelizowane Prawo wyznaniowe oraz Kodeks karny. Luki w określeniu
sytuacji prawnej niektórych związków miały umożliwić ich lepszą kontrolę oraz
prowadzenie polityki dyskryminacyjnej. System komunistyczny w Polsce miał
przez cały okres powojenny te same cele. Służył władzy radzieckiej i posługiwał
42

Zdaniem mgr. Szczepana Świątka z Archiwum Państwowego w Krakowie w niewielu dokumentach
znaleźć można potwierdzenie konsultacji pomiędzy osobami piastującymi te stanowiska. Tezę tę
potwierdzają wyniki kwerendy archiwalnej przeprowadzonej przez autorkę.
43
Jeden z niewielu dokumentów potwierdzających sposób podejmowania decyzji na szczeblu gminy
znajduje się w Archiwum Państwowym w Krakowie. Zob. APKr, UM Kr, Wydział ds. Wyznań, Parafia
pw. św. Franciszka z Asyżu, Zabierzów, gm. Zabierzów, 1964–1973, sygn. 29/1431/322, k. 97: „Tzw.
trójka gminna: I Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR, Naczelnik Gminy i Komendant MO pozytywnie
opiniuje wniosek”. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku kształtowania polityki wobec Świadków Jehowy. W posiedzeniu w dniu 3 stycznia 1984 roku wzięli udział przedstawiciele: Urzędu do
spraw Wyznań (minister A. Łopatka), Wydziału Administracyjnego KC PZPR (zastępca kierownika
Wydziału, tow. J. Klica), resortu Spraw Wewnętrznych (dyrektor dep. IV tow. gen. Z. Płatek). Zob.
APKa, UW Śl., UdsW, Świadkowie Jehowy, 1984–1986, sygn. 543/1/712, k. 17. Zob. także: K. Urban,
Kościół Prawosławny w Polsce 1945–1970 (rys historyczny), ZW Nomos, Kraków 1996, s. 39.
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się tymi samymi metodami, z tą tylko różnicą, że w przeciwieństwie do ZSRR
stosował je wybiórczo i z różnym natężeniem w zależności od sytuacji i potrzeb
władzy.
Relacje państwo–Kościół w powojennej Polsce przebiegały na dwóch płaszczyznach:
(1) Oficjalnej: obejmującej oficjalne negocjacje zwierzchników Kościoła
rzymskokatolickiego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych
z aparatem partyjno-państwowym dotyczące zasad funkcjonowania; brak
dokładnie określonych zasad rejestracji związków wyznaniowych.
W PRL-u nie istniały przepisy regulujące zasady rejestracji związków
religijnych, a decyzje w takich sprawach uzależnione były od aktualnej
polityki wyznaniowej państwa. Pisemna zgoda na funkcjonowanie
związku wyznaniowego udzielana była do 1950 roku przez Ministra
Administracji Publicznej, w latach 1950–1989 przez dyrektora, a później
przez ministra-kierownika UdsW.
(2) Nieoficjalnej: polegającej na inwigilowaniu Kościołów i związków wyznaniowych przez Służbę Bezpieczeństwa, prowadzeniu działań mających na celu kompromitację osób cieszących się dużym autorytetem
w Kościołach i związkach wyznaniowych oraz mających na celu dezintegrację środowisk z nimi związanych, a w szczególności stowarzyszeń
osób świeckich.
Po zakończeniu II wojny światowej na ziemiach polskich swoją działalność
prowadziły 24 Kościoły i związki wyznaniowe, z czego uregulowany stosunek
z państwem miało tylko 8 z nich (tab. 9). Prawne uznanie związku religijnego
było bardzo ważne dla jego członków, ponieważ dawało możliwość nie tylko
publicznego sprawowania kultu, lecz także nabywania nieruchomości na cele
kultowe. Ogłoszenie 5 sierpnia 1949 roku nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach
spowodowało, że Kościół katolicki zmuszony został do zawieszenia działalności
wszystkich organizacji katolickich, a prawnie nieuznane związki wyznaniowe
zostały zobowiązane do podjęcia procedury legalizującej44.
W związku z zaistniałą sytuacją podanie o rejestrację musiało złożyć dziesięć
związków wyznaniowych (tab. 9). Były to: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny,
Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych Wyznania Ewangelicznego, Zjednoczenie
Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Kościół Braci Polskich Unitarian, Stowarzyszenie Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Zrzeszenie Religijne „Christian Science”, Polski Kościół Zjednoczony
Ewangelicznych Chrześcijan Dnia Siódmego, Zrzeszenie Religijne Świadków
Jehowy, Stowarzyszenie Zborów Badaczy Pisma Świętego.
Szczególna uwaga władz koncentrowała się na likwidacji wszelkich przejawów związanych z życiem religijnym narodu. Starano się przy tym zachować
44

A. Dziurok (red.), Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, IPN, Warszawa 2004, s. 38–39.
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Tabela 9. Status Kościołów i związków religijnych w Polsce według stanu
z dnia 1 stycznia 1948 roku
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Tabela 9. cd.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APBy, UWPBy, Wydz. Społ.-Polit. [Sprawa wznowienia
działalności stowarzyszeń zarejestrowanych przez 1 IX 1939 r. (ochotnicze straże pożarne) – sprawy
wyznaniowe i rejestracja cmentarzy oraz udzielanie subwencji dla gmin wyznaniowych], 1945–1948,
sygn. 851/891, k. 113–114.

wszelkie pozory przestrzegania prawa, a przy braku takiej możliwości prowadzono pośrednie sposoby kontroli i ograniczania zakresu działalności związków
religijnych. Działania te obejmowały następujące grupy problemów: (a) prawne
uznanie związku wyznaniowego; (b) wyrażenie zgody na sprawowanie samego
kultu oraz wyznaczenie miejsca jego sprawowania; (c) możliwość życia według
zasad wyznawanej religii.
W latach 1944–1989 można wyróżnić następujące cele główne polityki wyznaniowej: (a) eksponowanie nadrzędności państwa nad wszystkimi organizacjami
działającymi na terenie kraju. Zasada ta związana była z bardzo skrupulatnie
prowadzonym nadzorem nad działalnością m.in. Kościołów i związków wyznaniowych; (b) wykorzystywanie mniejszości wyznaniowych jako przeciwwagi
dla Kościoła rzymskokatolickiego; (c) wpływ państwa na obsadzanie stanowisk
kościelnych oraz kształtowanie wśród duchowieństwa i wiernych postawy „lojalności wobec państwa”45.
Do realizacji tych celów, aby zachować pozory wolności sumienia i wyznania,
wykorzystano „narzędzia” administracyjne: Dekret o ochronie wolności sumienia
45

K. Urban, Kościół Prawosławny w Polsce 1945–1970, op. cit., s. 17.

75

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta

i wyznania46, Dekret o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach47
i Dekret o zgromadzeniach48.
Największe represje Kościołów i związków wyznaniowych w powojennej historii Polski miały miejsce w okresie stalinowskim (1948–1956). Podjęto wtedy działania
mające na celu ograniczenie działalności Kościołów tylko do czynności kultowych.
Cele te realizowano m.in. poprzez: (a) zastosowanie przymusu administracyjnego;
(b) ograniczenie stanu posiadania, przejmowanie majątków wspólnot wyznaniowych przez skarb państwa; (c) decydowanie o obsadzaniu stanowisk w hierarchii
kościelnej oraz placówek duszpasterskich; (d) stopniowe ograniczanie niektórych
form działalności religijnej, zgromadzeń religijnych, działalności charytatywnej.
Lata 1948–1956, ze względu na ograniczenie działalności oraz bezpośrednie
represje wobec członków wspólnot wyznaniowych, były najtrudniejszym po
wojnie okresem dla Kościołów i związków wyznaniowych. Charakteryzował się
on najostrzejszymi represjami. Zlikwidowano wiele związków wyznaniowych,
ingerowano w decyzje podejmowane przez instytucje religijne, prześladowano,
więziono i skazywano na śmierć osoby najbardziej, zdaniem partii, „niebezpieczne
i przeszkadzające” we wprowadzaniu ideologii ateistycznej.
Decyzje polityczne znacząco wpłynęły na przemiany przestrzeni religijnej
Polski po II wojnie światowej. Największe represje dotknęły Świadków Jehowy.
Posądzano ich o ścisłe powiązania z zachodnimi służbami wywiadowczymi.
Rozwiązanie tego związku w 1951 roku poprzedziła fala aresztowań członków
i przepadek mienia. Podobne, choć podjęte już na mniejszą skalę, represje dotknęły
również członków Kościoła Chrystusowego, Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Związku Stanowczych Chrześcijan, Związku Ewangelicznych Chrześcijan
i Związku Wolnych Chrześcijan49.
Kościoły i związki wyznaniowe były inwigilowane i prześladowane. Władza
ingerowała w ich strukturę organizacyjną, wywierała nacisk na organy decyzyjne, tak aby na stanowiska duszpasterskie powoływane były osoby skłonne do
współpracy. Pośród wielu związków wyznaniowych głównym wrogiem partii
był Kościół Rzymskokatolicki i to przeciw niemu skierowana była większość
działań represyjnych. Od momentu powstania PRL był on stale inwigilowany
oraz kontrolowany przez służbę bezpieczeństwa50.
W tym sammym okresie Episkopat Polski był niezależnym od władz państwowych ośrodkiem kierującym największą w kraju organizacją społeczną. „Dla
komunistów Kościół był przeciwnikiem w co najmniej trzech płaszczyznach.
W płaszczyźnie filozoficznej, bo — głosił inną od komunistycznej, marksistowskiej,
koncepcję, inny system wartości. W płaszczyźnie ideologiczno-politycznej, wynika46

Z dn. 5 sierpnia 1949 roku, Dz. U., 1949, nr 45, poz. 334.
Z dn. 5 sierpnia 1949 roku, Dz. U., 1949, nr 45, poz. 335.
48
Z dn. 18 sierpnia 1949 roku, Dz. U., 1949, nr 49, poz. 369.
49
K. Urban, Kościół Prawosławny w Polsce 1945–1970, op. cit., s. 26.
50
B. Fijałkowska, Partia, t. 1, op. cit., s. 161.
47
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jącej zresztą logicznie z płaszczyzny filozoficznej, Kościół był nie do zniesienia dla
komunistów raz dlatego, że był jedyną nie podporządkowaną partii strukturą, po
drugie dlatego, że komunistyczne państwo nigdy nie mogło zapanować nad człowiekiem, jeśli był on wierzący. […] Ale przede wszystkim dla komunistów Kościół
jawił się zawsze jako aktualna bądź co najmniej potencjalna ostoja opozycji”51.
Świadkowie Jehowy są przykładem związku wyznaniowego, który został
zdelegalizowany z przyczyn politycznych. W latach 1945–1950 działali oni na
podstawie przedwojennej ustawy o stowarzyszeniach, która dawała możliwość
swobodnego gromadzenia się w celach kultowych, wyrażania swojej wiary oraz
prowadzenia działalności misyjnej. Apostolstwo podejmowane przez Świadków
Jehowy było często niezbyt mile widziane przez społeczeństwo. Podejrzewano ich
nawet o powiązania z władzami komunistycznymi. W 1951 roku po delegalizacji
Związku nastąpił okres represji, aresztowań oraz zwalczania członków. W latach
1957–1984 działali w ukryciu52. Od 1985 roku Świadkowie Jehowy mieli prawo
do legalnego sprowadzania prasy religijnej z zagranicy, a w 1989 roku możliwe
stało się prowadzenie normalnej działalności religijnej.
Zaczęto również wywierać naciski na działaczy różnych Kościołów ewangelikalnych, aby ci doprowadzili do powstania unii międzykościelnej, w której
wyniku wszystkie połączone związki wyznaniowe zostałyby zarejestrowane.
Pierwsze próby połączenia podjęto w 1947 roku. Unię Zborów Ewangelicznych
utworzyły: Związek Zborów Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Chrystusowy,
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i Wolni Chrześcijanie. Po wielu konsultacjach powołano do życia w 1949 roku Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
(ZKE). Okres prześladowań członków ZKE rozpoczął się w 1950 roku. Posądzeni
o szpiegostwo na rzecz „zachodniego imperializmu” byli aresztowani i skazywani
na wieloletnie więzienia. Po amnestii w 1955 roku zostali zwolnieni z więzień. Po
przymusowej zmianie statutu ZKE został zarejestrowany w 1959 roku. Władze
ingerowały w wewnętrzne sprawy Kościoła aż do 1981 roku53.
Szczególnie w latach 1951–1956 władze państwowe starały się nie dopuścić do rozwoju związków wyznaniowych. Kierownictwo polityczne uznało, że
ewentualne popieranie mniejszości wyznaniowych w Polsce nie przynosi żadnych
korzyści, a sukces osiągnie się wówczas, jeżeli obywatele przestaną uczestniczyć
w życiu religijnym związku wyznaniowego, do którego należą, i zaczną uznawać
racje naukowego światopoglądu54.
51

J. Widacki, Czego nie powiedział generał Kiszczak. Z Janem Widackim rozmawia Wojciech Wróblewski, Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1992, s. 82, cyt. za: B. Fijałkowska, Partia, t. 1, op. cit., s. 18.
52
Por. J. Miłosz, Prześladowania Świadków Jehowy na terenie województwa poznańskiego w okresie stalinowskim, [w:] K. Białecki (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach
1945–1956, Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 2, Oddział IPN – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Poznań 2008, s. 183.
53
Z. Pasek, Polityka władz komunistycznych, op. cit., s. 163–168.
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Do użytku sekretarzy KW PZPR przygotowano w 1953 roku Tezy w sprawie
polityki wobec kościoła. W trzeciej części tego opracowania zawarto założenia dotyczące m.in. stosunku do wierzących członków partii. W dokumencie stwierdzono
m.in., że w aparacie partyjnym, poczynając od szczebla powiatowego w górę, „nie
należy w zasadzie tolerować ludzi religijnych i praktykujących”. Partia wychowuje swoich członków w duchu ideologii marksizmu-leninizmu i jeśli w szeregi
partii przyjmuje się wierzących, to tylko po to, aby pomóc im w wyzbyciu się
przesądów religijnych55.
Oprócz realizacji tych zadań kierownictwo partii starało się wykorzystać
Kościół Polskokatolicki w celu osłabienia wpływów Kościoła Rzymskokatolickiego. Pomoc finansowa i organizacyjna dla tego Kościoła sprawiła, że w latach
1956–1959 liczba jego członków wzrosła z 38,1 do 47, 7 tys.56 Kiedy zauważono, że
prowadzone działania nie przynoszą oczekiwanych skutków, zaczęto stopniowo
wycofywać się ze współpracy z Kościołem Polskokatolickim.
Zmiany dokonujące się na scenie politycznej Polski po październiku 1956
roku miały również wpływ na politykę wyznaniową państwa. Do najważniejszych decyzji państwa wobec związków wyznaniowych należy zaliczyć m.in:
(a) uchylenie najbardziej restrykcyjnych decyzji z poprzednich lat; (b) dążenie
do stabilizacji działalności oraz unormowania sytuacji prawnej wielu wspólnot
wyznaniowych; (c) popieranie inicjatyw ekumenicznych i próby wiązania ich
z działalnością „patriotyczno-obywatelską”57.
W 1957 roku podczas posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR przedstawiono broszurę pt. Wytyczne stanowiska partii w sprawie stosunków między państwem,
a kościołem opracowaną przez kierownika UdsW Jerzego Sztachelskiego i ministra
oświaty Władysława Bieńkowskiego. Autorzy ci wyznaczyli trzy główne pola
działania. Zalecano, aby „unikać i doprowadzić do usunięcia wszelkich zadrażnień
na tle religijnym”. Wszelkimi możliwymi środkami partia i władza podejmowała działania mające na celu ograniczenie wpływów Kościoła w społeczeństwie.
Jednocześnie uznano za niezbędne wypracowanie lojalnego stosunku Kościoła
do władzy58.
Władze państwowe do końca 1948 roku prowadziły politykę równouprawnienia ludności żydowskiej, ale w momencie uzyskania dominacji w życiu politycznym, a potem także społecznym, w kraju stopniowo zaczęto ograniczać
dotychczasowe prawa ludności żydowskiej59. Polityka prowadzona przez rząd
w stosunku do tej mniejszości miała na celu zmuszenie ich do wyjazdu za granicę.
Pierwszy etap emigracji ludności żydowskiej z powodów politycznych nastąpił po
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1956 roku. W latach 1956–1960 wyemigrowało z kraju 48 tys. osób60. W 1961 roku
władze zarejestrowały Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego61.
Druga fala emigracyjna wystąpiła w 1968 roku. Wyjechało wtedy 12 tys.
osób pochodzenia żydowskiego62. Wydarzenia, które zmusiły ludność żydowską
do emigracji, były zainicjowane przez rozgrywki wewnątrz PZPR. Zmuszenie
ludności żydowskiej do emigracji miało zapewnić nieformalnym grupom tzw.
aparatczyków komunistycznych utrzymanie kontroli nad społeczeństwem63. Na
skutek tych działań na przełomie lat 60. i 70. aktywność religijna Żydów została
ograniczona do minimum.
Lata 1970–1989 były okresem protestów społeczeństwa przeciw władzy
komunistycznej. Początkowo postulaty strajkujących dotyczyły spraw ekonomicznych. Stopniowo dołączane były postulaty demokratyzacji życia społecznego
i politycznego oraz przestrzegania przez państwo zapisanych w konstytucji podstawowych swobód obywatelskich, w tym prawa do swobodnego sprawowania
praktyk religijnych.
Wystąpienia robotników w grudniu 1970 roku w Gdańsku, Gdyni i w Szczecinie otworzyły nowy rozdział w historii Polski. W czasie konfliktu biskupi
zachowywali powściągliwość w swoich wypowiedziach w obawie przez nasileniem konfliktu64. Protest robotników dotyczył nie tylko pogarszającej się sytuacji
gospodarczej kraju, lecz także potrzeb religijnych społeczeństwa. Uświadomił on
władzom, że pomimo akcji ateizacyjnej, Kościół nadal zajmuje ważne miejsce w życiu narodu polskiego. Kierownictwo partii rządzącej w Polsce zdało sobie sprawę,
że Kościół może być także sprzymierzeńcem w uspokojeniu protestujących.
Po wystąpieniach grudniowych nowy rząd złagodził nieco restrykcyjną
politykę wyznaniową. Podjęto działania mające na celu uregulowanie statusu
własnościowego majątku Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Została zakończona również tzw.
wojna podatkowa z Kościołem katolickim. W 1973 roku uchylono obowiązek
prowadzenia ksiąg inwentarzowych przez kościelne osoby prawne oraz zaprzestano przejmowania na własność państwa nieruchomości kościelnych w drodze
egzekucji za zaległości podatkowe65. Ważnym osiągnięciem Kościoła w tym
okresie było doprowadzenie do złagodzenia ograniczeń dotyczących budownictwa sakralnego. Walka o budowę nowych kościołów toczyła się głównie w tych
miastach, w których powstawały duże osiedla mieszkaniowe całkowicie pozba60
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wione obiektów sakralnych. Klasycznym tego przykładem była walka o budowę
pierwszego kościoła w Nowej Hucie (Kraków). Z początkiem lat 70. XX wieku
liczba wydawanych pozwoleń zaczęła stopniowo wzrastać, a swoje apogeum
osiągnęła w latach 80. Niewątpliwie bardzo duży wpływ na uelastycznienie polityki wyznaniowej w Polsce miał wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża
16 października 1978 roku.
Trudna sytuacja ekonomiczna kraju oraz słabość ekipy rządzącej pod przewodnictwem Edwarda Gierka wywołała falę strajków w sierpniu 1980 roku. Okres
od powstania i rejestracji związku zawodowego „Solidarność” do wprowadzenia
stanu wojennego był bardzo burzliwy. Był to czas wytężonej aktywności społecznej
i politycznej milionów Polaków, który zaowocował powstaniem szerokiego, obejmującego różne warstwy środowiska, ruchu społecznego skupionego wokół „Solidarności”. Było to gremialne przeciwstawienie się systemowi komunistycznemu.
Kościół w czasach „Solidarności” stał się mediatorem pomiędzy związkowcami
a rządem. „Solidarność” nie była sterowana przez Kościół. Stanowił on dla niej
oparcie, nie tylko moralne. Często udzielał schronienia i był miejscem spotkań
działaczy tej organizacji66.
Wydarzenia sierpniowe nie pozostały bez wpływu na politykę wyznaniową
prowadzoną przez komunistów. Od września 1980 roku oficjalnie wznowiono
rozmowy pomiędzy stroną rządową a kościelną. Spotkania te odbywały się w ramach Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Episkopatu Polski.
Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku położyło kres działalności wszelkich struktur i organizacji społecznych. W takiej sytuacji Kościół stał
się z konieczności rzeczywistym i uznanym przez władze państwowe partnerem
i reprezentantem tych, którym odebrano prawo głosu. Od samego początku władze kościelne podjęły starania o uwolnienie osób internowanych i o ich ludzkie
traktowanie oraz przywrócenie możliwości działania związkom zawodowym,
w szczególności „Solidarności”67. Negatywne stanowisko Kościoła wobec stanu
wojennego wykluczało jego uczestnictwo w programie pacyfikowania społeczeństwa oraz pozorowania naprawy funkcjonowania państwa. Mediacyjna rola
Kościoła koncentrowała się głównie na losach ludzkich. Starano się uniknąć większego zła. W ramach takiej działalności powstał w styczniu 1982 roku Prymasowski
Komitet Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.
Zaczęły się też pojawiać przejawy laicyzacji życia społecznego. Nie były one
skutkiem działalności władzy komunistycznej, lecz miały związek z otwarciem
Polski na Zachód i z początkiem przemian cywilizacyjnych. Przyjmowanie nowego, niereligijnego stylu życia niepokoiło nie tylko hierarchię Kościelną, ale również
władze państwowe. Niechęć ta, wynikająca z różnych motywów, stwarzała jednak
szanse porozumienia w stosunkach państwo–Kościół w tej sprawie.
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Stopniowo zaczęła ulegać zmianie polityka wyznaniowa wobec innych
związków wyznaniowych. W latach 1980–1989 zarejestrowano 23 nowe związki
wyznaniowe. Ponownie, w 1989 roku, legalną działalność rozpoczęła Strażnica –
Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków
Jehowy w Polsce, zdelegalizowana w 1950 roku.
Ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania przygotowywano
jeszcze w okresie komunistycznym, m.in. w następstwie przełomu politycznego
z lat 1980–1981. Uchwalono ją u schyłku tego okresu, 17 maja 1989 roku68. Ustawa
ta odegrała ważną rolę w stosunkach państwa z Kościołami mniejszościowymi.
Dała podstawę do uregulowania ich statusu na drodze ustaw partykularnych oraz
umożliwiła rejestrację nowych związków wyznaniowych. Innym paradoksem jest
to, że w okresie przemian ustrojowych, od czerwca 1989 roku, utrzymano w mocy
przepisy Konstytucji RP z 1952 roku (tzw. stalinowskiej).
Okres istnienia tzw. demokracji ludowej zakończył się uchwaleniem przez
Sejm Ustawy Konstytucyjnej z dnia 29 grudnia 1989 roku o zmianie Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej69. Dla całego społeczeństwa rozpoczął się okres
tworzenia demokratycznego państwa. W procesie tym aktywnie uczestniczyły
również związki wyznaniowe, ale ze względu na swoją pozycję w społeczeństwie decydującą rolę odegrał Kościół Rzymskokatolicki. Jego zaangażowanie
w popieranie przemian społecznych i gospodarczych nie pozostało bez wpływu
na jego obecne znaczenie w społeczeństwie. Zaczęto również przywracać jako
dni wolne od pracy te święta religijne, które zostały usunięte z kalendarza przez
władze państwowe.

4.4.4. Działania PZPR propagujące laicki styl życia
Ateizm w Polsce nie miał wielu zwolenników. W 1907 roku w Warszawie
rozpoczęło swoją działalność Towarzystwo Wolnomyślicieli. Jego celami były
m.in. walka o wprowadzenie świeckich standardów życia publicznego, świeckiej
metryki, świeckiego ślubu i pogrzebu oraz zniesienie przymusu nauczania religii
w szkołach. Zostało ono zdelegalizowane przez władze dwa lata później. Reaktywowano je ponownie w 1920 roku pod nazwą Stowarzyszenie Wolnomyślicieli
Polskich. W 1928 roku władze polskie ponownie rozwiązały to stowarzyszenie.
W dwudziestoleciu międzywojennym ateizm nie stanowił znaczącej siły ideowej,
tak jak miało to miejsce w przypadku katolicyzmu czy innych wyznań chrześcijańskich. Wpływy ateizmu marksistowskiego uwidaczniały się głównie w kręgach
inteligencji, ale jego sympatycy stanowili grupę mniejszościową.
Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce przedstawiciele ateizmu marksistowskiego reprezentowali dwie postawy: agresywną i umiarkowaną. Ateizm
umiarkowany charakterystyczny był dla osób związanych ze środowiskami
68
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naukowymi. Z tych bowiem kręgów wywodzili się założyciele stowarzyszeń
społecznych propagujących świecki światopogląd. Przedstawiciele ateizmu agresywnego wywodzili się natomiast z kręgów partyjnych70.
Laicyzacja była rozumiana przez aparat partyjny jako pewien proces polegający nie tylko na rozdziale Kościoła od państwa, lecz także na przemianach
społecznych i kulturalnych powodujących stopniowe „wyzwalanie się” różnych
dziedzin życia, polityki, nauki, oświaty spod ideologicznego wpływu religii. Komuniści uważali laicyzację społeczeństwa za proces nieodwracalny, występujący
we wszystkich cywilizowanych społeczeństwach71.
Kierownictwo partii zadawało sobie sprawę z faktu, że znaczna część członków PZPR jest wierząca. Dlatego podjęto działania mające na celu przeprowadzenia dyskusji światopoglądowych w samej partii. Miały one na celu „uświadomić”
jej członkom wyższość światopoglądu ateistycznego nad innymi72. Na początku
lat 60. XX wieku w Komitetach Wojewódzkich oraz Komitetach Powiatowych
PZPR powstawały komisje ds. laicyzacji73.
Stowarzyszenia upowszechniające ateistyczny światopogląd działały do 1950
roku, ponieważ „stalinizm w walce z Kościołem nie potrzebował już wsparcia
«osobistych nieprzyjaciół Pana Boga»”, więc stowarzyszenia te zostały rozwiązane74. Dopiero po 1956 roku PZPR doszła do wniosku, że warto jest aktywnie
wspierać stowarzyszenia, które upowszechniały doktrynę ateistyczną. W 1957 roku
zostały założone dwie organizacje, których celem było rozpowszechnianie ateizmu
marksistowskiego. Zadaniem Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli (SAiW)
było propagowanie kultury świeckiej i etyki, Towarzystwo Szkoły Świeckiej (TSŚ)
z kolei zajęło się szerzeniem zasad świeckiego wychowania. Oba stowarzyszenia
połączyły się w 1969 roku tworząc Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej
(TKKŚ). W 1977 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów TKKŚ zostało
uznane za stowarzyszenie wyższej użyteczności75 oraz było wspierane przez
państwo finansowo i organizacyjnie.
Kierownictwo partii podejmowało działania mające na celu upowszechnianie
laickiego sposobu życia i postrzegania świata. Starało się również szukać potwierdzenia skuteczności swoich działań na różne sposoby. W sprawozdaniu z 1960
roku z działalności propagującej laicki styl życia napisano m.in.: „Mimo braku
badań socjologicznych obserwuje się systematyczny rozwój procesów laicyzacji.
Niektóre znamiona znajdują swoje odbicie:
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(a) we wzroście liczebnym szeregów TSŚ i SAiW. TSŚ liczy sobie obecnie
powyżej 3 tys. członków w tym ok. 1000 nauczycieli. SAiW powyżej 1500
osób. Oba stowarzyszenia wykazują systematyczny wzrost.
(b) wzroście liczby zespołów szkoleniowych z zagadnień filozoficznych
i światopoglądowych oraz poziomie ich pracy. [...]
Zespoły pracują w oparciu o program KC, odpowiednio opracowany przez
WOPP. Większość wykładowców tych zespołów uczestniczy w seminariach prowadzonych przez WOPP. W województwie i m. Krakowie pracuje 137 zespołów
zagadnień światopoglądowych skupiających 4247 uczestników”76. Wszystkie te
działania miały raczej charakter pozorny i wymuszony.
W 1990 roku TKKŚ zaczęło tracić członków, co z kolei miało wpływ na liczbę
kół terenowych. Z tysięcy kół zostało 12 aktywnych w Bielsku-Białej, Bydgoszczy,
Chełmie, Katowicach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Puławach, Radomiu,
Rzeszowie i Warszawie77. W 1992 roku Towarzystwo zmieniło nazwę na Towarzystwo Kultury Świeckiej (TKŚ), a od 1998 roku organizacja ta znana jest pod nazwą
Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Popularyzuje ono
m.in. świecką obrzędowość ślubną i pogrzebową, organizuje spotkania dyskusyjne
na tematy religioznawcze.

4.5. Nowe oblicze zróżnicowania wyznaniowego od 1990 roku
Okres od 1990 roku charakteryzuje się liberalizacją prawa wyznaniowego, rozwiązaniem Urzędu do Spraw Wyznań oraz zlikwidowaniem innych urzędów zajmujących się inwigilacją oraz prowadzeniem działań destrukcyjnych przeciw związkom
wyznaniowym. Od 1997 roku decyzje o rejestracji związków wyznaniowych podejmowane były w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
Początkiem i zarazem podstawą prawną do normalizacji stosunków wyznaniowych w państwie była Ustawa o gwarancjach sumienia i wyznania z 17 maja
1989 roku78 oraz Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku79. W wielu Kościołach odbyły
się pierwsze wolne wybory i mianowania hierarchów oraz władz. Rozpoczął się
proces restytucji majątków związków wyznaniowych przejętych przez państwo
po 1945 roku. W tym celu w 1989 roku została powołana Komisja majątkowa80.
Podjęto również inicjatywę mającą na celu uregulowanie sytuacji prawnej
związków wyznaniowych. Działania te były prowadzone zarówno przez stronę rzą76
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Kr, Wydz. kult. i ośw., Informacje dotyczące działalności kleru i formy przeciwdziałania, 1954,
1958–1960, sygn. 1410, k. 92–93.
77
Towarzystwo Kultury Świeckiej, http://www.kulturaswiecka.pl/ (10.09.2010).
78
Dz. U., 1989, nr 29, poz. 155.
79
Dz. U., 1997, nr 78 poz. 483.
80
Komisja majątkowa została rozwiązana 1 marca w 2011 roku.
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dową, jak i przez poszczególne związki wyznaniowe81. Obecnie na podstawie ustawy
funkcjonuje w Polsce 15 związków wyznaniowych (tab. 10). Działalność pozostałych
związków wyznaniowych została zalegalizowana poprzez wpis do rejestru82.
Tabela 10. Kościoły i związki wyznaniowe funkcjonujące w oparciu o odrębną ustawę

Uwagi: a nazwa wprowadzona po odrodzeniu w latach 90. XX wieku. Wcześciej był nazywany Kościołem unickim lub greckokatolickim.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MSWiA z 2006 r.

W przestrzeni religijnej Polski zaczęły się także pojawiać Kościoły zlikwidowane w czasach komunizmu. Przykładem może być Kościół greckokatolicki,
który od 1947 roku aż do początku lat 90. działał nielegalnie. Hierarchię tego Ko81

M. Pietrzak, Nierzymskokatolickie kościoły i związki wyznaniowe w Rzeczypospolitej Polskiej (1989–2000),
[w:] B. Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi
Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, Wydział Nauk Politycznych UW, Warszawa
2004, s. 393–414.
82
MSWiA, Wyznania religijne, http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/9108/Koscioly_i_zwiazki_wyznaniowe_wpisane_do_rejestru_kosciolow_i_innych_zwiazkow_wy.html (2. 10. 2011).
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ścioła przywrócił w 1991 roku papież Tabela 11. Liczba zarejestrowanych
Jan Paweł II, a w 1996 roku podniósł związków wyznaniowych w latach
diecezję przemyską do rangi metropolii 1944–2005
z tytułem metropolii przemysko-warszawskiej. Przemiany ustrojowe dały
temu Kościołowi szanse na odzyskanie
obiektów sakralnych, które stracił po
1946 roku83.
Stopniowemu rozpadowi uległ
także powstały w latach 1947–1953 pod
naciskiem władz Zjednoczony Kościół
Ewangeliczny (ZKE). Jako pierwszy
opuścił ZKE Kościół Wolnych Chrześcijan (1981). Całkowity rozpad ZKE Źródło: opracowanie własne na podstawie: G.
Gudaszewski (red.), Wyznania religijne, op. cit.;
nastąpił w 1987 roku84.
MSWiA, Wyznania religijne, http://www.mswia.
Nowe uregulowania prawne w sfe- gov.pl/portal/pl/92/9108/Koscioly_i_zwiazrze wyznaniowej dały możliwość rejestra- ki_wyznaniowe_wpisane_do_rejestru_kosciolocji nowych związków wyznaniowych. w_i_innych_zwiazkow_wy.html (2.10.2011).
Ustawodawca zrezygnował z konieczności zatwierdzania władz związków wyznaniowych przez administrację państwową.
W latach 1989–1997 do zarejestrowania związku wyznaniowego wystarczyło tylko
poparcie 15 osób. Od 1998 roku liczbę tę zwiększono do 100 osób. W porównaniu
z innymi państwami europejskimi polski model polityki wyznaniowej uznano za
liberalny85. W latach 1990–2005 zarejestrowano aż 125 związków wyznaniowych,
z czego około 65% stanowiły ewangelikalne wspólnoty religijne (tab. 11). W przestrzeni
publicznej pojawiły się też buddyjskie związki wyznaniowe.
Dziedzictwem ponad 40 lat rządów komunistycznych w Polsce był brak możliwości porozumienia pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim, a demokratycznie
wybranym rządem, w sytuacji kiedy u steru państwa zasiadali przedstawiciele
lewicy wywodzący się z kręgu dawnych działaczy PZPR. Dlatego też wszystkie
regulacje dotyczące Kościoła Rzymskokatolickiego doszły do skutku podczas
rządów Akcji Wyborczej „Solidarność”(AWS); jednocześnie w okresie rządów tej
partii nie wydano żadnego aktu regulującego sytuację prawną innych wyznań. Na
15 wyznań, które posiadają uregulowany stosunek do państwa polskiego, 7 doszło
do skutku pod rządami partii SLD, 4 pod rządami AWS, natomiast 3 z nich posiadały status prawny od dwudziestolecia międzywojennego. Również za rządów
AWS w 1997 roku ratyfikowano Konkordat podpisany jeszcze w 1993 roku.
83

E. Przybył, Prawosławie, Wyd. Znak, Kraków 2006, s. 56.
Z. Pasek, Wspólnoty ewangelikalne we współczesnej Polsce, [w:] T.J. Zieliński (red.) Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie,
Wyd. Credo, Warszawa 2004, s. 15–16.
85
Z. Pasek, Wspólnoty ewangelikalne, op. cit., s. 19.
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Całokształt stosunków między państwem i Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym został uregulowany ustawą z 1991 roku. Umożliwia ona
także działanie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego oraz prowadzenie
katechizacji dzieci i młodzieży w szkołach. Kościół Prawosławny długo jednak
oczekiwał na powołanie państwowej komisji majątkowej, na wzór komisji powołanych dla Kościoła Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego86.
Początkiem odnowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego były pierwsze
wolne wybory do władz kościelnych, które odbyły się w 1991 roku. W 1994 roku
Sejm uchwalił ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce87. Ustawa ta dała podstawy m.in. do powstania Towarzystwa
Edukacyjnego oraz prowadzenia działalności edukacyjnej i rozpoczęcia procesu
restytucji majątku utraconego w wyniku decyzji władz komunistycznych.
W latach 90. XX wieku gwałtownemu wzrostowi liczby nowych związków
wyznaniowych wywodzących swoją doktrynę z religii Dalekiego Wschodu towarzyszyła atmosfera zagrożenia ze strony „sekt”, jak wówczas w mediach określano
niektóre grupy wyznaniowe88.

4.6. Stopień ingerencji państwa w regulację rynku religijnego
Wiek XX był czasem dynamicznych zmian nie tylko struktury wyznaniowej, lecz
także i ról, jakie religia odgrywała w życiu społecznym. Będąc przy tym silnie
związaną z systemem sprawowania władzy, miała ona wpływ na sferę polityczną.
W I połowie XX wieku wyznanie, obok statusu społecznego, było jednym z czynników, który różnicował i determinował przestrzeń społeczną. Państwo starało się
mieć wpływ na funkcjonowanie związków wyznaniowych i vice versa.
Znaczna większość przemian, które doprowadziły do zwiększenia swobód
religijnych, miała miejsce w XIX wieku. Początek XX wieku był więc czasem stopniowej stabilizacji już istniejących oraz rejestracji nowych Kościołów i związków
wyznaniowych. Największy wpływ na kształt współczesnej struktury wyznaniowej
w Polsce miały II wojna światowa i okres PRL. Oba te okresy charakteryzowały
się totalitarnym sposobem sprawowania władzy. Ówczesne rządy, wykorzystując
różne metody, dążyły do ograniczenia roli religii w życiu społecznym.
Sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać na początku lat 90. XX wieku, kiedy w Polsce zaczęły następować zmiany ustrojowe. Wraz z rozwojem instytucji
państwa demokratycznego zmieniła się także polityka wyznaniowa i zwiększył
się zakres swobód religijnych. Nie w pełni jednak udało się zakończyć sprawę
zwrotu majątków związków wyznaniowych zarekwirowanych przez administra86

E. Przybył, Prawosławie, op. cit., s. 57.
Dz. U., 1994, nr 73, poz. 323.
88
Z. Pasek, Nietolerancja religijna jako skutek społecznych działań przeciw sektom, [w:] S. Pamula, A. Margasiński (red.), Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP, Materiały z ogólnopolskiej konferencji
naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie 20–21 XI 2000, Wyd. WSP, Częstochowa 2001, s. 67–76.
87
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cję państwową oraz opracować nowe zasady finansowania z budżetu państwa
niektórych aspektów funkcjonowania organizacji religijnych.
W XX wieku na ziemiach polskich funkcjonowanie rynku religijnego uzależnione było od trzech grup czynników (ryc. 3). Pierwsza z nich związana była
z administracją państwową odpowiedzialną za realizację polityki wyznaniowej
państwa, która kreowana była przez będące u władzy stronnictwa polityczne.

Rycina 3. Uwarunkowania funkcjonowania rynku religijnego
Źródło: opracowanie własne.
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Obiektywność oraz skuteczność realizacji tej polityki była w znacznej mierze
uzależniona od urzędników. Poza odpowiednim ustawodawstwem szczególnie
ważne były ich przekonania religijne. Mogły one mieć niekorzystny wpływ na
podejmowane decyzje. Na administrację próbowały wywierać presję inne związki
wyznaniowe (np. w dwudziestoleciu międzywojennym Kościół Rzymskokatolicki). Na funkcjonowanie rynku religijnego wpływ miały także zobowiązania
międzynarodowe (np. Konwencja Genewska), naciski różnych grup społecznych
(np. osób niewierzących) oraz stan budżetu państwa, który dawał możliwość
dotowania związków wyznaniowych zgodnie z obowiązującym prawem.
Druga grupa czynników odnosiła się do społeczności lokalnej, w której funkcjonował dany związek wyznaniowy. Szczególnie ważne miejsce w społeczności
zajmowali lokalni liderzy. Ich pozycja i poglądy na zróżnicowanie wyznaniowoetniczne w wielu przypadkach wywarło decydujący wpływ na relacje międzywyznaniowe, ewentualne generowanie konfliktów lub pokojowe współistnienie.
Trzecią ważną grupę czynników mających wpływ na funkcjonowanie rynku
religijnego stanowią czynniki religijne. Główną rolę w tym systemie pełnią związki
wyznaniowe. Ich doktryna i organizacja jest kluczowym elementem rzutującym na
to, jak dany związek wyznaniowy funkcjonuje w przestrzeni publicznej oraz czy
jest w stanie sprostać różnorodnym oczekiwaniom społecznym i nie prowokować
konfliktów. Nie bez znaczenia jest także zamożność członków związku wyznaniowego, która daje możliwość budowy i utrzymania obiektów sakralnych oraz
finansowania innych form działalności, m.in. aktywności misyjnej, działalności
charytatywnej i opiekuńczej czy szkolnictwa.
Funkcjonowanie rynku religijnego może być analizowane także z punktu
widzenia związku wyznaniowego lub państwa. To, co z perspektywy państwa
uważane jest za zgodne z pojęciem wolności religijnej, w odczuciu związków
wyznaniowych może być rozumiane jako ograniczanie ich działalności.
Analizując wyniki stopnia sterowania państwa rynkiem religijnym, uzyskane
dla wybranych państw europejskich przez M. Chavesa i D.E. McCanna89, można
stwierdzić, że zaproponowane w nich rozwiązania były bardzo jednoznaczne. Na
podstawie takich samych założeń podjęto próbę zastosowania tej metody do analizy rynku religijnego na ziemiach polskich. Uzyskane wyniki nie były wiarygodne.
Zmodyfikowano więc punktację, przyznając 0,5 pkt w sytuacji, gdy nie wszystkie
związki wyznaniowe były objęte wymienionymi przywilejami (tab. 12). Po analizie
uzyskanych wyników okazało się, że pomimo wprowadzonych zmian metoda ta
jest odpowiednia do charakterystyki rynku religijnego tylko w demokratycznych
systemach władzy. Nie odzwierciedla natomiast sytuacji w monarchiach oraz
systemach totalitarnych. Liczba punktów uzyskana przez państwa totalitarne
jest porównywalna do tej, jaką uzyskała np. Francja, Hiszpania i Austria, co może
prowadzić do fałszywych wniosków.
89

R. Stark, L.R. Iannacone, A supply-side reinterpretation, op. cit., s. 240. Zob. s. 48.
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Tabela 12. Stopień sterowania państwa rynkiem religijnym w ujęciu historycznym

Objaśnienia: 1. Istnienie oficjalnego kościoła państwowego; 2. Uznawanie przez państwo tylko niektórych funkcjonujących związków wyznaniowych; 3. Akceptacja przez państwo przywódców religijnych;
4. Opłacanie przez państwo pensji dla kościelnego personelu; 5. Istnienie podatku kościelnego; 6.
Subsydiowanie przez państwo działalności związków wyznaniowych.
Źródło: opracowanie własne.

W analizie rynku religijnego w długich przedziałach czasowych nie ma
również zastosowania skala wolności religii opracowana przez P. Norris i R. Ingleharta90. Uwzględniono w niej w miarę szerokie spektrum zagadnień związanych
90

Skala wolności religii: 1. Konstytucja ogranicza wolność religii. 2. Konstytucja nie uznaje wolności
religii (lub prawo nie uznaje wolności religii w krajach nieposiadających pisanej konstytucjii. 3. Istnieje
jedne oficjalny (ustanowiony) Kościół państwowy. 4. Państwo popiera jedną religię. 5. Organizacje
religijne, aby legalnie działać, muszą zostać zarejestrowane bądź wyznaczone przez państwo albo
rząd nakłada ograniczenia na organizacje niezarejestrowane bądź oficjalnie nieznane. 6. Państwo
wydaje zezwolenia prawne na budowanie świątyń. 7. Państwo wyznacza bądź zatwierdza wybór
przywódców kościelnych, przywódcy kościelni wyznaczają bądź zatwierdzają wybór urzędników
rządowych i/lub przywódcy kościelni zajmują określone stanowiska w rządzie. 8. Państwo bezpośrednio wypłaca pensje pracownikom Kościoła. 9. Państwo dotuje niektóre/wszystkie Kościoły. 10.
Państwo zwalnia od podatków niektóre/wszystkie Kościoły. 11. Państwo zabrania duchowieństwu
wszystkich lub pewnych wyznań sprawowania urzędów publicznych. 12. Część majątku i budynków
kościelnych stanowi własność państwową. 13. Państwo wprowadza obowiązek nauki religii w szkołach państwowych, chociaż uczniowie mogą być z niego zwolnieni na prośbę rodzica. 14. Słyszy
się o przymusowym nawracaniu. 15. Państwo nakłada restrykcje na denominacje, kulty i sekty. 16.
Państwo ogranicza działalność pewnych misjonarzy, którzy przybywają do kraju w celu nawracania innych na swoją wiarę bądź zabrania im wstępu na terytorium kraju. 17. Państwo ogranicza/
cenzuruje niektóre pozycje literatury religijnej, które są przywożone do kraju lub rozpowszechniane
na jego terytorium. 18. Państwo zamyka w więzieniach lub aresztuje niektóre grupy religijne lub
jednostki. 19. Państwu nie udaje się zapobiec poważnym konfliktom i aktom przemocy na tle religijnym skierowanym przeciwko pewnym grupom mniejszościowym. 20. Państwo zostało uznane
przez Departament stanu USA za kraj, gdzie problem wolności wyznania jest jako szczególnie
niepokojący. Zob. P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum, op. cit., s. 340–341.
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z funkcjonowaniem związków wyznaniowych, nie dawała jednak możliwości
analizy problematyki zmian funkcjonowania religii w przeciągu stu lat.
W związku z tym konieczne było opracowanie takiej skali wolności religii, jaka
byłaby odpowiednia do warunków panujących na rynku religijnym w długich okresach czasowych oraz różnych ustrojach politycznych. Wydzielono cztery grup cech
(tab. 13). Sumie punktów z każdej grupy nadano odpowiednią wagę (tab. 14).
Tabela 13. Cechy charakterystyczne typów rynku religijnego
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Tabela 13. cd.

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę czynniki wymienione w tab. 13, można wyróżnić trzy
typy wpływu państwa na funkcjonowanie rynku religijnego: (a) wolny rynek, (b)
wybiórczy protekcjonizm, (c) system represyjny.
Wolny rynek religijny charakteryzuje się zawarciem gwarancji wolności religijnych w konstytucji oraz przestrzeganiem ich przez organy państwowe. Brak
jest religii dominującej, cieszącej się szczególnymi względami w państwie. Istnieje
przyzwolenie państwa na prowadzenie przez związki wyznaniowe różnorodnej
działalności pozareligijnej (np. prowadzenie szkół, domów opieki itp.) oraz korzystanie ze środków masowego przekazu. Utrzymują się z własnych funduszy
i nie są w żaden sposób dotowane przez państwo.
Wybiórczy protekcjonizm charakteryzuje się występowaniem zapisu
o gwarancjach wolności religijnych w konstytucji. W praktyce jednak dominu91
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Tabela 14. Waga poszczególnych grup cech w wydzieleniu typów rynku religijnego

Źródło: opracowanie własne.

jąca (uprzywilejowana) pozycja jednej religii może być określona ustawowo lub
przyjęta zwyczajowo. Najczęściej jest to wyznanie, do którego należy większość
społeczeństwa, lub to które ma poparcie władzy.
System represyjny jest charakterystyczny dla państwa totalitarnego. Najczęściej w konstytucji zapisana jest wolność sumienia i wyznania, ale władze stosują
nieformalne, często tajne, metody niszczenia związków wyznaniowych, polegające
m.in. na prowokacjach, procesach czy zabójstwach. Działanie władz koncentruje
się na eliminacji z życia publicznego wszelkich przejawów religijności.
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5
Przemiany struktury wyznaniowej miast
a pluralizm religijny

Ważnym prawem obowiązującym we współczesnych społeczeństwach jest możliwość swobodnego zrzeszania się ludzi oraz swoboda głoszenia swoich poglądów.
Społecznym skutkiem tej wolności w zakładaniu różnych partii, stowarzyszeń
o charakterze ideologicznym, kulturalnym czy religijnym jest funkcjonowanie
wielu różnych organizacji zrzeszających, na zasadzie dobrowolności, osoby o podobnych przekonaniach w różnych aspektach życia.
Sytuację, w której w przestrzeni publicznej istnieją warunki i przyzwolenie
do swobody zrzeszania się oraz wyrażania swoich poglądów, określa się pojęciem
pluralizmu. Ważną cechą społeczeństwa pluralistycznego jest tolerancja mniejszości ze strony grupy większościowej. Dzięki niej bowiem możliwe jest bezkonfliktowe współistnienie wielu organizacji głoszących często przeciwne poglądy.
Niewątpliwie miasto jest miejscem, w którym ten pluralizm jest widoczny.
Według socjologów pluralizm jest jednym z wyznaczników społeczeństw
nowoczesnych. Jest on obecny w wielu dziedzinach życia i działalności człowieka. Występuje też w sferze religijnej, a jego oznaką jest obecność związków wyznaniowych. Niestety, nie ma jednej metody pozwalającej na określanie stopnia
pluralizmu w sferze religijnej.
Zasada pluralizmu przeniesiona na grunt przestrzeni religijnej zakłada swobodę w zakładaniu związków wyznaniowych i współistnienie ich bez tworzenia
prawnie uprzywilejowanej pozycji jednego z nich. W religiologii pluralizm religijny może być rozumiany w dwojaki sposób. Według Andrzeja Bronka można
wyróżnić pluralizm religijny o charakterze (a) teoretycznym (doktrynalnym) i (b)
praktycznym (praktyk religijnych)1. Z kolei Irena Borowik uważa, że w sferze
wierzeń religijnych cechą społeczeństw nowoczesnych jest, w przeciwieństwie
do społeczeństw tradycyjnych opartych na monopolu religijnym2, zróżnicowanie
1

2

A. Bronk, Pluralizm religijny i prawdziwość religii, [w:] H. Zimoń SVD (red.) Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 608.
I. Borowik, T. Doktór, Pluralizm religijny i moralny w Polce. Raport z badań, ZW Nomos, Kraków 2001,
s. 14.
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związków wyznaniowych zarówno pod względem liczby wiernych, jak i doktryny.
O pluralizmie religijnym wspomina się także w świetle teorii rynku religijnego3.
Należy zadać pytanie, kiedy można uznać, że panuje pluralizm religijny, i czy
Polska jako kraj spełnia te warunki. Zdaniem I. Borowik4 fakt, że w 2001 roku było
zarejestrowanych 140 związków wyznaniowych, nie upoważnia do uznania Polski
za kraj pluralistyczny pod względem wyznaniowym. Według niej wskaźnikiem
pluralizmu może być zróżnicowana struktura wyznaniowa wyrażona wysokim
odsetkiem ludności należącej do różnych związków wyznaniowych. Przykładem
kraju pluralistycznego są Stany Zjednoczone, gdzie denominacje protestanckie
skupiają ponad 60% ogółu ludności, z czego 21% to baptyści, 11% metodyści, 8%
luteranie, 5% prezbiterianie5. W Niemczech natomiast 30,5% ogółu ludności stanowią katolicy, 29,5% ewangelicy, a 34,6% niewierzący. Pozostałe 5,4% to członkowie
innych związków wyznaniowych. Do krajów, w których trudno jest doszukać się
cech jakiegokolwiek pluralizmu religijnego, należą np. kraje islamskie w Afryce
Północnej, gdzie muzułmanie stanowią ponad 95% ogółu ludności.
Na podstawie powyższych przykładów można stwierdzić, że pluralizm
religijny może mieć różne oblicza. Stopień zróżnicowania wyznaniowego oraz
odsetek osób należących do związków wyznaniowych jest uzależniony od wielu
czynników natury religijnej i pozareligijnej. W idei pluralizmu zwraca się uwagę
nie tylko na liczbę członków związków wyznaniowych, lecz także na różnorodność
wyrażoną zróżnicowaniem doktryn. Uwzględnianie odsetka członków związków
wyznaniowych może być jednym z wielu, lecz nie jedynym kryterium. Pluralizm
religijny można postrzegać więc w sensie ilościowym (odsetek członków związku wyznaniowego w stosunku do ogólnej liczby ludności) lub instytucjonalnym
(liczba związków wyznaniowych).

5.1. Zróżnicowanie wyznaniowe wybranych państw
ościennych i ziem polskich od początku XX wieku
Struktura wyznaniowa miast była i nadal jest pośrednio powiązana ze strukturą
wyznaniową regionu oraz kraju. Większość dużych miast, w porównaniu do obszarów wiejskich, charakteryzuje się bardziej zróżnicowaną strukturą wyznaniową
i dlatego często uważana jest za prekursora zmian w przestrzeni religijnej kraju.
W związku z tym rozpatrywanie przemian wyznaniowych w miastach nie może
odbyć się bez odniesienia do sytuacji wyznaniowej w państwie.
3
4

5

Zob. rozdział 3.2.2.
I. Borowik, T. Doktór, Pluralizm religijny, op. cit., s. 23–24. Por. T. Doktór, Pluralizm a polska religijność,
op. cit., s. 94.
Według danych opublikowanych w American Religious Identification Survey 2001 w Stanach Zjednoczonych odsetek katolików wynosił 24,5%, baptystów – 16,3%, metodystów – 6,8%, luteran – 4,6%.
Por. B.A. Kosmin, E. Mayer, A. Keysar, American Religious Identification Survey 2001, The Graduate
Center of the City University of New York, s. 12.
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Pod koniec XVIII wieku, w przededniu rozbiorów, Polska charakteryzowała
się dużym zróżnicowaniem wyznaniowym i etnicznym. Ponad stuletni okres niewoli narodowej przyczynił się do jeszcze większego zróżnicowania przestrzeni
religijnej ziem polskich.
Każde z trzech państw zaborczych miało odmienną strukturę wyznaniową.
Około 1900 roku w cesarstwie niemieckim 62,5% ogółu ludności związana była
z Kościołami protestanckimi, w cesarstwie rosyjskim 68,2% należało do Kościoła
prawosławnego, a w monarchii austro-węgierskiej 72,8% było katolikami (ryc. 4). Od
początku XX wieku do rozpoczęcia I wojny światowej w strukturze wyznaniowej
ziem Polski nieznacznie przeważali katolicy (ok. 55,6%). Znaczące miejsce zajmowali też prawosławni (ok. 14,2%), grekokatolicy (ok. 12,4%)6 oraz Żydzi (11,7%). Do
mniejszości należeli wierni Kościołów protestanckich (ok. 5,9%) (tab. 15).
W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku katolicy przeważali w Galicji Zachodniej (88,5%), Królestwie Polskim (76%), Prowincji Poznańskiej (67,8%), na
Śląsku (55%) i w Prusach Zachodnich (51,2%). Ruś (78,1%) i Białoruś (72,7%)7
były zdominowane przez wyznawców prawosławia. W Galicji Wschodniej 62,7%
ogółu ludności stanowili grekokatolicy. Najwięcej protestantów było w strukturze
wyznaniowej Pomorza (96,6%) i Prus Wschodnich (86,6%). Duża koncentracja
ludności wyznania mojżeszowego występowała w Królestwie Polskim (14,6%),
Galicji Wschodniej (12,9%) i na Rusi (12,5%). Struktura wyznaniowa w takim
kształcie utrzymywała się aż do początku I wojny światowej (ryc. 4).
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska nadal pozostawała państwem o zróżnicowanej strukturze wyznaniowej. Dominującą pozycję miał w niej
Kościół rzymskokatolicki, do którego w 1931 roku należało około 64,8% ogółu
ludności. Do Kościoła greckokatolickiego należało 10,5% ogółu ludności, a 11,8%
do Kościoła prawosławnego. Z wyznaniem mojżeszowym związanych było 9,8%
ogółu, protestanci stanowili 2,6% (tab. 15).
W 1931 roku najwięcej ludności katolickiej zamieszkiwało województwa
centralnej i zachodniej Polski: śląskie (92,3%), poznańskie (89,3%), krakowskie
(89%), kieleckie (88,1%), pomorskie (87,5%) i warszawskie (86,6%). Prawosławie
dominowało w województwach wschodnich: poleskim (77,3%), wołyńskim (69,8%)
i nowogródzkim (51,3%). Grekokatolicy stanowili większość w województwach
południowo-wschodnich: stanisławowskim (72,9%) i tarnopolskim (54,5%).
Najwyższy odsetek ludności wyznania mojżeszowego notowano w województwach: łódzkim (14,4%), lubelskim (13%), białostockim (12,3%), kieleckim (11,1%)
i lwowskim (11%) (ryc. 5).
6

7

Kościół greckokatolicki został rozwiązany na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 roku. Wierni zostali
włączeni do Kościoła prawosławnego. Dane z początku XX wieku są szacunkowe.
Nazwy Litwy i Białorusi występowały w zestawieniach statystycznych publikowanych np. przez S.
Strasburgera czy E. Romera i J. Weinfelda. W skład Litwy wchodziły gubernie: grodzieńska, wileńska
i kowieńska. Białoruś tworzyły gubernie: mińska, witebska i mohylowska. W skład Rusi wchodziły
gubernie: wołyńska, podolska i kijowska. Zob. E. Strasburger (red.), Rocznik statystyczny Królestwa
Polskiego, op. cit., s. 3.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Romer, J. Weinfeld, Rocznik Polski, op. cit., s. 1; Mały rocznik statystyczny 1938, GUS, Warszawa 1938, s. 26,
tabl. 17; L. Adamczuk, A. Mironowicz (red), Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, GUS, Warszawa 1993, s. 42; J. Kozłowski, J. Langner, T. Zagajewski, Atlas wyznań w Polsce, KAW, Warszawa 1989, s. 80, 103–104; Rocznik statystyczny 1991, GUS, Warszawa 1991, s. 57–58; Rocznik statystyczny 1996,
GUS, Warszawa 1996, s. 72–73; Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa 2001, s. 120–121; Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej
Polskiej 2006, GUS, Warszawa 2006, s. 220–221.

Uwagi: a obszar ziem, które weszły w skład odrodzonego państwa polskiego; b do tej kategorii zaliczono osoby niewierzące, ateistów oraz te nienależące do żadnego związku wyznaniowego.

Tabela 15. Struktura wyznaniowa współczesnych ziem Polski w latach około 1900–2005
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Po zakończeniu II wojny światowej po raz pierwszy od ponad 650 lat ogólna
liczba mniejszości etniczno-religijnych Polski nie przekraczała kilku procent8. Przez
45 lat partia rządząc krajem, wykorzystywali wszelkie możliwe środki, by uczynić
z Polski kraj jednolity pod względem etnicznym i ateistyczny.
Obecnie Polska jest jedynym krajem w pokomunistycznej Europie, w którym
po dekomunizacji nadal około 92,5% ogółu ludności należy do jakiegoś związku
wyznaniowego. W 2005 roku było zarejestrowanych 175 związków wyznaniowych.
Najwięcej osób, bo od 909 do 93,7%10, należało do Kościoła rzymskokatolickiego,
a ponad 2,5% do innych związków wyznaniowych (tab. 15). Odsetek osób nienależących do żadnego związku wyznaniowego według różnych szacunków
wynosi od 7 do 9%.
Trudno jednoznacznie określić, jak wyglądały zmiany liczby katolików w latach 1973–2005. Trzeba sobie zadać pytanie, w jakim stopniu różnice w udziale
katolików w stosunku do ogólnej liczby ludności Polski są skutkiem błędnych szacunków, a w jakim rzeczywistych przemian liczby wiernych tego Kościoła. Wyniki
szacunków udziału katolików w diecezjach w 2005 roku ilustrują ryc. 6 i 7.
Kartogram opracowany na podstawie danych publikowanych przez ISKK SAC
odpowiada tradycyjnemu poglądowi na temat rozmieszczenia katolików w Polsce
(ryc. 6). Dominacja tego wyznania w większości pokrywa się z granicami Królestwa
Polskiego, a odsetek katolików w większości diecezji jest tam wyższy niż 95%. Na
drugim kartogramie, opracowanym w oparciu o dane publikowane w Wykazie Parafii 200611 oraz w bazach GUS, zauważyć można, że większość diecezji ma niższy
odsetek katolików i zamyka się w przedziale 85–90% ogółu ludności (ryc. 7).
Najniższy odsetek katolików występuje w diecezjach o zróżnicowanej
strukturze wyznaniowej: białostockiej (83,4–88,5%) i drohiczyńskiej (68,9–70,7%),
w których dużą grupę stanowią wyznawcy prawosławia oraz w diecezji bielsko-żywieckiej (87,5–90%), gdzie zamieszkuje znaczna liczba ewangelików (ryc. 6, 7).
Poza katolikami wśród mniejszości wyznaniowych najliczniejszą grupą są
wyznawcy prawosławia (ok. 500 tys.). Trzecim pod względem liczby członków jest
Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Zarejestrowany Związek Wyznania
Świadków Jehowy w Polsce (ok. 127,7 tys.). Liczbę grekokatolików szacuje się na
ok. 100 tys. osób.
W okresie powojennym odsetek wiernych Kościołów protestanckich utrzymywał się na poziomie 0,4%, z wyjątkiem 1990 roku, kiedy zanotowano 2,6%. Tak
gwałtowny wzrost mógł być spowodowany rzeczywistym chwilowym wzrostem
8

M. Hołuszko, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, [w:] Z. Sułkowski, M. Skarbek (red.), Mniejszościnarodowe i religijne w Europie środkowo-wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Materiały Instytutu
Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1995, 4, s. 19.
9
Według szacunków autorki.
10
Według danych ISKK SAC w 2005 roku w Polsce katolicy stanowili 93,7% ogółu ludności. Por. Statystyka Kościoła katolickiego 2005, http://www.iskk.ecclesia.org.pl/statystyka_2005.htm (12.10.2009).
11
Wykaz parafii w Polsce 2006, t. 1–2, op. cit.
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Rycina 4. Struktura wyznaniowa wschodnich prowincji cesarstwa niemieckiego, Galicji
i zachodnich guberni cesarstwa rosyjskiego około 1900 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Krzyżanowski, B. Kumaniecki (red.), Statystyka Polski,
op, cit., s. 37; Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1 Dezember 1900, op. cit., s. 108*.
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Rycina 5. Struktura wyznaniowa Polski i wschodnich prowincji Rzeszy Niemieckiej
na początku lat 30. XX wieku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mały rocznik statystyczny 1938, op. cit., s. 24–25; Volkszählung.
Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1933, op. cit., s. 3/10.
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Rycina 6. Odsetek katolików (ochrzczonych) w diecezjach w 2005 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.iskk.ecclesia.org.pl/statystyka_2005.htm
(12.10.2009).

liczby wiernych lub błędnymi szacunkami. Spośród wyznań protestanckich do
połowy lat 90. XX wieku najwięcej wiernych gromadził Kościół ewangelicko-augsburski (w 1992 roku ok. 100 tys., a w 2005 roku 77,5 tys. osób). Pozostałe wyznania
o denominacji protestanckiej nie przekraczają kilkunastu tysięcy wyznawców.
W porównaniu do okresu przedwojennego najbardziej zmieniła się liczba
osób związanych z wyznaniem mojżeszowym — zmalała z ponad 2,7 mln w 1931
roku do ok. 1,2 tys. w 2005. Oprócz Żydów w Polsce są obecne także inne mniejszości narodowe i etniczne charakteryzujące się odmienną religią. Są to: Ormianie
związani z Kościołem katolickim obrządku ormiańskiego, karaimi oraz Tatarzy
wyznający islam.
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Rycina 7. Odsetek katolików (ochrzczonych) w diecezjach w 2005 roku
Źródło: E. Bilska, R. Matykowski, Influence of social and religious factors in Polish Sejm elections, 2001–2007,
w druku, zmienione.

Pod koniec lat 80. XX wieku w statystykach wyznaniowych zaczęto odnotowywać obecność związków wyznaniowych związanych z tradycją buddyjską,
hinduistyczną i tao. W 2005 roku łączna liczba członków tych związków w Polsce
szacowana jest na około 7–8 tys.
Porównując wyżej zaprezentowane dane z założeniami dotyczącymi
warunków uznania kraju za pluralistyczny pod względem religijnym, można
odnieść wrażenie, że zarówno cesarstwo niemieckie, a potem Rzesza Niemiecka, cesarstwo rosyjskie oraz II Rzeczpospolita były takimi krajami. Analizując
sytuację niektórych związków wyznaniowych, można mieć wątpliwości, czy
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rzeczywiście w tych krajach występował pluralizm religijny rozumiany jako wolność
wyznawania i głoszenia poglądów religijnych. Wynika stąd wniosek, że trudno jest
oceniać stopień pluralizmu religijnego w oderwaniu od kontekstu politycznego
i społecznego. Analiza samych wskaźników nie oddaje złożoności zjawiska.

5.2. Czynniki przemian struktury wyznaniowej wybranych miast
Przemiany struktury wyznaniowej są zazwyczaj procesem długotrwałym i dlatego trudnym do zaobserwowania w krótkim czasie. Jedynie katastrofy, wojny
lub prześladowania mogą wywrzeć natychmiastowy wpływ na zróżnicowanie
wyznaniowe. Na przemiany struktury wyznaniowej mogą mieć wpływ czynniki: (a) religijne, (b) polityczne, (c) gospodarcze, (d) demograficzne, (e) społeczne (ryc. 8). Nigdy nie było takiej sytuacji, poza czasem wojen, żeby na kształt
struktury wyznaniowej wpływał tylko jeden czynnik. Najczęściej stan struktury
wyznaniowej oraz zmiany obserwowane w jej obrębie są wypadkową działania
kilku czynników jednocześnie. Mogą one wpływać stymulująco lub ograniczać
przemiany.
Czynniki religijne takie jak: (a) religijność, (b) działalność misyjna przedstawicieli nowych związków religijnych, (c) konwersje i (d) sekularyzacja mają
istotny wpływ na przemiany struktury wyznaniowej, ale skutki ich oddziaływania
widoczne są dopiero w dłuższym okresie.
Spośród wymienionych grup czynników w latach 1900–1939 największy
wpływ na przemiany struktury wyznaniowej miast miały czynniki gospodarcze
i polityczne (ryc. 8). Przede wszystkim pozostawały one w relacji z czynnikami
religijnymi i demograficznymi. Mniej istotne były czynniki społeczne. Po 1945
roku czynniki gospodarcze na pewno miały wpływ na zróżnicowanie wyznaniowe, niemniej z powodu braku wiarygodnych materiałów źródłowych trudno
jest ocenić ich znaczenie.
Niezależnie od okresu historycznego to czynniki polityczne12 uważane są za
jedne z najważniejszych. Kształtują one nie tylko prawne podstawy funkcjonowania związków wyznaniowych, ale mogą mieć wpływ na inne formy obecności
człowieka religijnego w przestrzeni. Do bezpośrednich czynników politycznych
wspierających działalność religijną jednego lub kilku związków wyznaniowych
zalicza się wspieranie działalności religijnej przez państwo. Korzystne dla związków wyznaniowych może być też nieangażowanie się państwa w kreowanie sfery
religijnej.
Do niekorzystnych czynników politycznych zalicza się przede wszystkim
wszelkiego rodzaju działania mające na celu ograniczenie swobody funkcjonowania związków wyznaniowych. Są to m.in.: (a) zakaz prowadzenia działalności
misyjnej lub kaznodziejskiej; (b) prześladowanie członków związków wyzna12

Wpływ polityki na funkcjonowanie związków wyznaniowych został omówiony w rozdziale 4.
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Rycina 8. Czynniki przemian struktury wyznaniowej
Źródło: opracowanie własne.
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niowych; (c) delegalizacja, odmowa rejestracji i nadania osobowości prawnej
związkowi religijnemu. Środki represji mogą przyczynić się do stopniowego
zmniejszania liczby członków, całkowitego zaniku lub rozpoczęcia nielegalnej
i ukrytej działalności przez związek wyznaniowy.
Czynniki polityczne mogą mieć wpływ na inne czynniki gospodarcze,
demograficzne i społeczne. Jedną z pośrednich form eliminacji religii ze sfery
publicznej są ograniczenia lub zakazy skierowane przeciwko mniejszości etnicznej lub narodowościowej, a pośrednio odnoszą się też do religii związanej
z mniejszością. Przykładem takiej mniejszości narodowościowo-wyznaniowej są
np. Żydzi i Ormianie.
Pośrednim skutkiem oddziaływania czynników politycznych są niektóre
formy migracji, takie jak: (a) przesiedlenia, (b) deportacje i (c) repatriacje. W XX
wieku często można było obserwować w przestrzeni skutki migracji. Na początku
I wojny światowej w pierwszej kolejności ewakuacją została objęta ludność rosyjska zatrudniona w administracji lub w wojsku. Później władze rosyjskie podjęły
decyzję o wywłaszczeniu wszystkich Niemców niebędących obywatelami rosyjskimi. Akcją tą objęto tereny Królestwa Polskiego niezajęte jeszcze przez wojska
niemieckie. W wyniku tych działań ucierpieli także Polacy wyznania ewangelickiego, którzy — pomimo protestów władz Kościoła ewangelicko-augsburskiego
— byli uważani za Niemców przez rosyjskie władze13.
Migracje ludności wymuszone zmianami granic państwowych i zmieniającą
się sytuacją polityczną w mieście były główną przyczyną przemian struktury
wyznaniowej na początku lat 20. XX wieku m.in. w Bydgoszczy i w Poznaniu,
a w późniejszym okresie także w Katowicach i w Chorzowie. Z miast, które
wcześniej znajdowały się na terenie zaboru pruskiego, a po zakończeniu I wojny
światowej znalazły się w granicach Polski, zaczęli wyjeżdżać ewangelicy pochodzenia niemieckiego, co z kolei spowodowało spadek liczby wiernych Kościoła
ewangelicko-unijnego w Wielkopolsce oraz na Śląsku i Pomorzu. Przeważnie
decyzja o opuszczaniu dotychczasowego miejsca zamieszkania była spowodowana
obawą prześladowań na tle narodowościowym.
Przyłączenie części Górnego Śląska do Polski spowodowało emigrację z tego
obszaru ludności żydowskiej o nastawieniu proniemieckim do Niemiec. Na ich
miejsce zaczęła przybywać ludność wyznania mojżeszowego z terenów byłego
Królestwa Polskiego i Galicji. Imigracja ta, mająca głównie podłoże ekonomiczne,
nie została zahamowana nawet przez kryzys ekonomiczny w latach 30. XX wieku.
Podobne procesy miały miejsce także w Poznaniu i Bydgoszczy. Dopiero prześladowania Żydów w Niemczech po 1933 roku spowodowały powroty tej ludności
m.in. z Gliwic i Zabrza do miast polskiej części Górnego Śląska14.
13
14

T. Stegner, Ewangelicy warszawscy, op. cit., s. 113–114.
W. Jaworski, Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922–1939, Oficyna „Śląsk”, Katowice
1997, s. 33, 35.
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Po zakończeniu II wojny światowej w strukturze wyznaniowej wszystkich 15
badanych miast zaszły duże zmiany. W przestrzeni religijnej uwidoczniły się też
skutki eksterminacji ludności żydowskiej przez nazistów. Wyznanie mojżeszowe
przestało być jednym ze znaczących składowych struktury wyznaniowej. We Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku zaszła całkowita przemiana struktury wyznaniowej.
Na skutek wysiedlenia dotychczasowych mieszkańców do Niemiec, miasta te
wcześniej zdominowane przez ewangelików, stały się typowo katolickie.
Można stwierdzić, że do 1989 roku na kształt struktury wyznaniowej miast
w znacznej mierze wpływ miały czynniki polityczne. Ich oddziaływanie było
szczególnie widoczne w odniesieniu do mniejszości narodowych (Ormian, mniejszości niemieckiej) i etnicznych (Łemków).
Przed II wojną światową Ormianie zamieszkiwali głównie tereny południowo-wschodniej Polski. Głównym ośrodkiem religijnym i kulturalnym był Lwów.
Po zakończeniu wojny, w wyniku ustaleń konferencji jałtańskiej, tereny te nie
znalazły się już w granicach Polski, a ludność ormiańska musiała podjąć decyzję
o pozostaniu w rodzinnych stronach, ale już w innym państwie, lub wyrazić zgodę
na przesiedlenie do Polski.
W pierwszej fazie o kierunkach migracji Ormian decydowały czynniki
polityczne. Były to przesiedlenia przymusowe. Dopiero na początku lat 50. do
motywów migracji doszły też motywy: osobiste (łączenie rodzin) i towarzyskie,
edukacyjne (kontynuacja studiów), ekonomiczne (praca, przejmowanie ekwiwalentów na utracone majątki)15. Ważnymi ośrodkami Kościoła ormiańskiego są
obecnie: Gliwice, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Kraków i Warszawa.
Podobnie, przyczyny polityczne wywarły istotny wpływ na zmniejszanie się
liczby ewangelików na Górnym Śląsku zaraz po zakończeniu działań wojennych.
Pierwszy etap zmian nastąpił w 1945 roku i był związany z ucieczką ewangelików
niemieckich przed zbliżającym się frontem. Drugi etap przebiegał w 1946 roku
i obejmował akcję deportacyjną Niemców i Polaków wpisanych na niemiecką listę
narodowościową oraz wywóz Ślązaków do ZSRR16.
Pomimo stale zmniejszającej się liczby członków Kościoła ewangelickoaugsburskiego partia przez cały okres rządów monitorowała sytuację. W 1974
roku władze uważały, że zmniejszanie się liczby wiernych Kościoła ewangelickoaugsburskiego w PRL na terenie województwa katowickiego było spowodowane:
(a) zawieraniem małżeństw mieszanych, (b) wyjazdami do RFN i (c) wzrostem
świadomości społecznej17.
15

M.R. Gizowski, Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim, Koło Zainteresowań Kulturą Ormian przy Oddziale
Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Warszawa 1994, t. 25, s. 14.
16
A. Krawczyk, Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, [w:]
A. Topol (red.), Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2004, s. 157.
17
APKa, UWŚl., WdsW, Kościół Ewangelicko-Augsburski. Sprawy ogólne, 1952–1987, sygn. 543/1/655,
k. 118 [poufne].
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Rycina 9. Wpływ czynników gospodarczych na kształt struktury wyznaniowej miasta
Źródło: opracowanie własne.

Poza czynnikami politycznymi ważną rolę w przemianach struktur wyznaniowych odgrywały czynniki gospodarcze (ryc. 9). Trzeba podkreślić, że — poza
ludnością żydowską — osoby, które przybywały do miasta z powodów ekonomicznych w pierwszej kolejności były postrzegane nie przez pryzmat przynależności
wyznaniowej, ale kwalifikacji zawodowych. To atrakcyjność danego miasta jako
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miejsca pracy oraz możliwości podjęcia tam różnych form aktywności zawodowej
decydowały o podjęciu decyzji o przyjeździe. Brak atrakcyjnych ofert pracy i bezrobocie mogły być przyczyną wyjazdów. Czynnik religijny był w tym przypadku
drugorzędny. Dopiero po przybyciu żydzi podejmowali działania mające na celu
organizację życia religijnego. Z drugiej strony pracodawcy i władze miasta starały
się nie utrudniać członkom tolerowanych związków wyznaniowych sprawowania kultu religijnego. Sferę religijną traktowano jako jedną z ważniejszych, i obok
mieszkania, starano się zapewnić również dostęp do obiektów sakralnych.
W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku nadal zachodziły przemiany w sferze
gospodarczej zapoczątkowane w XIX wieku, dlatego właśnie czynniki gospodarcze miały największy wpływ na kształtowanie zróżnicowania religijnego miast.
Spośród czynników gospodarczych najważniejszy był rozwój przemysłu, który
z kolei na kilka sposobów oddziaływał pośrednio na liczebność związków. Powstawanie nowych zakładów przemysłowych i związane z tym powstawanie nowych
miejsc pracy powodowało wzrost zapotrzebowania na pracowników. Dobrym
przykładem dużego wpływu czynników gospodarczych na zmiany struktury
wyznaniowej są miasta na Górnym Śląsku (Katowice, Chorzów) i w Zagłębiu
(Sosnowiec) oraz Łódź.
Na Górnym Śląsku rozwój przemysłu był bodźcem przyczyniającym się do
napływu ludności z innych terenów. Znaczna część ludności robotniczej pochodziła z Prus i była wyznania ewangelickiego18, dlatego starano się umożliwić nowo
przybyłym również sprawowanie kultu religijnego zgodnie z wyznawaną przez
nich wiarą. Do Łodzi, która w ówczesnym czasie była największym ośrodkiem
przemysłowym w Królestwie Polskim, przybywała w poszukiwaniu pracy ludność
żydowska z zachodnich guberni Rosji oraz ludność polska z terenu Królestwa
Polskiego19. Dużą grupę stanowili także imigranci z Prus, głównie wyznania
ewangelickiego.
Sosnowiec jest miastem stosunkowo młodym, bo prawa miejskie otrzymał
w 1902 roku. Do rozwoju wsi Sosnowiec przyczyniła się eksploatacja złóż węgla
kamiennego. Pod koniec XIX wieku prowadzono wydobycie w czterech kopalniach. Duże znaczenie dla rozwoju tego miasta miało także położenie w pobliżu
granicy cesarstwa rosyjskiego z cesarstwem niemieckim i monarchią austro-węgierską, co z kolei miało wpływ na utworzenie komory celnej i budowę Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej.
Z kolei słaba kondycja gospodarcza oraz możliwość lepszych zarobków
w innych regionach kraju powodowały wyjazdy rodzimej ludności w poszuki18

J. Szturc, Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach, [w:] J. Szturc (red.), Ewangelicki kościół
Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. 150-lecie poświęcenia kościoła, Studia z Dziejów Ewangelicyzmu na Górnym Śląsku, t. 7, Wyd. Głos Życia, Katowice 2008, s. 77.
19
W. Puś, Zmiany liczebności i struktury narodowościowej ludności Łodzi do roku 1939, [w:] M. Koter,
M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne
oblicze miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 24.
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waniu lepszych warunków życia i napływ imigrantów z innych części kraju lub
z zagranicy. W takiej sytuacji na początku XX wieku znalazł się Szczecin (Prowincja
Pomorze20) i Gdańsk (Prowincja Prusy Zachodnie21).
Pod koniec XIX wieku Pomorze było regionem rolniczym, stosunkowo słabo
rozwiniętym gospodarczo. Niezbyt dobra sytuacja ekonomiczna przyczyniła się
do tego, że wielu mieszkańców, będących wyznania ewangelickiego, wyjechało
w celach zarobkowych do okręgów przemysłowych zlokalizowanych w zachodniej
części Niemiec lub do Stanów Zjednoczonych22. Aby zapobiec wyludnianiu się
tego regionu, władze w 1890 roku wydały zezwolenie na zatrudnianie polskich
robotników sezonowych, przeważnie wyznania katolickiego, pochodzących z Królestwa Polskiego, Galicji23, Wielkopolski i Śląska24. W ten sposób, dzięki imigracji
zarobkowej, w strukturze wyznaniowej regionu stopniowo zaczęła wzrastać liczba
wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Proces ten widoczny był również w Szczecinie, jednym ważniejszych ośrodków przemysłowych na Pomorzu. Pomimo
rozbudowy stoczni i basenów portowych, zbudowania cementowni i huty żelaza
w połowie XIX wieku nie zatrzymano emigracji mieszkańców z tego miasta.
Od wieków Gdańsk był znany nie tylko jako miasto portowe, lecz także
jako ośrodek przemysłowy i handlowy. Zniesienie ceł tranzytowych pod koniec
XIX wieku, budowa nowych zakładów przemysłowych oraz modernizacja już
istniejących miały znaczący wpływ na powstanie nowych miejsc pracy. Pomimo
pozytywnych działań w sferze gospodarczej Gdańsk nie uniknął dynamicznych
zmian w strukturze demograficznej i wyznaniowej miasta. Już od lat 70. XIX
wieku wzrastała liczba ludności katolickiej, przy stopniowym spadku liczebności
ewangelików. Przyczyną takiego stanu były procesy migracyjne. Na przełomie
XIX i XX wieku do Gdańska w poszukiwaniu pracy przybywała katolicka ludność z Pomorza25. Ludność ewangelicka natomiast, podobnie jak to miało miejsce w Szczecinie, wyjeżdżała z Gdańska do bardziej rozwiniętych gospodarczo
zachodnich Niemiec26.
Na początku XX wieku Wrocław był dobrze rozwiniętym i prężnie funkcjonującym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i przemysłowym. Najwięcej
osób zatrudnionych było w przemyśle odzieżowym (36,7%), metalowym i ma20

W polskich opracowaniach historycznych region ten współcześnie nazywany jest Pomorzem Zachodnim; w niemieckich źródłach statystycznych z I poł. XX wieku używana była nazwa Pomorze
(niem. Pommern).
21
W polskich opracowaniach historycznych region ten współcześnie nazywany jest Pomorzem,
natomiast w niemieckich źródłach statystycznych z I poł. XX wieku używana była nazwa Prusy
Zachodnie (niem. Westpreußen).
22
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 7–9, 11.
23
E. Włodarczyk, Wielkomiejski rozwój Szczecina, op. cit., s. 448.
24
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 7–9, 11.
25
A. Romanow, Rozwój przestrzenny Gdańska, op. cit., s. 281.
26
B. Czyżak, Upolitycznienie kultury, [w:] E. Cieślak (red.) Historia Gdańska, t. IV/1, 1815–1920, Wyd.
Lex, Sopot 1998, s. 507.
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szynowym (25,4%) oraz spożywczym (12,7%). Wyroby z wrocławskich fabryk
eksportowane były zarówno do krajów europejskich, jak i na inne kontynenty27.
W przypadku miast o zróżnicowanej strukturze gałęziowej przemysłu oraz
rozwiniętych funkcjach usługowych i handlowych, takich jak np. Wrocław czy
Bydgoszcz, obserwowano również dużą mobilność ludności, która była nie tylko
cechą charakterystyczną tych miast, ale w ogóle Niemców w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku.
W cesarstwie niemieckim Żydzi byli traktowani jako mniejszość religijna28.
We Wrocławiu od tzw. Ostjuden, czyli Żydów przybywających z Europy Wschodniej, wymagano uzyskania od izby handlowej świadectwa użyteczności dla
państwa. Pozwalało ono pozostać w mieście i podjąć pracę. Bez tego dokumentu
mogli przebywać w mieście maksymalnie 14 dni. Szacuje się, że Żydzi z AustroWęgier, Poznańskiego czy z Górnego Śląska stanowili we Wrocławiu około 30%
ogółu ludności żydowskiej29.
Ludność żydowska emigrowała z przyczyn ekonomicznych również poza
granice kraju. Na przykład mieszkańcy przeludnionego krakowskiego Kazimierza
wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych i Argentyny.
U progu XX wieku, oprócz stopnia uprzemysłowienia, ważnym czynnikiem
kształtującym strukturę wyznaniową były funkcje administracyjne miasta. Na terenie zaboru rosyjskiego w Warszawie, Łodzi30, Lublinie, Częstochowie, Sosnowcu
i Białymstoku znacząca większość prawosławnych była narodowości rosyjskiej
i pracowała w administracji państwowej różnego szczebla. Drugą grupę prawosławnych stanowiła służba celna (Sosnowiec, Białystok), a trzecią — żołnierze
i rodziny kadry dowodzącej. Liczebność policji i wojska stacjonującego na ziemiach
polskich znacznie wzrosła po powstaniu styczniowym i rewolucji w 1905 roku.
W czasie I wojny światowej większość prawosławnych Rosjan opuściła miasta.
Podobnie sytuacja kształtowała się w Bydgoszczy i Poznaniu z tą jednak różnicą,
że grupą zatrudnioną w administracji byli tam ewangelicy.
Do ważniejszych czynników demograficznych oddziałujących na przemiany
struktury wyznaniowej zalicza się (a) przyrost naturalny i (b) migracje. Z perspektywy człowieka religijnego można wyróżnić migracje podejmowane z powodów:
(a) religijnych, (b) ekonomicznych i (c) politycznych. Migracje o charakterze
religijnym podejmowane są w celu prowadzenia działalności misyjnej. Przykładem mogą być prowadzone w latach 20. XX wieku misje Polskiego Narodowego
Kościoła Katolickiego czy Misja Barbikańska. Współcześnie działalność misyjną
w Polsce prowadzą np. mormoni i Chabad Lubawicz. Motywem podejmowa27

Przemysł, [w:] J. Harasimowicz (red.), Encyklopedia Wrocławia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
2006, s. 727.
28
Por. N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos, op. cit., s. 334.
29
Por. N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos, op. cit., s. 336.
30
J. Dzieciuchowicz, Ludność Łodzi do 1918 roku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta,
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009, s. 121; K. Stefański, Architektura sakralna Łodzi w okresie
przemysłowego rozwoju miasta 1821–1914, Wyd. UŁ, Łódź 1995, s. 7–8.
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nia migracji o charakterze ekonomicznym było poszukiwanie pracy i lepszych
warunków życia. Oddźwięk polityczny miały wszelkiego rodzaju przymusowe
przesiedlenia, emigracja Żydów do Palestyny w latach 20. i 30. XX wieku oraz
emigracja Żydów po marcu 1968 roku.
W dwudziestoleciu międzywojennym wojsko miało również znaczący wpływ
na powstanie pierwszych parafii prawosławnych w Poznaniu i Bydgoszczy oraz
rozwoju już istniejących, jak np. w Krakowie.
Do czynników społecznych zalicza się (a) akceptację związku wyznaniowego
przez lokalną społeczność i (b) zmiany stylu życia. Oddziaływanie tych czynników
na sferę religijną nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w statystykach wyznaniowych, a przemiany przez nie inicjowane zachodzą bardzo wolno. Szczególnie
widoczne jest to na przykładzie zmian stylu życia, który pośrednio oddziałuje na
poziom religijności, co z kolei może prowadzić do sekularyzacji czy zmniejszenia
się liczby członków związku wyznaniowego spowodowanego niskim przyrostem
naturalnym.
Akceptacja związku na poziomie lokalnym może mieć wpływ na relacje między sąsiedzkie, międzywyznaniowe, a w przypadku jej braku może doprowadzić
do konfliktów i likwidacji związku wyznaniowego.

5.3. Liczba i zróżnicowanie związków wyznaniowych
W ostatnim stuleciu w dużych miastach Europy Środkowej zachodziły zmiany
pod względem liczby oraz różnorodności doktrynalnej funkcjonujących wyznań.
W przypadku miast omawianych w tej pracy, w latach 1900–1914 najmniej związków wyznaniowych działało w Częstochowie, a najwięcej w Gdańsku. Analizując
liczbę i powiązania doktrynalne związków wyznaniowych, zauważyć można
pewne prawidłowości. Mała liczba związków wyznaniowych funkcjonowała
w miastach cesarstwa rosyjskiego (Częstochowa – 4, Sosnowiec – 5, Białystok – 5,
Lublin – 6), monarchii austro-węgierskiej (Kraków – 6) oraz w miastach położonych
na Górnym Śląsku (Chorzów – 5, Gliwice – 6, Katowice – 5). Dużą liczbą różnych
wspólnot religijnych (powyżej 8) charakteryzowały się natomiast miasta takie jak:
Bydgoszcz (11), Poznań (9), Szczecin (12), Wrocław (11) i Gdańsk (18). Wszystkie
one położone były w cesarstwie niemieckim. Do tej grupy zaliczały się również
dwa miasta z Królestwa Polskiego (ryc. 10): Łódź (14) i Warszawa (11).
Zauważyć można pewną prawidłowość w relacjach pomiędzy liczbą związków wyznaniowych a odsetkiem związków protestanckich. Poza dominującym
w strukturze Kościołem ewangelickim najczęściej w badanych miastach funkcjonowały takie Kościoły jak: Kościół ewangelicko-luterański, Kościół metodystów,
Kościół baptystów, Armia Zbawienia. Na terenie zaboru rosyjskiego rozpoczynał
działalność Katolicki Kościół Mariawitów czy Pierwsi Chrześcijanie.
Zazwyczaj miasta o dużej liczbie związków wyznaniowych charakteryzowały
się również wysokim odsetkiem (powyżej 60%) Kościołów protestanckich. Więk110
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Rycina 10. Liczba związków wyznaniowych i odsetek wyznań protestanckich
w badanych miastach w latach 1900–1914
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.

szość z tych miast leżała na terenie cesarstwa niemieckiego. Do tej grupy zaliczały
się protestanckie miasta: Bydgoszcz (81,8%), Szczecin (83,3%), Wrocław (72,7%)
i katolicki Poznań (66,7%). Wyjątkiem w tej grupie była Łódź (64,3%) w Królestwie Polskim. Podsumowując, można stwierdzić, że w latach 1900–1914 na liczbę
i zróżnicowanie związków wyznaniowych wpływ miały także takie czynniki,
jak: dominujące wyznanie oraz funkcje miasta. Można więc sformułować tezę,
że większe zróżnicowanie funkcjonalne oraz dominacja Kościoła ewangelickiego
sprzyjała większemu zróżnicowaniu wyznaniowemu miasta.
W dwudziestoleciu międzywojennym liczba związków wyznaniowych wzrosła i wahała się w przedziale od 5 (Sosnowiec) do 25 (Warszawa). Nadal najmniej
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Rycina 11. Liczba związków wyznaniowych i odsetek wyznań protestanckich
w badanych miastach w latach 1918–1939
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.

ich funkcjonowało w Sosnowcu (5) i Częstochowie (6), a najwięcej w Bydgoszczy
(20), Gdańsku (23), Łodzi (24) i Warszawie (25).
W porównaniu do poprzedniego okresu w prawie wszystkich uwzględnianych tu miastach, z wyjątkiem Poznania i Sosnowca, zanotowano wzrost liczby
związków wyznaniowych (ryc. 11). Największą dynamiką charakteryzowała się
Warszawa, gdzie przybyło ich 14, Łódź – 11 i Bydgoszcz – 9. Wśród nowych związków wyznaniowych rozpoczynających swoją działalność w miastach na terenie
Polski znalazły się Kościoły starokatolickie (Polski Narodowy Kościół Katolicki,
Kościół starokatolicki) oraz różne odłamy Badaczy Pisma Świętego.
Odsetek związków protestanckich zamykał się w przedziale od 20% (Sosnowiec) do 85,7% (Szczecin). Poza Szczecinem najwyższy ich odsetek odnotowano
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Rycina 12. Liczba związków wyznaniowych i odsetek wyznań protestanckich
w badanych miastach w latach 1944–1989
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.

także w Chorzowie (72,7%), Gdańsku (73,9%) i Wrocławiu (78,6%), najniższy
natomiast był w Sosnowcu (20%) i Lublinie (25%).
Po zakończeniu II wojny światowej zmianie uległa nie tylko liczba związków, lecz także ich zróżnicowanie doktrynalne. W porównaniu do poprzedniego
okresu zanotowano wzrost liczby związków wyznaniowych przy jednoczesnym
spadku odsetka liczby Kościołów protestanckich. Najmniejszą liczbę związków
wyznaniowych notowano w Chorzowie i Sosnowcu — po 9, a największą, bo aż
40, w Warszawie (ryc. 12).
Odsetek wyznań protestanckich kształtował się w przedziale od 40% (Gliwice)
do 88,7% (Chorzów). Jedne z najwyższych wartości notowano w Bydgoszczy (75%),
Katowicach (75%) i Poznaniu (72,2%). Utrzymanie ich — pomimo zmian demograficznych spowodowanych przez wojnę — było skutkiem już wcześniejszego przejęcia
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Rycina 13. Liczba związków wyznaniowych i odsetek wyznań protestanckich
w badanych miastach od 1990 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.

zborów przez protestancką ludność polską po I wojnie światowej. Niezależnie od
przesiedleń ludności we Wrocławiu (45,8%), Szczecinie (52,4%) i Gdańsku (57,1%)
utrzymał się tam wysoki wskaźnik liczby Kościołów protestanckich, choć uległ
zmianie ich charakter. Z przestrzeni religijnej zniknęły m.in. Armia Zbawienia,
Kościół luterski, Menonici czy Francuska Gmina Zreformowanego Kościoła.
Po 1989 roku najmniej związków wyznaniowych działało w Gliwicach (6),
a najwięcej w Warszawie (62). Przeciętnie w miastach działało od 15 do 35 związków
wyznaniowych (ryc. 13). Przemiany demokratyczne nie pozostały bez wpływu na
instytucje religijne. Jeszcze przed rozpoczęciem tego procesu w połowie lat. 80. XX
wieku zaczęto obserwować wzrost liczby rejestrowanych związków wyznaniowych,
wśród których przeważały te o denominacji protestanckiej oraz kilka związków
wywodzących się z tradycji buddyjskiej (np. Związek Buddyjski Tradycji Karma
Kamtzang w Polsce, Szkoła Zen Kwan Um w Polsce, Stowarzyszenie Buddyjskie
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Sangha „Kandzeon”). Skutki tych zmian uwidoczniły się również w zróżnicowaniu
działających związków wyznaniowych. Wzrosła liczba miast, w których zmalał odsetek Kościołów protestanckich. W ogólnej liczbie związków wyznaniowych wynosił
on najmniej — w Krakowie (35,5%) i najwięcej w Chorzowie (88,9%) (ryc. 13).
Do lat 90. XX wieku Kościoły protestanckie miały znaczący wpływ na dywersyfikację przestrzeni religijnej miast. Pod koniec XX wieku ich miejsce zaczęły
zajmować orientalne związki wyznaniowe, głównie o korzeniach buddyjskich,
Towarzystwo Świadomości Kryszny oraz muzułmańskie związki wyznaniowe.

5.4. Liczba, odsetek i narodowość członków
związków wyznaniowych

W poprzednim podrozdziale przeanalizowano liczbę i rodzaj związków wyznaniowych. Pozostaje zatem przyjrzeć się zmianom liczby ich członków w czasie. Jak
wcześniej wykazano, na zróżnicowanie wyznaniowe zarówno w skali krajowej,
regionalnej, jak i lokalnej wpływ miało wiele czynników. Do jednych z ważniejszych zalicza się czynniki polityczne. Odzwierciedlenie tej sytuacji można
zauważyć w relacjach pomiędzy strukturą wyznaniową miast a zróżnicowaniem
wyznaniowym państw, na których terenie miasta te się znajdowały. Dlatego
w pierwszej kolejności dokonano podziału miast ze względu na ich przynależność
państwową i okres historyczny (lata 1900–1939, 1944–1989, od 1900). W drugiej
kolejności uwzględniono podobieństwa i cechy charakterystyczne struktury
wyznaniowej miast31.
W II połowie XIX wieku rozpoczął się okres dynamicznego rozwoju miast.
W latach 1860–1910/1911 liczba ludności miejskiej na współczesnym obszarze
Polski zwiększyła się prawie trzykrotnie, tj. z 2750 tys. do 7963 tys.32 Najszybciej
wzrastała liczba ludności miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. O ile
około 1850 roku wśród 15 objętych badaniami były tylko dwa takie miasta:
Warszawa (163,6 tys. w 1850 roku) i Wrocław (121 tys. w 1852 roku), o tyle około
1900 roku było ich już sześć: Warszawa (683,7 tys.), Wrocław (422,7 tys.), Łódź
(314 tys.), Szczecin (210,7 tys.), Gdańsk (140,6 tys.) i Poznań (117 tys.), a w 1910
roku siedem: Warszawa (797 tys.), Łódź (522,5 tys.), Wrocław (512,1 tys.), Szczecin
(236,1 tys.), Gdańsk (170,3 tys.), Poznań (156,7 tys.) i Kraków (151,8 tys.). W latach
1931–1933 liczba mieszkańców we wszystkich badanych miastach przekroczyła
100 tys. mieszkańców (ryc. 14).
Duże miasta na terenie cesarstwa niemieckiego podzielono na trzy grupy. Do
pierwszej zaliczono miasta monowyznaniowe. Należał do nich Szczecin, charakteryzujący się wysokim odsetkiem wiernych Ewangelickiego Kościoła Krajowego
31

Szczegółowe zestawienia liczebności i zróżnicowania związków wyznaniowych w badanych miastach zamieszczono w Aneksie.
32
Por. J. Michalewicz, Elementy demografii historycznej. Materiały do wykładów, ćwiczeń i metodyki prac
badawczych, PWN, Warszawa 1979, s. 79.
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Rycina 14. Liczba ludności i dominujące wyznania w badanych miastach około 1900 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.
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Rycina 15. Struktura wyznaniowa badanych miast około 1900 i 1910 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.
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w strukturze wyznaniowej (ryc. 14, 15). Druga grupa miast, do których należały
takie miasta jak: Bydgoszcz, Gdańsk i Wrocław, cechowała się dualizmem wyznaniowym (ryc. 14, 15). W latach 1900–1914 dominował tam Ewangelicki Kościół
Krajowy, a drugim co do wielkości związkiem wyznaniowym był Kościół rzymskokatolicki. W trzeciej grupie miast, do których zaliczały się: Chorzów, Gliwice,
Katowice i Poznań, najwięcej było katolików (Kościół rzymskokatolicki), a drugą
co do wielkości wspólnotę wyznaniową stanowili ewangelicy (Ewangelicki Kościół
Krajowy). We wszystkich wymienionych miastach odsetek ludności żydowskiej
wahał się od 1,1% (Szczecin) do 6,9% (Katowice) ogółu ludności.
W miarę stabilną strukturą wyznaniową w latach 1900–1939 cechowały się:
Szczecin, Gdańsk, Wrocław i Gliwice. Określenie „stabilna” w odniesieniu do
struktury wyznaniowej należy rozumieć jako utrzymanie się na stałym poziomie
odsetka członków związków wyznaniowych. Dopuszczalne są odchylenia o około
5 p.p. W Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach i Chorzowie po zakończeniu I wojny
światowej struktura wyznaniowa uległa radykalnym zmianom (ryc. 16, 17).
W strukturze wyznaniowej Szczecina, podobnie jak i całego regionu, dominowali ewangelicy. W latach 1900–1933 zauważyć można stopniowy spadek odsetka
ludności protestanckiej (z 93,3 do 89,9%). Odsetek katolików oscylował w przedziale 3,8–4%. Wzrost liczby katolików nastąpił dopiero pod koniec XIX wieku
(1900 rok — 8 123 osoby, 1933 rok — 10 188 osób) i związany był z powstaniem
nowych miejsc pracy w rozbudowywanym porcie i przemyśle stoczniowym33.
W I połowie XX wieku zauważyć można pewną stabilizację zarówno w liczbie
ludności katolickiej, jak i ewangelickiej, przy nadal dominującej pozycji tej drugiej. Oprócz migracji znaczący wpływ na zmianę liczby katolików mogły mieć
(a) konwersje, (b) małżeństwa mieszane oraz (c) względy ideologiczne34.
Po okresie Kulturkampfu władze pruskie nie wnosiły zastrzeżeń do rozwoju katolickiego życia religijnego. Taka postawa była uwarunkowana sytuacją
ekonomiczną. Nie wprowadzano ograniczeń, ponieważ nie chciano zniechęcać
Polaków do podejmowania pracy w Prusach, a nabożeństwa w języku polskim
dla Polonii od końca XIX wieku były uznane przez władze za zło konieczne35.
W przypadku Polaków mieszkających w Szczecinie msze odprawiane w języku
polskim miały duże znaczenie. Dawały bowiem ludności możliwość integracji
oraz udziału w życiu religijnym36.
Pod koniec lat 30. XX wieku w Szczecinie wiele osób podpisało akty apostazji.
Wystąpienia z Kościoła rzymskokatolickiego miały związek z represjami nazistów
wobec tych związków wyznaniowych. W 1937 roku odnotowano 141 apostazji37.
33

L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 15. Szczecin był wyjątkiem, ponieważ większość
wolnych miejsc pracy na Pomorzu było w sektorze rolniczym przy pracach sezonowych.
34
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 17.
35
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 245, 251.
36
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 245.
37
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 19.
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Rycina 16. Liczba ludności i dominujące wyznania w badanych miastach
na początku lat 30. XX wieku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.
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Rycina 17. Struktura wyznaniowa badanych miast w 1921 i 1931 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.
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Pomimo tych przemian szczecińskie Tabela 16. Liczba ludności żydowskiej
parafie katolickie w I połowie XX wieku w Szczecinie płacąca podatek wyznaniowy
były największe pod względem liczby
wiernych w Prowincji Pomorskiej38.
Żydzi byli trzecią pod względem
liczebności, po ewangelickiej i katolickiej, wspólnotą religijną w Szczecinie.
Oficjalny początek działalności gminy
żydowskiej datowany jest na 1816 rok39.
W I połowie XX wieku mieszkało tam
około 3 tys. osób narodowości żydowskiej. W 1900 roku zanotowano 3 128
Żydów, a w 1910 — 2 757. W 1933 roku
ich liczba zmalała do 2 365 osób. W 1925 Źródło: opracowanie własne na podstawie: APSz,
roku z 2 615 osób podatek wyznaniowy Synagogengemeinde Stettin, Haushaltsplan
płaciło 830 (tab. 16). W życiu codzien- 1919–1920 [stan na 14 stycznia 1919], sygn.
nym Żydzi szczecińscy posługiwali się 138/93; Haushaltsplan 1925 [stan na 18 listopada
1924], sygn. 138/94; Heberolle der Synagogenprzeważnie językiem niemieckim. Śro- Gemeinde zu Stettin 1926 [stan na 12 listopada
dowisko religijne było zdominowane 1925], sygn. 138/90; Heberolle 1927 [stan na 22
przez judaizm reformowany. Do mniej- listopada 1926], sygn. 138/92; Ur-Liste 1927/28
[stan na 10 listopada 1927], sygn. 138/88; Ur-Liste
szości należeli Żydzi ortodoksyjni.
1927/28 [stan na 11 października 1928], sygn.
Oprócz 3 wyżej wymienionych, 138/86; Heberolle 1929/30 [stan na 26 listopada
najliczniejszych związków wyznanio- 1929], sygn. 138/89; Gemeinde-Betrage 1930 [stan
wych, w Szczecinie działało 11 związ- na 21 listopada 1930], sygn. 138/87.
ków wyznaniowych o rodowodzie
protestanckim40. Najstarszym z nich
była Francuska Gmina Zreformowanego Kościoła. Członkowie tej gminy byli
potomkami osadników tzw. kolonii francuskiej, założonej w 1721 roku przez Fryderyka Wilhelma I w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego miasta. Działalność
tego związku wyznaniowego ustała w czasie II wojny światowej. W II połowie
XIX wieku rozpoczęły swoją działalność gminy wyznaniowe m.in. baptystów
i metodystów. Powstały one dzięki aktywnej działalności misyjnej.
W I połowie XIX wieku w krajobrazie religijnym miasta pojawiły się związki wyznaniowe, które powstały w wyniku odłączenia się wiernych od Kościoła
rzymskokatolickiego — Deutsch-katholische Bewegung, czy od Pruskiego Kościoła
Krajowego — Evangelisch-lutherische Kirche.
W Gdańsku, podobnie jak w Szczecinie, w latach 1900–1929 zauważyć można spadek odsetka ludności protestanckiej (z 65,6% do 56,3%) i wzrost odsetka
38

Np. w 1905 roku w szczecińskim ośrodku duszpasterskim było 11 255 katolików, a w drugim pod
względem liczebności ośrodku w Stargardzie Szczecińskim tylko 4 870 osób. Zob. L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 46.
39
J. Peiser, Geschichte der Synagogen-Gemeinde zu Stettin, op. cit., s. 8.
40
Szczegółowy wykaz znajduję się w Aneksie: tab. 13.2.
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Rycina 18. Konwersje w Kościele ewangelickim w Gdańsku w latach 1918–1924
Źródło: opracowanie własne na podstawie: APGd, EKD, Acta Specialia, Statistische Tabellen, 1919–1927,
sygn. 977/541.

ludności katolickiej (z 31,5% do 38,6%). Wchodząca w skład Ewangelickiego
Konsystorza w Gdańsku, funkcjonująca od połowy XVI wieku, parafia ewangelicko-reformowana w 1924 roku liczyła 1 934 członków41.
Zachowane dane pozwalają na analizę znaczenia konwersji w przemianach
struktury wyznaniowej miasta. W przypadku Kościoła ewangelickiego w Gdańsku konwersje nie miały większego wpływu na ogólną liczbę wiernych. W latach
1918–1924 najwięcej konwersji, bo aż 285 było w 1921 roku, a najmniej — 108 –
w 1918 (ryc. 18). Około 90% nowych członków wcześniej należało do Kościoła
rzymskokatolickiego. Najwięcej, bo aż 618 osób, wystąpiło z Kościoła ewangelickiego w 1924 roku. W latach 1922–1924 ponad 90% odchodzących stawało się
członkami innych wspólnot chrześcijańskich.
Oprócz Kościoła Ewangelickiego Unii Staropruskiej i Kościoła rzymskokatolickiego, najdłuższą historię miały: gmina żydowska i gmina menonitów. Do gminy
żydowskiej, działającej od XIV wieku, w 1900 roku należało około 2,5 tys. (1,8%
ogółu ludności), a w 1929 roku 5,8 tys. (2,5%) osób. W latach 20. XX wieku wystąpił
też napływ ludności żydowskiej pochodzącej z dawnego imperium rosyjskiego42.
41
42

APGd, EKD, Acta Specialia, Statistische Tabellen, 1919–1927, sygn. 977/541.
A. Romanow, Rozwój przestrzenny Gdańska, op. cit., s. 28.
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W latach 30. XX wieku gdańska ludność żydowska emigrowała do Stanów Zjednoczonych. Menonici byli obecni w przestrzeni religijnej Gdańska od połowy XVI
wieku do zakończenia II wojny światowej. W okresie międzywojennym do ich
gminy należało od 856 osób do 5,2 tys.
W latach 20. XX wieku po raz pierwszy oficjalnie zaczął funkcjonować
w Gdańsku Kościół prawosławny. Jego parafia liczyła według różnych źródeł od
około 200 osób do 2 tys. Pozostałe 15 związków wyznaniowych wywodzących
się z tradycji protestanckiej, podobnie jak w Szczecinie, rozpoczęło swoją działalność w połowie lub pod koniec XIX wieku. Najliczniejszą grupę w latach 20. XX
wieku stanowili baptyści. Według różnych źródeł ich liczba mogła się wahać od
400 osób do 1 tys.
Na początku XX wieku Wrocław był dobrze rozwiniętym i prężnie funkcjonującym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i przemysłowym43. Wraz
z rozwojem przemysłu powstawało wiele nowych miejsc pracy, a miasto stało się
celem migracji zarobkowej ludności z innych regionów Niemiec, co pośrednio
miało wpływ na liczbę ewangelików. Wśród badanych miast w latach 1900–1933
Wrocław wyróżniał się zróżnicowaną strukturą wyznaniową. W 1900 roku poza
dwoma głównymi Kościołami — ewangelickim (58%) i katolickim (36,9%) — działało tu 15 innych chrześcijańskich związków wyznaniowych i gmina żydowska.
Dobra sytuacja ekonomiczna, warunki sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej i powstawanie nowych miejsc pracy sprawiły, że Wrocław był
jedynym miastem, w którym w latach 1900–1933 odsetek ewangelików oscylował
w przedziale 57,6–60,4%, a katolików spadał z 36,9% w 1900 roku do 31,5% w 1933.
Liczba członków innych protestanckich związków wyznaniowych wynosiła od
50 do 500 osób.
Do 1933 roku Wrocław, obok Berlina i Frankfurtu nad Menem, był jednym
z największych skupisk ludności żydowskiej w Niemczech. Była ona obecna
w przestrzeni religijnej Wrocławia od przełomu XII/XIII wieku. W I połowie XX
wieku odsetek żydów we Wrocławiu stopniowo się zmniejszał: z 4,7% w 1900
roku do 3,2% w 1933.
W latach 20. XX wieku w strukturze wyznaniowej Wrocławia zanotowano
osoby nienależące do żadnego związku wyznaniowego. W 1925 roku było to około
10,8 tys. osób (1,8% ogółu ludności), a w 1933 roku około 29,6 tys. (4,73%). W porównaniu do Szczecina czy Gdańska Wrocław był w ówczesnym czasie jednym
z największych skupisk bezwyznaniowców w III Rzeszy.
Do 1918 roku Bydgoszcz miała strukturę wyznaniową podobną do Gdańska.
W 1900 roku protestanci stanowili 65,9% ogółu ludności miasta, a katolicy 30%.
W 1910 roku odsetek protestantów (64,1%) nieznacznie spadł, a katolików wzrósł
(32,1%). Poza ewangelikami i katolikami w Bydgoszczy mieszkali jeszcze członkowie sześciu innych Kościołów protestanckich oraz gminy żydowskiej.
43

Przemysł, [w:] J. Harasimowicz (red.) Encyklopedia Wrocławia, op. cit., s. 727.
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Tabela 17. Struktura narodowościowa Bydgoszczy w latach 1920–1939

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Kotowski, W latach Drugiej Rzeczypospolitej 1920–1939,
[w:] R. Kabaciński (red.), Bydgoszcz. Zarys dziejów, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz
1980, s. 180; Rocznik statystyczny miasta Bydgoszczy za rok 1937, Urząd Statystyczny miasta Bydgoszczy,
Bydgoszcz 1937, s. 8.

Po zakończeniu I wojny światowej Bydgoszcz znalazła się w granicach
Polski na mocy traktatu wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 roku. To
właśnie decyzje polityczne miały bezpośredni wpływ na stopniowe przemiany
struktury wyznaniowej miasta. Emigracja ludności niemieckiej, która w chwili
oddania miasta Polsce stanowiła około 80% ogółu mieszkańców, trwała aż do
1939 roku (tab. 17). Jej największe nasilenie przypadło na lata 1920–1923. W 1920
roku opuściło Bydgoszcz 16,6 tys. Niemców, a w latach 1921–1923 prawie 11 tys.
Miejsce ich zajmowali imigranci z dawnej dzielnicy pruskiej (ok. 33 tys.), Królestwa
Polskiego (11 tys.), Galicji (3,3 tys.), Polacy z Litwy i Ukrainy oraz reemigranci
z Westfalii i Ameryki Północnej44. Emigracja Niemców miała bezpośredni związek
ze zmniejszaniem się liczby ewangelików w strukturze wyznaniowej miasta, a napływ Polaków powodował stopniowy wzrost liczby katolików. Polacy również
stopniowo zaczęli dołączać do innych protestanckich związków wyznaniowych,
przyczyniając się do ich stopniowej polonizacji (tab. 18). Duży wpływ na zróżnicowanie struktury wyznaniowej Bydgoszczy miało też wojsko (tab. 18). W Bydgoszczy powstała parafia prawosławna dla jeńców wojennych45, a żołnierze armii
gen. Hallera przyczynili się do rozpowszechnienia metodyzmu46.
Według E. Alabrudzińskiej struktura wyznaniowa Bydgoszczy w okresie
międzywojennym charakteryzowała się: (a) znaczną liczbą zróżnicowanych dok44

J. Kutta, Ludność napływowa w Bydgoszczy w latach 1920–1939, Kronika Bydgoska, 1986–1988, t. 10,
s. 16–17.
45
K. Sater, Mniejszości religijne w Bydgoszczy po 1945 r., Kronika Bydgoska, 1986–1988, t. 10, s. 436.
46
APBy, UWPT, Wydz. Adm., [Sekty religijne na Pomorzu, 1923–1926], sygn. 4/4467, k. 12.
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Tabela 18. Relacje wyznanie–narodowość w związkach wyznaniowych w Bydgoszczy
w latach 1920–1939

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Alabrudzińska, Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy, op. cit.;
APBy, UWPT, Wydz. Adm., [Sekty religijne na Pomorzu, 1923–1926], sygn. 4/4467, k. 14–21.

trynalnie i organizacyjnie związków wyznaniowych; (b) silną dynamiką zmian liczebnych; (c) mieszanym charakterem narodowościowym Kościołów47 (tab. 18).
Poznań zaliczany był do miast, w których dominującą pozycję w strukturze
wyznaniowej odgrywał Kościół katolicki. Sytuacja ta była skutkiem m.in. dziedzictwa historycznego. W 1900 roku notowano w mieście 73,4 tys. katolików,
a w 1910 roku 99,1 tys., co stanowiło 62–63% ogółu ludności. W dwudziestoleciu
międzywojennym Poznań stał się typowym miastem katolickim. Wierni należący
do tego Kościoła stanowili od 93 do 96% ogółu ludności.
Liczba ludności protestanckiej wahała się od 37,4 tys. osób w 1900 roku do
49,4 tys. osób w 1910. W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku stanowili oni około 32% ogółu ludności miasta. W latach 1921–1931 liczba protestantów zmalała
z 8,8 tys. do 6,5 tys. (2,6% ogółu ludności). Znacząca większość członków Kościołów
47

E. Alabrudzińska, Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy, op. cit., s. 20.
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protestanckich była pochodzenia niemieckiego; np. gmina baptystów, założona
w 1902 roku, przed I wojną światową liczyła około 600–800 osób pochodzenia
niemieckiego oraz 8 rodzin pochodzenia polskiego i kilka małżeństw mieszanych48.
Pod koniec 1919 roku po wyjeździe do Niemiec około 200 osób, w poznańskim
zborze baptystów nadal pozostało 638 osób. W związku z przeważającą liczbą
ludności niemieckiej zbór ten należał do Unii Niemieckich Baptystów. Niemniej
ze względu na znaczną ilość członków zboru mówiącą po polsku zatrudniono
również kaznodzieję posługującego się tym językiem49. W latach 20. XX wieku
zbór liczył już około tysiąca członków.
Trzecią znaczącą grupę w strukturze wyznaniowej Poznania stanowili
żydzi. Rolniczy charakter Wielkopolski sprawił, że prowadzenie działalności
gospodarczej w tym regionie stawało się nieopłacalne, więc ich liczba spadała
z 8 tys. w połowie XIX wieku do około 5,5 tys. w 1910 roku. Większość z nich
wyjeżdżała do lepiej rozwiniętych gospodarczo miast Królestwa Polskiego lub do
zachodnich Niemiec50. W latach 20. i 30. XX wieku liczbę szacowano, że w mieście
nadal mieszkało około 2 tys. żydów.
W porównaniu do wcześniej analizowanych miast (Szczecina, Gdańska,
Wrocławia, Poznania i Bydgoszczy) miasta górnośląskie, takie jak Chorzów, Gliwice i Katowice, w I połowie XX wieku charakteryzowały się najwyższym odsetkiem katolików, który wynosił: w Gliwicach 80,6% w 1900 roku i 84,8% w 1933;
w Chorzowie 86,9% w 1900 roku i 92,2% w 1931 oraz w Katowicach 73% w 1900
roku i 89,9% w 1931. W przeważającej większości była to ludność autochtoniczna,
mieszkająca na tych terenach od dawna. Drugą pod względem znaczenia grupą
wyznaniową byli ewangelicy. Spośród tych trzech miast najdłużej, bo do 1945
roku, duża wspólnota ewangelicka funkcjonowała w Gliwicach. W 1900 roku
z ewangelicyzmem identyfikowało się w tym mieście około 8,1 tys. osób (15,5%
ogółu ludności), a w 1933 roku około 14,2 tys. osób (12,8%).
Liczba ewangelików w Katowicach od 1900 roku do rozpoczęcia I wojny
światowej wzrosła z około 5,2 tys. w 1900 roku do 11,5 tys. w latach 1911–1918 (tab.
19). W Chorzowie do zboru ewangelickiego należało od 6 do 8 tys. osób. Zgodnie
z orzeczeniem konsystorza z 1855 roku, zbór z Katowicach był dwujęzyczny —
polsko-niemiecki. Raz miesiącu odprawiano tam nabożeństwa w języku polskim
oraz zatrudniono duchownego posługującego się językiem polskim. Poza tym
nie prowadzono żadnych innych form pracy religijnej z ludnością mówiącą po
polsku51.
48

K. Brzechczyn, Starania o utraconą kaplicę Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu w latach
1945–1956, [w:] K. Białecki (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956, Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 2, Oddział IPN – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Poznań 2008, s. 201.
49
K. Brzechczyn, Starania o utraconą kaplicę, op. cit., s. 201.
50
M., K. Piechotkowie, Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej, Wyd.
Krupski i S-ka, Warszawa 2004, s. 69.
51
J. Murzyn, Polscy ewangelicy w Katowicach, Kronika Katowic ’84, ’85, 1986, s. 26–27.
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Po podpisaniu Konwencji Ge- Tabela 19. Liczba ewangelików
newskiej (1922 r.) Polacy wyznania w Katowicach w latach 1900–1918
ewangelickiego (ok. 2 tys. osób), którzy przybyli do Katowic głównie ze
Śląska Cieszyńskiego z powodu braku
duchownego mówiącego w języku polskim, mieli trudności w uczestnictwie
w nabożeństwach oraz w korzystaniu
z posług religijnych. W tym celu założono w 1924 roku Towarzystwo Polaków
Ewangelików na Górnym Śląsku 52, Źródło: opracowanie własne na podstawie: APKa,
które nie tylko dbało o zaspokajanie KRKE-U, Statistischen Tabellen, 1894–1902, sygn.
potrzeb religijnych, ale było również or- 469/65; APKa, KRKE-U, Statistischen Tabellen,
ganizacją pielęgnującą polskie tradycje 1902–1920, sygn. 469/66.
patriotyczne. W ten sposób doszło do
sytuacji, w której funkcjonowały dwa Tabela 20. Liczba ewangelików
związki wyznaniowe o takiej samej w Katowicach i w Chorzowie w latach
doktrynie, a różniące się narodowością 1931–1935
członków oraz zwierzchnictwem.
Działania wojenne i podział Śląska
w 1922 roku były jednym z powodów
wyjazdów ewangelików pochodzenia
niemieckiego z polskiej części Śląska
w rejon Bytomia i Gliwic w niemieckiej
części53. W związku z tym liczba wiernych w zborach ewangelickich na terenie
Katowic i Chorzowa stopniowo zaczęła Źródło: opracowanie własne na podstawie: APKa,
maleć. W latach 1931–1935 w Katowicach KRKE-U, Statistik, sygn. 469/252, k. 42–43, 46–50,
176–181, 182–186, 283–284, 285–290, 387–392, 433,
ubyło około 2 tys. osób, a w Chorzowie 447–452, 453–458, 696, 790–791.
około 1,6 tys. osób (tab. 20).
W porównaniu do innych miast
zaboru pruskiego liczba związków wyznaniowych działających w miastach
górnośląskich, jak i liczba ich członków, była niewielka. I tak w latach 1900–1914
poza trzeba głównymi grupami wyznaniowymi: katolikami, ewangelikami
i wyznaniem mojżeszowym w Gliwicach i Chorzowie działały trzy protestanckie
związki wyznaniowe, a w Katowicach dwa. Liczba tych związków nieznacznie
wzrosła w latach 30. XX wieku.
W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku liczba żydów w każdym z tych miast
wahała się od 1 tys. do 3 tys. osób. W latach 1918–1939 najliczniejsza na Górnym
Śląsku gmina żydowska znajdowała się w Katowicach. W 1931 roku liczyła ona
5,7 tys. osób.
52
53

J. Murzyn, Polscy ewangelicy w Katowicach, op. cit., s. 29–30.
J. Szturc, Z dziejów parafii, op. cit., s. 85.
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Pod względem struktury wyznaniowej miasta na terenie zaboru rosyjskiego
można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa charakteryzowała się dominacją
w strukturze wyznaniowej Kościoła rzymskokatolickiego. Zaliczały się do niej:
Częstochowa, Łódź, Warszawa i Sosnowiec (ryc. 16, 17). W latach 1900–1914 wyznanie mojżeszowe dominowało w drugiej grupie, w której znalazły się Białystok
i Lublin. W pozostałych miastach także zaliczało się ono do liczniejszych grup
wyznaniowych. Środowisko żydowskie, mimo że reprezentowane przez jedną
organizację wyznaniową, było bardzo zróżnicowane wewnętrznie.
W obu tych grupach miast ważnym związkiem wyznaniowym był Kościół
ewangelicko-augsburski, a w latach 1900–1914 również Kościół prawosławny. Po
I wojnie światowej stracił on na znaczeniu, chociaż nadal był obecny w miastach.
W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku swoją obecność w przestrzeni religijnej
zaczął zaznaczać Kościół Mariawitów54. Intensywną działalność misyjną prowadziły też Kościoły ewangelikalne.
Warszawa była typowym dużym miastem w Królestwie Polskim charakteryzującym się zróżnicowaną strukturą wyznaniową tworzoną przez cztery
najliczniej reprezentowane związki wyznaniowe. W 1897 roku największą pod
względem liczebności wspólnotę wyznaniową stanowili tam katolicy 347,6 tys.
(55,7%). W 1931 roku ich liczba wzrosła do 783,9 tys. (66,9%).
Żydzi byli drugą pod względem liczebności grupą wyznaniową w mieście.
W 1897 roku w Warszawie mieszkało 210,5 tys. Żydów (33,7% ogółu ludności).
W 1921 roku w Warszawie Żydzi stanowili 26,9% ogółu ludności, a z wyznaniem
mojżeszowym identyfikowało się 33% ogółu ludności55. Liczba Żydów systematycznie wzrastała, w 1931 roku osiągając 352,7 tys. osób (30,1%). Środowisko Żydów
warszawskich było bardzo zróżnicowane pod względem religijnym i społecznym,
ale prawie jednolite pod względem narodowościowym. W 1897 roku ponad 84,3%
z nich identyfikowało się z narodem żydowskim, narodowość polską natomiast
deklarowało 13,2% (tab. 21). Obok Żydów ortodoksyjnych i postępowych dużą
54

Początków mariawityzmu należy upatrywać pod koniec XIX wieku. Założycielką tego ruchu była
Feliksa Kozłowska (imiona zakonne Maria Franciszka). Od 1883 roku była ona związana z ruchem
ukrytych zgromadzeń zakonnych funkcjonujących w łonie Kościoła rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim. W 1887 roku założyła żeńskie zgromadzenie zakonne oparte na regule II zakonu św.
Franciszka. W 1893 roku Feliksa Kozłowska doznała objawień nazwanych później Dziełem Wielkiego
Miłosierdzia. Potem założyła Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów. Mariawityzm nie był akceptowany w Kościele rzymskokatolickim. Ostatecznie decyzja o powstaniu nowego Kościoła powstała po
ogłoszeniu w 1906 roku przez Piusa X encykliki Tribus circiter. Papież potwierdził w niej moc dekretu
inkwizycyjnego z 1904 roku oraz utrzymał w mocy kasatę zgromadzenia mariawitów i zakazał duchownym kontaktów z Marią Franciszką Kozłowską. Ponadto założycielka mariawityzmu i ks. Jan Maria
Michał Kowalski zostali ekskomunikowani. Na terenie zaboru rosyjskiego 28 listopada 1906 roku został
zatwierdzony przez administrację carską Kościół Katolicki Mariawitów. W latach 1900–1918 pierwsze
parafie mariawickie w dużych miastach powstały w Warszawie, Łodzi, Sosnowcu i Lublinie.
55
I. Weinfeld (red.), Tablice statystyczne Polski, 1923, Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, Warszawa–Bydgoszcz 1923, s. 18.
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Tabela 21. Narodowość ewangelików i żydów w Warszawie w 1897 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Pruss, Społeczeństwo Królestwa Polskiego, op. cit., s. 274, 283.

grupę stanowili chasydzi. W Warszawie swoich sympatyków mieli m.in. cadycy
z Góry Kalwarii, Radzymina, Przysuchy, Kozienic, Warki i Kocka56.
Po żydach ważne miejsce wśród mniejszości wyznaniowych pod względem
liczby wiernych zajmowali prawosławni. W 1897 roku było ich 47,1 tys. (7,6% ogółu
ludności), a w 1911 roku 32 tys. (4%). W dwudziestoleciu międzywojennym ich
liczba wahała się od 5,7 tys. do 8,9 tys.
W Warszawie współistniały dwa zbory ewangelickie: augsburski i reformowany. Ewangelicy warszawscy byli wyjątkiem, ponieważ stanowiąc najstarszą
kolonię, w znacznej większości ulegli polonizacji. W I połowie XX wieku liczba
protestantów ulegała gwałtownym zmianom i wahała się w przedziale od 16 tys.
do 18 tys. Do grupy tej zaliczano nie tylko ewangelików augsburskich i reformowanych, lecz także zielonoświątkowców i Badaczy Pisma Świętego.
Środowisko Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie było podzielone. Z narodowością polską identyfikowało się 47,9% ogółu wiernych,
a z niemiecką 49,8% (tab. 21). Po objęciu władzy przez niemieckie władze okupacyjne dochodziło do konfliktów, ponieważ zarządzający zborem warszawskim
sprzeciwiali się próbom germanizacji Kościoła57.
Wśród mniejszości ważne miejsce zajmowali mariawici. W Warszawie powstała jedna z pierwszych parafii mariawickich na ziemiach polskich. Jej organizowanie rozpoczęto już w 1906 roku58. Pod względem liczby wiernych była drugim
co do wielkości ośrodkiem mariawityzmu w Polsce. W latach 1906–1913 należało
do niej — według różnych źródeł — od 1,3 tys. do 15 tys. osób. Oprócz dwóch
wyżej wymienionych do 1918 roku w Warszawie działało 9 innych związków
wyznaniowych, a kolejnych 14 w dwudziestoleciu międzywojennym.
Drugim pod względem liczby ludności miastem Królestwa Polskiego była
Łódź. W połowie XIX wieku w strukturze wyznaniowej tego miasta dwoma
56

M. Fuks, Żydzi w Warszawie. Życie codzienne, wydarzenia, ludzie, Wyd. Sorus, Poznań–Daszewice 1992,
s. 206–207.
57
T. Stegner, Ewangelicy warszawscy, op. cit., s. 118.
58
Historia parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie,
http://www.mariawita.waw.pl/pdf/Historia_parafii.pdf (10.08.2011), s. 1.
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równoprawnymi wyznaniami były ewangelickie (ok. 41–44% ogółu ludności)
i katolickie (ok. 43% ogółu ludności). Wraz z rozwojem przemysłu stopniowo
wzrastała liczba robotniczej ludności polskiej59 oraz żydowskiej. Na przełomie
XIX i XX wieku dominującą pozycję w strukturze wyznaniowej mieli katolicy,
stanowiąc 48,3% ogółu ludności miasta. Do 1931 roku ich udział wzrósł do 56,5%.
W tym samym czasie liczba katolików była szacowana na około 340,2 tys.
Łódź była drugim, po Warszawie, największym skupiskiem ludności żydowskiej na ziemiach polskich. Podczas spisu w 1897 roku populacja żydów wynosiła
98,7 tys. osób (31,4% ogółu ludności) i wzrosła do 167 tys. (32%) w 1911 roku,
a w 1931 roku liczyła 202,5 tys. osób (33,5% ogółu ludności).
Społeczność żydowska była mało zróżnicowana pod względem narodowościowym. W 1897 roku ponad 93% ludności wyznania mojżeszowego było
narodowości żydowskiej (tab. 22). Do 1914 roku ludność żydowska osiedlająca
się w Łodzi pochodziła przede wszystkim z Królestwa Polskiego. Szacuje się, że
do Łodzi przybyło około 41 tys. Żydów litwaków60.
Tabela 22. Narodowość ewangelików i żydów w Łodzi w 1897 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Pruss, Społeczeństwo Królestwa Polskiego, op. cit., s. 274, 283.

Do mniej licznych związków wyznaniowych obecnych w Łodzi na początku
XX wieku zaliczano: braci morawskich, braci czeskich, baptystów, a po 1906 roku
również mariawitów. W 1907 roku do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Łodzi należało około 28 tys. osób. Niektóre źródła podają, że już rok później liczba
mariawitów wzrosła do około 41 tys.
W przypadku Łodzi zróżnicowanie wyznaniowe było związane z narodowościowym, ponieważ każda z narodowości związana była z inną religią lub
wyznaniem. Polacy byli w większości katolikami lub mariawitami. Niemcy należeli
do Kościoła ewangelicko-augsburskiego (tab. 22), chociaż zdarzały się przypadki
Niemców katolików.
Struktura wyznaniowa Częstochowy była typowa dla miast tego obszaru
pod względem religii dominującej i religii znaczących. W porównaniu do innych
59

B. Kopczyńska-Jaworska, Ewangelicy łódzcy w przestrzeni miasta, [w:] I. Bukowska-Floreńska (red.),
Przestrzeń kulturowego współistnienia, Studia Etnologiczne i antropologiczne, t. 4, Prace Naukowe
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2000, nr 1945, s. 133.
60
W. Puś, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 23.
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miast wyróżniała się bardzo małą liczbą Kościołów protestanckich. Dominującym
wyznaniem był katolicyzm. W 1897 roku katolikami było 62,6% ogółu ludności,
w 1909 roku 65,3%, a w 1931 już 77,1%. Liczba katolików wynosiła około 28,2 tys.
w 1897 roku i stale rosła. W 1931 roku łącznie we wszystkich parafiach częstochowskich było około 90,3 tys. wiernych.
Duże znaczenie w przestrzeni religijnej Częstochowy mieli także żydzi.
W 1897 roku stanowili 26,6% ogółu ludności, a w 1909 31,6% ogółu ludności
miasta61. Od zakończenia I wojny światowej odsetek ludności żydowskiej powoli
spadał, aż w 1931 roku osiągnął 21,8% — z wyznaniem mojżeszowym identyfikowało się wówczas około 25,6 tys. osób.
Do mniejszości wyznaniowych obecnych w mieście przez cały XX wiek należą
ewangelicy i prawosławni. Na przełomie XIX i XX wieku większość członków
zboru stanowili ewangelicy pochodzenia niemieckiego. W dwudziestoleciu międzywojennym jego skład narodowościowy był już polsko-niemiecki. W 1902 roku
do zboru należało 720 osób, a w 1923 już 1 500 (1 000 Polaków, 500 Niemców)62.
W latach 30. XX wieku na ponad 470 ewangelików mieszkających w Częstochowie tylko 70 było pochodzenia niemieckiego63. Po 1945 roku do zboru należeli
już tylko Polacy.
W 1902 roku w Częstochowie mieszkało około 1,2 tys. prawosławnych, a w 1909
roku ich liczba wzrosła do 1,3 tys. osób. Do 1914 roku większość prawosławnych zatrudniona była w administracji państwowej. Zaczęli oni opuszczać miasto po rozpoczęciu działań wojennych, na początku sierpnia 1914 roku64. W okresie międzywojennym
liczebność parafii prawosławnej wynosiła 750 osób w 1921 roku i 350 w 1931.
Przed uzyskaniem praw miejskich w 1902 roku w Sosnowcu dominowali
katolicy. Na 9 tys. osób stanowili oni aż 5,2 tys. (58,5%). Odsetek żydów wynosił
32,3% ogółu ludności. Dopiero w 1910 roku wyraźnie uwidoczniła się trójdzielna
struktura wyznaniowa charakterystyczna dla miast Królestwa Polskiego o dynamicznie rozwijającym się przemyśle. W 1910 roku nadal dominującą pozycję
wśród około 98,7 tys. mieszkańców zajmowali katolicy (66,8%), ale obok wyznania
mojżeszowego (18,2%) ważną rolę zaczęli odgrywać również ewangelicy (11,6%).
Do mniejszości należeli prawosławni (2,2%). W dwudziestoleciu międzywojennym
odnotowano wzrost liczby i odsetka katolików, znacznie spadła natomiast liczba
ewangelików — z około 11,4 tys. w 1910 roku do 781 osób w 1931 oraz prawosławnych — z 2,1 tys. w 1910 roku do 479 osób w 1931.
61

E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan, Przemiany krajobrazu religijnego Częstochowy w XX wieku, Peregrinus
Cracoviensis, 2011, z. 22, s. 335.
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APCz, SPCz, Rw, Wyznania ewangelicko-augsburskie, korespondencja, 1922–1938, sygn. 362, k. 29.
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J. Sętowski, Ewangelicy częstochowscy 1918–1939, [w:] R. Szwed, W. Palus (red.), Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa
1997, s. 149.
64
J. Związek, Kościół częstochowski na przełomie wieków, [w:] R. Kołodziejczyk (red.), Częstochowa. Dzieje
miasta i klasztoru jasnogórskiego. W okresie niewoli 1793–1918, t. 2, Urząd Miasta Częstochowy, Częstochowa 2005, s. 146.
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Ponadto w 1906 roku swoją aktywność religijną w Sosnowcu rozpoczęli mariawici. W 1910 roku parafia liczyła około 1,2 tys. wiernych z Sosnowca i okolic,
a w 1912 roku 987 osób. W porównaniu do innych miast struktura wyznaniowa
Sosnowca była słabo zróżnicowana.
Białystok, leżący poza granicami Królestwa Polskiego na terenie Guberni Grodzieńskiej, był jednym z ważniejszych skupisk ludności żydowskiej na ziemiach
polskich. Okres największego przyrostu liczby ludności żydowskiej w Białymstoku
przypada na koniec XIX i pierwsze dziesięciolecie XX wieku. Wtedy wzrosła ona
z 41,9 tys. osób (63,5% ogółu ludności) w 1897 roku do 70,5 tys. osób (82% ogółu
ludności) w 1911. W 1921 roku jeszcze stanowili oni większość mieszkańców
(51,6%), ale dziesięć lat później ich odsetek spadł do 42,3%. Wówczas na pierwszym miejscu pod względem liczby wiernych znalazł się Kościół rzymskokatolicki
(41,5 tys. osób i 45,5% ogółu ludności). Szybki wzrost liczby katolików widoczny
był od początku lat 20. XX wieku.
W celu nawracania żydów na chrześcijaństwo na początku lat 30. XX wieku
w Polsce rozpoczęła działalność, powiązana z Kościołem anglikańskim, Misja
Barbikańska. W Białymstoku w 1936 roku należało do niej 31 osób65.
W Białymstoku duże znaczenie mieli prawosławni. W przeciwieństwie
do innych miast nie byli oni w większości powiązani z administracją rosyjską.
Znaczącą większość stanowiła mieszkająca na tych terenach ludność białoruska.
W 1900 roku liczba prawosławnych szacowana była na około 7,9 tys. Po okresie
spadkowym w latach 1910–1921, kiedy to ich liczba wynosiła około 4,3–4,7 tys.,
w 1931 roku odnotowano w mieście 7,5 tys. prawosławnych.
Znaczącą mniejszość w Białymstoku stanowili też protestanci. Ich liczba jednak stopniowo malała: od około 3,4 tys. w 1910 roku do 2,6 tys. w 1931. W grupie
tej najliczniej byli reprezentowani ewangelicy. W 1931 roku zamieszkiwało ich
około 1,5 tys. W I połowie XX wieku większość zborowników miała niemieckie
pochodzenie.
Lublin, wśród badanych miast, był drugim, w którym w strukturze wyznaniowej dominowała ludność żydowska. W 1900 roku liczebność tej grupy
wyznaniowej wynosiła 28,7 tys. osób, co stanowiło 49,5% ogółu ludności. W 1910
roku liczba żydów wzrosła do 33,7 tys. osób (50,6% ogółu ludności). Na początku
lat 20. XX wieku zaczęto obserwować spadek ich udziału. Według danych z 1931
roku odsetek ludności żydowskiej wynosił już tylko 34,7% ogółu ludności.
Wśród ludności żydowskiej w Lublinie ważną grupę stanowili chasydzi.
Początki tego ruchu w Lublinie wiązane są z postacią cadyka Jakuba Icchoka
Horowitza-Szternfelda, zwanego Widzącym z Lublina66, który zamieszkał w tym
65

APBi, Akta kościelne różnych wyznań. Zbiór szczątków zespołów. Parafia ewangelicko-reformowana
obrządku anglikańskiego (episkopalnego) w Białymstoku [wykaz wiernych, fragment, b.d., dane
o ochrzczonych w okresie XI 1936–X 1937], 1936–1937, sygn. 372/12/47.
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Jakub Icchok Horowitz-Szternfeld (1745–1815), zw. Widzącym z Lublina, jeden z przywódców ruchu
chasydzkiego.
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mieście pod koniec XVIII wieku67. Linię lubelskich cadyków zapoczątkował w połowie XIX wieku Juda Lejb Eiger68. Po jego śmierci przywództwo przejął jego syn
Abraham Eiger69. Następcą został jego najstarszy syn Izrael Noe Eiger70, a potem
drugi z synów Salomon Eiger71. W Lublinie mieszkali także sympatycy innych
dynastii chasydzkich, m.in. z Góry Kalwarii, Radzynia, Kocka, Parczewa, Kozienic, Turzyska, Humania, Parysowa, Kazimierza, Sokołowa, Bełżyc, Skierniewic,
Husiatynia i Bełza72.
Już na początku pojawiły się konflikty pomiędzy Żydowską Gminą Wyznaniową a społecznością chasydzką. Dotyczyły one m.in. stosunku społeczności
żydowskiej do prób jej asymilacji kulturowej, podejmowanych przez władze
Królestwa Polskiego. Dostrzegając znaczenie chasydów wśród religijnej ludności
żydowskiej, od 1860 roku postanowiono, że powinni oni być grupą równouprawnioną wraz z innymi środowiskami żydowskimi i posiadać swojego przedstawiciela w Dozorze Bożniczym73.
W społeczności żydowskiej Lublina uwidaczniały się kolejne podziały. Z jednej strony następował wzrost znaczenia chasydów, z drugiej strony w niektórych
środowiskach zauważyć można było postępującą sekularyzację, przede wszystkim
wśród osób młodych. Zaznaczały się również kolejne podziały w środowisku
chasydzkim. Szczególnie proces ten uwidocznił się wśród chasydów lubelskich,
którzy po śmierci cadyka Abrahama Eigera podzielili się na dwie grupy74.
Katolicy byli drugą ważną grupą wyznaniową w Lublinie w I połowie XX
wieku. W latach 1900–1910 ich odsetek wahał się w przedziale 40,5–42,2% ogółu
ludności. Wyraźny wzrost tej grupy wyznaniowej widoczny był w latach 20. i 30.
XX wieku. W 1931 roku stanowili oni już 63,7% ogółu ludności.
W pierwszej dekadzie XX wieku Lublin charakteryzował się wysokim
odsetkiem prawosławnych (6,5–7,1%). W latach 30. XX wieku stanowili oni już
tylko 0,6% ogółu ludności. Podobne przemiany obserwowano również wśród
lubelskich protestantów. Ich odsetek stopniowo malał — z 1,9% ogółu ludności
w 1900 roku do 0,6% w 1931.
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R. Kuwałek R., Chasydzkie domy modlitwy w Lublinie w XIX–XX wieku, [w:] K. Zieliński, M. Adamczewska-Grabowska (red.), Ortodoksja, emancypacja, asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na
ziemiach polskich w okresie rozbiorów, Judaica Lublinensia, ser. variorum I, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 49–50.
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Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s. 206–207.
69
Abraham Eiger (1846–1914) — syn Judy Lejba Eigera, drugi cadyk chasydzkiej dynastii Lublin.
70
Izrael Noe Eiger (zm. 1930) — najstarszy syn Abrahama Eigera, trzeci cadyk chasydzkiej dynastii
Lublin.
71
Salomon Eiger (1871–1942) — syn Abrahama Eigera, czwarty i ostatni cadyk chasydzkiej dynastii
Lublin.
72
R. Kuwałek, Chasydzkie domy modlitwy w Lublinie, op. cit., s. 66–67.
73
R. Kuwałek, Chasydzkie domy modlitwy w Lublinie, op. cit., s. 61.
74
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Tabela 23. Język używany przez wiernych w ewangelickim zborze w Krakowie
w 1931 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Piech, W cieniu kościołów i synagog, op. cit., s. 264–265.

Przemiany struktury wyznaniowej Krakowa miały trochę inny charakter niż
w pozostałych dużych miastach. Wzrost liczby ludności miasta z 85,2 tys. osób
w 1900 roku do 142,5 tys. w 1910 związany był z poszerzeniem granic miasta o 12
nowych dzielnic. Te decyzje administracyjne miały wpływ na wzrost odsetka katolików w strukturze wyznaniowej. W I połowie XX wieku wśród mieszkańców
miasta dominowali katolicy. Ich odsetek zamykał się w przedziale 70,3%–76,8%
ogółu ludności. Do mniejszości chrześcijańskiej zaliczano protestantów, grekokatolików i prawosławnych.
Parafia ewangelicka w Krakowie była wspólna dla ewangelików augsburskich i reformowanych. Przed I wojną światową zbór krakowski był niemieckojęzyczny. W dwudziestoleciu międzywojennym natomiast około 80% ogółu
wiernych w liturgii używało języka polskiego (tab. 23). Nabożeństwa dla wiernych
posługujących się językiem niemieckim były odprawiane tylko dwa razy w miesiącu oraz w ważniejsze święta kościelne, jak np. Dzień Pokuty (Popielec), Wielki
Czwartek, Wielki Piątek czy Święto Reformacji75.
Kraków był jednym z niewielu dużych miast, w którym od 1784 roku funkcjonowała parafia Kościoła greckokatolickiego76. W okresie międzywojennym
należało do niej około 2 tys. osób.
Parafia prawosławna w Krakowie, założona po 1918 roku była parafią garnizonową. Liczyła ponad 3 tys. żołnierzy i około 500 osób cywilnych. Z tej grupy
tylko 32 osoby od pokoleń mieszkały w Krakowie77.
Kraków był jednym z najstarszych skupisk ludności żydowskiej w Polsce.
W 1900 roku miasto to zamieszkiwało około 25,6 tys. Żydów; co stanowiło 28,11%
ogółu ludności, w 1910 roku ich liczba wzrosła do 32,3 tys. (21,28% ogółu ludności).
Środowisko żydowskie w Krakowie było bardzo zróżnicowane. Dużą grupę wśród
Żydów ortodoksyjnych stanowili sympatycy różnych grup chasydzkich78. W Kra75

S. Piech, W cieniu kościołów i synagog, op. cit., s. 259–256.
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S. Piech, W cieniu kościołów i synagog, op. cit., s. 255–258.
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kowie swoich zwolenników mieli cadycy z Aleksandrowa, Cieszanowa, Czortkowa, Działoszyc, Bobowej, Góry Kalwarii, Rymanowa, Husiatynia, Piaseczna,
Radomska, Zaleszczyk i Tyczyna. Istniała też grupa tzw. Żydów postępowych.
W dwudziestoleciu międzywojennym zaobserwowano szybki wzrost liczebności społeczności żydowskiej. Spis powszechny z 1921 roku wykazał 45 tys.
żydowskich obywateli miasta, a według spisu z 1931 roku liczba ich wzrosła do
56 tys., co stanowiło 25,7% mieszkańców miasta.
Po zakończeniu II wojny światowej w strukturze wyznaniowej większości
miast zaszły duże zmiany (ryc. 19). Można więc wyróżnić miasta, w których
struktura wyznaniowa uległa (a) całkowitej zmianie (Gdańsk, Wrocław, Szczecin)
lub (b) częściowej zmianie w związku z brakiem wyznania mojżeszowego lub
zmniejszeniem się liczby ewangelików. Cechą wspólną wszystkich 15 badanych
miast w okresie powojennym jest wyraźna dominacja Kościoła rzymskokatolickiego (ryc. 19). W 2005 roku najwyższy odsetek katolików notowano w Katowicach
(96,8%) i Sosnowcu (90%), a najniższy w Warszawie (63,6%), Białymstoku (70%)
i Łodzi (76%).
Porównując dane o liczbie katolików z 1931 i 2005 roku, można wydzielić
trzy grupy miast. Do pierwszej zalicza się te, w których odsetek katolików nie
uległ znaczącym zmianom. Są to Częstochowa i Poznań. W drugiej grupie znalazły
się miasta o malejącym odsetku katolików, tak jak: Bydgoszcz, Chorzów, Gliwice
i Warszawa. Do trzeciej grupy zalicza się miasta, w których odsetek katolików
wzrósł w porównaniu do 1931 roku. Zmiany tego typu zanotowano w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Sosnowicu, Szczecinie
i Wrocławiu (ryc. 19).
W przestrzeni religijnej tych wszystkich miast prawie niewidoczne są obecnie
mniejszości wyznaniowe. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest Białystok, gdzie
prawosławni stanowią 12% ogółu ludności (34,6 tys. osób). W pozostałych miastach odsetek członków niekatolickich związków wyznaniowych nie przekracza
3% ogółu ludności.
Analizując rycinę 19, można odnieść wrażenie, że pustkę po rozwiązanych
związkach religijnych wypełniają osoby nienależące do żadnej organizacji wyznaniowej. Często grupa ta utożsamiana jest z niewierzącymi, bezwyznaniowcami. Najwyższy odsetek osób nienależących do żadnego związku wyznaniowego notowany
jest w Warszawie (35,7%), a najniższy w Katowicach (1,9%). W Łodzi, Sosnowcu,
Częstochowie i Wrocławiu odsetek ten także jest wysoki i zamyka się w przedziale
20–23% (tab. 24). W pozostałych miastach odsetek ten jest w przedziale 10–18,1%.
W II połowie XX wieku, w porównaniu do I połowy stulecia, zarówno
ewangelicy, jak i żydzi stracili znaczącą pozycję w strukturze wyznaniowej
miast. Po zakończeniu wojny, w 1945 i 1946 roku, ewangelicy nadal stanowili
większość w Gdańsku i Szczecinie, a największym ich skupiskiem był Wrocław
(tab. 25). W 1945 roku mieszkało tam ponad 91 tys. ludności, z czego 86,5 tys. było
ewangelikami (tab. 26). W Szczecinie pod koniec lat 50. XX wieku było około 600
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Rycina 19. Struktura wyznaniowa badanych miast w 1931 i 2005 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.
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ewangelików, z czego połowa należała Tabela 24. Szacowana liczba osób
nienależących do związków wyznaniowych
do zboru polskiego (tab. 26).
w Polsce w 2005 roku
Na Górnym Śląsku większość
ewangelików była narodowości polskiej.
Od lat 20. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie się liczby członków
tego związku wyznaniowego (por. tab.
20, 27). Największy spadek wystąpił w
latach 1952–1964. Miał on związek m.in.
z emigracją. Do niekorzystnych przemian w następnych latach przyczyniły
się przemiany w Kościele ewangelickoaugsburskim, sytuacja polityczna oraz
czynniki demograficzne.
Spośród 3,5 mln Żydów zamieszkujących Polskę przed II wojną światową według różnych autorów uratowało
się od 30 tys. do 150 tys. Większość
z nich zamieszkała w dużych miastach.
Do 1947 roku największymi skupiskami
ludności żydowskiej były: Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa
i Szczecin (tab. 28).
W Szczecinie do końca lat 40. XX
wieku działały dwie organizacje religijne zrzeszające żydów. Do pierwszej
należeli żydzi, którzy przybyli jako Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
repatrianci ze Związku Radzieckiego. zestawionych w Aneksie.
Druga, działająca do połowy 1946 roku
była komitetem reprezentującym żydów niemieckich. Według szacunków władz
w marcu 1946 roku należało do niego 700 osób. Wkrótce komitet ten rozwiązano,
ponieważ prawie wszyscy jego członkowie wyjechali do Niemiec79.
Zaraz po zakończeniu działań wojennych w niektórych miastach, m.in.
w Krakowie, Częstochowie, Lublinie, Gliwicach, Sosnowcu i Szczecinie miały
miejsca wystąpienia antyżydowskie. Sytuacja ekonomiczna, w jakiej znalazła się
ludność żydowska, jej stan psychiczny, brak możliwości powrotu do przedwojennego miejsca zamieszkania, pogromy80 — wszystko to sprawiło, że władze
79
80

J. Mieczkowski, Żydzi, Niemcy, op. cit., s. 16.
S. Bronsztejn, Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Acta Universitatis
Wratislaviensis, 1993, nr 1542, s. 5; A. Krawczyk, Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe, op. cit.,
s. 162; K. Kozłowski, Żydzi szczecińscy w życiu społecznym regionu zachodniopomorskiego (1945–1981),
[w:] M. Jaroszewicz, W. Stępiński (red.), Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX
wieku, Wyd. DiG, Warszawa 2007, s. 421–422.
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podjęły decyzję o wyznaczeniu Dolnego Śląska jako obszaru odpowiedniego
do osadnictwa żydowskiego81. Mimo to
znaczna część Żydów podjęła decyzję
o emigracji z Polski (tab. 28). Szacuje się,
że w latach 1945–1948 opuściło Polskę
około 200 tys. osób. Drugi okres masowej emigracji Żydów miał miejsce
w latach 1968–1970. Pomimo trudności i malejącej liczby członków gmin
Uwagi: a 1945 rok, b 1946 rok.
wyznaniowych miasta takie jak Łódź,
Źródło: opracowanie własne na podstawie: APGd,
Wrocław, Gliwice, Katowice, Kraków,
UWGd, Statystyka województwa Gdańskiego,
Warszawa i Szczecin pozostały znasygn. 1164/91; APSz, UWSz, Wydz. Społ.-Polit.,
czącymi ośrodkami życia religijnego
Związek Rzemieślników Żydów w Szczecinie,
wyznania mojżeszowego w Polsce.
sygn. 985/1093; APWr, Zarząd Kościoła Ewangelickiego na Śląsku, sygn. 39, k. 3.
W Bydgoszczy i Chorzowie żydzi przestali być oficjalnie obecni w przestrzeni
religijnej miasta.
Po II wojnie światowej w większości przypadków integracją środowiska
żydowskiego zajęły się świeckie instytucje żydowskie zakładane przez lokalne
komitety podległe Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce (CKŻwP) lub przez
różne partie polityczne. Spadek roli organizacji religijnych w integracji ludności
żydowskiej spowodowany był śmiercią wielu religijnych Żydów w czasie wojny. Ludność która ocalała z zagłady, nie była już tak mocno związana z religią.
Laicyzacja w okresie powojennym była m.in. skutkiem przeżyć wojennych oraz
nowej sytuacji w kraju. Zauważono bowiem, że warunkiem szybkiego awansu
zawodowego i politycznego jest wyrzeczenie się przekonań religijnych oraz członkostwo w partii82. W ówczesnych czasach było normalne, że wiele osób należało do
dwóch wykluczających się doktrynalnie organizacji: oficjalnie PZPR i nieoficjalnie
do związku wyznaniowego83. W tym samym czasie zarząd CKŻwP odnotował, że
„więcej niż połowa Żydów na Wybrzeżu czyni wszystko, aby przed otoczeniem
ukrywać swoje pochodzenie żydowskie. Figurując na aryjskich nazwiskach boją
się nawet zjawić do Komitetu”84. Z tego też powodu trudno było oszacować liczbę
członków Kongregacji Wyznania Mojżeszowego85.
Tabela 25. Liczba ludności niemieckiej
w Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu
w 1945 i 1946 roku

81

S. Bronsztejn, Z dziejów ludności żydowskiej, op. cit., s. 6–7.
G. Berendt, Żydowskie instytucje religijne i religijność Żydów w województwie gdańskim w latach 1945–1996,
[w:] W. Pałubicki, H. Cyrzan (red.), Nierzymskokatolickie Kościoły i grupy wyznaniowe w Gdańsku, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie–Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk–Koszalin
1998, s. 21–23.
83
W lipcu 1961 roku do TSKŻ w Gdańsku należało 98 pełnoletnich osób, z czego 30 było członkami
PZPR. Zob. G. Berendt, Żydowskie instytucje religijne, op. cit., s. 29, 37.
84
G. Berendt, Żydowskie instytucje religijne, op. cit., s. 35.
85
G. Berendt, Żydowskie instytucje religijne, op. cit., s. 28.
82
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W II połowie XX wieku w wyniku Tabela 26. Liczba wiernych w polskich
przesiedleń uległo zmianie rozmiesz- i niemieckich zborach ewangelickich
czenie grekokatolików i prawosław- w Szczecinie i we Wrocławiu
nych (tab. 29). Dlatego ich duże skupiska występują obecnie na ziemiach
północnej i zachodniej Polskich. Niestety z powodu prześladowań brak jest
danych o ich liczbie.
Najczęściej grekokatolicy byli
narodowości polskiej lub ukraińskiej.
Niektórzy, często obawiając się represji,
zmieniali wyznanie na rzymskokatolickie86 lub ukrywali swoje faktyczne
wyznanie. Formalnie Kościół greckokatolicki został zdelegalizowany przez
władze w 1947 roku, kiedy to większość grekokatolików w ramach Akcji
„Wisła”przymusowo przesiedlono na
tzw. Ziemie Odzyskane. Dlatego obecnie parafie tego Kościoła są w Szczecinie, we Wrocławiu i w Gdańsku (tab.
29). W wyniku represji skierowanych
nie tylko przeciw duchowieństwu, lecz
także przeciwko wiernym w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie: APSz,
1947–1956 grekokatolicy nie mogli PWRN Sz, WdsW, Kościół Ewangelicko-AugsParafia w Szczecinie, 1946–1974, sygn.
uczestniczyć w nabożeństwach odpra- burski.
356/14806; APWr, Zarząd Kościoła Ewangelicwianych w ich obrządku87. Pierwsze kiego na Śląsku, sygn. 38, k. 9–20; APWr, Zarząd
oficjalne nabożeństwa mogły być od- Kościoła Ewangelickiego na Śląsku, sygn. 39, k.
prawione w Krakowie i w Katowicach 142–170; K. Urban, Zbory niemieckie Kościoła Ewanw Polsce 1948–1970. Wybór
w 1958 roku. Odrodzenie życia religij- gelicko-Augsburskiego
materiałów, ZW Nomos, Kraków 2003, s. 79, 174,
nego grekokatolików nastąpiło dopiero 420, 428, 434, 471, 578.
na początku lat 90. XX wieku.
Podobnie, w przypadku Kościoła prawosławnego można wyróżnić miasta, w których prawosławie ma długą
tradycję (Białystok, Lublin, Warszawa, Łódź, Częstochowa, Sosnowiec), oraz te,
w których istnieje od zakończenia II wojny światowej (np. Wrocław, Szczecin,
Gdańsk). W porównaniu do Kościoła greckokatolickiego parafie prawosławne
mają więcej członków. Największym skupiskiem prawosławia nadal pozostaje
Białystok.
86
87

M. Ryńca, Grekokatolicy w Krakowie, op. cit., s. 424.
M. Ryńca, Grekokatolicy w Krakowie, op. cit., s. 422.
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Tabela 27. Liczba wiernych Kościoła ewangelicko-augsburskiego w wybranych miastach
na Górnym Śląsku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APKa, UW Śl., UdsW, Kościół Ewangelicko-Augsburski.
Sprawy ogólne, 1952–1987, sygn. 543/1/655, k. 2–6, 71, 89–93.

Tabela 28. Liczba Żydów w wybranych miastach od lat 30. XX wieku do przełomu XX
i XXI wieku

Uwagi: prawdopodobnie są to dane szacunkowe. Por. G. Berendt, Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945–1950),
Wydawnictwo 44, Gdańsk 2000, s. 69.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: AŻIH, CKŻP, WEiS, sygn. 303/V/45, k. 8–10.
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Tabela 29. Liczba grekokatolików i prawosławnych około 1960 roku
i na początku XXI wieku

Objaśnienia: – związek wyznaniowy nie ma parafii w danym mieście; • związek wyzaniowy ma parafię,
lecz brak jest danych o liczbie wiernych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.

5.5. Typy zróżnicowania wyznaniowego miast
Typy zróżnicowania wyznaniowego miast można wydzielać w oparciu o różne
kryteria i analizować w różnych przedziałach czasowych, konstruując modele przemian. Podstawowym i najczęściej stosowanym jest kryterium ilościowo-jakościowe
(klasyfikacja systematyczna wyznań). W oparciu o nie wydziela się dominujące
wyznanie oraz jego charakter. Za dominujący uważa się związek wyznaniowy
skupiający powyżej 50% i więcej ogółu ludności danej jednostki administracyjnej
(tab. 30). Określenie „wyznanie znaczące” oznacza związek wyznaniowy, którego
liczba członków może w znaczący sposób modyfikować strukturę wyznaniową.
Najczęściej odsetek członków związków wyznaniowych zaliczanych do grupy
wyznań znaczących zamyka się w przedziale 10–45% ogółu ludności.
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Tabela 30. Dominujące i znaczące wyznania w badanych miastach
w różnych przedziałach czasowych

Objaśnienia: E – ewangelicy; J – wyznanie mojżeszowe; K – katolicy.
Źródło: opracowanie własne.
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Najczęściej dominującymi grupami wyznaniowymi w badanych miastach
były: katolicy (Kościół Rzymskokatolicki), ewangelicy (luteranie, Kościół Ewangelicko-Augsburski), żydzi (Związek Gmin Żydowskich).
W latach 1900–1933 struktura wyznaniowa większości miast była bardzo
zróżnicowana. Wyjątek stanowiły miasta, w których dominował jeden związek
wyznaniowy, np. Szczecin, Gliwice i Chorzów. Większość miast np. Wrocław, Łódź
i Warszawa cechowała się pluralizmem wyznaniowym w ujęciu ilościowym. Po II
wojnie światowej w strukturze wyznaniowej miast, charakterystycznej dla pluralizmu religijnego jakościowego, dominował Kościół rzymskokatolicki (tab. 30).
Analizując występowanie dominujących wyznań oraz ich pozycję w strukturze wyznaniowej miast w ujęciu historycznym (tab. 30), można określić typy
przemian struktury wyznaniowej. Wyróżniono trzy typy przemian struktury
wyznaniowej: (a) zmienno-regresyjny, (b) regresyjny, (c) stabilny (tab. 31). Typ

Tabela 31. Typy struktury wyznaniowej badanych miast , a liczba wyznań dominujących
i znaczących

Źródło: opracowanie własne.
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Rycina 20. Liczba związków wyznaniowych i odsetek wyznań protestanckich
w latach 1900–2005
Źródło: opracowanie własne.

zmienno-regresyjny charakteryzuje się zmianą wyznania dominującego oraz
gwałtownym lub stopniowym zanikaniem jednego lub kilku znaczących związków wyznaniowych. Typ regresyjny odznacza się zanikaniem jednego lub kilku
wyznań znaczących bez zmiany wyznania dominującego. Typ stabilny cechuje się
niewielkimi wahaniami odsetka ludności wyznania dominującego. Mogą również
zachodzić niewielkie zmiany w odsetku wyznań znaczących. Typ stabilny w badanym okresie charakteryzował się prawie niezmienną strukturą wyznaniową.
W II połowie XX wieku zaobserwować można przejście od pluralizmu ilościowego do pluralizmu instytucjonalnego (jakościowego). Pluralizm instytucjonalny
można analizować przy pomocy odsetka Kościołów protestanckich działających
144
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Rycina 21. Wskaźnik zróżnicowania religijnego badanych miast w latach 1900–2005
Źródło: opracowanie własne.

w miastach (ryc. 20). Na zestawieniu zbiorczym wartości tego wskaźnika widać
jego związek z przemianami zachodzącymi w strukturze wyznaniowej miast.
Analizując zróżnicowanie liczby związków wyznaniowych i odsetek
związków protestanckich w miastach w latach 1900–2005, można wyróżnić trzy
poziomy: niski (0–30%), średni (30–60%) i wysoki (60–100%). W obrębie każdego
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poziomu wydzielono siedem przedziałów odpowiadających liczbie związków
wyznaniowych: poziom I (0–7), II (7–15), III (15–25), IV (25–35), V (35–45), VI
(45–55), VII (55–65).
W celu statystycznego porównania zróżnicowania religijnego używa się różnych wskaźników (ryc. 21). Warunkiem możliwości ich obliczenia jest kompletność
danych. W przypadku tak długiego okresu badawczego niezwykle trudno jest
pozyskać dane, dlatego w tym opracowaniu zrezygnowano z zastosowania wskaźników wymagających bardzo dokładnych danych ilościowych, jak np. wskaźnik
Herfindahla. W celu porównania stopnia zróżnicowania wyznaniowego miast
opracowano wskaźnik zróżnicowania religijnego. Został on wyrażony wzorem:

			
gdzie:
WZR – wskaźnik zróżnicowania religijnego
LL
– liczba ludności miasta
LZW – liczba związków wyznaniowych
Przedziały wartości wskaźnika wynosiły w latach: (a) 1900–1914: 5,56–25,00;
(b) 1918–1939: 4,00–20,00; (c) 1945–1989: 2,50–11,11; (d) po 1990: 1,61–12,50. Analizując otrzymane wyniki, można sformułować wniosek, że im mniejsza wartość
wskaźnika, tym większe zróżnicowanie religijne (ryc. 21).
W latach 1900–1914 miastami o najwyższym stopniu zróżnicowania religijnego były: Gdańsk (5,6) Łódź (7,1) i Szczecin (8,3), a o najniższym Częstochowa
(25,0). Przez cały okres 1918–2005 miastami o wyższym stopniu zróżnicowania były
Warszawa (4,0; 1,6) i Łódź (4,2; 3,0). W latach 1918–1939 najmniej zróżnicowane
były Sosnowiec (20,0) i Częstochowa (16,7), w latach 1945–1989 Sosnowiec (11,1)
i Chorzów (11,1) oraz po 1990 roku również Sosnowiec (12,5) i Chorzów (11,1).
Analizując stopień zróżnicowania religijnego zauważyć można prawidłowość, że do połowy XX wieku był on większy w tych badanych miastach, w których
dominującą pozycję zajmował Kościół ewangelicki. Z pozozstałych miast tylko
ośrodki o rozwiniętych funkcjach administracyjnych i przemysłowych charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem zróżnicowania wyznaniowego.
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6
Człowiek religijny i związki wyznaniowe
w przestrzeni religijnej miasta

Na rozmieszczenie ludności i obiektów sakralnych różnych wyznań w przestrzeni
miasta wpływ ma wiele czynników. Koncentracja ludności należącej do danego
związku wyznaniowego w części miasta niekoniecznie musi odpowiadać obszarowi konkretnej dzielnicy. Podobnie kształtuje się rozmieszczenie obiektów
sakralnych. Ich obecności w przestrzeni nie zawsze musi towarzyszyć koncentracja
członków związku wyznaniowego. Oba te sposoby obecności religii w przestrzeni, chociaż od siebie uzależnione, mogą z różnych przyczyn być rozdzielone,
np. obiekt sakralny może być zlokalizowany w innej części miasta niż miejsca
zamieszkania członków związku wyznaniowego, który jest jego właścicielem.

6.1. Obecność członków związków wyznaniowych
w przestrzeni miasta

Na terenie miasta mogły funkcjonować związki wyznaniowe o pozycji dominującej, skupiające ponad 50–60% ogółu mieszkańców, oraz związki zaliczane do
mniejszości. Najczęściej członkowie dominującego wyznania zamieszkiwali obszar
całego miasta, co zazwyczaj znajdowało swoje odbicie m.in. w równomiernym
rozmieszczeniu obiektów sakralnych należących do tego związku wyznaniowego.
Tylko w przypadku niektórych związków mniejszościowych zauważyć można
tendencję do koncentracji przestrzennej.
W badaniach społecznych dużo uwagi poświęca się problematyce koncentracji przestrzennej. Najczęściej jest ona analizowana w odniesieniu do mniejszości
narodowościowych i etnicznych. Kryterium religijne jest przy tym traktowane jako
drugorzędne lub całkowicie pomijane1. Procesy segregacji religijnej najczęściej są
analizowane w obrębie (a) jednej religii lub (b) w środowisku zróżnicowanym
1

Do prac poruszających problematykę segregacji religijnej zalicza się m.in.: S. Hershkowitz, Residential
segregation by religion, op. cit., s. 44–52; R. Sims, Spatial Separation between Asian Religious Minorities:
An Aid to Explanation or Obfuscation, [w:] P. Jackson, S.J. Smith (ed.), Social Interaction and Ethnic
Segregation, Academic Press, London 1981, s. 123–135.
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wyznaniowo. W przypadku analiz obejmujących jedno wyznanie czynnikiem
wpływającym na tendencję do koncentracji przestrzennej może być stopień ortodoksji religijnej2. Taki charakter wewnętrznego zróżnicowania najlepiej uwidacznia
się w judaizmie, gdzie silne tendencje do koncentracji widoczne są w grupach
ortodoksyjnych i ultraortodoksyjnych. Oprócz tego podziały mogą występować
ze względu na pochodzenie terytorialne, np. tzw. Żydzi polscy, litwacy czy Żydzi
niemieccy. Obserwuje się również zróżnicowanie ze względu na status społeczny.
Zamożni Żydzi często opuszczali rewiry żydowskie i zamieszkiwali w dzielnicach
chrześcijańskich.
W miastach zróżnicowanych wyznaniowo tendencję do koncentracji często,
chociaż nie jest to regułą, wykazują mniejszości wyznaniowe. Według Sary Hershkowitz analiza procesu segregacji wyznaniowej jest tożsama z segregacją etniczną
i powinna obejmować (a) określenie czynników sprzyjających lub utrudniających
segregację; (b) skutki segregacji; (c) trendy; (d) procesy przestrzenne; oraz (e) skutki
przestrzenne segregacji (ryc. 22).
Koncentracja członków związków wyznaniowych może być spowodowana:
(a) decyzjami administracyjnymi; (b) bliskością miejsca kultu; (d) chęcią izolacji
od ludności obcej kulturowo i religijnie; (c) korzyściami religijnymi i społecznymi
związanymi z sąsiedztwem członków tego samego związku wyznaniowego.
Rozproszenie członków związków wyznaniowych zaliczanych do mniejszości
może być skutkiem: (a) decyzji administracyjnych; (b) czynników ekonomicznych
(możliwość zatrudnienia, koszty wynajmu mieszkania); (c) osłabienia więzi ze
wspólnotą wyznaniową; (d) konwersji; (e) działalności misyjnej; (f) małżeństw mieszanych; oraz (g) braku potrzeby mieszkania w sąsiedztwie współwyznawców.
Spośród wszystkich związków wyznaniowych w I połowie XX wieku największym stopniem koncentracji przestrzennej w badanych 15 miastach cechowało
się wyznanie mojżeszowe. Skupienie Żydów w jednej części miasta było skutkiem
decyzji administracyjnych sięgających okresu od XVI do XIX wieku oraz dziedzictwem tradycji religijnej i przywiązania do społeczności lokalnej.
W każdym z tych miast można wskazać obszar lub ulicę największej koncentracji ludności żydowskiej. W Gdańsku Żydzi okresowo mieszkali lub prowadzili
działalność gospodarczą, począwszy od XIV wieku. Początek stałego osadnictwa
żydowskiego przypada dopiero na XVII wiek. Pierwsi osadnicy zamieszkali na
przedmieściach: Stare Szkoty, Wrzeszcz, Winnica i Chmielnik. Od 1815 roku
Żydzi osiedlali się również w centrum miasta3 i w Chełmie. Po 1871 roku, kiedy
wprowadzono równouprawnienie Żydów obszar przez nich zamieszkany znowu
się powiększył.
We Wrocławiu od połowy XVIII wieku osadnictwo żydowskie koncentrowało
się w okolicach obecnego pl. Bohaterów Getta i ulic z nim sąsiadujących. W XIX
2
3

S. Hershkowitz, Residential segregation by religion, op. cit., s. 46–47.
M., K. Piechotkowie, Oppidum Judaeorum, op. cit., s. 168–171.
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Rycina 22. Proces segregacji przestrzennej według S. Hershkowitz (1987)
Źródło: S. Hershkowitz, Residential segregation by religion, op. cit., s. 45 (zmienione).

wieku największe skupiska ludności żydowskiej we Wrocławiu występowały
w czterech komisariatach. Obejmowały one centralną część Starego Miasta w granicach fosy (Komisariat Pierwszy), rejon pl. Bohaterów Getta, ul. Św. Antoniego
i przyległe ulice (Komisariat Drugi), południowo-centralną część Starego Miasta
(Komisariat Trzeci) oraz Przedmieście Świdnickie (Komisariat Dziesiąty). Kwartał
żydowski z połowy XVIII wieku funkcjonował w niezmienionej formie. Rozrastał
się proporcjonalnie do powiększającego się terytorium i rozwoju demograficznego
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miasta4. W 1933 roku największy odsetek Żydów w stosunku do ogólnej liczby
ludności dzielnicy charakteryzował Borek (18,2%), Dzielnicę Cesarza Wilhelma
(17,9%), Dzielnicę Zamkową (15,6%) i Dzielnicę Tauenziena (15,1%). Obecność
ludności żydowskiej notowano także w Nowej Wsi (8,5%), Gajowicach (6,2%)
i Dzielnicy Fryderyka Wilhelma (5,5%). W stosunku do początkowego centrum
obejmującego dzielnicę żydowską osadnictwo zaczęło wykraczać poza obszar
dotychczas zamieszkany i stopniowo przesuwać się na południe (ryc. 23).
Większość Żydów w Poznaniu zamieszkiwała w śródmiejskiej dzielnicy żydowskiej. Jej zasięg, prawie niezmieniony od XV wieku, wyznaczały ówczesne ulice
Żydowska, Tkacka i Mała Żydowska (dziś nieistniejąca), Szewska i Woroniecka.
Po pożarze w 1803 roku władze zezwoliły członkom gminy na kupno lub budowę
domów w całym mieście. Postawiono jednak warunek, że ogólna liczba ludności
żydowskiej nie może przekroczyć limitów ustalonych wcześniej dla kwartału
żydowskiego. Większość Żydów nie zmieniła jednak miejsca dotychczasowego
zamieszkania. Tylko niektóre rodziny kupieckie przeniosły się na Stary Rynek
lub w inne rejony miasta. Po pierwszej wojnie światowej Żydzi zasymilowani do
kultury niemieckiej wyjechali do Niemiec. Nowi osadnicy przybyli ze wschodniej
Polski. W 1921 roku 86,5% ogółu ludności żydowskiej mieszkało w lewobrzeżnej
części Starego Miasta, 7,4% w Jeżycach i 3,5% w dzielnicy Łazarz.
Znacznym utrudnieniem w rozwoju osadnictwa żydowskiego w miastach
pod zaborem rosyjskim był wprowadzony w I połowie XIX wieku administracyjny nakaz osiedlania się w wydzielonych obszarach, tzw. rewirach żydowskich5.
W późniejszym okresie restrykcje te zostały zniesione, ale skutki przestrzenne
w postaci koncentracji ludności żydowskiej w jednym rejonie miasta pozostały
aż do czasu Holokaustu.
W Warszawie większość ludności wyznania mojżeszowego mieszkała w północnej części miasta, czyli w utworzonym w 1809 roku rewirze żydowskim (tzw.
mieście żydowskim)6. Pomimo reform, przeprowadzonych przez Aleksandra
Wielopolskiego w 1862 roku, znoszących ograniczenia osiedleńcze w stosunku
do ludności żydowskiej, obszar ten do rozpoczęcia II wojny światowej był głównym ośrodkiem koncentracji ludności żydowskiej. Poza nim osiedlali się jedynie
tzw. litwacy, czyli Żydzi wypędzeni z Rosji na mocy carskich ukazów w latach
80. i 90. XIX wieku7.
Na początku XX wieku w Warszawie można było wydzielić cztery obszary
o dużej koncentracji ludności żydowskiej. Trzy z nich zlokalizowane były w lewobrzeżnej części miasta. Pierwszy znajdował się w cyrkule IV Bielańskim (Nalewki),
gdzie Żydzi stanowili 88,5%. W cyrkule V Powązkowskim ich udział stanowił 69%,
4
5
6
7

L. Ziątkowski, Dzieje Żydów we Wrocławiu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000, s. 52–53.
M., K. Piechotkowie, Oppidum Judaeorum, op. cit., s. 75; M. Nietyksza, Rozwój miast, op. cit., s. 200.
M., K. Piechotkowie, Oppidum Judaeorum, op. cit., s. 273–274.
E. Bergman, „Nie masz bożnicy powszechnej”. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do
początku XXI wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, s. 46.
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Rycina 23. Odsetek ludności żydowskiej w dzielnicach Wrocławia w 1933 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: APWr, AmWr, Statystyka ludności żydowskiej 16.06.1933,
sygn. 32945, k. 4–5; Monatsberichte des statistischen Amts der Stadt Breslau für das Jahr 1931, Breslau 1933,
Jg. 60, Juli, s. 55.
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Rycina 24. Struktura wyznaniowa cyrkułów Warszawy w 1897 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: N.A. Trojnickij (red.), Pervaâ Vseobŝaâ Perepis’ Naseleniâ
Rossijskoj Imperìi, 1897 g. G. Varšava, Izdanie Central’nago Statističeskago Komiteta Ministerstva Vnutrenniih „Děl”, S. Peterburg’ 1904, t. 51, s. 2–3.

VIII Jerozolimskim 52,9%, a w cyrkule XII na Pradze 27% (ryc. 24). W 1900 roku na
6 066 domów, aż 1937 (31,9% ogółu) było własnością Żydów8. Najwięcej kamienic
8

E. Bergman, „Nie masz bożnicy powszechnej”, op. cit., s. 47.
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Rycina 25. Struktura wyznaniowa dzielnic Warszawy w 1931 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Drugi powszechny spis ludności z dn. 9. XII 1931 r. Mieszkania
i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe. Miasto St. Warszawa, GUS, Warszawa 1937, Statystyka
Polski, ser. C, z. 49, tab. 12, s. 20.
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należących do Żydów zlokalizowanych
było przy ulicy Pawiej, Wałowej i Miłej
(tab. 32).
Oprócz reprezentantów wyznania
mojżeszowego do mniejszości wyznaniowych zamieszkujących Warszawę zaliczano: prawosławnych, ewangelików
i grekokatolików. Do I wojny światowej
prawosławni mieszkali głównie w centrum miasta oraz w tych cyrkułach,
w których znajdowały się obiekty wojskowe9 (ryc. 24). W 1897 roku największy
odsetek ludności stanowili w cyrkułach:
IX Łazienkowskim (27% ludności cyrkułu), XI Mokotowskim (14,4%) oraz XII
Praskim (12,7%). W 1931 roku najwięcej
prawosławnych mieszkało w takich
dzielnicach jak: Śródmieście Południe
i Marymont, Stara Praga (ryc. 25).
Ewangelicy w Warszawie nie tworzyli zamkniętej i odizolowanej grupy
Źródło: opracowanie na podstawie: E. Bergman,
społecznej jak Żydzi10. Z obecnością
„Nie masz bożnicy powszechnej”, op. cit., s. 47–48.
ewangelików reformowanych kojarzone
jest tzw. Leszno. W 1897 roku najwyższy
odsetek ewangelików notowano w cyrkułach: XI Mokotowskim (4,2% ogółu ludności cyrkułu), IX Łazienkowskim (4%) i VII Wolskim (4%) (ryc. 24). Spośród dzielnic
Warszawy w 1931 roku najwyższy odsetek ewangelików występował w Śródmieściu
Centrum i Śródmieściu Południe oraz w Grochowie (ryc. 25).
W Białymstoku od połowy XVIII wieku Żydzi mieszkali przy ulicach położonych na południowy zachód od rynku i przy ul. Suraskiej, a od połowy XIX wieku
także w rynku oraz pomiędzy ul. Lipową a rzeką Białą (rejon ul. Żydowskiej).
W najstarszej części dzielnicy żydowskiej (jid. Szulhof), znajdującej się w południowej części ul. Suraskiej, zamieszkiwała przede wszystkim ludność ortodoksyjna.
Drugi ośrodek koncentracji ludności żydowskiej mieścił się w okolicach ul. Kupieckiej (obecnie ul. Malmeda), Żydowskiej (obecnie ul. Fornalska) i Giełdowej
(obecnie ul. Spółdzielcza). Rodziny żydowskie zamieszkiwały także przy ulicach
Młynowej, Grunwaldzkiej, Kijowskiej, Mławskiej, Cieszyńskiej, Angielskiej, Sosnowej oraz przy Rynku Siennym11.
Tabela 32. Kamienice chrześcijańskie
i żydowskie na wybranych ulicach
Warszawy w 1900 roku

9

M. Nietyksza, Ludność Warszawy, op. cit., s. 124; A. Gawryszewski, Ludność Warszawy w XX wieku,
IGiPZ PAN im. S. Leszczyckiego, Monografie, t. 10, op. cit., s. 183–185.
10
T. Stegner, Ewangelicy warszawscy, op. cit., s. 184.
11
T. Wiśniewski, Bóżnice Białostocczyzn. Heartland of the Jewish life: synagogues and Jewish communities in
Białystok region, Wyd. David, Białystok 1992, s. 136.
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Rycina 26. Obszar koncentracji ludności żydowskiej oraz lokalizacja parafialnych obiektów
sakralnych Kościoła katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego w Lublinie
około 1920 roku
Źródło: opracowanie własne. Obszar koncentracji wyznaczono na podstawie opisu Symcha Wajsa,
cyt za: I. Gładysz, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lublinie w latach 1918–1939, [w:] T. Radzik (red.),
Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, s. 157.

W Lublinie w latach 1830–1831 wydzielono cyrkuł dla ludności żydowskiej,
obejmujący Podzamcze oraz przedmieścia: Kalinowszczyznę, Czwartek, Sierakowszczyznę i Piaski. Główną ulicą rewiru żydowskiego była ul. Szeroka. W skład
cyrkułu chrześcijańskiego weszło Stare Miasto, ul. Królewska, ul. Zamoyska oraz
Krakowskie Przedmieście z przyległymi ulicami. Ciągiem komunikacyjnym łączącym oba cyrkuły była ul. Grodzka12, zamieszkana w większości przez chasydów.
W późniejszym okresie podobną funkcję pełniła ulica Lubartowska (ryc. 26). Stan
ten zachował się do lat 30. XX wieku.
W Sosnowcu największa koncentracja ludności żydowskiej występowała na
obszarze zamkniętym ulicami Piłsudskiego, Warszawską, Małachowskiego oraz
Kościelną. Część Żydów zamieszkiwała też przy ul. 3 Maja. W Częstochowie naj12

M., K. Piechotkowie, Oppidum Judaeorum, op. cit., s. 75, 185.
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więcej ludności żydowskiej mieszkało na Starym Rynku i przy ulicach do niego
przyległych oraz w okolicach I Alei NMP13.
Rozmieszczenie Żydów w Łodzi, podobnie jak w innych miastach Królestwa Polskiego, było następstwem utworzenia tzw. rewiru. Funkcjonował on
w latach 1827–1862, obejmując Stary Rynek (tab. 33) i przyległe ulice (Nowomiejską, Kamienną, Cegielnianą, Północną, Południową, Zachodnią, Zawadzką). Po
zniesieniu zakazów osiedlania się w obrębie dawnego rewiru pozostała głównie
uboga robotnicza ludność żydowska oraz drobni handlarze i chałupnicy. Osoby
bardziej od nich zamożne (kupcy i przemysłowcy) nabywały nieruchomości przy
ulicy Piotrkowskiej — najbardziej reprezentacyjnej ulicy w mieście — lub w jej
pobliżu, od ul. Południowej do ul. Przejazd (obecnie ul. Tuwima) oraz przy ulicach: Andrzeja (obecnie ul. A. Struga), Spacerowej, Zielonej i Zawadzkiej. Przed
I wojną światową Żydzi byli właścicielami 31% domów w całej Łodzi oraz około
37% ogółu nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej14.
Ewangelicy nieograniczani nakazami urzędowymi, mogli osiedlać na terenie
całego miasta. W tej grupie wyznaniowej można zauważyć jednak tendencje do
koncentracji w jednej części miasta. Największe skupisko ludności ewangelickiej
w Łodzi znajdowało się w centrum miasta oraz w pobliżu zakładów przemysłowych należących do przemysłowców pochodzenia niemieckiego (ryc. 27).
Do 1914 roku obszarem o znacznej koncentracji ludności ewangelickiej było
Nowe Miasto (ul. Średnia — obecnie ul. Pomorska), oraz okolice zakładów Scheiblera
(ul. Karola 6 — obecnie ul. Żwirki). Na początku lat 20. XX wieku mieszkali oni również po zachodniej stronie ul. Piotrkowskiej (od ul. Andrzeja do ul. Czerwonej) oraz
na północno-wschodnich peryferiach miasta i w okolicach Rynku Wodnego15.
Rozwój osadnictwa żydowskiego w Kazimierzu zapocztkowało wygnanie
Żydów z Krakowa. Na mocy dekretu wydanego przez króla Jana Olbrachta w 1495
roku musieli oni opuścić miasto. Większość z nich zamieszkała właśnie w pobliskim Kazimierzu. Żydowska część Kazimierza zajmowała kwartał zamknięty
dzisiejszymi ulicami Józefa (dawna Sukienników), Bożego Ciała oraz murami miejskimi. Centralnym placem była Wielka Ulica (obecnie ul. Szeroka) przy której od
początku XV wieku skupiało się życie religijne (fot. 1, 2). W 1566 roku żydowski
Kazimierz otrzymał przywilej de non tolerandis Christianis. W 1608 roku znacznie
powiększono teren, na którym pozwolono mieszkać Żydom, wyznaczając tym
samym ostatecznie granice tzw. miasta żydowskiego. Żydowska część miasta
była odgrodzona murami od chrześcijańskiej16.
13

Zob. także: H. Dominiczak, Częstochowa i jej mieszkańcy, [w:] R. Szwed (red.), Częstochowa. Dzieje
miasta i klasztoru jasnogórskiego. W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej 1918–1945, t. 3,
Urząd Miasta Częstochowy, Częstochowa 2006, s. 50.
14
W. Puś, Żydzi w Łodzi, op. cit., s. 38–39, 49.
15
B. Kopczyńska-Jaworska, Ewangelicy łódzcy, op. cit., s. 134–135.
16
M. Bałaban, Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304−1868), t. 1 (1305−1655), „Nadzieja” Towarzystwo ku Wspieraniu Chorej Młodzieży Żydowskiej Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie,
Kraków 1931, s. 96–97.
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Tabela 33. Wykaz łódzkich ulic, przy których domy żydowskie stanowiły ponad 50%
ogółu nieruchomości w latach 1892 i 1913

Źródło: W. Puś, Żydzi w Łodzi, op. cit., s. 43.

157

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta

Rycina 27. Struktura wyznaniowa obwodów statystycznych Łodzi w 1931 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Drugi powszechny spis ludności z dn. 9. XII 1931 r. Mieszkania
i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe. Miasto Łódź, GUS, Warszawa 1937, Statystyka Polski,
ser. C, z. 67, s. 15.
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Fot. 1. Kraków. Synagoga Stara
(zbud. II poł. XV w.), fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 2. Kraków. Brama przed Synagogą
Remuh, fot. E. Bilska-Wodecka

W 1800 roku Kazimierz został włączony w granice administracyjne Krakowa.
Ludność żydowska nie otrzymała jeszcze prawa do swobodnego osiedlania się
w mieście, co przyczyniło się do dalszej
jej koncentracji na Kazimierzu. Dopiero w statucie żydowskim wydanym Tabela 34. Odsetek ludności żydowskiej
zamieszkałej w Śródmieściu Krakowa
w 1818 roku zezwolono mieszkać poza w 1910 roku
granicami miasta żydowskiego tylko
określonej grupie, tj. „Żydom bogatym,
wielkim przemysłowcom, artystom [...]
ubierającym się po europejsku i posyłającym swe dzieci do szkół”17. Decyzja
ta miała wpływ na rozszerzenie się
dzielnicy żydowskiej w kierunku Starej
Wisły (obecnie ul. Dietla).
Swobodę w wyborze miejsca
zamieszkania gwarantowała ludności
żydowskiej dopiero nowa Konstytucja
Austro-Węgier z 1867 roku. W przyŹródło: opracowanie na podstawie: J.S. Bystroń,
padku Kazimierza miała ona wpływ Rozwój demograficzny Krakowa, op. cit., s. 151.
na ekspansję osadnictwa żydowskiego
w stronę Stradomia i ul. św. Gertrudy,
a później w stronę Rynku Głównego (tab. 34). Stopniowo zaczął się zmniejszać
odsetek ludności żydowskiej zamieszkującej na Kazimierzu — z 71,4% ogółu
ludności w 1900 roku do 56,9% w 1931 (ryc. 28).
Pod koniec XIX i na początku XX wieku zamożni Żydzi zaczęli przenosić się
z Kazimierza do Śródmieścia. Nabywali nieruchomości wzdłuż uczęszczanych
17

M. Bałaban, Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Nakładem Stowarzyszenia „Solidarność”
B’Nei B’Rith w Krakowie, Kraków 1935, s. 11.
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szlaków komunikacyjnych miasta, np.
ul. Grodzkiej, Floriańskiej, Szpitalnej
czy pl. Szczepańskiego18. Skutki zmiany miejsca zamieszkania w początku
XX wieku widoczne są w strukturze
wyznaniowej dzielnic (ryc. 29). W 1921
roku największym skupiskiem ludności żydowskiej był nadal Kazimierz
(54,6% ogółu ludności żydowskiej).
Drugi ośrodek koncentracji ludności
żydowskiej występował w Podgórzu
(14,5%) i na Stradomiu (11%). Mniejsze
skupiska Żydów były w dzielnicach:
Wesoła (5,6%), Śródmieście (4,9%),
Rycina 28. Odsetek ludności żydowskiej
Piasek (2,5%) i Kleparz (2%).
w krakowskiej dzielnicy Kazimierz
Wszystkie wyżej opisane praw latach 1900–1931
widłowości związane z koncentracją
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Staprzestrzenną ludności żydowskiej isttystyka miasta Krakowa 1936, Biuro Statystyczne
niały do 1939 roku. Najpierw działania
Miejskie, Kraków 1998, s. 22.
wojenne i Holokaust, a potem migracje
i polityka partii trwale zniszczyły dotychczasowe przejawy koncentracji przestrzennej wyznania mojżeszowego.
W okresie powojennym tendencje do koncentracji członków związków wyznaniowych podlegały ograniczeniom. Nie udało się do końca ustalić, czy był to
skutek działań władzy, czy też miały na to wpływ inne czynniki. Wprowadzony
po wojnie przymus kwaterunkowy, połączony z administracyjnym przydziałem
lokali mieszkalnych, dawał władzy możliwość wpływu na miejsce zamieszkania
poszczególnych osób i umożliwiał większą kontrolę społeczeństwa. Sposób przydziału lokali był tak zaplanowany, aby uniemożliwić koncentrację przestrzenną
członków związków wyznaniowych.
Interesującym przykładem tymczasowej formy koncentracji przestrzennej
w latach 80. XX wieku mogą być członkowie nowych ruchów religijnych wywodzących się z tradycji religijnej Dalekiego Wschodu. Większość z tych związków
wyznaniowych pierwsze placówki zakładała w ośrodkach akademickich. Miało
to ścisły związek z miejscem prowadzenia przez nich działalności misyjnej oraz
środowiskiem, z którego pochodzili pierwsi wierni. W dokumentach rejestracyjnych często wskazywano, że miejscem zamieszkania członków tych ruchów są
domy studenckie, co można uznać za pewną formę koncentracji.
18

K. Karolczak, Ludność żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku, [w:] F. Kiryk (red.), Żydzi
w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy
w Przemyślu, Przemyśl 1991, s. 252–253.
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Rycina 29. Struktura wyznaniowa dzielnic w Krakowie w 1921 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany
na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30. września 1921 r. i innych źródeł
urzędowych. Województwo krakowskie, t. 12, GUS, Warszawa 1925, s. 17.
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6.2. Podstawowe jednostki administracji religijnej
6.2.1. Czynniki rozwoju
Każdy związek wyznaniowy, aby móc erygować najmniejszą jednostkę administracji religijnej, musi spełniać kilka warunków. Najważniejszym z nich jest obecność
na danym obszarze ludności należącej do związku wyznaniowego. Czynniki, od
których uzależnione było powstanie nowej jednostki administracji religijnej, można
podzielić na dwie grupy: (a) endogeniczne i (b) egzogeniczne. Do pierwszej zalicza
się te bezpośrednio związane z danym związkiem wyznaniowym. Są to przede
wszystkim: (a) potrzeba powstania nowej jednostki oraz (b) odpowiednie warunki
ekonomiczne, których spełnienie ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tej
jednostki. Podział administracyjny oraz lokalizacja obiektów sakralnych musi
mieć uzasadnienie ekonomiczne, tzn. obejmować taki obszar, aby członkowie
związku wyznaniowego tam mieszkający byli w stanie sfinansować budowę
obiektu sakralnego oraz ponosić koszty utrzymania placówki i duchownego (np.
księdza, rabina, imama).
Do czynników egzogenicznych pośrednich należą: (a) czynniki polityczne
wynikające z reguł funkcjonowania rynku religijnego (m.in. polityka państwa oraz
postawa samorządu lokalnego), (b) tempo wzrostu liczby ludności i jej standard
życia oraz (c) cechy miasta (czas założenia, pełnione funkcje, poziom rozwoju
gospodarczego)19.
O powstaniu parafii, w zależności od panujących relacji państwo–Kościół,
mogły decydować tylko same związki wyznaniowe lub też wymagana była zgoda
administracji państwowej. Zasady zakładania nowych jednostek administracji
religijnej różniły się w czasie. Erygowanie nowych parafii na terenie Królestwa
Polskiego objęte było odpowiednimi przepisami wykonawczymi, zatwierdzonymi
przez cara Aleksandra I w 1817 roku. W wyniku wzrostu liczby katolików wystąpiła potrzeba rozwoju sieci parafialnej szczególnie w dużych miastach przemysłowych20. Pomimo podejmowanych działań ze strony Kościoła rzymskokatolickiego
nie udało się w pełni zaspokoić potrzeb religijnych mieszkańców dużych miast
w Królestwie Polskim. Podobnie, na terenie cesarstwa niemieckiego i monarchii
austro-węgierskiej zakładanie nowej parafii wymagało zgody administracji
państwowej. W Prusach o powstaniu nowej gminy ewangelickiej decydowało
Ministerstwo Wyznań Religijnych w porozumieniu z Ewangelicką Naczelną Radą
Kościelną w Berlinie21.
19

Podobne czynniki wymieniane są np. w przypadku rozwoju parafii w regionie przesyłowym.
Por. B. Domański, K. Gwosdz, L. Luchter, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju sieci parafii w regionie
przemysłowym, [w:] B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum, t. 2, IGiGP UJ, Kraków 2005,
s. 207–218.
20
D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1996, s. 41–42.
21
O. Kiec, Ewangelicka gmina św. Mateusza na Wildzie 1889–1945, Kronika Miasta Poznania, 1994, nr
3/4, s. 457.
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W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce obserwowano wyraźny
rozwój sieci parafialnej i budownictwa
sakralnego. Proces ten spowodowany
był znacznym wzrostem liczby ludności
miejskiej i włączaniem w granice miasta nowych terenów nieposiadających
własnych parafii. Zarówno w Polsce,
jak i w Rzeszy Niemieckiej władze państwowe dostrzegały niewystarczającą
liczbę placówek duszpasterskich i za- Fot. 3. Kraków. Katolicki kościół
zwyczaj w przypadku związków wy- pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
znaniowych uznanych przez państwo (zbud. 1976–1983), fot. E. Bilska-Wodecka
nie utrudniały rozwoju administracji
religijnej. Rosnące potrzeby w tej sferze
życia oraz bardziej liberalne podejście władzy do rozwoju materialnych przejawów
działalności związków wyznaniowych ułatwiały powstawanie nowych obiektów
sakralnych powiązanych z podstawowymi jednostkami administracji religijnej.
W okresie rządów komunistycznych (1944–1989) erygowanie nowych parafii
było wyrazem kompromisu pomiędzy aktualną polityką wyznaniową państwa
a realnymi potrzebami związków wyznaniowych. Założenie nowej jednostki
administracji religijnej wymagało zgody WdsW. W przypadkach trudnych i niewygodnych dla władzy zasięgano nawet opinii KC PZPR22, jak to miało miejsce
w przypadku parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Nowej Hucie
(fot. 3). Władze były świadome tego, że powstanie każdej nowej parafii przyczynia się do niepowodzenia polityki laicyzacyjnej społeczeństwa. Całkowity zakaz
mógł jednak spowodować niepokoje społeczne, co też nie było korzystne dla
wizerunku partii.
Przykładem dobrze ilustrującym sposób postępowania władzy w stosunku
do mniejszości wyznaniowych chcących założyć nową placówkę duszpasterską
była odmowna decyzja w sprawie utworzenia muzułmańskiej gminy wyznaniowej
w Białymstoku. Pracownik WdsW tak argumentował tę decyzję: „Wniosek ten
uzasadniam postanowieniami art. 17 (ustawy z dn. 21 kwietnia 1936 r. o stosunku
Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz. U. R.P. nr 30, poz. 240) i znikomą liczbą muzułmanów mieszkających w Białymstoku, wynoszącą 79 osób. Wobec nieposiadania własnych funduszów oraz
nieruchomości przez muzułmanów, gmina nie byłaby zdolna utrzymać swojej
egzystencji”23. Pozorna troska władzy o materialne zabezpieczenie funkcjonowania
gminy sprawiała, że białostoccy muzułmanie zmuszeni byli nadal nieformalnie
22

Zob. np. APKr, AmK, WdsW, Parafia pw. Maksymiliana Kolbego, Mistrzejowice II, Kraków-Nowa
Huta, 1974–1990, sygn. 29/1431/331, k. 79.
23
APBi, UW w Białymstoku, WdsW, Muzułmański Związek Religijny w RP, 1949–1993, sygn. 71/
XVII/1, k. 164.
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spotykać się w mieszkaniach prywatnych, tracąc możliwość zorganizowania
legalnie funkcjonującej sali modlitwy.
Dopiero na początku lat 90. XX wieku
było możliwe otwarcie Centrum Kultury Muzułmańskiej (fot. 4).
Poza czynnikami politycznymi
ważną rolę w rozwoju nowych jednostek administracji religijnej miały
czynniki demograficzne, a w szczególności
tempo wzrostu liczby ludności.
Fot. 4. Białystok. Centrum Kultury
Wpływ
tego czynnika był widoczny
muzułmańskiej otwarte w 1994 roku,
fot. E. Bilska-Wodecka
zarówno w przypadku wyznań dominujących, jak i mniejszościowych.
Standard życia mógł mieć wpływ na
ekonomiczne możliwości utrzymania placówki oraz finansowania budowy np.
obiektu sakralnego.
Na gęstość sieci parafialnej wpływ miały także takie cechy miasta, jak: czas
założenia, pełnione funkcje, poziom rozwoju gospodarczego. Im miasto było
starsze i dłużej pełniło egzogeniczne funkcje religijne, tym na początku XX wieku
miało bardziej rozwiniętą sieć parafialną.

6.2.2. Dynamika przemian
W miastach z powodu dużej koncentracji ludności oraz systematycznie zwiększającej się liczby mieszkańców, w sprzyjającej sytuacji politycznej i korzystnej
sytuacji gospodarczej, powstawały różnego rodzaju nowe placówki religijne.
Największe znaczenie dla funkcjonowania związku wyznaniowego oraz rozwoju
religijnego jego członków miały podstawowe jednostki administracji religijnej
(parafie, zbory, gminy itp.).
Niewystarczająca liczba zarówno samych parafii, jak i obiektów sakralnych
z nimi związanych w stosunku do liczby członków związku wyznaniowego miała
niekorzystny wpływ m.in. na dostęp do opieki duszpasterskiej czy rozwój samego
związku wyznaniowego. Sytuacja ta najczęściej znajdowała swoje potwierdzenie
w przypadku dominujących związków wyznaniowych. Związki wyznaniowe
skupiające do 500 członków najczęściej dysponowały jednym ośrodkiem administracyjnym obejmującym swoim zasięgiem nie tylko obszar danego miasta,
lecz także sąsiednie miejscowości. Pomimo utrudnionej dostępności do placówek
duszpasterskich w większości przypadków liczba członków tych związków
pozostawała niezmieniona. W przypadku wzrostu liczby członków starano się
o utworzenie kolejnej terytorialnej jednostki administracyjnej.
W XX wieku do dominujących związków wyznaniowych, w zależności od
okresu i przynależności państwowej, zaliczano Kościół rzymskokatolicki i Kościół
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ewangelicko-augsburski. W wielu miastach ważne miejsce zajmowały gminy żydowskie, ale ze względu na brak porównywalnych danych zostały one wyłączone
z tej szczegółowej analizy. Pozostałe związki wyznaniowe najczęściej miały od
jednego do trzech ośrodków lub nie posiadały żadnego.
W XX wieku obserwowano stały wzrost liczby parafii katolickich. W 1900 roku
najwięcej było ich we Wrocławiu (14), w Krakowie i Warszawie (po 10), w Gdańsku
(7) i Poznaniu (6), czyli w ośrodkach miejskich o długiej tradycji, lokowanych w średniowieczu oraz zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i wyznaniowym.
Większość parafii w tych miastach była erygowana w okresie od XII do XVII wieku.
Oprócz tego wszystkie te miasta pełniły egzogeniczne funkcje religijne.
Po jednej parafii funkcjonowało w Białymstoku, Gliwicach, Sosnowcu i Szczecinie, po dwie w Chorzowie, Częstochowie i Katowicach, a trzy — w Łodzi, Lublinie
i Bydgoszczy (ryc. 30). W nowych ośrodkach przemysłowych, rozwijających się
dopiero w XIX wieku, mogły występować na początku XX wieku dwa typy parafii:
(a) założone w okresie przed rozwojem ośrodka przemysłowego (XIII–XVIII w.),
(b) erygowane równocześnie z rozwojem przemysłu, czyli od połowy XIX wieku.
Dynamiczny rozwój gospodarczy badanych miast i powiązany z nim wzrost
liczby ludności nie pozostał bez wpływu na przestrzeń religijną. W okresie
1900–1939 aż 34,6% ogółu parafii zostało założonych przed 1900 rokiem. Najwięcej
parafii, bo ponad 50,5%, erygowano w latach 1921–1939.
W latach 1900–1939 dynamika liczby parafii katolickich wyniosła 700%
w Gliwicach, 600% w Łodzi i w Sosnowcu oraz 300% w Szczecinie (ryc. 31). Najmniejszym tempem wzrostu liczby parafii charakteryzowały się te miasta, które
na początku XX wieku miały już dobrze rozwiniętą sieć parafialną. Dynamika
liczby parafii w tej grupie miast nie przekroczyła 90% i wynosiła 60% w Krakowie,
71,4% we Wrocławiu i 85,7% w Gdańsku.
Spośród parafii funkcjonujących w II połowie XX wieku aż 26,8% zostało
założonych przed 1944 rokiem. W latach 1945–1956 i 1970–1981 założono tylko
10,7% z nich. Z przyczyn politycznych władza szczególnie ograniczała rozwój
sieci parafialnej w latach 1957–1970. W okresie tym erygowano tylko 6% ogółu
parafii utworzonych w latach 1945–2005. Wyraźny wzrost obserwowano w latach
1981–1989 roku, kiedy to dzięki zmianie sytuacji politycznej stał się możliwy rozwój
instytucji administracji kościelnej. Powstało wtedy aż 21,2% ogółu parafii, a po
1990 roku już tylko 15,7%. Pomimo spadku liczby ludności miast po 1998 roku
nadal są zakładane nowe parafie. W wyniku włączania nowych terenów w granice miast w niektórych przypadkach wiązało się to również z inkorporowaniem
parafii już na nich działających. Oszacowano, że mogą one stanowić do 9% ogółu
parafii w badanych miastach.
Po zakończeniu II wojny światowej, pomimo zniszczeń wojennych i zmian
granic państwowych, w 1945 roku najwięcej parafii funkcjonowało w Warszawie
(41), Łodzi (26), Poznaniu (25) i Wrocławiu (22), a najmniej, bo po 2, w Białymstoku
i Szczecinie (ryc. 32). W 2005 roku najwięcej parafii funkcjonowało w Warszawie
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Rycina 30. Liczba parafii katolickich erygowanych w badanych miastach w latach 1900–1939
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.

(121), Krakowie (86) i we Wrocławiu (71), a najmniej w Chorzowie (13), Gliwicach
(24) i Lublinie (40).
W latach 1945–2005 dynamika liczby parafii katolickich wyniosła 2150%
w Szczecinie, 1400% w Białymstoku i 557% w Częstochowie (ryc. 33). W przedwojennym Szczecinie z powodu niewielkiej liczby katolików nie było potrzeby zakładania kolejnych parafii. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej w związku
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Rycina 31. Dynamika liczby parafii katolickich w badanych miastach w latach 1900–1939
(1900=100)
Źródło: opracowanie własne.

z napływem ludności katolickiej do tego miasta zaistniała konieczność rozwoju
sieci parafialnej. W Częstochowie w dwudziestoleciu międzywojennym, pomimo
starań nie udało się erygować liczby parafii odpowiedniej dla ciągle rosnącej liczby
ludności katolickiej. Najniższa dynamika rozwoju sieci parafialnej występowała
w Chorzowie (62,5%), Poznaniu (96%) i we Wrocławiu (150%).
Najwyższą dynamiką w II połowie XX wieku charakteryzowały się te miasta,
w których (a) wcześniej w strukturze wyznaniowej dominowała ludność innych
wyznań i z powodu małej liczby katolików nie było potrzeby rozwoju sieci parafialnej (np. Szczecin); (b) rozwijał się przemysł, co pośrednio miało wpływ na
wzrost liczby ludności (np. Częstochowa, Kraków); (c) administracja państwowa
bardzo nie utrudniała rozwoju sieci parafialnej.
Drugim związkiem wyznaniowym często występującym w badanych miastach był Kościół ewangelicko-augsburski. Na początku XX wieku największa
liczba parafii ewangelickich była w Gdańsku (12), Szczecinie i we Wrocławiu
(po 10), w Poznaniu (5), Bydgoszczy, Chorzowie i Łodzi (po 2). W pozostałych 7
miastach funkcjonowało zaledwie po jednej parafii ewangelickiej (tab. 35). W następnych latach tylko w nielicznych miastach podejmowano decyzję o powołaniu
do życia nowych zborów. Z powodu dużej liczby ewangelików oraz sprzyjających
warunków ekonomicznych największą dynamiką charakteryzował się Wrocław.
Do 1939 roku założono tam osiem nowych parafii.
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Rycina 32. Liczba parafii katolickich erygowanych w badanych miastach w latach 1945–2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zestawionych w Aneksie.

Po zakończeniu wojny przesiedlenia ludności niemieckiej z ziem zachodnich
spowodowały stopniowe likwidowanie parafii ewangelickich. We Wrocławiu
i w Chorzowie pozostały po dwie parafie. Pomimo prób parafia w Gdańsku nie
została reaktywowana. Obecnie ewangelicy z Gdańska należą do parafii z siedzibą
w Sopocie. Parafia w Białymstoku została rozwiązana w 1975 roku, a ewangelicy
mieszkający w tym mieście zostali przyłączeni do parafii w Ełku. Parafia w Białymstoku została ponownie erygowana w 2002 roku.
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Rycina 33. Dynamika liczby parafii w badanych miastach w latach 1945–2005 (1945=100)
Źródło: opracowanie własne.

6.2.3. Liczba wiernych i obszar parafii
Charakterystyka ilościowa jednostek administracji religijnej obejmuje najczęściej
analizę takich wskaźników jak: (a) liczba wiernych przypadająca na jednostkę
administracji religijnej; (b) średnia powierzchnia jednostki. Oba te wskaźniki
zmieniały się w czasie i uzależnione były od liczby parafii.
Na początku XX wieku pod względem rozwoju sieci parafialnej można było
badane miasta podzielić na 3 grupy. Do pierwszej zaliczono 7 miast, w których
mogło być od 1 do 5 parafii skupiających średnio do 15 tys. wiernych. Drugą grupę
stanowiły miasta, w których działały parafie skupiające podobną liczbę wiernych
jak w grupie poprzedniej, ale liczba parafii zamykała się w przedziale od 6 do 15.
Do trzeciej grupy zaliczono miasta, w których funkcjonowało do 10 parafii. Pod
względem liczby wiernych były one jednymi z największych, ponieważ średnio
do jednej parafii należało od 25 tys. do 50 tys. osób (ryc. 34A).
Przyczyną istnienia parafii skupiających tak dużą liczbę wiernych był m.in.
szybki rozwój demograficzny ośrodków przemysłowych na terenie Prus i Królestwa Polskiego pod koniec XIX i na początku XX wieku. Do największych katolickich parafii wielkomiejskich w 1906 roku zaliczano parafie w Łodzi: pw. św. Krzyża
(142 tys. wiernych) i Wniebowzięcia NMP (90 tys.); w Warszawie na Pradze pw. MB
Loretańskiej (82 tys.) i na Woli (65 tys.), św. Zygmunta w Częstochowie (50 tys.)
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i Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu
(31 tys.). Wyjątek stanowiły parafie
w miastach galicyjskich. W Krakowie
na jedną parafię przypadało około 7 tys.
wiernych24. Tak duże zróżnicowanie
w rozwoju sieci parafialnej w porównaniu do innych regionów mogło
być spowodowane zróżnicowaniem
poziomu rozwoju gospodarczego oraz
korzystnymi relacjami państwo–Kościół w monarchii austro-węgierskiej.
Kraków jako ośrodek administracji
kościelnej oraz dawne miasto stołeczne
posiadał w centrum dużo kościołów
zarówno parafialnych, jak i zakonnych,
które w razie potrzeby mogły być
przekształcone w kościoły parafialne.
Dopiero rozwój przestrzenny miasta
w I połowie XX wieku wymusił decyzje
o rozwoju sieci parafialnej w peryferyjnych obszarach miasta.
Na początku XX wieku obsera
wowano
stopniowe wyludnianie się
Objaśnienia: parafia została erygowana w 1906
centrów
miast.
Proces ten pojawił się
roku. W latach 1975–1989 była rozwiązana;
b
w Częstochowie parafia została założona dowe Wrocławiu, gdzie do 1900 roku ze
piero w 1905 roku.
śródmieścia ubyło 18,5 tys. osób, oraz
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
w Warszawie i Poznaniu25. W związku
zestawionych w Aneksie.
z tym w katolickich i ewangelickich
parafiach położonych w centrum Wrocławia w latach 1900–1933 średni spadek liczby wiernych wynosił — w zależności
od parafii — od 20 do 30% w porównaniu do stanu z 1900 roku.
W 1900 roku parafie charakteryzowały się bardzo zróżnicowaną powierzchnią. W niektórych przypadkach, np. w Białymstoku, Sosnowcu czy w Szczecinie,
jedna parafia mogła obejmować swoją jurysdykcją całe miasto. W miastach o dobrze rozwiniętej sieci parafialnej, np. we Wrocławiu, w Bydgoszczy, czy Warszawie,
średnia powierzchnia parafii w tym okresie mogła wynosić od 2,8 do 3,5 km2.
Na początku lat 30. XX wieku rozwój sieci parafialnej nie nadążał za bardzo
szybko rosnącą liczbą katolików. Średnia liczba wiernych w parafiach mogła się
wahać od 2,5 tys. w Szczecinie do 26,1 tys. w Warszawie (ryc. 34B). Najwięcej
z badanych miast miało parafie liczące od 10 tys. do 20 tys. osób.
Tabela 35. Liczba funkcjonujących parafii
ewangelickich w latach 1900–2005

24
25

D. Olszewski, Polska kultura religijna, op. cit., s. 65–66.
J.S. Bystroń, Rozwój demograficzny Krakowa, op. cit., s. 117–119.

170

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni religijnej miasta

Rycina 34. Średnia liczba wiernych w parafiach katolickich badanych miast a liczba parafii
około 1900 roku (A), na początku lat 30. XX wieku (B) i w 2005 roku (C)
Źródło: opracowanie własne.
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Rycina 35. Odsetek parafii katolickich według liczby wiernych w badanych miastach
w 2005 roku
Źródło: opracowanie własne.

Mimo funkcjonowania dużej liczby parafii były wśród nich i takie, które nadal
skupiały dużą liczbę wiernych. Najwięcej takich dużych parafii było w Warszawie,
gdzie np. do parafii Wszystkich Świętych należało ponad 80 tys. osób. Do tej grupy zaliczyć można jeszcze dwie inne warszawskie parafie: pw. MB Loretańskiej
(50 tys.) i św. Jakuba (40 tys.); dwie łódzkie: pw. Wniebowzięcia NMP (46 tys.)
i św. Stanisława Kostki (36 tys.); po jednej z Poznania (pw. Serca Jezusowego —
172

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni religijnej miasta

40 tys.) i Krakowa (pw. św. Józefa — 36 tys.). W 1937 roku ogółem w badanych
miastach było 97 parafii skupiających ponad 20 tys. wiernych, czego aż 18 (20,7%)
funkcjonowało w Warszawie, a 11 (12,6%) w Łodzi26.
W związku z włączaniem w granice miast nowych obszarów i zakładaniem
tam nowych jednostek administracji religijnej, w porównaniu do 1900 roku, zwiększya się średnia powierzchnia parafii w 1931 roku, np. we Wrocławiu z 3,5 km2
do 7,3 km2. Mimo, że powierzchnia parafii w Szczecinie uległa zmniejszeniu
z 81 km2 do 20,3 km2, to w porównaniu do innych miast nadal była największa.
W Warszawie parafia średnio zajmowała obszar 4,2 km2.
W latach 1945–2005 proces rozwoju sieci parafialnej nie przebiegał równomiernie, ale był uzależniony od polityki wyznaniowej państwa. W okresie tym
można wyróżnić pięć okresów rozwoju sieci parafialnej: 1945–1956, 1957–1970,
1971–1981, 1982–1989, po 1990.
W okresie powojennym dominowały parafie skupiające dużą liczbę wiernych. Sytuacja zaczęła się zmieniać od początku lat 70. XX wieku, kiedy to władze
zaczęły wydawać więcej pozwoleń na erygowanie nowych parafii. W 2005 roku
parafie w badanych miastach liczyły od 500 osób do prawie 37 tys. Średnio parafia,
w zależności od miasta, może liczyć od 3,7 tys. osób (Częstochowa) do 9,1 tys.
(Łódź). Najczęściej liczba wiernych wynosi od 6 tys. do 8 tys. (ryc. 34C). Parafie
skupiające powyżej 10 tys. mieszkańców stanowią przeważnie 20% ogółu parafii
w większości miast. Do wyjątków zalicza się Częstochowę, gdzie największe
parafie mają do 10 tys. osób, i Sosnowiec — do 15 tys. (ryc. 35).
Do parafii skupiających największą liczbę wiernych w 2005 roku zaliczno
warszawską parafię pw. Matki Bożej Królowej Aniołów (37 tys.) i Wniebowstąpienia Pańskiego (30 tys.) oraz krakowską pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
(25,3 tys.). W pozostałych miastach duże parafie nie przekraczają 23 tys. wiernych.
Są miasta, w których w ogóle nie ma dużych parafii.
W 2005 roku średnia powierzchnia parafii w większości badanych miast wynosiła około 4 km2. Najmniejsza średnia powierzchnia parafii była w Chorzowie
(2,6 km2) i w Sosnowcu (2,8 km2), a największa w Szczecinie (6,5 km2) i w Gliwicach
(5,6 km2). Analizując rozmieszczenie parafii, można zauważyć pewne prawidłowości
charakteryzujące współczesną sieć parafialną: (a) lokalizacja kościołów nawiązuje do
rozmieszczenia terenów zamieszkanych; (b) większość parafii małych pod względem
powierzchni jest zlokalizowana w historycznym centrum miasta27; (c) im dalej od
centrum, tym powierzchnia parafii ulega stopniowemu powiększaniu przy jednoczesnym spadku liczby wiernych należących do parafii; (d) im większy w mieście
jest udział terenów przemysłowych, tym większy średni obszar parafii.
26

M. Pirożyński, S. Szczęch, Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce. Rok pierwszy 1937, Uniwersytet, Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, Lublin 1938, s. 23.
27
Na istnienie takiej prawidłowości w przypadku Poznania zwrócili uwagę J.J. Parysek i S. Staszewska. Zob. J.J. Parysek, S. Staszewska, Kościoły Poznania, op. cit., s. 346. Rozważania dotyczące cech
ilościowych oraz lokalizacji parafii na terenie Łodzi publikuje E. Klima. Zob. E. Klima, Przestrzeń
religijna miasta, op. cit., s. 247.
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6.3. Obiekty sakralne związane z funkcjonowaniem
podstawowych jednostek administracji religijnej

Przemiany sieci podstawowych jednostek administracji religijnej mogą przebiegać w dwóch kierunkach: (a) powstawania nowych placówek i (b) likwidacji
lub łączenia już istniejących. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku
wiąże się to ze zmianami liczby czynnych obiektów sakralnych. Ich powstawanie
i funkcjonowanie ma bowiem ścisły związek z administracją wyznaniową. Obiekt
sakralny, w przypadku większości związków wyznaniowych, jest najczęściej związany z podstawową jednostką organizacji przestrzeni religijnej, jaką jest: parafia,
zbór, gmina wyznaniowa, sangha. Tylko w Kościele rzymskokatolickim, greckokatolickim oraz w Kościele prawosławnym obiekty sakralne mogą być budowane
także przy klasztorach jako tzw. kościoły lub cerkwie zakonne. W przypadku
gmin żydowskich oprócz synagogi, stanowiącej zarówno centrum duchowe, jak
i administracyjne gminy żydowskiej, mogą powstawać także prywatne domy
modlitwy. W przypadku dominujących lub państwowych religii mogły również
istnieć obiekty sakralne przy szpitalach, szkołach czy garnizonach wojskowych.

6.3.1. Lokalizacja obiektów sakralnych i pozwolenie na budowę
Lokalizacja obiektów sakralnych w przestrzeni ma bardzo duże znaczenie, ponieważ warunkuje możliwość sprawowania kultu. Utrudniony dla wiernych dostęp
do posługi religijnej może być jedną z przyczyn spadku poziomu religijności,
a w dłuższym okresie również sekularyzacji. Można wyróżnić dwa rodzaje lokalizacji obiektów sakralnych: (a) pierwotną i (b) wtórną. Lokalizacja pierwotna
występuje w przypadku, gdy obiekt sakralny budowany był od podstaw. O lokalizacji wtórnej mówi się wtedy, kiedy obiekt już istniał i wymagał przystosowania
do celów kultowych zgodnie z wymogami związku wyznaniowego. W przypadku
lokalizacji wtórnej można wyróżnić obiekt (a) stanowiący własność związku wyznaniowego i (b) wynajmowany.
Usytuowanie obiektów sakralnych w przestrzeni można rozpatrywać z kilku
punktów widzenia: (a) potrzeb członków związku wyznaniowego; (b) możliwości
ekonomicznych utrzymania obiektu; (c) polityki państwa wobec związków wyznaniowych; (d) władzy lokalnej; (e) społeczności lokalnej; (f) planu zagospodarowania; (g) lokalizacji miejsca przekazanego przez darczyńcę lub urząd; (h) lokalizacji
zakupionej parceli. Ostateczna lokalizacja jest wynikiem oddziaływania nawet
kilku z wyżej wymienionych czynników.
Z reguły jednak to potrzeby członków związku wyznaniowego najczęściej
są brane pod uwagę przy lokalizacji obiektu sakralnego. Nie zawsze jednak
można znaleźć miejsce na dobrą lokalizację. Sytuacja jest prostsza, gdy w planach
zagospodarowania uwzględniono już miejsce pod obiekty sakralne, a inicjatywa
wychodząca od przedstawicieli związku wyznaniowego jest swoistym dopełnieniem tego planu. Utrudnieniem w znalezieniu dobrej lokalizacji może być wielkość
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planowanego obiektu sakralnego. Łatwiej jest znaleźć odpowiednie miejsce pod
inwestycję o małych gabarytach, takich jak kaplica przeznaczona dla 100 osób,
niż na przykład kościół przeznaczony dla 15-tysięcznej parafii.
Do II połowy XX wieku zarówno przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji,
jak i o wielkości obiektu sakralnego kierowano się raczej intuicyjnym wyczuciem
potrzeb i dostępnością terenu pod budowę. Dopiero dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, jaki miał miejsce w krajach Europy Zachodniej po
zakończeniu II wojny światowej, spowodował, że przeprowadzono tam badania
dotyczące wielkości i infrastruktury parafialnej. Stwierdzono wówczas, że powierzchnia nawy kościoła parafialnego nie powinna przekraczać 700 m2, a odległość
od miejsca zamieszkania do miejsca kultu nie powinna być większa niż 600 m. Parafia
wielkomiejska powinna obejmować od 10 tys. do 15 tys. osób28. Z doświadczeń tych
korzystano także przy projektowaniu kościołów katolickich w Polsce.
Ciekawe przykłady perspektywicznego planowania lokalizacji obiektów
sakralnych można znaleźć we Wrocławiu. Wraz z rozwojem przestrzennym tego
miasta i powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych zaistniała konieczność
wydzielenia części terenu na cele kultu religijnego. Jedną z form rozwoju budownictwa mieszkaniowego były pierwsze osiedla-ogrody, np. osiedle Brochów29.
W jego projekcie uwzględniono potrzeby duchowe mieszkańców rezerwując
przestrzeń pod dwa kościoły. W latach 1910–1911 zbudowano katolicki kościół
św. Jerzego i Podwyższenia Krzyża Św. (1911 r.) oraz ewangelicki pw. Ducha Św.
(1910–1911). Podobne reguły zastosowano przy budowie innych osiedli w latach
20. i 30. XX wieku, gdzie wśród obiektów użyteczności publicznej ważne miejsce
zajmowały obiekty sakralne różnych wyznań. Władza była świadoma faktu, że
kościoły spełniają znaczącą rolę integracyjną społeczności lokalnej (tab. 36). Ze
względu na charakter struktury wyznaniowej miasta najczęściej projektowano
dwa kościoły: ewangelicki i katolicki (fot. 5, 6 ).
W Polsce pod koniec lat 60. i na początku lat. 70. XX wieku rozpoczęto
budowę wielkich osiedli mieszkaniowych z wykorzystaniem technologii tzw.
wielkiej płyty i wielkiego bloku. Osiedla te powstawały w ramach budownictwa
spółdzielczego. Oprócz wielopiętrowych budynków mieszkalnych w przestrzeni
osiedla lokowano również budynki użyteczności publicznej: obiekty handlowe,
kulturalne, oświatowe i przychodnie lekarskie30. Zgodnie ze stanowiskiem władz
partyjnych władze lokalne w planach zagospodarowania nie przewidywały terenów przeznaczonych pod budowę obiektów sakralnych, co często stawało się
powodem konfliktów mieszkańców tych osiedli z lokalną władzą. W Liście konfe28

Z. Nasterski, Doświadczenia z projektowania i budowy nowych kościołów wrocławskich w latach 1975-1995,
[w:] J. Rozpędowski (red.) Architektura Wrocławia, t. 3, Świątynia, Instytut Historii Architektury, Sztuki
i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, s. 450.
29
A. Zabłocka-Kłos, Katolickie kościoły Wrocławia w XIX wieku, [w:] J. Rozpędowski (red.), Architektura
Wrocławia, t. 3, Świątynia, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1997, s. 299.
30
Z. Nasterski, Doświadczenia, op. cit., s. 449.
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Fot. 5. Wrocław. Kościół ewangelicki
pamięci Gustawa Adolfa (zbud. 1932–1933)
w osiedlu Sępolno, fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 6. Wrocław. Kościół katolicki
pw. św. Rodziny (zbud. 1930) w osiedlu
Sępolno, fot. E. Bilska-Wodecka

Tabela 36. Obiekty sakralne w osiedlach mieszkaniowych Wrocławia z lat 1919–1939

Źródło: opracowanie własne.
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Fot. 7. Kraków. Bazylika pw. Wniebowzięcia
NMP (zbud. XIII-XIV w.),
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 8. Poznań. Kolegiata Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny
(zbud. 1651–1701), fot. E. Bilska-Wodecka

rencji plenarnej Episkopatu Polski do Premiera P. Jaroszewicza, wystosowanym w 1971
roku, biskupi postulowali, aby na każdym osiedlu mieszkaniowym zamieszkanym
przez 10–15 tys. mieszkańców władze ustaliły lokalizację kościoła i plebanii oraz
zagwarantowały pod ich budowę działkę odpowiedniej wielkości (0,7–1,5 ha)31.
Zawsze ułatwioną pozycję w pozyskiwaniu dogodnej lokalizacji miały związki wyznaniowe o charakterze religii państwowej lub cieszące się ugruntowaną
pozycją w mieście. Dzięki swojemu statusowi mogły starać się o kupno bądź
przyznanie parcel zlokalizowanych w prestiżowych rejonach miasta.
W miastach lokowanych w średniowieczu były to okolice rynku (fot. 7, 8).
Ciekawym przykładem jest Wrocław (ryc. 36). W centrum tego miasta, w okolicach rynku, zlokalizowana była większość kościołów ewangelickich i katolickich. Wszystkie te obiekty sakralne powstały do połowy XVIII wieku. Później
uwidacznia się proces podążania rozwoju nowych obiektów sakralnych wraz
za ludnością przemieszczająca się do osiedli mieszkaniowych powstających na
obrzeżach miasta. Miało to miejsce zarówno w przypadku obiektów sakralnych
Kościoła ewangelickiego, katolickiego, jak i wyznania mojżeszowego.
31

R. Gryz, Pozwolić czy nie? Władze PRL wobec budownictwa katolickich obiektów sakralnych w latach
1971–1980, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 190.
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Rycina 36. Lokalizacja obiektów sakralnych w centrum Wrocławia
w I połowie XX wieku
Źródło: opracowanie własne.

Lokalizacja synagog odpowiadała zasięgowi występowania ludności żydowskiej. Najczęściej w każdym z miast była jedna synagoga, przy której miał siedzibę
zarząd gminy żydowskiej. Była ona lokalizowana najbliżej centrum miasta. Oprócz
tego powstawało wiele przywartych synagog i domów modlitwy. W Warszawie
w okresie międzywojennym odnotowano ich 39632 (fot. 9). W latach 20. i 30. XX
32

Mapy przetrawiające lokalizację synagog i żydowskich domów modlitwy w Warszawie w różnych
przedziałach czasowych opracowała E. Bergman. Zob. E. Bergman, „Nie masz bożnicy powszechnej,
op. cit.
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wieku w Krakowie działało 6 synagog
ortodoksyjnych gminnych, synagoga
Templum oraz około 110 prywatnych
domów modlitwy. Większość prywatnych domów modlitwy była własnością
różnych grup chasydzkich, bractw zawodowych i stowarzyszeń charytatywno-religijnych33. Uważano, że znaczna
ilość prywatnych bożnic przyczyniła
się do kłopotów finansowych synagog
gminnych34.
Fot. 9. Warszawa. Synagoga im. Zalmana
W miastach przemysłowych za i Rywki Małżonków Nożyków
prestiżową uważana była lokalizacja (zbud. 1898–1902), fot. E. Bilska-Wodecka
świątyni przy głównej ulicy miasta lub
w jej pobliżu. Tendencja ta widoczna
była nie tylko w miastach Europy Środkowej, lecz także np. w Indianapolis
w Stanach Zjednoczonych35. W Polsce do miast, w których występuje ten rodzaj
lokalizacji obiektów sakralnych w początkowej fazie kształtowania się przestrzeni
miejskiej, należą m.in. Łódź (ryc. 37) i Częstochowa (ryc. 38).
Przykładem lokalizacji związanej z przyjęciem fundacji jest kościół pw.
MB Wspomożenia Wiernych w Lublinie. W 1913 roku kościół pofranciszkański
z klasztorem i ogrodem wykupił Żyd T. Weisberg, który po konwersji na katolicyzm w 1927 roku podarował tę nieruchomość salezjanom. Również w Lublinie
w 1921 roku z parafii św. Pawła wydzielono parafię św. Michała Archanioła. Dla
nowej jednostki właściciel ziemski H. Sachs ofiarował plac pod budowę kościoła
oraz budynki mieszkalne (zabytkowy dworek dawnych właścicieli był plebanią
do 1974 roku). Plac pod budowę katolickiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela
(1927–1931) w Łodzi ofiarował J. Skalski, mieszkaniec Nowego Złotna, a kościół
wzniesiono z dobrowolnych ofiar parafian.
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu w 1932 roku zakupiła, korzystając z własnych funduszy, teren pod budowę kościoła po nieistniejącej już fabryce
mebli. W latach 1932–1936 dokonano przebudowy hali fabrycznej na kościół36.
Podobnie, w 1936 roku pod budowę kościoła pw. św. Antoniego w Bydgoszczy
zakupiono teren, finansując transakcję z funduszy parafialnych.
Po zakończeniu II wojny światowej władze niechętnie zgadzały się na lokalizacje nowych obiektów sakralnych, ponieważ akceptacja rozwoju życia religijnego
33

A. Żbikowski A., Żydzi krakowscy i ich gmina, op. cit., s. 184, 186.
A. Żbikowski A., Żydzi krakowscy i ich gmina, op. cit., s. 189.
35
E. Wedam, The ‘Religious District’, op. cit., s. 48–54.
36
W latach 1870–1919 na tej działce znajdował się browar „Bavaria”, a potem fabryka mebli (1919–1929).
Zob. W. Łęcki, P. Maluśkiewicz, Poznań od A do Z. Leksykon krajoznawczy, Wydawnictwo Kurpisz,
Poznań 1998, s. 150.
34
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Rycina 37. Lokalizacja obiektów sakralnych w Łodzi na początku lat 20. XX wieku
Źródło: opracowanie własne.

w sferze publicznej stała w sprzeczności z przyjętym modelem światopoglądowym państwa. Jeszcze pod koniec lat 40. XX wieku nie utrudniano remontów
i budowy kościołów, a nawet w niektórych przypadkach starano się pomagać.
Sytuacja zmieniła się diametralnie w latach 50. XX wieku. W tym okresie tylko
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Rycina 38. Lokalizacja obiektów sakralnych w centrum Częstochowy
w I połowie XX wieku
Źródło: opracowanie własne.

w nielicznych przypadkach wydawano
zgody na budowę nowych kościołów.
Niektóre z nich zostały wkrótce anulowane, np. cofnięto zgodę na budowę
kościoła w Nowej Hucie (fot. 10).
Do początku lat 70. XX wieku
zauważyć można, że pomimo usilnych
starań zarówno hierarchii kościelnej, jak
i wiernych z wielkim trudem udawało
się uzyskać zgody na budowę nowych
kościołów parafialnych. Ówczesna Fot. 10. Kraków. Katolicki kościół pw.
władza posługując się UdsW starała się Matki Bożej Królowej Polski (zbud. 1967–1977),
wprowadzić jak najwięcej ograniczeń fot. E. Bilska-Wodecka
w tej dziedzinie. Pracownicy WdsW
często opracowywali analizy konieczności budowy obiektów sakralnych w nowych osiedlach. Przykładem takiego
opracowania jest analiza przygotowana dla Bydgoszczy (tab. 37).

6.3.2. Problemy związane z budową obiektów sakralnych
Wraz z rozwojem przestrzennym i demograficznym nowo zasiedlanych obszarów zachodziła konieczność wznoszenia obiektów sakralnych, aby w ten sposób
zabezpieczyć potrzeby religijne mieszkańców. Budowa obiektu sakralnego była
naturalną konsekwencją erygowania nowej parafii lub, jak to miało miejsce często
w I połowie XX wieku, przygotowaniem do jej powstania.
Nowe obiekty sakralne były budowane przede wszystkim przez związki
wyznaniowe o największej liczbie wiernych. Swoje kaplice starały się otwierać
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Tabela 37. Planowane i budowane nowe osiedla w Bydgoszczy. Stan z 1970 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APBy, PWRN By, WdsW, [Budownictwo obiektów sakralnych], 1968–1970, sygn. 851/37, k. 376–378.

także nowo powstałe związki religijne, co dla społeczności lokalnej było jednym
z dowodów na ich ustabilizowaną sytuację prawną oraz podnosiło prestiż. Własna
kaplica dawała również możliwość podjęcia aktywniejszej działalności misyjnej
i charytatywnej, co w późniejszym okresie mogło mieć wpływ na zwiększenie
liczby członków.
Sam proces budowy był bardzo złożony i obejmował wiele etapów pracy.
Poza lokalizacją o powodzeniu całego przedsięwzięcia decydowało uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zgromadzenie odpowiednich środków finansowych.
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Jak w przypadku budowy ewangelickich kościołów parafialnych władze
w cesarstwie niemieckim nie robiły trudności, tak w przypadku kościołów katolickich uzyskanie pozwolenia nie było łatwą sprawą. Odmowy uzasadniano
czynnikami natury politycznej, wyznaniowej lub finansowej. Założenie nowej
parafii oraz pozwolenie na budowę kościoła uzależnione było od decyzji urzędników Ministerstwa Spraw Duchowych i Szkolnych, która ogłaszana była w imieniu
cesarza jako Najwyższe Rozporządzenie37.
Pozyskanie środków finansowych było jednym z ważniejszych problemów,
z jakim trzeba się było zmierzyć jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Jeśli związek wyznaniowy miał status religii państwowej, to mógł się starać o subwencję
państwową. I tak, na przykład, budowa kościołów ewangelickich w cesarstwie
niemieckim dofinansowywana była z budżetu miasta lub przez cesarza38, dlatego że Ewangelicki Kościół Krajowy pełnił rolę kościoła narodowego i cieszył się
względami zarówno władców, jak i administracji państwowej39.
W przypadku kościołów katolickich finansowanie z budżetu należało do
rzadkości, dlatego przed rozpoczęciem budowy powoływano towarzystwo zajmujące się gromadzeniem środków na ten cel. Na przykład od 1896 roku działało
Towarzystwo Budowy Kościoła Katolickiego we Wrzeszczu (Gdańsk), które bardzo sprawnie gromadziło środki na budowę świątyni pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Kościół zbudowano dopiero w latach 1909–1911.
Z kolei katolickie kościoły pw. św. Jana w Szczecinie i pw. Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Żelechowie (Szczecin) zbudowano przy wsparciu
finansowym firm, osób prywatnych oraz Związku św. Bonifacego40. Podobnie
było w przypadku ewangelickiego kościoła Bugenhagena41 w Szczecinie. Budowę
sfinansowano z datków zbieranych przez komitet budowlany nie tylko na terenie
Szczecina, ale w całym kraju. Kościół został poświęcony 10 stycznia 1909 roku42.
Jednym z nielicznych przykładów finansowania przez państwo pruskie
budowy świątyni katolickiej był kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bydgoszczy, przeznaczony dla katolików niemieckich. Zbudowano go w latach
1910–1913. Inwestorem przedsięwzięcia były miejscowe władze budowlane.
Inaczej kształtowały się sprawy finansowania budowy obiektów sakralnych
w dużych ośrodkach przemysłowych. Na Górnym Śląsku często zdarzało się, że
budowę świątyń, bez względu na wyznanie, finansowali — w całości lub w części
37

B. Szymański-Störtkuhl, Kościoły ewangelickie we Wrocławiu 1900–1915. Kościół, naród i reforma artystyczna, [w:] J. Rozpędowski (red.), Architektura Wrocławia, t. 3, Świątynia, Instytut Historii Architektury,
Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, s. 242.
38
A. Zabłocka-Kłos, Katolickie kościoły Wrocławia, op. cit., s. 231.
39
B. Szymański-Störtkuhl, Kościoły ewangelickie we Wrocławiu, op. cit., s. 242.
40
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 241.
41
Pod tym wezwaniem występował do 1945 roku. Potem wezwanie zmieniono i obecnie znany jest
jako kościół pw. św. Wojciecha. Obecnie pełni funkcję kościoła garnizonowego.
42
APSz, Bugenhagen-Gemeinde in Stettin (1869–1912) [Gmina kościelna im. Bugenhagena w Szczecinie], sygn. 42.
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— właściciele fabryk i kopalń. Tak było
również w przypadku kościoła w parafii św. Anny w Janowie (Katowice). Jego
fundatorami byli: 5/7 części — kopalnia Giesche, a w 2/7 części — parafia Janów. Budowę rozpoczęto w 1914 roku,
lecz wybuch I wojny światowej znacząco opóźnił prace. Kościół poświęcono
dopiero w 1927 roku (fot. 11).
W Gliwicach w 1892 roku powstała
kolonia 55 domów dwurodzinFot. 11. Katowice. Kościół katolicki
pw. św. Anny (zbud. 1914–1927),
nych przeznaczonych dla robotników,
fot. E. Bilska-Wodecka
a w latach 1900–1901 układ urbanistyczny osiedla został uzupełniony
o kościół43. Całość została zbudowana
z funduszy właściciela huty „A.G. Huldschinsky’sche Hüttenwerke” Edwina
Huldschinsky’ego44.
Założona w 1902 roku Gmina Baptystów w Poznaniu rozwijała się bardzo
dynamicznie. W związku z tym w 1910 roku przy ul. Przemysłowej 48 zbudowano
ze składek wiernych kaplicę i kamienicę. Obiekt ten — użytkowany i zarządzany
przez gminę — oficjalnie nie był jej własnością, ale pastora. Stan prawny tego
obiektu był wymuszony sytuacją prawną Kościoła baptystów, który był tolerowanym związkiem wyznaniowym45.
Rozwój budownictwa sakralnego w Królestwie Polskim uzależniony był od
kilku czynników. Najważniejszym z nich była aktualna sytuacja polityczna. Miała
ona bowiem wpływ na wyrażenie zgody bądź sprzeciw administracji państwowej
na wzniesienie obiektu sakralnego. Złożoność sytuacji dopełniała uciążliwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Obejmowała ona m.in. zatwierdzenie
projektu i kosztorysu przez odpowiednie instytucje oraz odbiór techniczny. Od
1871 roku na wszystkie prace budowlane przy obiektach sakralnych, których
wartość przekraczała 3 tys. rubli, musiała być uzyskana zgoda Wydziału Spraw
Religijnych — Departamentu Obcych Wyznań (przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Petersburgu)46. Po 1890 roku w Królestwie Polskim nad rozwojem
prawosławnego budownictwa sakralnego czuwał konsystorz warszawski, i to
on starał się o zdobycie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy
cerkwi47.
43

Od 1924 roku jest to kościół parafialny pw. św. Rodziny w Gliwicach.
B. Małusecki, Rodziny gliwickich przemysłowców pochodzenia żydowskiego ich udział w życiu i rozwoju
miasta, [w:] B. Kubit (red.), Materiały z konferencji Żydzi Gliwiccy. Muzeum w Gliwicach 17–18 listopada
2005, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2006, s. 66.
45
K. Brzechczyn, Starania o utraconą kaplicę, op. cit., s. 201.
46
K. Stefański, Architektura sakralna Łodzi, op. cit., s. 9.
47
P. Cynalewska-Kuczma, Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego, op. cit., s. 43, 47.
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Oprócz ograniczeń administracyjnych budowę katolickich kościołów
parafialnych utrudniał brak odpowiedniego źródła finansowania. Dlatego
podejmowano różne działania mające
na celu pozyskanie funduszy na budowę lub jej dokończenie. W większości
przypadków prace były finansowane
z wkładem wiernych, jak to miało
miejsce w przypadku kościoła pw. św.
Jakuba w Warszawie. Na dokończenie
budowy kościoła pw. Wniebowzięcia
NMP w Białymstoku w 1906 roku zbierano „cegiełki” (fot. 12). Potwierdzeniem
dokonania wpłaty była pocztówka
w widokiem budowanego kościoła48.
W dużych ośrodkach przemysłowych budowa obiektów sakralnych
w całości lub części była finansowana
przez właścicieli fabryk i kopalń. Na
działce ofiarowanej przez sosnowiecką
Spółkę Akcyjną ze składek ludności
została zbudowana w latach 1901–1906
roku cerkiew pw. św. Mikołaja w Sosnowcu. Do grona ofiarodawców należeli m.in.: Franz Schön oraz Henryk Dietel
i Spółka Węglowa49. Oni również wspierali finansowo budowę katolickiego
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP50.
Budowa kościoła ewangelickiego
w Sosnowcu pod koniec XIX wieku,
a następnie jego przebudowa w 1910
roku (fot. 13), została sfinansowana
przez Henryka Dietela — pochodzącego z Saksonii właściciela przędzalni
wełny czesankowej51.

Fot. 12. Białystok. Bazylika Wniebowzięcia
NMP (zbud. XVII, początek XX w.),
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 13. Sosnowiec. Kościół ewangelicki
(zbud. 1888–1910), fot. E. Bilska-Wodecka

48

Por. A. Lechowski, Białystok. Przewodnik historyczny, Benkowski Publishing, Białystok [2009], s. 73.
S. Dziewiatowski, Dzieje parafii prawosławnej w Sosnowcu, [w:] M. Kisiel, P. Majerski (red.), Mozaika
kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 1 grudnia 2005 roku, Miejska Biblioteka Publiczna
im. Gustawa Daniłowskiego, Sosnowiec 2006, s. 142–143.
50
Obecnie jest to bazylika katedralna.
51
G.B. Szewczyk, Ewangelicy w Sosnowcu, [w:] M. Kisiel, P. Majerski (red.), Mozaika kultur. Materiały
IV Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 1 grudnia 2005 roku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa
Daniłowskiego, Sosnowiec 2006, s. 129.
49
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Cytronowie byli przed wojną,
jedną z najbardziej znanych rodzin fabrykanckich Białegostoku. W 1936 roku
sfinansowali budowę domu modlitwy
nazwanego od nazwiska fundatorów
Cytron Beit Midrasz (fot. 14). W uroczystości jej otwarcia wzięły udział władze
miasta oraz wojewoda białostocki.
Innym, rzadziej stosowanym
wyjściem z trudnej sytuacji finansowej
było zaciągnięcie kredytu w banku.
Fot. 14. Białystok. Synagoga Cytronów
Rozwiązanie
to wykorzystano w Czę(zbud. 1936–1939), fot. E. Bilska-Wodecka
stochowie. Na początku XX wieku
wzrost liczby mieszkańców Częstochowy, szczególnie w dzielnicy robotniczej, miał wpływ na podjęcie decyzji władz
kościelnych o budowie nowego kościoła. Powstawał on w latach 1901–1907. Opóźnienia w budowie były spowodowane brakiem środków finansowych. Dopiero
zaciągnięcie kredytu bankowego pozwoliło na ukończenie tej świątyni. Pierwotnie
miał to być kościół filialny pw. Św. Rodziny w parafii św. Zygmunta, ale w 1917
roku został świątynią nowej parafii52.
Plany budowy niektórych kościołów parafialnych były robione jeszcze przed
zakończeniem I wojny światowej. Na przykład w Bydgoszczy decyzja o erygowaniu nowej parafii w Szwederowie zapadła po wizytacji kanonicznej bp. Edmunda
Dalbora w 1917 roku53. Wkrótce potem zaczęto czynić przygotowania do budowy
oraz zakupiono teren, na którym miała w przyszłości powstać nowa świątynia.
Ze względu na trudności finansowe oraz trwającą wojnę budowę trzeba było jednak odłożyć na później. Zaraz po odzyskaniu niepodległości utworzono parafię
katolicką w Szwederowie i rozpoczęto budowę kościoła. Został on wzniesiony ze
składek parafian54. Mieszkańcy tej dzielnicy Bydgoszczy należeli do najbiedniejszych. Tę część miasta zamieszkiwali głównie robotnicy najemni.
Okres wielkiego kryzysu w latach 1929–1933 wywarł wpływ na finanse
związków wyznaniowych. Odcisnął swoje piętno nie tylko na budżetach, ale spowodował zaprzestanie lub zawężenie zakresu prowadzonych prac przy budowie
nowych obiektów sakralnych.
Budowa kościoła pod wezwaniem św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy,
prowadzona w latach 1925–1939, była olbrzymim wyzwaniem nie tylko pod
względem technicznym, lecz także finansowym (fot. 15). Podjęcie tak olbrzymiej
inwestycji budowlanej w okresie międzywojennym i kontynuowanie jej po 1945
52

J. Związek, Kościół częstochowski, op. cit., s. 142–143.
Z. Jarkiewicz, Historia budowy nowego kościoła na Szwederowie w latach międzywojennych. Wypisy źródłowe, Kronika Bydgoska, 1998, t. 19, s. 226.
54
Z. Jarkiewicz, Historia budowy, op. cit., s. 228.
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roku umożliwiła pomoc finansowa
Polonii amerykańskiej. Znaczący wkład
w powstanie tego kościoła i klasztoru
miało też miasto, przekazując działkę
pod jego budowę.
W okresie powojennym, jednym
ze sposobów walki władzy ze związkami religijnymi było limitowanie
liczby udzielonych pozwoleń na budowę obiektów sakralnych. W przypadku Kościoła katolickiego w latach Fot. 15. Bydgoszcz. Katolicki kościół pw.
1956–1970 władze realizując założenia św. Wincentego a Paulo (zbud. 1924–1980),
ateizacji kraju, wydawały coraz mniej fot. E. Bilska-Wodecka
pozwoleń na budowę świątyń. Zgodnie
z wytycznymi KC PZPR z 25 maja 1959 roku udzielenie zgody na budowę było
uzależnione od wielu czynników. Jednym z ważniejszych była opinia UdsW
o poglądach proboszcza, jego postawie politycznej i stosunku do władzy55.
Często stosowano też metodę tzw. błędnego koła, która polegała na tym, że
administracja państwowa nie zgadzała się na powstanie nowej parafii, z uwagi
na brak kościoła, a kościoła nie zbudowano, bo władze nie wyraziły na to zgody.
Taka sytuacja miała miejsce w przypadku parafii pw. Jezusa Chrystusa Dobrego
Pasterza w Chorzowie-Batorym. W 1956 roku biskup katowicki wystąpił o zgodę
na utworzenie parafii. Władze nie wyraziły zgody ze względu na brak kościoła.
Obietnicę uzyskania pozwolenia na budowę kościoła otrzymano dopiero w 1981
roku przy poparciu „Solidarności” z Huty Batory. Budowę kościoła rozpoczęto
w 1982 roku, a parafię erygowano w 1983.
Argumentami najczęściej używanymi przez UdsW do umotywowania odmownej decyzji w sprawie budowy kościoła były: (a) wystarczająca liczba obiektów
sakralnych w mieście (np. Wrocław, Gdańsk); (b) dobre połączenia komunikacyjne
do kościołów zlokalizowanych w centrum miasta; (c) brak materiałów budowlanych koniecznych do budowy kościoła; (d) brak terenów odpowiednich dla
lokalizacji obiektu sakralnego. Często uzyskanie pozwolenia na budowę utrudniały protesty mieszkańców. W Białymstoku mieszkańcy pobliskich budynków
protestowali przeciw budowie cerkwi św. Ducha, argumentując, że „nie po to
budowaliśmy w zaciszu domy, żeby słuchać było w uszach szum. Przecież tyle
jest miejsca poza osiedlem na budowę świątyni […]”56.
Po zakończeniu II wojny światowej obiekty sakralne powstawały wyłącznie
ze składek wiernych. Władza nie wspierała finansowo budowy świątyń. Pozyskanie funduszy na budowę i wyposażenie pozostawało w gestii proboszcza parafii lub
55
56

B. Fijałkowska, Partia, t. 2, cz. 1, op. cit., s. 94–95.
APBi, UWBi, WdsW, Prawosławna parafia pw. św. Ducha w Białymstoku, 1990–1997, sygn. 71/
IV/1, k. 52.
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Fot. 16. Białystok. Cerkiew prawosławna
pw. św. Jerzego (pocz. bud. 1999),
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 17. Gdańsk. Meczet Dżamala ad-Dina
Al-afganiego (zbud. 1984–1990),
fot. E. Bilska-Wodecka

komitetu budowy kościoła (fot. 16). Obiekty sakralne finansowano ze składek nie tylko
z samej parafii, ale często z ofiar wiernych z całej diecezji oraz osób z zagranicy.
W całym procesie budowy duże znaczenie miały państwowe banki. Powiązane z władzą, odmawiały udzielenia kredytu na budowę kościoła i bez zgody
administracji państwowej nie mogły założyć nawet konta, na którym byłyby
deponowane pozyskane środki w walucie krajowej lub w dewizach. Pozyskanie
funduszy od współwyznawców z zagranicy było często konieczne w przypadku
mniejszościowych związków wyznaniowych. I tak np. w 1948 roku metodyści
w Szczecinie otrzymali wsparcie finansowe na remont kościoła od wspólnoty
w Szwajcarii57. Budowa obiektów sakralnych Muzułmańskiego Związku Religijnego była wspierana finansowo przez ambasady państw islamskich. Z tej formy
pomocy skorzystano w 1991 roku przy kupnie domu modlitwy w Warszawie oraz
podczas budowy meczetu w Gdańsku (fot. 17)58.
Ingerencja państwa w sprawy finansowania budowy była jedną z form represji wobec związków wyznaniowych. W 1959 roku Biuro Polityczne KC PZPR
podjęło decyzję o konfiskacie pieniędzy pozyskanych ze zbiórek publicznych.
57

APSz, PWRN Sz, WdsW, Kościół Ewangelicko-Augsburski. Parafia w Szczecinie, 1946–1974, sygn.
356/14806.
58
S. Chazbijowicz, Tatarzy w Polsce i w Gdańsku, Rocznik Tatarów Polskich, 2006, t. 11, s. 314.
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Zalecono również wstrzymanie wydawania zezwoleń na budowę kościołów oraz
reagowanie na samowolne budowanie obiektów sakralnych59.

6.3.3. Adaptacja budynków świeckich na obiekty sakralne
Pragnieniem członków związku wyznaniowego było posiadanie własnego obiektu kultu, zbudowanego zgodnie z tradycją i symboliką religijną. Nie
zawsze istniały odpowiednie możliwości, aby te wymogi mogły być spełnione.
Powodów takiej sytuacji mogło być wiele, np.: (a) brak wystarczających środków
finansowych na budowę obiektu sakralnego; (b) chęć posiadania jakiegokolwiek
miejsca do sprawowania wspólnych modlitw; (c) niekorzystna lokalizacja parceli
przeznaczonej pod budowę; (d) brak zgody administracji państwowej na budowę
obiektu sakralnego.
Aby zaspokoić potrzeby religijne członków związku wyznaniowego obiekt
(a) kupowano, (b) otrzymywano od fundatorów, (c) wynajmowano lub (d) korzystano z mieszkań współwyznawców. W przypadku dużych wspólnot wyznaniowych najczęściej konieczne było znalezienie budynku o odpowiedniej wielkości.
Małym wspólnotom wyznaniowym wystarczał często pokój w mieszkaniu.
Jednym z przykładów przystosowania obiektu świeckiego do celów kultowych jest kościół w parafii św. Jana Chrzciciela w Gliwicach-Żernikach. Teren tej
parafii został włączony do Gliwic w 1927 roku. Na działce zakupionej ze składek,
zlokalizowanej w centrum wsi, znajdowały się duża stodoła i spichlerz. Projekt
przebudowy stodoły na kościół opracował miejscowy mistrz budowlany. Kościół
poświecono w 1931 roku. Inna gliwicka parafia — św. Gerarda Majelli — otrzymała w 1953 roku gospodę przy ulicy Wiejskiej z przeznaczeniem na cele religijne.
Kaplica ta była użytkowana do początku XXI wieku.
Zaraz po zakończeniu II wojny światowej w większości miast (Warszawa,
Wrocław, Gdańsk, Szczecin) koniecznością była odbudowa świątyń zniszczonych w wyniku działań wojennych. W związku z brakiem obiektów sakralnych,
w których można by odprawiać nabożeństwa, na potrzeby kultowe adaptowano
inne ocalałe budynki. Na przykład we Wrocławiu kaplicę urządzono w sali kina
„Lalka” (ul. B. Prusa), w obecnym budynku Rektoratu AFW przy ul. S. Banacha
11, w domach mieszkalnych czy w dawnym domu handlowym, jak to miało
miejsce w przypadku parafii św. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu60. W latach
1946–1988 kościołem dla parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu był budynek
dawnej restauracji niemieckiego hotelu wojskowego61. Nabożeństwa w parafii
pw. św. Tomasza Ap. w Szczecinie od 1997 roku odbywają się w zaadaptowanej
na cele kultowe nieużytkowanej restauracji. Parafia Kościoła polskokatolickiego
59

B. Fijałkowska, Partia, t. 2, cz. 1, op. cit., s. 98.
M. Ordyłowski, Kościół a życie codzienne na Dolnym Śląsku, [w:] I. Dec, K. Matwijowski (red.), Kościół
katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, Prace Historyczne, 1996, t. 18, s. 140.
61
W. Łęcki, P. Maluśkiewicz, Poznań, op. cit., s. 143.
60
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w Krakowie przy ul. Kopernika 13, powstała w 1962 roku, użytkowała w latach
1962–198862 drewniany barak przeznaczony przez władze miejskie do rozbiórki63.
Takie przykłady szczególnie związane z obiektami sakralnymi związków wyznaniowych funkcjonujących po II wojnie światowej można by mnożyć (fot. 18–23).
Szczególnie dużo miejsc kultu w wynajmowanych pokojach lub domach zakładali żydzi. Poza synagogą prywatne domy modlitwy pełniły ważną rolę w życiu
religijnym tej społeczności i były zjawiskiem typowym. Na funkcjonowanie domu
modlitwy jego właściciel lub zarządca powinien mieć zgodę urzędu miejskiego.
O ich znaczeniu świadczyć może liczba zarejestrowanych obiektów.
Wynajmowanie lokali na cele kultowe było i nadal jest stałą praktyką wśród
nowo powstających związków wyznaniowych lub tych o dłużej tradycji, ale małej
liczbie członków. W latach 20. i 30. XX wieku najczęściej na wynajem decydowały
się niektóre mniejszościowe związki wyznaniowe wywodzące się z denominacji
protestanckiej (baptyści, zieloświątkowcy, adwentyści). W okresie PRL gromadzenie się w mieszkaniach w celach kultowych było kontrolowane przez władzę,
a osoby, które zdecydowały się udostępnić swoje lokum dla związku wyznaniowego, były nierzadko prześladowane lub poddawane „perswazjom” ze strony
aparatu bezpieczeństwa i WdsW. Pod koniec lat 70. i na początku 80. XX wieku
zmienił się charakter związków wynajmujących lokale. Najczęściej były to sanghi
różnych związków buddyjskich w początkowej fazie organizacji.

6.3.4. Zmiany własnościowe obiektów sakralnych
Przekazanie obiektu sakralnego dla innego związku wyznaniowego utrzymywało jego religijny charakter, natomiast przekazanie go dla instytucji lub
organizacji o charakterze świeckim doprowadzało do całkowitej utraty jego
funkcji religijnych. Zmiany właścicieli obiektu sakralnego mogą być wywołane
przyczynami: (a) politycznymi, (b) ekonomicznymi (nieopłacalność utrzymania
z powodu małej liczby wiernych) lub (c) religijnymi.
W 1923 roku z polecenia bp. Michała Kowalskiego, kierującego się przepowiednią o mającym nastąpić całkowitym zniszczeniu Warszawy, sprzedano kaplice przy
ul. Karolkowej i ul. Skaryszewskiej64. Ten ostatni budynek kupił p. Szulc i przeznaczył go na magazyn materiałów budowlanych. W 1927 roku parcelę wraz z dawną
kaplicą kupili księża pallotyni i ponownie przystosowali do celów kultowych.
Kaplicę przy ul. Lipowej 9 w Bydgoszczy, zbudowaną przez Związek Adwentystów Dnia Siódmego, w wyniku wcześniejszego podziału w związku przez cztery
lata użytkował Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego. Po wyroku sądowym kaplica
w 1936 roku znowu przeszła na własność Adwentystów Dnia Siódmego (fot. 24)65.
62

APKr, AmK, WdsW, Kościół polskokatolicki, 1951–1993, sygn. 29/1431/420, k. 61.
APKr, AmK, WdsW, Kościół polskokatolicki, 1961–1989, sygn. 29/1431/421, k. 35.
64
Historia parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, op. cit., s. 2.
65
E. Alabrudzińska, Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy, op. cit., s. 115.
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Fot. 18. Białystok. Kaplica adwentystów
(od lat 50. XX wieku), fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 19. Gliwice. Kościół Zielonoświątkowy
– Zbór Arka, fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 20. Białystok. Kościół
Zielonoświątkowy – Zbór Dobra Nowina
(zbud. 1994–2001), fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 21. Wrocław. Muzułmańskie
Centrum Oświatowo-Kulturalne,
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 22. Wrocław. Tymczasowa katolicka
kaplica w parafii Odkupiciela Świata
użytkowana w latach 1996–2002,
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 23. Wrocław. Katolicki kościół pw.
Odkupiciela Świata (zbud. 1996–2002),
fot. E. Bilska-Wodecka
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Po zakończeniu II wojny światowej z powodu przymusowych wyjazdów dotychczasowych mieszkańców
wiele obiektów sakralnych, szczególnie
tych należących do Kościołów protestanckich, zostało opuszczonych. Władza podjęła decyzję, że związki religijne
o uregulowanym stosunku do państwa
i ich osoby prawne nie są osobami
prawa publicznego. Majątek niemieckich
kościołów i związków religijnych,
Fot. 24. Bydgoszcz. Kaplica adwentystów
prawnie uznanych i posiadających
(zbud. 1930–1932), fot. E. Bilska-Wodecka
w Rzeszy Niemieckiej osobowość publiczno-prawną, nie przeszedł z mocy
prawa na rzecz Kościołów i związków religijnych w Polsce, lecz na własność skarbu
państwa. Jedynie państwo poprzez swoje organy dysponowało i orzekało o przeznaczeniu poniemieckiego majątku kościelnego, wydając odpowiednie decyzje
i wyrażając zgodę na przekazanie polskim kościelnym osobom prawnym w zarząd
i użytkowanie tych lub innych wolnych obiektów sakralnych lub gospodarczych,
stosownie do koniecznych i uzasadnionych potrzeb osób zainteresowanych oraz
na ich należycie umotywowane wnioski66.
Zgodnie z Okólnikiem z dnia 24 września 1945 roku: „Gmachy kościelne
i plebanie służące do 1945 roku wyznaniowi rzymsko-katolickiemu, winne być zarezerwowane wyłącznie dla potrzeb wyznania rzymsko-katolickiego. […] Gmachy
kościelne i plebanie służące do 1945 roku potrzebom innych wyznań, będą przydzielane poszczególnym wyznaniom w zależności od potrzeb miejscowej ludności”67.
W wyniku działań wojennych zmianie uległa nie tylko struktura wyznaniowa, lecz także rozmieszczenie i liczba oraz stan techniczny obiektów sakralnych.
Niektóre z nich zostały zniszczone całkowicie, a inne wymagały tylko niewielkich napraw. Zmianom uległ również stan własnościowy świątyń należących do
mniejszości wyznaniowych.
Po zakończeniu II wojny światowej wiele obiektów sakralnych, szczególnie
tych na Ziemiach Północnych i Zachodnich, zostało zniszczonych w wyniku walk
(fot. 25). Ich sytuacja własnościowa była uzależniona od związku wyznaniowego,
będącego właścicielem obiektu, oraz od regionu kraju, w którym się on znajdował
(tab. 38).
66

AAN, UdsW, Przejęcie nieruchomości własności Kościoła greckokatolickiego, sygn. 1587/25/718, k.
1. Zob. Dekret z dn. 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. nr 13, p.
87), Dekret z dn. 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych
i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. nr 49, p. 279).
67
APSz, UWSz, Wydz. Społ.-Polit., Sprawy wyznaniowe. Świadkowie Jehowy, cmentarze i inne związki
religijne, 1947–48, sygn. 985/1295/00009, Okólnik Pełnomocnika Rządu R.P. na Okręg Pomorza
Zachodniego z dn. 24 września 1945 roku.
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Te obiekty sakralne które zachowały się z zarządzenia władz, były
przekazywane w użytkowanie innym
związkom wyznaniowym (fot. 26–34).
Tak było np. w przypadku kościoła
ewangelickiego w Katowicach68. Na
prośbę katowickiej kurii biskupiej
wojewoda śląsko-dąbrowski odebrał
go ewangelikom i, pomimo ich protestów, 30 marca 1945 roku przekazał
do użytku dla Kościoła katolickiego69. Fot. 25. Poznań. Kościół ewangelickoSprawę zakończono na konferencji, reformowany św. Piotra (zbud. 1838–1941,
która odbyła się 2 czerwca 1947 roku. zburz. 1948), zbiory Biblioteki Raczyńskich,
Ustalono wtedy, że świątynia ewange- Odział Zbiorów Specjalnych, sygn. G 76/16
licka w Katowicach zostanie zwrócona
ewangelikom do 29 czerwca 1947 roku,
a kościół w Chorzowie zostanie wydzierżawiony katolikom na 20 lat70. Mimo że
ewangelicka parafia w Gliwicach w 1945 roku liczyła ponad 3 tys. wiernych, to kościół będący własnością tej wspólnoty wyznaniowej został uznany za opuszczony
i przekazano go dla katolików 1 października 1945 roku71.
Po zakończeniu wojny wszyscy baptyści pochodzenia niemieckiego opuścili
Poznań. W mieście pozostali tylko Polacy. W 1946 roku do zboru należało 6 osób.
Nie mogły one jednak użytkować obiektów zboru, ponieważ te, jako tzw. mienie
opuszczone, przeszły na własność skarbu państwa. Starano się więc o odzyskanie
kaplicy zbudowanej w 1910 roku przy ul. Przemysłowej 48. Decyzję o przekazaniu
obiektów w użytkowanie polskim baptystom podjął Urząd Likwidacyjny. Była
ona jednak tak nieprecyzyjna, że spowodowała problemy z odzyskaniem majątku. Sprawa przejęcia rozpoczęła się w 1946 roku i zakończyła dopiero w 1954
częściowym objęciem w posiadanie części nieruchomości przy ul. Przemysłowej
48. Przejęcie w użytkowanie całej nieruchomości było możliwe dopiero w 1997
roku. Obecnie mieści się tam m.in. kaplica II zboru Chrześcijan Baptystów72.
Podobnie, po wojnie obiekty należące do kościoła baptystów w Łodzi również
zostały przejęte przez miasto73.
68

Szczegółowy opis wydarzeń związanych z przejęciem przez katolików ewangelickiego kościoła
w Katowicach zawiera artykuł: T. Hajewski, Odebranie kościoła ewangelickiego w Katowicach w 1945
roku w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Katowicach, [w:] J. Szturc (red.), Ewangelicki kościół
Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. 150-lecie poświęcenia kościoła, Studia z Dziejów Ewangelicyzmu
na Górnym Śląsku, t. 7, Wyd. Głos Życia, Katowice 2008, s. 95–101.
69
T. Hajewski, Odebranie kościoła ewangelickiego w Katowicach, op. cit., s. 96–97.
70
T. Hajewski, Odebranie kościoła ewangelickiego w Katowicach, op. cit., s. 101.
71
A. Krawczyk, Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe, op. cit., s. 168.
72
K. Brzechczyn, Starania o utraconą kaplicę, op. cit., s. 199–206.
73
J. Dzieciuchowicz, E. Klima, S. Mordwa, W. Retkiewicz, Rola wyznań religijnych, op. cit., s. 91.
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Tabela 38. Przykłady zmian własności kościołów ewangelickich w badanych miastach
po II wojnie światowej

Źródło: opracowanie własne.
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Fot. 26. Wrocław. Sobór Narodzenia
Przenajświętszej Bogurodzicy w dawnym
kościele ewangelickim,
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 27. Bydgoszcz. Kościół katolicki pw.
św. Piotra i Pawła, dawny kościół
ewangelicki (zbud. 1872–1878),
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 28. Bydgoszcz. Kościół polskokatolicki
pw. Zmartwychwstania Pańskiego,
dawniej dom modlitwy Zjednoczenia
Apostolskiego (zbud. 1864),
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 29. Wrocław. Katolicki kościół pw.
św. Wawrzynca (zbud. ok. 1860) w 1960
roku został przekazany dla Kościoła
Zielonoświątkowego,
fot. E. Bilska-Wodecka
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Fot. 30. Gdańsk. Kościół menonitów
(zbud. 1818–1819) od 1947 roku
użytkowany przez Kościół
Zielonoświątkowy, fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 31. Wrocław. Kościół polskokatolicki
pw. św. Marii Magdaleny, dawniej kościół
ewangelicki (zbud. 1330–poł. XV w.),
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 32. Gdańsk. Kościół polskokatolicki
pw. Bożego Ciała, dawniej kościół
ewangelicki (zbud. XIV w., 1688),
fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 33. Szczecin. Kościół polskokatolicki
pw. św. Piotra i Pawła, dawniej kościół
ewangelicki (zbud. XV w.),
fot. E. Bilska-Wodecka

Po zakończeniu wojny Przewodniczący Zboru Baptystów w Białymstoku
starał się odzyskać zajęty przez jednostkę wojskową nr 83679 budynek przy ul.
Modlińskiej 8, będący domem modlitwy stowarzyszenia baptystów. Decyzja władz
w tej sprawie była odmowna. Baptystom przydzielono na krótko salę modlitw po
Misji Barbikańskiej przy ul. Św. Rocha (9 listopada 1944)74.
W latach 1954–1956 zbór — za pośrednictwem władz miejscowych i centralnych — starał się o przydział kaplicy po Misji Barbikańskiej przy ul. Manifestu
Lipcowego (obecnie ul. Św. Rocha). Obiekt ten zaraz po wojnie był w użytkowaniu
sądu powiatowego, a potem został przekazany Wojewódzkiemu Zarządowi Kin
74

APBi, UWBi, WdsW, Kościół Chrześcijan Baptystów. Sprawy ogólne, 1944–1993, sygn. 71/VII/1,
k. 88, 92, 94.
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(fot. 35). Wobec tego sprawę załatwiono
odmownie.
W 1959 roku zbór wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę
kaplicy. W czerwcu 1962 roku wyznaczono lokalizację przy ul. Modlińskiej.
Na tej podstawie zbór przystąpił do gromadzenia materiałów budowlanych.
„W tym czasie zaszły poważne zmiany
w realizacji państwowych planów gospodarczych. Skoncentrowano wysiłki
na budownictwie mieszkaniowym,
oświatowym, przemysłowym i innym,
dlatego do minimum ograniczono budowę innych obiektów. Oprócz powyższego nie opracowano szczegółowych
planów zabudowy dzielnicy, w której
miała być budowana kaplica. Dzielnica ta ponadto na skutek intensywnej
zabudowy znalazła się w centrum Fot. 34. Białystok. Kościół katolicki pw.
miasta i dlatego lokalizacja kaplicy św. Wojciecha, dawny kościół ewangelicki
w tym rejonie stała się ze względów ar- (zbud. 1908–1912), fot. E. Bilska-Wodecka
chitektonicznych bardzo niekorzystna.
Również w 1959 r. pomimo kilkakrotnie
ponawianych wniosków nie wydano
zezwolenia na budowę kościołów i kaplic kuriom kościoła rzymskokatolickiego. W tej sytuacji nie można było czynić
jakichkolwiek wyjątków. Okoliczności
te spowodowały, że mimo wydanej
poprzednio lokalizacji, ostatecznie
nie udzielono pozwolenia na budowę
wspomnianej kaplicy”75.
Piaskower Beth Midrasz w Białymstoku został częściowo zniszczony przez Fot. 35. Białystok. Dawna kaplica Misji
hitlerowców. Po wojnie w budynku Barbikańskiej (zbud. 1927–1930)
zaadaptowana na kino,
mieściły się kolejno: olejarnia, ośrodek
fot. E. Bilska-Wodecka
gminy żydowskiej, w latach 1948–1968
[1970] Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Po remoncie, od połowy lat 70. XX w., funkcjonowało w nim
biuro papierów akcydensowych i Dom Kultury. Budynek nie pełnił już nigdy
75

APBi, UWBi, WdsW, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. Zbór w Białymstoku, 1957–1997, sygn.
71/VII/2, k. 58–59.
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funkcji kultowych, ponieważ po wojnie rolę głównej synagogi Białegostoku pełnił
w latach 1945–1967 roku Cytron Beit Midrasz. Potem w Piaskower Beth Midrasz
mieściła się spółdzielnia krawiecka, a od 1992 roku Galeria im. Sleńdzińskich76.

6.3.5. Wyburzenia obiektów sakralnych
Wyburzenia obiektów sakralnych także miały wpływ na kształt przestrzeni
religijnej. W badanych miastach mogły być one spowodowane: (a) przyczynami
politycznymi; (b) rozwiązaniem jednostki administracji religijnej z powodu braku
lub małej liczby osób należących do niej; (c) złym stanem technicznym obiektu;
(d) stratami wojennymi.
W wyniku zmian politycznych i społecznych zarówno w Polsce, jak i w Rzeszy Niemieckiej podejmowane były działania mające na celu zmiany właścicieli
obiektów sakralnych lub ich całkowite usunięcie z przestrzeni miast. Pierwsze
tego typu działa w Polsce miały miejsce po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku i skierowane były głównie przeciwko Kościołowi prawosławnemu.
Przejęcia mienia, w tym obiektów sakralnych, należących do Kościoła
prawosławnego, miały miejsce już w czasie I wojny światowej. Po zakończeniu
działań wojennych podstawą do dalszych przejęć dóbr należących do Kościoła
prawosławnego był Dekret Naczelnika Państwa z 16 grudnia 1918 roku, który
nakazywał objąć w przymusowy zarząd państwowy m.in. ruchomy i nieruchomy
majątek pocerkiewny znajdujący się na obszarze Polski77. W przypadku badanych
miast działania podejmowane przeciwko Kościołowi prawosławnemu obejmowały
(a) likwidację parafii i przekazanie cerkwi dla innego związku wyznaniowego
(fot. 36) lub (b) rozbiórkę cerkwi.
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości obiekty sakralne Kościoła
prawosławnego mieszkańcom kojarzyły się z zaborcą, dlatego cerkwie pozbawione
opieki wiernych często były rozbierane. Los taki spotkał niektóre cerkwie m.in.
w Warszawie, Sosnowcu, Lublinie i Białymstoku. Każda z tych rozbiórek była
inaczej uzasadniana przez władze. Sobór prawosławny na pl. Saskim w Warszawie powszechnie odczytywany był jako symbol władzy carskiej w Królestwie
Polskim (fot. 37). Początkowo zamieniono go na katolicko-ewangelicki kościół
garnizonowy, a w latach 20. XX wieku został rozebrany78.
Podobną decyzję polityczną o zburzeniu cerkwi pw. św. Mikołaja podjął
21 maja 1938 roku Urząd Miejski w Sosnowcu. W uzasadnieniu decyzji podano
zły stan techniczny budowli, co nie było zgodne z prawdą, ponieważ w latach
1935–1937 świątynia była remontowana. Pomimo protestów decyzję o rozbiórce
wykonano 25 maja 1938 roku79.
76

A. Lechowski, Białystok, op. cit., s. 508–511.
Dz. U., 1918, nr 21, poz. 67.
78
T. Stegner, Ewangelicy warszawscy, op. cit., s. 120.
79
S. Dziewiatowski, Dzieje parafii prawosławnej w Sosnowcu, op. cit., s. 148–149.
77
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Fot. 36. Częstochowa. Cerkiew św.
Cyryla i Metodego (zbud. 1870–1972)
obecnie kościół katolicki pw. św. Jakuba,
pocztówka, zbiory E. Bilskiej-Wodeckiej

Fot. 37. Warszawa. Sobór św. Aleksandra
Newskiego (zbud. 1894–1912, zburz. 1926),
pocztówka, zbiory
E. Bilskiej-Wodeckiej

Podobnie było w Białymstoku, gdzie w latach 1898–1912 zbudowano sobór
pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Miał on być pamiątką 300 lat panowania
dynastii Romanowów. Budowę wstrzymano w 1919 roku, a niewykończona od
wewnątrz świątynia zaczęła popadać w ruinę. Po procesie sądowym w 1938 roku
została przekazana władzom, a następnie rozebrana80.
W III Rzeszy nasilone działania mające na celu niszczenie obiektów sakralnych miały miejsce w 1938 roku i były skierowane przeciwko Żydom. Masowe
eskalacje prześladowań związane są z wydarzeniami tzw. nocy kryształowej z 9
na 10 listopada 1938 roku. Wtedy to we Wrocławiu spośród 11 czynnych synagog
ocalała tylko Synagoga pod Białym Bocianem. Spalone zostały również synagogi
80

A. Lechowski, Białystok. Przewodnik historyczny, op. cit., s. 100–102. Na placu po wyburzonej cerkwi
zbudowano siedzibę Komendy Wojewódzkiej Policji. Te wydarzenia zostały opisane przez hierarchię
Kościoła Prawosławnego w Białymstoku w piśmie skierowanym do WdsW z prośbą o wyrażenie
zgody na budowę cerkwi: „W latach 1910–1914 parafia zbudowała nową świątynię przy ul. Sienkiewicza, lecz wybuch I wojny nie pozwolił na jej ukończenie. W latach okupacji niemieckiej (1914–1918)
plac z budynkiem został zagarnięty przez gminę m. Białystok. Po wojnie terenu i budynku nie
zwrócono lecz w 1938 r. świątynia została rozebrana. Gmina nie widziała potrzeby wykańczania
budynku, ponieważ prowadziła politykę dyskryminacji ludności prawosławnej”. APBi, UWBi,
WdsW, Budownictwo sakralne i kościelne, 1953–1989, sygn. 71/XXI/1, k. 116.
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Fot. 38. Gliwice. Tablica pamiątkowa
na budynku znajdującym się w sąsiedztwie
zburzonej synagogi, fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 39. Gliwice. Po prawej stronie
ogrodzone miejsce, w którym znajdowała
się synagoga, fot. E. Bilska-Wodecka

Fot. 40. Katowice. Synagoga (zbud. 1900,
zburz. 9 IX 1939), pocztówka wyd. przez
Verlag Johann Lokowski, l. 20. XX w., zbiory
E. Bilskiej-Wodeckiej

Fot. 41. Łódź. Wielka Synagoga
(zbud. 1881–1887, zburz. 10/11 XI 1939),
pocztówka zbiory E. Bilskiej-Wodeckiej

w Gliwicach (fot. 38, 39) i Szczecinie. Pogrom ten przetrwała tylko synagoga
w Gdańsku, ale z powodu braku środków na jej utrzymanie na początku 1939 roku
została sprzedana Senatowi Miasta Gdańska. Władze nazistowskie rozpoczęły
rozbiórkę synagogi 2 maja 1939 roku.
Po agresji III Rzeszy podobny los spotkał większość synagog dużych miastach
w Polsce. Już we wrześniu i w październiku 1939 roku zostały spalone synagogi
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w Bydgoszczy, Chorzowie, Katowicach
(fot. 40), Sosnowcu oraz część synagog
w Łodzi (fot. 41) i Lublinie. W grudniu
ten sam los spotkał synagogę w Częstochowie. W Białymstoku synagoga
została spalona 27 czerwca 1941 roku
stając się jednocześnie miejscem śmierci
i grobem dla 2 tys. Żydów (fot. 42).
Spalone jesienią 1939 roku synagogi w Bydgoszczy i w Katowicach
zostały rozebrane na początku 1940 Fot. 42. Białystok. Kopuła i pomnik
roku. Powstałe w ten sposób wolne zbudowany w miejscu Wielkiej Synagogi,
przestrzenie nie były zagospodarowy- fot. E. Bilska-Wodecka
wane w ogóle i do dziś są wolne od
zabudowy. W niektórych miastach,
jak np. w Chorzowie, w miejsce spalonej i rozebranej synagogi zbudowano
zbiornik przeciwpożarowy.
Niektóre z pogorzelisk zostały
uprzątnięte dopiero po zakończeniu
działań wojennych w latach 1947–1948.
Taki los spotkał np. ruiny synagogi
Tempel w Poznaniu. W Częstochowie
natomiast tamtejsza kongregacja wyznania mojżeszowego podjęła decyzję
o odbudowie synagogi, ale z wielu Fot. 43. Gdańsk. Kościół ewangelicki
podwodów nie zrealizowano tego Zbawiciela (zbud. 1633–1689, zburz. 1945),
fot. E. Bilska-Wodecka
projektu. W grudniu 1954 roku zarząd
kongregacji bezpłatnie przekazał ruiny
obiektu na rzecz Miejskiej Rady Narodowej. Zaznaczono jednak, że budynek musi
zostać odbudowany w takim stylu, w jakim był utrzymany przed pożarem. Tych
ustaleń jednak nigdy nie zrealizowano. Na miejscu synagogi zbudowano według
nowego projektu budynek filharmonii.
W wyniku działań wojennych zostały zniszczone także niektóre kościoły
ewangelickie i katolickie w Gdańsku, Poznaniu (fot. 25), Szczecinie oraz we Wrocławiu (tab. 39). Uszkodzone obiekty zostały rozebrane, a powstałe w ten sposób
przestrzenie albo nigdy nie zostały zabudowane, jak to miało miejsce w przypadku
placu po kościele ewangelicko-reformowanym św. Piotra w Poznaniu, albo wykorzystano je pod zabudowę miejską. Innym sposobem zagospodarowania takich
ruin kościoła było przeznaczenie ich na działalność świecką, tak jak to miało miejsce
w przypadku pozostałości po kościele św. Zbawiciela w Gdańsku (fot. 43).
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Tabela 39. Przykłady kościołów parafialnych zniszczonych w czasie II wojny światowej
i nigdy nieodbudowanych

Źródło: opracowanie własne.

6.4. Prawidłowości rozwoju sieci parafialnej
w miastach w XX wieku
Rozwój jednostek administracji religijnej może być badany w relacji do: (a) rozwoju
jednostek innych związków wyznaniowych lub (b) rozwoju przestrzennego miasta. Analiza prawidłowości rozwoju sieci podstawowych jednostek administracji
religijnej najczęściej prowadzona jest w odniesieniu do dominującego związku
wyznaniowego. Czasem uwzględnia się też jednostki administracyjne mniejszościowych związków wyznaniowych. Podstawowym kryterium branym pod
uwagę jest odpowiednia liczba jednostek oraz ich gęstość. W przypadku badanych
miast kryterium ilościowe w co najmniej dwóch przedziałach czasowych spełniają
Kościół rzymskokatolicki i Kościół ewangelicko-augsburski.
Pod względem rozmieszczenia można wydzielić związki wyznaniowe
charakteryzujące się równomiernym i nierównomiernym rozmieszczeniem
jednostek administracji. Rozkład równomierny jest typowy dla dominujących
związków wyznaniowych, dysponujących dużą liczbą jednostek i związanych
z nimi obiektów sakralnych. Rozkład nierównomierny jest charakterystyczny
dla mniejszościowych związków wyznaniowych, bowiem jednostki te obejmują
swoim zasięgiem niekiedy całe miasto, jak i przyległe obszary, a obiekty sakralne
są zlokalizowane w innym rejonie niż mieszkania wiernych.
Rozwój podstawowych jednostek administracji religijnej ma związek
z rozwojem przestrzennym miasta i przemianami demograficznymi związku
wyznaniowego. Czasem wpływ mają na niego wpływ też czynniki polityczne.
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Stąd też często zwraca się uwagę na fakt, że jednostki administracji religijnej
i związane z nimi obiekty sakralne podążają za rozwojem przestrzennym miasta.
Uwzględniając czasowo-przestrzenny związek jednostek z nowo powstającymi
dzielnicami mieszkaniowymi, można wskazać rozwój: (a) sharmonizowany i (b)
niesharmonizowany (ryc. 39). Z rozwojem sharmonizowanym mamy do czynienia
wtedy, kiedy instytucje religijne powstają równocześnie z rozwojem przestrzennym związanego z nimi obszaru. Pomimo wielu problemów natury politycznej
w przypadku badanych miast rozwój sharmonizowany występował do połowy
lat 80. XX wieku. Rozwój niesharmonizowany jest typowy dla większości miast.
Charakteryzuje się wcześniejszym lub późniejszym czasem powstania jednostek
administracji religijnej niż powstanie dzielnicy miasta. Jest on związany z dynamicznym rozwojem budownictwa sakralnego Kościoła katolickiego od połowy
lat 80. XX wieku. Obecnie obserwuje się stopniowe spowalnianie lub stagnację
w rozwoju nowych parafii Kościoła katolickiego (tab. 40). W niektórych miastach

Rycina 39. Model rozwoju sieci parafii katolickich i ewangelickich w XX i na początku
XXI wieku
Źródło: opracowanie własne.
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Źródło: opracowanie własne.

Uwagi: a w ówczesnych granicach miasta. W przypadku miast lokowanych w średniowieczu za datę erygowania najstarszej parafii podawano datę
założenia parafii farnej; b do 2005 roku.

Tabela 40. Rozwój sieci parafialnej Kościoła katolickiego w wybranych miastach w latach 1900–2005
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ostatnie parafie erygowano nawet w 1984 roku. Są też ośrodki miejskie, w których
rozwój katolickiej sieci parafialnej trwa nadal i polega na zagęszczaniu istniejącej
sieci parafialnej. W całym okresie badawczym najwięcej parafii w większości miast
erygowano w latach 1945–1989 i 1990–2005 (tab. 40).
W całym badanym okresie, poza nielicznymi przypadkami, obserwowany
był stały wzrost liczby parafii katolickich. Powstawanie nowych parafii nie było
uzależnione od typu struktury wyznaniowej, ale od wzrostu liczby katolików
(tab. 40).
Na nowych terenach przyłączonych do miasta rozwijała się sieć parafialna
dominującego związku wyznaniowego (ryc. 39). Analizując związek czasu zakładania parafii z kolejnymi etapami rozwoju przestrzennego miasta, zauważono, że
do połowy lat 80. XX wieku układają się one w podobny sposób jak strefy w modelu koncentrycznym miasta opracowanym przez Ernesta Burgessa, z tą jednak
różnicą, że nie są to strefy zamieszkania w oddaleniu od centrum biznesowego,
tylko rozmieszczenie parafii z uwzględnieniem ich czasu erygowania. Za punkt
centralny przyjmuje się historyczne centrum miasta, w którym zlokalizowane są
najczęściej najstarsze parafie — założone przed 1900 rokiem. Od II połowy lat 80.
XX wieku zauważyć można trend odwrotny, polegający na zakładaniu nowych
parafii coraz bliżej historycznego centrum. Proces ten można nazwać zagęszczaniem istniejącej sieci parafialnej.
W przypadku Kościoła katolickiego wyróżniono dwa główne typy rozwoju
sieci parafialnej. Do typu A zaliczono Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Łódź,
Poznań, Szczecin oraz Wrocław, czyli te miasta, w których rozwój sieci parafialnej
przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap (A1) obejmował lata 1900–1945. W miastach, w których dwa wyznania (katolickie i ewangelickie) odgrywały znaczącą,
obiekty sakralne obu związków wyznaniowych znajdowały się w centrum miasta
(ryc. 39A1).
Drugi etap (A2) przypadał na okres powojenny (1945–2005) i cechował się
gwałtownymi zmianami sieci parafialnej w II połowie lat 40. XX wieku. Zmiany
te polegały na przekazywaniu przez władze państwowe ewangelickich obiektów
sakralnych na rzecz Kościoła katolickiego lub innych związków wyznaniowych.
Skutkiem tych działań było zagęszczenie katolickiej sieci parafialnej w historycznym centrum miasta (ryc. 39A2). Dalszy rozwój sieci parafialnej polegał, podobnie
jak w typie B, na zakładaniu jednostek administracyjnych w nowo powstających
osiedlach.
W typie B (Chorzów, Częstochowa, Kraków, Katowice, Lublin, Sosnowiec,
Warszawa) większość stanowiły parafie katolickie, a parafia ewangelicka była
najczęściej tylko jedna. Nie doszło tam do zaniku parafii ewangelickich. Wraz
z rozwojem terytorialnym i przyłączaniem kolejnych obszarów erygowano nowe
parafie katolickie.
W większości miast starano się, aby na nowych osiedlach powstawały również obiekty sakralne. Ich liczba nie zawsze jednak zaspokajała potrzeby religijne
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ludności. Parafie były duże pod względem powierzchni oraz liczby wiernych.
Zarówno w typie A, jak i w typie B od II połowy lat 80. XX wieku widoczny był
proces zakładania nowych parafii katolickich coraz bliżej historycznego centrum.
Od 1945 roku w centrach badanych miast nie powstawały żadne nowe parafie
ewangelickie, a mogła mieć miejsce jedynie reerekcja.
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7
Wykorzystanie czasu na czynności religijne

7.1. Czas religijny w kalendarzach
W kulturze Europy, opartej na tradycji judeochrześcijańskiej, od IV wieku niedziela
jako dzień święty, wolny od pracy, podlegała ochronie prawnej. Obecnie może
być uważana za dobro publiczne i wartość kulturową1. W życiu codziennym,
oprócz niedzieli, ważne miejsce zajmują także inne święta. Problem czasu wolnego w dni świąteczne zaczyna się pojawiać w momencie, gdy święto religijne
przypada w dniu pracy.
Odzwierciedleniem prawnego unormowania obowiązujących dni wolnych
i świątecznych są kalendarze. Najczęściej liczba dni wolnych od pracy jest taka
sama zarówno w kalendarzach świeckich, jak i publikowanych przez związki
wyznaniowe. Zdarza się jednak, że niektóre kalendarze religijne mogą zawierać
także informacje o datach innych, nieobowiązkowych świąt.
Kalendarze w Królestwie Polskim (zabór rosyjski) opracowywane były według podobnego schematu. W każdym miesiącu obok siebie umieszczano kolejne
dni według kalendarza juliańskiego (dla prawosławnych) i gregoriańskiego (dla
katolików). Właściwe kalendarium poprzedzone było wykazem dni galowych,
które „należy obchodzić przez nabożeństwo i uwolnienie uczniów od lekcji”2.
Zaliczano do nich dni urodzin, imienin, rocznice koronacji i ślubów członków
Cesarskiego Domu Rosyjskiego. Oprócz świąt państwowych, czyli wspomnianych dni galowych, w kalendarzu umieszczano także: (a) święta prawosławne
obchodzone według kalendarza juliańskiego; (b) święta katolickie obchodzone
według kalendarza gregoriańskiego; (c) święta żydowskie (tab. 41). W oddzielnym
paragrafie znajdowały się informacje o godzinach wschodu i zachodu słońca —
informacja szczególnie ważna dla wyznania mojżeszowego.
1

2

A. Dylus, Niedziela w epoce globalizacji gospodarki, [w:] E. Mateja, R. Pierskała (red.), Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym, Opolska Biblioteka Teologiczna, 2001, t. 45, s. 33.
Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy i okolic na 1913 r., Stowarzyszenie Pracowników Handlowych i Przemysłowych m. Częstochowy, Częstochowa 1913, s. [24] bez paginacji.
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Tabela 41. Wykaz ważniejszych świąt religijnych będących dniami wolnymi od pracy
w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku na ziemiach polskich pod zaborami

208

Czynniki polityczne warunkujące sytuację związków wyznaniowych
Tabela 41. cd.

Objaśnienia: CN – cesarstwo niemieckie, CR – cesarstwo rosyjskie, MA-W – monarchia austro-węgierska
Źródło: opracowanie własne na podstawie: AAN, MWRiOP, Międzywyznaniowe święta. Uregulowanie
dni świątecznych. Ustawa o dniach świątecznych (ustalenie liczby), rozporządzenia o dniach wolnych
od nauki szkolnej, przepisy normujące postępowanie w czasie świąt kościelnych i państwowych,
1919–1938, sygn. 14/mikrofilm B-9368 [374], k. 8, 12, 57–58; APKa, KRKE-U, Statistischen Tabellen,
1902–1920, sygn. 469/66, k. 44; Kirchen-Kalender der evangelischen Unitätsgemeinde von St. Petri in Posen
auf das Jahr 1901, Poznań 1900; Handlowiec, op. cit.; Liebfrauen-Kalender für das Jahr des Heils 1911..., Verlag
des Vereines zur Heranbilndung katholischer Lehrer in Wien, Wien 1911.

W cesarstwie niemieckim oprócz świąt związanych z urodzinami i imieninami cesarza podawano daty świąt ewangelickich, katolickich i żydowskich (tab. 41)3.
Ustawowymi świętami w Prusach były — oprócz niedzieli — na podstawie edyktu
z dnia 28 stycznia 1773 roku i polecenia gabinetowego z 28 czerwca 1828 roku oraz
ustaw pruskich z 2 listopada 1899 roku: Nowy Rok (1 stycznia), pierwszy i drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych Świątek, Wielki Piątek,
Dzień Pokuty (środa przed Św. Trójcą). Tylko dla katolików dniami wolnymi było
Wniebowzięcie na podstawie edyktu z dnia 19 marca 1789 roku i dzień Wszystkich
Świętych na podstawie polecenia gabinetowego z 5 lipca 1833 roku4.
3
4

Por. Adreßbuch für Kattowitz und Umgegend …, Carl Unschütz, Breslau 1910, s. 82–83.
AAN, MWRiOP, 1919–1938, Międzywyznaniowe święta. Uregulowanie dni świątecznych. Ustawa
o dniach świątecznych (ustalenie liczby), rozporządzenia o dniach wolnych od nauki szkolnej,
przepisy normujące postępowanie w czasie świąt kościelnych i państwowych, sygn. 14/mikrofilm
B-9368 [374], k. 213–214.
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W monarchii austro-węgierskiej uroczyście obchodzono święta państwowe
i katolickie. W kalendarzach katolickich oprócz świąt znajdowały się jeszcze daty
dni kwartalnych5. W kalendarzach rosyjskich, pruskich i austriackich pierwszym
dniem tygodnia była niedziela.
Po odzyskaniu niepodległości konieczne stało się ujednolicenie czasu pracy
oraz dni wolnych i świąt. Za ustalenie liczby świąt religijnych jako dni wolnych od
pracy odpowiedzialne było Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego, którego urzędnicy prowadzili negocjacje z przedstawicielami największych Kościołów.
Święta katolickie uzgadniali z biurem Episkopatu Polski, prawosławne z konsystorzem prawosławnym w Warszawie, wschodniego kościoła staroobrzędowego
z Naczelną Radą Staroobrzędowców w Wilnie, ewangelickie z konsystorzem
ewangelicko-augsburskim i ewangelicko-reformowanym, żydowskie z rabinem
w Warszawie, muzułmańskie z mufim w Wilnie, karaimskie z hachanem Karaimów w Wilnie6. Ostateczna lista świąt religijnych była kompromisem pomiędzy
potrzebami państwa a postulatami związków wyznaniowych (tab. 42).
W 1924 roku ogłoszono wykaz obowiązujących dni świątecznych. Oprócz
niedziel były to: Nowy Rok, Trzech Króli, rocznica ogłoszenia Konstytucji 3 maja,
Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Świętych apostołów Piotra i Pawła, Wniebowzięcie NMP, Wszystkich Świętych, Niepokalane Poczęcie, Boże Narodzenie7.
Dyskusję wśród ewangelików wywołało usunięcie z wykazu Wielkiego Piątku
oraz uroczystości Oczyszczenia Maryi Panny. Powołując się na ustalenia konwencji
genewskiej, przypominali oni, że „Święta kościelne, uznane na terenie Górnego
Śląska przed przyłączeniem go do Polski, mogą ulec zmianie tylko za zgodą
zrzeszeń religijnych, których to dotyczy. […] Niemcom ewangelikom chodzi tu
o drugie dni świąt uroczystych, Wielki Piątek i Oczyszczenie Maryi Panny, gdzie
ten ostatni dzień jest na Śląsku, jak w wielu krajach ewangelickich, obchodzony
uroczyście”8. Ostatecznie w 1925 roku do wolnych dni świątecznych zaliczono
jeszcze Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny (2 lutego), drugi dzień Wielkanocy,
Zesłania Ducha Świętego i Bożego Narodzenia (26 grudnia)9.
5

Suche dni (kwartalne) to czas postu w Kościele katolickim na początku każdej z pór roku, obejmujący
środę, piątek i sobotę. Obchodzono je po I Niedzieli Wielkiego Postu, uroczystości Zesłania Ducha
Świętego, Święcie Podwyższenia Krzyża i po wspomnieniu św. Łucji.
6
AAN, MWRiOP, 1919–1938, Międzywyznaniowe święta. Uregulowanie dni świątecznych. Ustawa
o dniach świątecznych (ustalenie liczby), rozporządzenia o dniach wolnych od nauki szkolnej,
przepisy normujące postępowanie w czasie świąt kościelnych i państwowych, sygn. 14/mikrofilm
B-9368 [374], k. 446.
7
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 1924 r. o dniach świątecznych, Dz.
U., 1924, nr 101, poz. 928.
8
AAN, MWRiOP, 1919–1938, Międzywyznaniowe święta. Uregulowanie dni świątecznych. Ustawa
o dniach świątecznych (ustalenie liczby), rozporządzenia o dniach wolnych od nauki szkolnej,
przepisy normujące postępowanie w czasie świąt kościelnych i państwowych, sygn. 14/mikrofilm
B-9368 [374], k. 3.
9
Ustawa z dnia 18 marca 1925 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 15 listopada 1924 r. o dniach świątecznych, Dz. U., 1925, nr 34, poz. 234.
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Kalendarze drukowane w tym okresie odzwierciedlały zarówno zróżnicowanie wyznaniowe, jak i dualizm wynikający z podziału na czas sakralny i czas
świecki. Czas sakralny obejmował 12 dni świąt religijnych, czas świecki natomiast
to czas pracy oraz święta państwowe. Były to: Nowy Rok i rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja. W 1937 roku wprowadzono Święto Niepodległości jako dzień
wolny od pracy10 (tab. 42).
Drukowano kalendarze przeznaczone dla różnych grup zawodowych,
narodowościowych i wyznaniowych. W większości przypadków były one tak
redagowane, aby mogli z nich korzystać wierni różnych związków wyznaniowych.
Mimo, że układ miesięcy zgodny był ze świeckim podziałem czasu opartym na
kalendarzu gregoriańskim, to zawarte w nim informacje pozwalały na przeżywanie
kolejnych dni, tygodni i miesięcy zgodnie z kalendarzem Kościołów chrześcijańskich. Pierwszym dniem tygodnia w chrześcijańskich kalendarzach religijnych
była niedziela, a w świeckich poniedziałek.
Po objęciu władzy po zakończeniu II wojny światowej komuniści dostosowywali do swojej ideologii również kalendarz i święta. Początkowo wprowadzono
święta związane z aktualnymi wydarzeniami politycznymi. Jako pierwsze od 1945
roku zaczęto obchodzić Święto Odrodzenia Polski (22 lipca) i Święto Zwycięstwa
i Wolności (9 maja)11, nazywane później Dniem Zwycięstwa. Zlikwidowano natomiast Święto Niepodległości (11 listopada)12. Od 1945 roku uroczyście obchodzono
1 Maja, ale dopiero w 1950 roku ogłoszono je świętem państwowym13.
Z ostatecznym uregulowaniem spraw związanych z dniami wolnymi czekano aż do momentu wzmocnienia władzy. Prawnie kwestia dni wolnych od pracy
została uregulowana dopiero w 1951 roku. Na mocy ustawy14 było 12 dni wolnych
od pracy, z czego 3 o charakterze świeckim (Nowy Rok, 1 Maja, Święto Odrodzenia Polski), a 9 związanych ze świętami religijnymi wywodzącymi się z tradycji
chrześcijańskiej (tab. 43). W 1960 roku dniami wolnymi od pracy przestały być
dwa święta: Trzech Króli i Wniebowzięcia NMP15 (tab. 43).
Pomimo tych decyzji ze strony władz państwowych Kościół katolicki w Polsce
utrzymał te święta jako nakazane. Wiązało się to z utrudnieniami w uczestnictwie
we mszy św. oraz z koniecznością dostosowania jej godziny do potrzeb wiernych.
Ponadto Kościół katolicki od 1955 roku obchodzi w dniu 1 maja wspomnienie
św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika), co stanowi alternatywę dla laickiego Święta
10

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości, Dz. U. 1937, nr 33, poz. 255.
Dekret z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności, Dz. U.,
1945, nr 21, poz. 116.
12
Ustawa z dnia 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski, Dz. U., 1945,
nr 32, poz. 194.
13
Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym, Dz. U., 1950,
nr 19 poz. 157.
14
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz. U., 1951, nr 4, poz. 28.
15
Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy, Dz. U., 1960, nr
51, poz. 297.
11

211

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta
Tabela 42. Wykaz dni świątecznych (oprócz niedziel) wolnych od pracy w dwudziestoleciu
międzywojennym w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: AAN, MWRiOP, 1919–1938, Międzywyznaniowe święta.
Uregulowanie dni świątecznych. Ustawa o dniach świątecznych (ustalenie liczby), rozporządzenia
o dniach wolnych od nauki szkolnej, przepisy normujące postępowanie w czasie świąt kościelnych
i państwowych, sygn. 14/mikrofilm B-9368 [374], k. 3, 5, 6, 12, 76–77; Kalendarz ilustrowany Słowa
Pomorskiego w Toruniu na rok 1931, Drukarnia Toruńska, Toruń 1930; Bydgoski Kalendarz Informacyjny,
1934, Towarzystwo Kupców w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1934; Kalendarz ewangelicki, Tow. Ewangelickie w Cieszynie, Cieszyn 1933.

Pracy. W polskim Kościele jest ono uroczyście obchodzone od 1970 roku. Z tej
okazji w godzinach rannych lub wieczornych odprawiano msze św. Czas nabożeństw ustalono w takich godzinach, aby nie kolidował z terminem pochodów
pierwszomajowych16.
Kolejne zmiany w katolickim kalendarzu liturgicznym miały miejsce dopiero
na początku XXI wieku. Na wniosek Konferencji Episkopatu Polski Kongregacja
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła nowy wykaz świąt
nakazanych w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce. Od 2003 roku w obowiązują następujące święta nakazane: wszystkie niedziele, uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki (1 stycznia), uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (60 dni po Wielkanocy), uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), uroczystość Wszystkich
16

B. Fijałkowska, Partia, t. 2, cz. 2, 1964–1970, op. cit., s. 191.
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Tabela 43. Dni ustawowo wolne od pracy i święta nakazane w Kościele rzymskokatolickim
w Polsce po 1944 roku
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Źródło: opracowanie własne.

Świętych (1 listopada), uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)17. Zniesione zostały: uroczystość św. Józefa (19 marca), uroczystość św. Piotra i Pawła
(29 czerwca), uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
(8 grudnia). Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzona dotychczas
w ciągu tygodnia 40 dni po Wielkanocy, została przeniesiona na niedzielę następującą po niej.
Przemiany demokratyczne zapoczątkowane w latach 90. XX wieku odcisnęły
również na kalendarzu swoje piętno. W 1989 roku przywrócono zniesione po II
wojnie światowej Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)18, a w 1990
roku święto Konstytucji 3 maja19. Zniesiono natomiast Święto Odrodzenia Polski
(22 lipca)20.
Władze zaczęły zmieniać dotychczasowe prawo pracy i prawo wyznaniowe
w taki sposób, aby członkom mniejszościowych związków wyznaniowych działających na mocy ustawy dać możliwość uczestnictwa w praktykach religijnych
w dni świąt religijnych niebędących dniami wolnymi od pracy (tab. 44). Pracownik
będący członkiem tych związków wyznaniowych, prośbę o udzielenie zwolnienia
od pracy lub z zajęć szkolnych powinien zgłosić pracodawcy na siedem dni przed
świętem21. Członkom Związku Gmin Żydowskich i Kościoła Adwentystów Dnia
17

List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych, 21.10.2003, http://episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=listna1niedzieleadwentu (2.10.2010).
18
Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości, Dz. U., 1989,
nr 6, poz. 34.
19
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dz. U., 1990,
nr 28, poz. 160.
20
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski,
Dz. U., 1990, nr 28, poz. 159.
21
Par. 1.1, 2.1, Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy,
Dz. U., 1999, nr 26, poz. 235.
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Tabela 44. Święta religijne niebędące dniami wolnymi od pracy, zagwarantowane
ustawowo jako dni wolne na żądanie wiernych wyznań niekatolickich w Polsce

216

Czynniki polityczne warunkujące sytuację związków wyznaniowych
Tabela 44. cd.

Uwagi: a święto obchodzone w terminie podawanym według kalendarza gregoriańskiego; b święto
obchodzone terminie podawanym według kalendarza juliańskiego; c święto obchodzone w terminie
podawanym według kalendarza żydowskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozdz. 3, Art. 12.1, Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku
Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U., 1997, nr 41 poz. 254; Rozdz. 3,
Art. 9, Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U., 1997, nr 41, poz. 252; Rozdz. 3, Art. 11.1, Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku
Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U., 1997, nr 41, poz. 251;
Rozdz. 3, Art. 11.1, Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U., 1995, nr 97, poz. 480; Rozdz. 3, Art. 12.1, Ustawa z dnia 30 czerwca 1995
r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U., 1995,
nr 97, poz. 479; Rozdz. 3, Art. 14, Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U., 1994, nr 73, poz. 323; Rozdz. 3, Art. 9, Ustawa z dnia 20
lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.
U., 1997, nr 41, poz. 253; Rozdz. 1, Art. 14.1, Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Dz. U., 1991, nr 66, poz. 287; Dział 1, Rozdz. 1, Art. 17.1, Ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.
U., 1989, nr 29, poz. 154.

Siódmego przysługuje zwolnienie pracy od zachodu słońca w piątek wieczór do
zachodu słońca w sobotę22. Wszystkie te prawa gwarantowała ustawa o wolności
sumienia i wyznania uchwalona w 1989 roku23.

7.2. Świętowanie i praca w dni świąteczne
Ilość czasu poświęcanego na odpoczynek jest ściśle związana z czasem poświęcanym na pracę zarobkową. W II połowie XIX wieku czas pracy mógł wynosić
maksymalnie 12 godzin dziennie, czyli 72 tygodniowo. Pod koniec XIX wieku
skrócono go do 55 godzin tygodniowo. W dwudziestoleciu międzywojennym
22

Rozdz. 3, Art. 11.3, Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych
żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U., 1997, nr 41, poz. 251; Rozdz. 3, Art. 11.1, Ustawa
z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U., 1995, nr 97, poz. 481.
23
Art. 42, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach sumienia i wyznania, Dz. U., 1989, nr 29, poz. 155.
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tydzień roboczy trwał 6 dni, od poniedziałku do soboty. Niedziela była dniem
wolnym od pracy. Czas pracy w ciągu dnia był zróżnicowany w zależności od
wykonywanego zawodu. Najdłużej pracowali robotnicy najemni oraz osoby
zajmujące się handlem.
Po odzyskaniu niepodległości już w 1919 roku dla pracujących w handlu
i przemyśle został wprowadzony 8-godzinny dzień pracy od poniedziałku do
piątku i 6-godzinny w soboty. Tygodniowy wymiar pracy nie mógł przekraczać 46
godzin24. W 1919 roku uchwalono, że poza pewnymi wyjątkami praca w niedziele
i wskazane ustawą dni świąteczne jest wzbroniona25. Do tych wyjątków zaliczono
m.in. mleczarnie i kwiaciarnie26, sklepy i kioski z wyłączną sprzedażą gazet oraz
detaliczną sprzedaż dewocjonaliów. W Wielką Sobotę oraz w Wigilię Bożego
Narodzenia sklepy mogły być otwarte najpóźniej do godz. 18.0027. Do określania
godzin otwarcia sklepów ustawowo uprawnione były władze samorządowe.
Rozwiązanie takie było dogodne tylko dla chrześcijan, dyskryminowało natomiast ludność żydowską, która ze względów religijnych nie pracowała w sobotę.
W związku z tym miała możliwość legalnej pracy zarobkowej tylko przez pięć
dni w tygodniu, a nie przez sześć, tak jak reszta społeczeństwa.
Czas pracy w latach 1945–1984 nie mógł przekroczyć 46 godzin tygodniowo i 8 godzin na dobę od poniedziałku do piątku28 i 6 godzin w sobotę. Później
wprowadzono 3 soboty pracujące w miesiącu i 1 wolną. Od 1985 roku zaczął obowiązywać 42-godzinny tydzień pracy, co jednocześnie wymuszało wprowadzenie
wszystkich wolnych sobót29.
W okresie powojennym szczególne problemy w świętowaniu w soboty dnia
świętego mieli wyznawcy judaizmu oraz adwentyści. Początkowo władza starała się
tolerować zwyczaje religijne obywateli. Izrael Ciring przyjechał do Szczecina w 1946
roku. Tak wspomina podejście do przestrzegania do praw pracowniczych przez
pracodawcę: „W owym czasie pracowałem w szczecińskim Urzędzie Wojewódzkim
(pracowało tam sporo Żydów). Przed uroczystymi świętami żydowskimi ogłaszano, że
wyznawcy religii mojżeszowej są w tych dniach wolni od pracy”30. Potem stopniowo
zaczęto ograniczać możliwości świętowania szabatu przez ludność żydowską.
24

Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu, Dz. U., 1920, nr 2, poz. 7.
Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem
Przemysłu i Handlu z dnia 22 marca 1921 r. o czasie pracy w zakładach handlowych, do ustawy
z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu. Dz. U. 1921, nr 47 poz. 291.
26
Mogły być czynne do godz. 10.00.
27
Par. 11, Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 marca 1921 r. o czasie pracy w zakładach handlowych, do
ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu. Dz. U. 1921, nr 47, poz. 291.
28
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz. U., 1974, nr 24, poz. 141.
29
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu
pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy. Dz. U.,
1984, nr 51, poz. 263.
30
R. Król, Współczesne problemy środowiska Żydów szczecińskich, [w:] K. Kozłowski, J. Mieczkowski
(red.), Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej, 27 czerwca 2003 r., Oficyna
Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 159.
25
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Podobne problemy mieli adwentyści. Oni, jako jedni z nielicznych wśród
wyznań chrześcijańskich, za dzień święty uznają sobotę, a nie niedzielę. W jednym ze sprawozdań z lat 50. XX wieku, przesyłanych corocznie do UdsW można przeczytać, że „Kościół ADS [Adwentystów Dnia Siódmego] nie napotyka
w zasadzie na poważniejsze trudności. Możemy swobodnie odprawiać nasze
nabożeństwa i głosić nasze zasady. Może tylko niektórzy członkowie napotykają
trudności co do wolnej soboty w swych zakładach pracy, lecz większość zakładów
pracy zezwala odpracować naszym członkom wolną sobotę w innych dniach
tygodnia. Jedyna poważniejsza trudność polega na tym, że dyrekcja niektórych
szkół, w szczególności średnich, nie chce usprawiedliwiać nieobecności naszej
młodzieży na lekcjach w dnie sobotnie, co powoduje zniechęcenie i rozgoryczenie
samych dzieci jak również i rodziców”31. Pomimo tych zapewnień władz Kościoła adwentystów w archiwach znaleźć można wiele dokumentów wskazujących
na to, że w rzeczywistości było inaczej. Problemy z uczestnictwem w sobotnich
praktykach religijnych mieli np. uczniowie szkół czy pracownicy zatrudnieni
w różnych zakładach przemysłowych. W przypadku gdy kierownictwo zakładu
lub dyrekcja szkoły utrudniała święcenie dnia sobotniego, adwentyści składali
zażalenia do WdsW. Urząd jednak stosując się do zaleceń UdsW rozstrzygnięcie
spornych spraw pozostawiał w gestii bezpośrednich przełożonych, przenosząc
w ten sposób ewentualne konflikty na poziom lokalny.
Ciekawym przykładem rozwiązywania tego typu problemów jest wyjaśnienie z 1950 roku przesłane przez UdsW do Referatu Wyznaniowego Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. W piśmie urzędnicy z Warszawy
wyjaśniali, że „1. Unia Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce jest związkiem religijnym prawnie zarejestrowanym przez państwo decyzją Ministra Administracji
Publicznej z dnia 26 kwietnia 1946 r. Ldz. V.241/46
2. Jedną z istotnych cech konfesyjnych tego związku religijnego jest obchodzenie przez Adwentystów Dnia Siódmego dnia świątecznego w soboty zamiast
w niedziele.
3. Fakt prawnego uznania Unii Adwentystów Dnia Siódmego nie daje podstaw do generalnego zwolnienia członków tego związku religijnego od pracy
w dnie sobotnie.
4. W wypadkach indywidualnych kierownicy zakładów i przedsiębiorstw
mogą pozytywnie załatwić prośby członków Unii adwentystów Dnia Siódmego
o zwolnienie z pracy w dnie sobotnie pod warunkiem: (a) że zwolnienie nie naruszy
prawidłowego biegu pracy w zakładzie, (b) że nie ucierpi na tym interes publiczny,
(c) że zwolniony odpracuje opuszczone godziny w innej porze i innym dniu tygodnia
(szczególnie dotyczy to zakładów, gdzie praca trwa bez przerwy i na zmiany)32.
31
32

APKr, AmK, WdsW, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, 1953–1989, sygn. 29/1431/413, k. 15.
Urząd do spraw Wyznań, do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Referat Wyznaniowy,
Kraków, Warszawa 17 sierpnia1950 r., L.dz. W.III. 10/1366/50, APKa, UW Śl., WdsW, Kościół
Adwentystów Dnia Siódmego. Katowice, 1950–1989, sygn. 543/1/658, k. 177.
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Podobne stanowisko w sprawie rozstrzygania sporów pomiędzy adwentystami a kierownictwem zakładów przemysłowych zajmowali też pracownicy WdsW
w Białymstoku i w Szczecinie. W swoich decyzjach powoływali się na ówczesną
podstawę prawną. Twierdzili, że „Zwalnianie pracowników wyznawców religii
Zboru Adwentystów Dnia Siódmego od pracy w dniach nie objętych ustawą z dnia
18 stycznia 1951 roku (Dz. U. R.P. Nr 4, p. 28) o dniach wolnych od pracy z powodu
świąt religijnych obchodzonych przez tych pracowników nie jest zagadnieniem
ani wolności sumienia ani wyznania, ani praw (art. 69 i 70 Konstytucji), lecz zagadnieniem dyscypliny pracy, normowanym ust. 8 pisma okólnego nr 2 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 roku w sprawie wykonania postanowień
ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy (M.P. Nr A-66, p. 776).
Sprawa natomiast wyznania i wykonywania przepisów religijnych jest sprawą prywatną każdego obywatela, w którego interesie leży uregulowanie jej w ten
sposób, aby nie powodowała kolizji z ustawodawstwem państwowym”33.
Pozostałe wyznania chrześcijańskie miały trochę łatwiejszą sytuację w przestrzeganiu zakazu pracy w niedzielę, ponieważ oficjalnie był to dzień wolny od
pracy. W praktyce jednak władza robiła wszystko, aby stopniowo wymazywać
z pamięci religijny wymiar tego dnia. Cel ten realizowano na dwa sposoby: organizując różne imprezy kulturalne i rekreacyjne lub czyny społeczne. O ile w przypadku imprez uczestnictwo było dobrowolne, to najczęściej udział w czynach
społecznych były obowiązkowy. Nieobecność była traktowana jako działalność
wywrotowa wymierzona przeciwko państwu i często karana.

7.3. Czynniki warunkujące wykorzystanie czasu
na czynności religijne

Podział czasu na święty i świecki jest wypadkową religijności człowieka, zasad
obowiązujących w związku wyznaniowym oraz zarządzeń administracji państwowej. W większości przypadków, w skali ogólnokrajowej, czas sakralny wolny
od pracy ustanawiała administracja państwowa w porozumieniu ze związkami
wyznaniowymi. Najczęściej były to dni ważniejszych świąt religijnych dominującego związku religijnego oraz święta państwowe. Mniejszości wyznaniowe
otrzymywały zgodę na celebrowanie swoich świat.
Ważnym elementem obecności człowieka religijnego w przestrzeni religijnej
jest cotygodniowe uczestnictwo w nabożeństwie oraz celebracja świąt zgodnie
z kalendarzem religijnym. W ostatnim stuleciu w religijnym kalendarzu miejskim
zaszły bardzo duże zmiany. Były one skutkiem nie tylko przemian kalendarium,
przemian gospodarczych czy religijnych, ale także globalizacji34.
33

Fragment pisma z dn. 22 czerwca 1955 roku. APSz, PWRN Sz, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
1951–1974, sygn. 356/14808. Zob. także: APB, UW Bi, WdsW, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.
Zbór w Białymstoku, 1951–1989, sygn. 71/VIII/2, k. 110–111.
34
P.J. Śliwiński, Globalizacja kalendarza miejskiego? (Obserwacje na przykładzie Krakowa), [w:] A. Koseski,
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Obchody większości świąt religijnych są związane z dniami wolnymi od
pracy oraz widoczne w przestrzeni publicznej poprzez m.in. okolicznościowe
dekoracje czy procesje. W ten sposób następuje wizualizacja kalendarza religijnego. Jest to jeden ze sposobów, w jaki człowiek religijny może zaakcentować swą
obecność w świecie.
Wydawać by się mogło, że zarówno liczba świąt, jak i sposób ich obchodzenia są takie same na przestrzeni wieków. Analizując czas sakralny w XX stuleciu
zauważamy, zauważyć można, że zmiany cywilizacyjne oraz czynniki polityczne
nie pozostały bez wpływu na ilość, charakter i sposób obchodzenia świąt.
W okresach prześladowań związków wyznaniowych były trudności
w uczestnictwie w cotygodniowej modlitwie wspólnotowej. Stopniowe zmniejszanie się liczby wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy św. lub sobotnich
nabożeństwach lub modlitwach jest także jednym z przejawów sekularyzacji społeczeństwa. Zjawisko to zauważane jest nie tylko w Kościele rzymskokatolickim,
ale również w innych wyznaniach35.
Mówi się o tzw. katolikach miejskich, którzy traktują niedzielę jak każdy dzień
roboczy i od dłuższego czasu nie uczestniczą we mszy św. Można ich podzielić
na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się osoby z różnych powodów podejmujące
pracę w niedzielę i tym samym rezygnujące z udziału w niedzielnej liturgii. Drugą
grupę stanowią osoby, które nie pracują w niedzielę, ale dzień ten spędzają na
sposób świecki, nie dostrzegając jego sakralnego charakteru36. Wybór świeckich
form wypoczynku niedzielnego ma ścisły związek z osłabieniem wiary. Większa
obojętność religijna sprzyja wybieraniu świeckich form spędzania czasu wolnego
w niedziele i vice versa37.
Podejmowanie pracy w dni świąteczne jest uwarunkowane wieloma czynnikami. W zależności od indywidualnej sytuacji każdego człowieka praca w dni
świąteczne może być dobrowolna, związana z np. (a) wykonywanym zawodem
(np. dyżur lekarski, policyjny itp.) lub (b) z chęcią zarobienia dodatkowych
pomiędzy pomimo posiadania odpowiednich dochodów, (c) brakiem potrzeby
świętowania. Przymus pracy może być natomiast związany (a) z koniecznością
pracy, aby utrzymać rodzinę ze względu na niskie dochody, (b) przymusem
administracyjnym wprowadzonym przez administrację państwową, (c) z poczuciem obowiązku w związku z wykonywanym zawodem. Dla jednych praca
w niedzielę podejmowana w związku z wykonywanym zawodem rzeczywiście
A. Stawarz (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce, Polskie Towarzystwo
Etnologii Miasta, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Muzeum Niepodległości oraz Miasta
st. Warszawa, Warszawa–Pułtusk 2002, s. 49–56.
35
W. Nowak, Świętowanie niedzieli u protestantów, [w:] E. Mateja, R. Pierskała (red.), Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym, Opolska Biblioteka Teologiczna, 2001, t. 45, s. 87.
36
J. Baniak J., Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, ZW Nomos,
Kraków 2007, s. 49.
37
J. Baniak J., Desakralizacja kultu religijnego, op. cit., s. 55.
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Rycina 40. Czynniki warunkujące dzień święta religijnego jako wolny od pracy
Źródło: opracowanie własne.

może być podejmowana dobrowolnie, a dla innych tylko w ramach wykonywania
obowiązku służbowego.
W tradycyjnych warunkach społeczno-politycznych dla człowieka religijnego czas sakralny zawsze jest dniem przeznaczonym w pierwszej kolejności na
czynności religijne, a dopiero później na wypoczynek. Współczesne społeczeństwa jednak nie funkcjonują w oparciu o tak proste zasady. To, czy czas sakralny
będzie dla konkretnego człowieka religijnego dniem wolnym od pracy, zależy od
wielu czynników. Najważniejsze są czynniki religijne, ponieważ to przestrzeganie
zasad wiary decyduje o żywotności danego związku wyznaniowego (ryc. 40). Do
grupy tych czynników zaliczono: (a) zmiany poziomu religijności, (b) zmiany ka222
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lendarza liturgicznego, i związany z nim (c) zakaz pracy w dni świąteczne. Drugą
grupę stanowią, zależne od państwa, czynniki polityczne, takie jak: (a) zmiany
liczby świąt spowodowane czynnikami politycznymi lub gospodarczymi oraz
(b) zniesienie świąt religijnych związane z eliminacją religii z życia publicznego.
Kolejną grupę stanowią czynniki gospodarcze. Są to: (a) potrzeby gospodarcze
kraju; (b) konieczność utrzymania pracy; (c) praca w zawodach wymagających
pracy w niedzielę i święta; (d) pragnienie zwiększenia dochodów finansowych.
Czynnikami społecznymi mającymi wpływ na wykorzystanie czasu sakralnego
są: (a) zmiany stylu życia, (b) wpływ społeczności lokalnej.

7.4. Wybrane aspekty życia religijnego
Stopniowe zmniejszanie czasu pracy oraz zmiany społeczne i związane z tym
powstanie nowych form rekreacji sprawiły, że ludność miejska zaczęła aktywnie
spędzać czas w dniach wolnych od pracy. Aktywność ta w zależności od pory
roku mogła obejmować uczestnictwo w życiu towarzyskim, kulturalnym czy
sportowym. Skutki tych przemian uwidaczniały się również w sferze religijnej.
Duchowni różnych Kościołów obserwowali stopniowy spadek aktywności wiernych w życiu wspólnoty. Wymiernym wskaźnikiem potwierdzającym ten proces
było stopniowe zmniejszanie się liczby osób uczestniczących w cotygodniowych
nabożeństwach.

7.4.1. Kościół rzymskokatolicki
Według Daniela Olszewskiego początek dechrystianizacji na przełomie XIX i XX
wieku w środowiskach miejskich na ziemiach polskich związany był ze zbyt
wolnym rozwojem sieci parafialnej, a co się z tym wiązało — z brakiem opieki
duszpasterskiej wśród dużej grupy ludności robotniczej oraz z rozwojem ruchów
o doktrynie socjalistycznej. Kolejność procesów „dechrystianizacji” obejmowała następujące etapy: (a) brak rozwoju nowych parafii w stosunku do potrzeb
ludności, (b) osłabienie intensywności praktyk religijnych, (c) zmiany postaw
i poglądów religijnych38.
Historycznie uwarunkowane niekorzystne warunki uczestnictwa w praktykach religijnych mieli katolicy w cesarstwie niemieckim i rosyjskim. W przypadku Polaków pracujących w cesarstwie niemieckim na poziom życia religijnego
mogła mieć wpływ częstość uczestnictwa w niedzielnych praktykach religijnych.
Niedzielna msza św. w języku polskim dla Polonii w Szczecinie od początku XX
wieku odprawiana była raz w miesiącu o godz. 6.00 rano. Wczesna pora odprawiania miała zniechęcić wiernych do uczestnictwa, tak aby ją później zlikwidować
z powodu niskiej frekwencji39.
38
39

D. Olszewski, Polska kultura religijna, op. cit., s. 246.
L. Bończa-Bystrzycki, Kościół katolicki, op. cit., s. 251.
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Władze rosyjskie w Białymstoku w 1906 roku po raz pierwszy od 65 lat
wyraziły zgodę na zorganizowanie procesji w święto Bożego Ciała. Oprócz tego
w tym samym czasie władza zorganizowała pochód dla uczczenia przejścia grekokatolików na prawosławie. W czasie katolickich obchodów doszło do incydentu.
Wskutek wybuchu bomby zginęła jedna osoba. O eskalację konfliktu władze
rosyjskie oskarżyły Żydów.
Problem z religijnym przeżyciem uroczystości Bożego Ciała mieli również
katolicy w cesarstwie niemieckim. Tak tą sytuację relacjonowano w „Dzienniku
Bydgoskim” z 3 czerwca 1920 roku: „Boże Ciało jest świętem urzędowem. Gdy dawniejszymi laty ukrywać prawie musieliśmy się w dniu tej uroczystości, należącej do
największych w kościele katolickim, gdy wtedy naokół wrzała praca – obecnie uroczystość Bożego Ciała nosi charakter święta, w którym ustaje wszelka praca”40.
Pod koniec lat 40. XX wieku w Polsce władze partyjne jeszcze nie zakazywały członkom partii i przedstawicielom administracji państwowej uczestnictwa
w uroczystościach religijnych. Przedstawiciele władz uczestniczyli np. w uroczystościach Bożego Ciała we Wrocławiu w 1946 roku. W procesji wzięło wtedy udział
około 60 tys. osób41. Podobnie, w 1947 roku w Szczecinie w procesji Bożego Ciała
„Z ramienia władzy weźmie udział wojewoda lub osoba wytypowana”42.
W późniejszym okresie władza wydała zarządzenie zobowiązując Kościół
rzymskokatolicki do występowania o zgodę na odbycie procesji. Każda parafia,
chcąc zorganizować procesję Bożego Ciała, musiała jej trasę zgłosić do odpowiedniego organu administracji państwowej (m.in. Prezydium Rady Dzielnicowej,
Wydział do spraw Wyznań), aby uzyskać jego zgodę43. Zgłaszanie trasy i miejsca
usytuowania ołtarzy miało nie tylko na celu względy bezpieczeństwa, m.in.
konieczność zabezpieczenia ruchu drogowego, ale było jednym ze sposobów
represjonowania Kościoła. Przykładem mogą być przygotowania do procesji
Bożego Ciała w Krakowie-Bieńczycach. „Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej, Nowa Huta w Krakowie, Wydział spraw Wewnętrznych […] Zezwala
na zorganizowanie i odbycie zgromadzenia w formie procesji w dniu 9 czerwca
1966 r. w godzinach 17–19 trasą: drogą przez wieś Bieńczyce, ul. Kocmyrzowską
i chodnikiem do placu targowego do kaplicy w Bieńczycach. Ołtarze usytuowane
będą: 1. Przy figurze we wsi Bieńczyce, 2. Przy drodze we wsi Bieńczyce, 3. Na
placu targowym, 4. Na trasie przy chodniku. Nie zezwala się na ustawienie ołtarza
przy ul. Kocmyrzowskiej”44.
Praktyki religijne obejmują nie tylko religijne obchodzenie niedzieli i świąt
religijnych. Ważną rolę w życiu każdego człowieka wierzącego odgrywają indy40

Cyt za: Z. Jarkiewicz, Kościoły bydgoskie po wyzwoleniu miasta z pruskiej niewoli w 1920 r. w świetle
publikacji Dziennika Bydgoskiego, Kronika Bydgoska, 1996, t. 18, s. 198.
41
M. Ordyłowski, Kościół a życie codzienne, op. cit., s. 143.
42
APSz, UWSz, Wydz. Społ.-Polit., Sprawy wyznaniowe, 1947, sygn. 985/1294/00068.
43
APSz, PWRN Sz, sygn. 356/14715, k. 205–209.
44
APKr, AmK, WdsW, Parafia pw. MB Królowej Polski, Bieńczyce I, Kraków-Nowa Huta, 1954–1967,
sygn. 29/1431/199, k. 135.
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Tabela 45. Hierarchia zajęć czasu wolnego lub czynności mieszkańców Polski według
częstotliwości ich wykonania w 1976 roku z uwzględnieniem grup społecznych

Uwagi: numer wskazuje rangę czynności. Cyfra 1 oznacza pierwsze miejsce w hierarchii wartości.
Źródło: L. Adamczuk, Budżet czasu mieszkańców Polski, op. cit., s. 34.

widualne praktyki religijne. W badaniach budżetów czasowych prowadzonych
przez GUS w 1976 roku praktyki i inne zajęcia religijne w hierarchii wykonywanych czynności plasowały się w przedziale od 3. do 12. miejsca (tab. 45). We
wszystkich grupach społecznych razem i w każdej z osobna 1. miejsce zajmowało
oglądanie telewizji. Praktyki religijne znalazły się dopiero na 6. miejscu. Największe znaczenie w życiu przypisywali im rolnicy indywidualni (3. miejsce) oraz
emeryci i renciści (5. miejsce), a najmniejsze robotnicy do różnych prac prostych
(12. miejsce). W przypadku grup zawodowych związanych z wykonywaniem
zawodów typowych dla obszarów miejskich ranga życia religijnego w hierarchii
wykonywanych czynności plasowała się na miejscach od 6. do 9.
Kolejne często zadawane pytanie dotyczy czasu poświęcanego na kult religijny w poszczególne dni tygodnia. Dla katolików szczególnie ważną rolę pełnią
praktyki niedzielne (uczestnictwo we mszy św.). Mimo, że są one zewnętrznym
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przejawem religijności, to mają duże znaczenie dla określenia poziomu religijności
społeczeństwa45.
W 1984 roku odsetek mieszkańców pięciu miast Polski (Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia), którzy wykonywali czynności religijne w całym
tygodniu, wahał się od 16,3% w Warszawie do 23,8% w Krakowie wśród osób
biernych zawodowo, a wśród osób czynnych zawodowo od 8,6% w Łodzi do 16,2%
w Poznaniu (ryc. 41). Podobna sytuacja była w przypadku czasu przeznaczanego
w całym tygodniu na czynności religijne (ryc. 42). Najwięcej czasu poświęcały na
nie osoby bierne zawodowo zamieszkałe we Wrocławiu (8 h 56 min.), a najmniej
mieszkańcy Poznania (4 h 29 min.). Wśród osób czynnych zawodowo najwięcej
czasu na czynności religijne przeznaczali Poznanianie (5 h 1 min.), a najmniej
Wrocławianie (3 h 59 min.).
Czynni i bierni zawodowo mieszkańcy badanych miast Polski najwięcej
czasu (około 1 h) na czynności religijne poświęcali w niedzielę (ryc. 43, 44). Ilość
tego czasu była podobna w obu kategoriach. Odsetek osób czynnych zawodowo
uczestniczących w niedzielnych praktykach religijnych wahał się od 44,6% w Łodzi do 79,2% w Poznaniu (ryc. 43). Różnice natomiast pojawiają się w ilości czasu
poświęcanego na czynności religijne w tygodniu (ryc. 45, 46). W tym przypadku
więcej czasu na czynności religijne poświęcają bierni zawodowo.
W Kościele rzymskokatolickim wierni mają nakaz uczestniczenia w niedzielnej mszy św. pod karą grzechu. Głęboka wiara u katolików znajduje odbicie w większej świadomości obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św.
Problemy z wiarą lub jej brak przejawiają się natomiast osłabieniem lub brakiem
poczucia tego obowiązku46.
Badania uczestnictwa w niedzielnej mszy św. prowadzone przez ISKK
SAC wykazały, że wskaźnik dominicantes badanych miast w 1995 i 2005 roku jest
w znacznej większości niższy zarówno od średniej krajowej (1995 – 46,8%, 2005 –
45%), jak i od średniej diecezji, na terenie której znajdują się dane miasta (ryc. 47).
W 1995 roku poziomem religijności wyższym od średniej w diecezji cechowały
się Częstochowa, Łódź, Sosnowiec i Warszawa, a w 2005 roku tylko Sosnowiec.
W pozostałych miastach, z wyjątkiem Bydgoszczy, w badanym okresie czasu
zaznaczyła się wyraźna tendencja spadkowa wskaźnika dominicantes.
W 2005 roku, oprócz Bydgoszczy (47,8%) i Białegostoku (46,5%), Kraków
(45,8%) może być zaliczony do miast o jednym z najwyższych wskaźników dominicantes. W skali wewnątrzmiejskiej w Krakowie wartości wskaźnika wahają się
od 18,5% w parafii Wszystkich Świętych (kościół pw. śś. Piotra i Pawła przy ul.
Grodzkiej) do 218,4% w parafii św. Anny (ul. Św. Anny). Również znacząco wysokie wartości wskaźnika notowane są w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej
45

J. Mariański, Niedzielne i wielkanocne praktyki religijne, [w:] W. Zdaniewicz (red.), Religijność Polaków
1991–1998, Instytut Wydawniczy PAX–Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa
2001, s. 82.
46
J. Baniak, Desakralizacja kultu religijnego, op. cit., s. 47.
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Rycina 41. Odsetek osób biernych i czynnych zawodowo wykonujących czynności religijne
w ciągu całego tygodnia w 1984 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dobowy budżet czasu mieszkańców Krakowa, op. cit., s. 65, 67,
77, 79; Dobowy budżet czasu mieszkańców Łodzi, op. cit., s. 65, 67, 77, 79; Dobowy budżet czasu mieszkańców
Poznania, op. cit., s. 65, 67, 77, 79; Dobowy budżet czasu mieszkańców Warszawy, op. cit., s. 65, 67, 77, 79;
Dobowy budżet czasu mieszkańców Wrocławia, op. cit., s. 65, 67, 77, 79.

Rycina 42. Czas przeznaczany na czynności religijne w całym tygodniu przez osoby bierne
i czynne zawodowo w 1984 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: jak w ryc. 41.
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Rycina 43. Odsetek osób czynnych zawodowo wykonujących czynności religijne
w poszczególne dni tygodnia w 1984 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: jak w ryc. 41.

Rycina 44. Czas przeznaczany na czynności religijne przez osoby czynne zawodowo
w 1984 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: jak w ryc. 41.
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Rycina 45. Odsetek osób biernych zawodowo wykonujących czynności religijne
w poszczególne dni tygodnia w 1984 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: jak w ryc. 41.

Rycina 46. Czas przeznaczany na czynności religijne przez osoby bierne zawodowo
w poszczególne dni tygodnia w 1984 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie: jak w ryc. 41.
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Rycina 47. Wartość wskaźnika dominicantes wybranych miast i diecezji w roku 1995
i 2005
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ISKK SAC.

Maryi Panny (175,5%), Św. Bartłomieja Apostoła (141,6%), Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika i Św. Wacława Męczennika (127,3%), Świętego Krzyża (116,2%),
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (105,9%).
Na pierwsze miejsce parafii św. Anny (218,4%) wpływ miało przede wszystkim cieszące się dobrą opinią i długimi tradycjami duszpasterstwo akademickie
i dobrzy kaznodzieje, co z kolei przyczyniło się do powstania silnych więzi z kościołem zarówno w czasie studiów, jak i po ich ukończeniu. Trzeba zaznaczyć,
że kościół św. Anny, zbudowany w stylu barokowym, odznacza się bogatymi
walorami architektonicznymi, a jego położenie w sąsiedztwie Plant w pobliżu
węzła komunikacyjnego przy Teatrze Bagatela daje możliwość łatwego dojazdu
z różnych części miasta. W obrębie historycznego centrum znajdują się taż parafie
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Bazylika Mariacka), Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Św. Wacława Męczennika (na Wawelu), Świętego Krzyża.
Są to, podobnie jak parafia św. Anny, ośrodki duszpasterskie o długiej tradycji.
Wśród ośrodków o najwyższej wartości wskaźnika na uwagę zasługuje istniejąca od 1266 roku parafia Św. Bartłomieja Apostoła (Kraków-Mogiła). Szczególne
miejsce w przestrzeni religijnej Krakowa zajmuje ona od marca 1951 roku, kiedy
to na mocy dekretu kard. Adama Sapiehy przeszła pod opiekę oo. cystersów. Na tej
decyzji zaważyła w dużej mierze duża liczba mieszkających w klasztorze kapłanów,
którzy mogliby w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowania duszpasterskie w Nowej
Hucie. Cysterska parafia była najważniejszym miejscem nie tylko duszpasterstwa
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ISKK SAC.

Rycina 48. Wartość wskaźnika dominicantes w parafiach krakowskich w 2005 roku
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Rycina 49. Wartość wskaźnika dominicantes w parafiach łódzkich w 2005 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ISKK SAC.

mieszkańców „miasta bez Boga”47, lecz także oporu przeciwko władzy komunistycznej. Ostatnia parafia o jednym z najwyższych wskaźników dominicantes, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Kraków-Azory), została
erygowana w 1940 roku, a jej opiekunami zostali oo. franciszkanie.
47

W założeniach partii Nowa Huta miała być miastem bez obiektów sakralnych.
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Najniższa wartość wskaźnika występuje w parafiach: Wszystkich Świętych
(18,5%), Najświętszego Serca Pana Jezusa (19%), Św. Antoniego z Padwy (21,2%),
Matki Bożej Pocieszenia (25,9%). Poza parafią Wszystkich Świętych, założonej
w XIII wieku, i św. Antoniego z Padwy w 1949 roku pozostałe dwie są to stosunkowo młodymi ośrodkami duszpasterskimi erygowanymi po 1981 roku (ryc. 48).
Łódź jest zaliczana do miast o jednym z najniższych wskaźników dominicantes. W latach 1995–2005 zanotowano tu spadek odsetka osób uczestniczących
w niedzielnej mszy św. z 40,6 do 28,2%. Zróżnicowanie wskaźnika dominicantes
w parafiach łódzkich w 2005 roku wahało się od 13% w parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny do 97,4% w jednej z najstarszych, prowadzonej
przez franciszkanów parafii Św. Antoniego Padewskiego i Św. Jana Chrzciciela
(ryc. 49). Również wysoka wartość wskaźnika notowana była we franciszkańskiej
parafii Matki Bożej Anielskiej (71,5%).
Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w parafii Św. Apostołów Piotra
i Pawła (14,7%), Zesłania Ducha Świętego (15,8%) i Najświętszej Maryi Panny
Łaskawej (15,9%).
W sytuacji istnienia kilku parafii na terenie jednej jednostki administracyjnej
obserwowane jest zjawisko tzw. churchingu. Polega ono przede wszystkim na
uczestnictwie we mszy św. poza parafią. Obecnie zjawisko to jest obserwowane
w dużych miastach, ale jeszcze słabo zbadane. Na zróżnicowanie wskaźnika dominicantes w skali wewnątrzmiejskiej poza wiarą i czynnikami ekonomicznymi (np.
koszty dojazdu) może mieć wpływ jeszcze: (a) więź z parafią, (b) jakość duszpasterstwa (kazania, liturgia i czas trwania mszy św.), (c) czynniki pozareligijne (np.
udział we mszy św. i spacer niedzielny w centrum miasta czy w parku).
W Katolickim kościele obrządku ormiańskiego uczestnictwo w niedzielnej
mszy św. jest uważane za akt pobożności. Nieobecność podczas niedzielnej liturgii
nie jest grzechem. W latach 2003–2006 w niedzielnej liturgii w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Smoleńsk w Krakowie uczestniczyło po około 30 osób.
Wśród wiernych znaczną większość stanowiły osoby starsze48.

7.4.2. Inne kościoły chrześcijańskie
Już w XIX wieku duchowni ewangeliccy zaczęli obserwować stopniowe zmniejszanie się liczby wiernych biorących czynny udział w życiu religijnym parafii.
Proces ten szczególnie intensywnie widoczny był w ewangelickich parafiach
miejskich. Zachodzące zmiany opisywane są na przykładzie parafii warszawskiej
i poznańskiej.
Wśród protestantów warszawskich pod koniec XIX i na początku XX wieku
bardzo religijni byli robotnicy, rzemieślnicy i kupcy. Więź ze zborem oraz indywidualna religijność ludności wywodzącej się z inteligencji i burżuazji stopnio48

D. Ziętek, Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze, ZW Nomos, Kraków 2008,
s. 301–304.

233

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta

wo ulegała osłabieniu49. I jak pisano
w „Zwiastunie”: „Przyjść do kościoła
nie można bo to i owo wstrzymuje, ale
po Ogrodzie Saskim w czasie nabożeństwa się przechadzać, na to jest czas”50.
Na przykład w 1902 roku w zgromadzeniach zborowych w warszawskiej
parafii ewangelicko-augsburskiej św.
Trójcy uczestniczyło 77 osób. W 1910
roku liczba ta wynosiła już 991 osób
(tab. 46).
Uwagi: a liczba parafian szacowana jest na 14 tys.
Zmiana postaw wobec życia reliosób; b liczba wiernych – 15 tys. osób.
gijnego u tej grupy ludności była zwiąŹródło: opracowanie własne na podstawie: W.
zana m.in. z dominacją w tych kręgach
Nast, Dzieje Parafii Warszawskiej w XIX i XX w.,
postaw pozytywistycznych, czego
[w:] J. Gardawski, A. Wołodko (red.), Ewangelicy
skutkiem była stopniowa laicyzacja
w dziejach Warszawy. Materiały z sesji naukowej
społeczeństwa. Zdarzały się przypadki,
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie – 13
czerwca 2008, Biblioteka Uniwersytecka w Warże chodzono do kościoła na nabożeńszawie–Parafia Ewangelicko-Augsburska Św.
stwa w niedzielę. Nie było to jednak
Trójcy, Warszawa 2008, s. 27–28.
cotygodniowe uczestnictwo51.
Spadek liczby osób uczestniczących w praktykach religijnych w ewangelickich parafiach Poznania i Bydgoszczy
był obserwowany już w połowie XIX wieku. W 1910 roku najwyższy wskaźnik
osób przystępujących do komunii św. notowany był w najstarszej ewangelickiej
parafii Poznania – Św. Krzyża, a obejmującej również przedmieścia o wiejskim
charakterze (Zakrzewo i Starołęka) wynosił on tam 48,6%, w parafii św. Pawła —
40%, a w parafiach założonych na obszarach przedmieść (Jeżyce, Łazarz, Wilda)
przyłączonych do miasta w 1900 roku już tylko od 30 do 35%. Szczególnie niski
wskaźnik uczestnictwa w niedzielnych praktykach religijnych na przedmieściach
można tłumaczyć dużą mobilnością mieszkańców. W parafii Chrystusa w dzielnicy Łazarz mieszkali urzędnicy oraz kolejarze, którzy byli bardzo mobilną grupą
zawodową. Ważnym motywem rezygnacji z uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach były nowe możliwości spędzania wolnego czasu, np. bardzo modne
wówczas niedzielne wyjazdy do Puszczykowa, położonego 16 km na południe
od Poznania52.
W niektórych Kościołach chrześcijańskich również obserwowane jest stopniowe zmniejszanie się liczby wiernych uczestniczących w niedzielnej modlitwie
wspólnotowej. Na początku XXI wieku w parafii ewangelicko-reformowanej w ŁoTabela 46. Frekwencja podczas
zgromadzeń zborowych w warszawskiej
parafii ewangelicko-augsburskiej
św. Trójcy w latach 1902–1910

49

T. Stegner, Ewangelicy warszawscy, op. cit., s. 188–189.
Korespondencja z Warszawy, Zwiastun Ewangeliczny, 1871, nr 10; cyt. za: T. Stegner, Ewangelicy
warszawscy, op. cit., s. 188.
51
F. Hoesick, Powieść mojego życia, t. 1, s. 221, cyt. za: T. Stegner, Ewangelicy warszawscy, op. cit., s. 188.
52
O. Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem 1815–1918, Wyd. Nauk. Semper, Warszawa 2001, s. 25–26.
50
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dzi w nabożeństwach uczestniczyło od 30 do 40 osób ze 110 osobowej parafii53.
Z kolei z 1000 osób należących do Kościoła Prawosławnego tylko 40 brało udział
w nabożeństwach w cerkwi54.
Na początku lat 70. XX wieku nabożeństwa w kaplicy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie odbywały się w niedzielę i święta o godz. 10.00, wyjątkowo także
po południu o 17.00 oraz w czwartki o godz. 18.00. Frekwencja na nabożeństwach
niedzielnych wynosiła przeciętnie 80 osób, a na czwartkowych — 30 osób55.
Spadek liczby osób uczestniczących w niedzielnej mszy św. był notowany
również w parafiach Kościoła Polskokatolickiego. W 1969 roku w sprawozdaniu,
które zostało przesłane do WdsW w Krakowie, pisano: „Tut. Parafia w Krakowie, ul. Łagiewnicka, po podziale na 3 (Friedleina i Kopernika) liczy zaledwie
300 osób, spośród której to liczby zaledwie 100 osób uczęszcza stale w niedzielę
i święta na nabożeństwa i składa na tacę skromne ofiary. Natomiast około 200
osób przychodzi do kościoła podczas największych świąt, tj. kilka razy w roku.
Taka bowiem „moda” niepraktykowania zaistniała w wielkich miastach i to we
wszystkich wyznaniach”56.

7.4.3. Żydzi i karaimi
W środowisku żydowskim znaleźć można było zarówno żydów ortodoksyjnych,
bardzo związanych z religią i prowadzących bardzo aktywne życie religijne, jak
grupę osób obojętnych religijnie, zachowujących tradycje religijne związane tylko
z ważniejszymi świętami57.
Tak w latach I wojny światowej, jak i w dwudziestoleciu międzywojennym,
poza świętami religijnymi, w synagogach modlono się również w święta narodowe, np. święto uchwalenia Konstytucji 3 maja58, czy w intencji marszałka Józefa
Piłsudskiego.
W wyznaniu mojżeszowym dniem świętym w tygodniu jest sobota. Nie
zawsze jednak udawało się ten nakaz zachowywać. Głównymi przyczynami odstępowania od reguł religijnych były: (a) obowiązek zawodowy, np. w związku
z miejscem zatrudnienia w fabryce, (b) uczęszczanie do szkoły, (c) stopniowy
zanik tradycji religijnej (sekularyzacja).
Ciekawym przykładem ilustrującym problem pracy zarobkowej m.in. w sobotę są wyniki ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych wśród
przedsiębiorstw żydowskich. W 1921 roku w Białymstoku było 1716 czynnych
53
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zakładów, z czego w sobotę pracowało 165 (9,6% ogółu żydowskich przedsiębiorstw). W niedzielę czynnych było 1387 (80,8%) zakładów, a w sobotę i niedzielę
tylko 132 (7,7%). Sześć dni w tygodniu było czynnych 79% ogółu żydowskich
przedsiębiorstw, w 5 dni tylko 15,6%. W sobotę pracowały zakłady przemysłu
włókienniczego (30,7%), np. Fabryka Towarzystwa Białostockiej Manufaktury
„E. Becker i s-ka” (fabryka jedwabnych pluszów), i czyszczenia (32,6%). W zakładach tych zatrudnionych było 2930 żydowskich robotników, z czego w sobotę
pracowało 579 (19,8%) osób, a w niedzielę 1991 (67,9%) osób59.
Dla dzieci żydowskich uczęszczanie do szkoły w soboty było dużym problemem z dwóch powodów. Sobota była dniem świątecznym i tradycją było spędzanie tego dnia w rodzinnym gronie. Obowiązywał wówczas zakaz pracy, który
obejmował również pisanie. Atmosferę tamtych dni wspomina jeden z gdańskich
Żydów: „W piątek wieczór ojciec uczęszczał na nabożeństwo […]. Piątek wieczór
był zawsze oczekiwany z niecierpliwością, ponieważ był specjalnym wieczorem
[…]. Niestety w sobotę rano brat i ja musieliśmy iść do szkoły […]”60.
Tak obchodzenie szabasu w okresie międzywojennym wspomina mieszkaniec Poznania: „Nie było u nas religijnego obchodzenia szabasu, ale moja matka
zapalała świece w piątek wieczór i jedzenie było koszerne. […] W sobotę i w niedzielę sklep był zamknięty i mój ojciec miał wtedy wolne. Wtedy jechaliśmy do
parku na Sołaczu na łódki, a czasem do Golęcina do lasu. Nie jechaliśmy tam autem
(było firmowe), chyba dorożką czy tramwajem. Czasem w niedzielę chodziliśmy
z rodzicami spacerować po pl. Wolności albo kąpać się nad Wartę w okolicy domu,
gdzieś koło al. Szelągowskiej […]”61.
I jeszcze inne wspomnienia z międzywojennego Poznania: „Kiedy przychodził szabas, […] odświętnie ubrani całą rodziną szli do bożnicy. Co piątek ojciec
dumnie prowadził swoich trzech synów do mykwy […]. Po mykwie wracaliśmy
do domu w świeżej bieliźnie i świątecznej odzieży, skąd z pojawieniem się pierwszej gwiazdy na niebie, oznaczającej koniec piątku, szliśmy do małej bożnicy przy
domu starców na ul. Żydowskiej, by tam przywitać święto „Królowej Soboty”.
[…] Po modlitwie wracaliśmy do domu, gdzie mama i Zosia czekały na nas ze
świąteczną kolacją […]. W sobotę rano szliśmy do wielkiej „Czerwonej Synagogi”
na ul. Stawnej […]62.
W Gdańsku w okresie międzywojennym „Przed synagogą część chodnika
ograniczona kandelabrami służyła do krótkich spacerów i spotkań towarzyskich
po modłach. Panie oglądały wówczas kreacje znajomych, a panowie w cylindrach
omawiali treść kazania i jakość śpiewu kantorów […]”63.
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W latach 60. XX wieku powoli zaczęło ulegać zmianie życie religijne Żydów.
W Gdańsku w święta z 67 osób zarejestrowanych w Kongregacji w modlitwach
uczestniczyło od 20 do 25 osób, w soboty od 10 do 1264. Co tydzień świętowano
szabas oraz wspólnie czczono takie święta jak: Sukot, Pesach, Rosz Haszana, Jom
Kipur i Chanuka. Już w 1969 roku brakowało mężczyzn do miniamu. Pracujące
soboty były dużym problemem przy świętowaniu szabasu. Obowiązki zawodowe
i brak możliwości przeniesienia ich na inny dzień tygodnia przyczyniły się do tego,
że ten ważny element religijności żydowskiej zaczął stopniowo zanikać65.
W sprawozdaniach Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie z 1965
roku podaje się, że nabożeństwa odbywały się regularnie dwa razy dziennie w synagodze Remuh, natomiast w synagodze Templum tylko w piątki, soboty oraz
w dni świąteczne. W czasie nabożeństw frekwencja wynosiła od 20 do 40 osób,
w dni świąteczne natomiast liczba modlących była większa. Trzeba nadmienić,
że w tym roku do gminy należało 160 osób66.
Ludność karaimska w Polsce nie posiada własnej kieresy, co ma negatywny
wpływ na rozwój i kultywowanie tradycji religijnych. Świętym dniem jest sobota. Wtedy to wierni gromadzą się na wspólnej modlitwie. W trzech ośrodkach
karaimskich — w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu — nabożeństwa odbywają
się w mieszkaniach prywatnych67. Stopniowo zmniejszała się liczba osób uczestniczących w sobotnich wspólnych modlitwach. Proces ten tłumaczono faktem,
że wraz z upływem czasu młode pokolenie nie było zainteresowane kontynuacją
tradycji religijnych. Coraz mniejsze też było zainteresowanie poznawaniem i kultywowaniem własnych tradycji religijnych. Duży wpływ miało oddziaływanie
otoczenia, które nie sprzyjało rozwojowi religijności68.
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8
Człowiek religijny i związki wyznaniowe
w czasie i przestrzeni

8.1. Przemiany przestrzeni religijnej
8.1.1. Podziały przestrzeni religijnej
Przestrzeń religijna jest strukturą bardzo złożoną. Jej kształt jest dziedzictwem
wielowiekowych przemian. Mimo że zmiany przestrzeni zachodzą w różnych jej
aspektach, to widocznym dowodem przekształceń, zarówno tych strukturalnych,
jak i własnościowych, są obiekty sakralne zbudowane w różnych okresach historycznych. Analiza przestrzeni religijnej w miastach prowadzona z perspektywy
historycznej powinna uwzględniać: (a) procesy społeczne i polityczne mające
wpływ na występowanie religii w przestrzeni miasta, (b) istnienie widzialnych
elementów przestrzeni religijnej (obiektów sakralnych). Na podstawie kryterium historycznego, w nawiązaniu do okresów rozwoju religii na kontynencie
europejskim, w Polsce można wyróżnić następujące okresy związane z przemianami wyznaniowymi: (a) chrystianizacji, (b) reformacji, (c) kontrreformacji, (d)
oświecenia, (e) wojen napoleońskich, (f) industrializacji, (g) socjalizmu, (h) oraz
poprzemysłowy (ponowoczesny). Najbardziej dynamiczne zmiany w tej sferze
zachodziły w XX i na początku XXI wieku, ponieważ na te ponad sto lat przypadają aż trzy ostatnie okresy: industrializacji (1900–1939), socjalizmu (1945–1989)
i poprzemysłowy (po 1990 roku).
W każdym z wyżej wymienionych okresów przestrzeń religijna mogła być
(a) jednorodna, tworzona przez wyznawców jednej religii, lub (b) niejednorodna
(zróżnicowana), kształtowana przez członków różnych związków wyznaniowych.
Zauważyć można pewną prawidłowość: im bliżej czasów współczesnych, tym
większy wpływ na kształtowanie przestrzeni religijnej miało coraz więcej związków wyznaniowych, które starały się w różny sposób zaznaczyć swoją obecność
w przestrzeni. Najbardziej widocznym i trwałym sposobem na podkreślenie
swojego istnienia były i są nadal obiekty sakralne.
Ze względu na obecność w krajobrazie widocznych znaków życia religijnego prowadzonego przez członków związku wyznaniowego można wydzielić
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przestrzeń religijną (a) widoczną i (b) ukrytą (niewidoczną). W większości przypadków występuje przestrzeń religijna widoczna. Z przestrzenią religijną ukrytą
(niewidoczną) mamy doczynienia podczas prześladowań i nielegalnej działalności
związku wyznaniowego.
Ze względu na czas powstania wydzielono dwa typy przestrzeni religijnej:
przestrzeń religijną (1) współczesną i (2) historyczną (ryc. 50). Współczesna przestrzeń religijna dzieli się na trzy podtypy:
(a) formalny – charakteryzuje się występowaniem obiektów sakralnych
(kościołów, synagog, cerkwi, meczetów itp.) wykorzystywanych do
celów kultowych;
(b) funkcjonalny – odzwierciedla różnorodną aktywność religijną człowieka
w przestrzeni geograficznej, która to aktywność w różny sposób wpływa
także na trwałe zmiany w tej przestrzeni, bardziej wykorzystując do celów
religijnych istniejące wcześniej obiekty niż tworząc własne (np. przestrzeń
religijna miasta, które przeszło transformację struktury wyznaniowej);
(c) percepcyjny – ma charakter indywidualny, gdyż powstanie jej zależy
od postrzegania przez człowieka obiektów i miejsc oraz nadawania im
prywatnej wartości religijnej.
Ze względu na przyczyny, które miały wpływ na zanik funkcji religijnych
można wydzielić dwa podtypy historycznej przestrzeni religijnej:

Rycina 50. Typy przestrzeni religijnej
Źródło: opracowanie własne.
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(a) zsekularyzowany – charakteryzujący się obecnością w krajobrazie obiektów sakralnych, które zachowały zewnętrzną formę właściwą dla tego
typu obiektów, ale już nie pełniąc funkcji kultowych. Obiekty sakralne po
sprzedaniu zostały przystosowane przez nowego, świeckiego właściciela,
do pełnienia innych funkcji: obiektów użyteczności publicznej (jako sale
koncertowe czy kina), mieszkaniowych lub obiektów przemysłowych;
(b) archaiczny – typowy dla obszarów, na których doszło do wymarcia czy
zagłady wyznawców religii, a pozostały tylko obiekty z nią związane,
np. świątynie starożytnym Rzymie.
We współczesnej Polsce też możemy znaleźć fragmenty archaicznej przestrzeni religijnej. Występuje ona w miejscach, w których pozostały materialne
ślady po niefunkcjonujących już związkach wyznaniowych — mowa tu m.in.
o cmentarzach, kościołach, cerkwiach, synagogach. Przykładem takiej przestrzeni
w Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu może być np. większość kościołów i cmentarzy
ewangelickich, a także cerkwie prawosławne, np. w Częstochowie i Warszawie,
czy zbór menonitów w Gdańsku.

8.1.2. Cykl ewolucji przestrzeni religijnej
Przestrzeń religijna jest znakiem obecności człowieka religijnego (łac. homo religiosus), najczęściej należącego do jakiegoś związku wyznaniowego. Tak jak wiele
innych aspektów ludzkiego życia, ulega ona różnorakim przemianom. Możliwości
porównania zarówno skali, jak i intensywności tych przemian daje model cyklu
ewolucji przestrzeni religijnej. W wielu elementach nawiązuje on do opracowanej
przez Richarda W. Butlera koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego1. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwiema analizami ewolucji przestrzeni jest sposób
ujęcia liczby ludności. W przypadku koncepcji R.W. Butlera obejmuje ona wszystkich turystów odwiedzających dany obszar, bez podziału np. na rodzaj uprawianej
przez nich turystyki. W przypadku analizy ewolucji przestrzeni religijnej nie znajduje uzasadnienia prezentacja w postaci jednej krzywej sumy wszystkich członków
związków wyznaniowych, ponieważ poza ogólnym trendem wzrostu lub spadku
liczby osób nie pozwala to na wskazanie powiązań pomiędzy kilkoma związkami
wyznaniowymi. Konieczne jest, aby model obejmował liczebność dominujących
i ważniejszych mniejszościowych (znaczących) związków wyznaniowych.
W obrębie jednej jednostki administracyjnej, np. miasta, można w zależności od celów badawczych wydzielić przestrzeń religijną ogólną — wspólną dla
wszystkich wyznań, jak i przestrzeń jednostkową charakterystyczną dla jednego
związku wyznaniowego.
Możliwości pozyskania danych statystycznych potrzebnych do analizy liczby
członków związków wyznaniowych ograniczają swobodę wydzielenia kolejnych
1

Por. R.W. Butler, The Concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management resources,
The Canadian Geographer, 1980, Vol. 24, No. 1, s. 5–12.
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faz ewolucji i są one w znacznej mierze uzależnione od czynników administracyjnych. W przypadku analizy ewolucji przestrzeni religijnej Polski możliwe jest
wykorzystanie danych z lat: 1897 lub 1900, 1909–1911, 1921 lub 1925, 1931 lub
1933, 1960, 2005. Jeżeli analizowany jest tylko Kościół katolicki, to możliwe jest
włączenie lat: 1996, 1998 i 2001.
Na podstawie analizy liczebności związku wyznaniowego wydzielono następujące fazy ewolucji przestrzeni religijnej (ryc. 51): inicjalną (1), rozwoju (2),
ekspansji (3), stagnacji (4), odrodzenia (5A), zaniku (5B), utajenia (6). Czas tworzenia się i trwania kolejnego etapu może być różny. Oprócz tych cech ilościowych,
przy charakterystyce każdej z faz brane są pod uwagę także inne aspekty związane
z funkcjonowaniem związków wyznaniowych, np. obecność i wpływ obiektów
sakralnych na kształtowanie przestrzeni publicznej (ryc. 51, tab. 47).
Faza inicjalna (1) cyklu ewolucji przestrzeni religijnej może występować
w jednym miejscu lub równocześnie w kilku ośrodkach miejskich lub wiejskich.
Charakteryzuje się obecnością misjonarzy, którzy prowadzą działalność mającą na
celu rozpowszechnienie doktryny i pozyskanie wyznawców nowej religii/kościoła. Nowa religia może się rozprzestrzeniać również dzięki osobom należącym do
związku wyznaniowego, niebędącym misjonarzami, a przybyłym w nowe miejsce
w wyniku migracji. Przyczyny tych migracji mogą być związane z czynnikami
pozareligijnymi, np. z podjęciem nowej pracy, nauką czy służbą wojskową. Nowa

Rycina 51. Model ewolucji przestrzeni religijnej
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 47. Fazy ewolucji przestrzeni religijnej a wpływ związku wyznaniowego
na kształtowanie przestrzeni

Źródło: opracowanie własne.

wspólnota wyznaniowa może się rozwijać zarówno na obszarze bezreligijnym,
jak i tam, gdzie funkcjonują już inne związki wyznaniowe.
Działalność misjonarzy jest bardziej aktywna, stąd są oni widoczni w przestrzeni miasta. Osoby świeckie natomiast są słabiej widoczne, ale ich obecność
może mieć wpływ na przybycie duchownych, którzy z kolei mogą prowadzić
działalność misyjną.
W tym etapie ewolucji tym brakuje obiektów sakralnych, czyli widocznych
znaków obecności człowieka religijnego w przestrzeni. W związku z tym czynności
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kultowe sprawowane są w mieszkaniach prywatnych lub wynajętych lokalach,
często nieprzystosowanych do sprawowania kultu.
Nowe związki wyznaniowe na tym etapie mogą zabiegać o akceptację środowiska dla własnych poglądów religijnych. Jest ona szczególnie istotna, ponieważ od niej mogą zależeć możliwości dalszego rozwoju związku wyznaniowego
nie tylko pod względem liczby wiernych, lecz także posiadania i odpowiedniej
lokalizacji obiektów kultu.
W fazie rozwoju (2) powstaje pierwsza sformalizowana jednostka administracji kościelnej, skupiająca wiernych z jednego obszaru. Liczba wiernych jest
na tyle duża, że pozwala na wynajęcie lub zakup nieruchomości, która zostaje
przystosowana do celów kultowych. Obiekt nie stanowi jednak elementu dominującego w krajobrazie. Podejmowane są również pierwsze działania związane
z rozpoczęciem budowy świątyni. Mogą być kontynuowane działania misyjne
lub inne mające na celu pozyskanie nowych członków.
Faza ekspansji (3) charakteryzuje się znacznym wzrostem liczby wiernych.
Dynamicznie rozwija się także budownictwo sakralne. Liczba zbudowanych świątyń w większości przypadków zaspokaja potrzeby wiernych. Powstają również
szkoły, ośrodki opiekuńcze oraz inne obiekty będące własnością związków wyznaniowych, ale niesłużące do celów kultowych. Jeśli związek wyznaniowy pod
względem liczby wiernych ma pozycję dominującą, wówczas zaczyna również
odgrywać dużą rolę w kształtowaniu przestrzeni publicznej, zgodnie z potrzebami
i zasadami danej religii. Może mieć także swoich przedstawicieli lub lobbystów
w organach władzy.
Faza stagnacji (4) charakteryzuje się stałą liczbą wiernych. Związek wyznaniowy ma ugruntowaną pozycję w społeczeństwie. Nie zmienia się też liczba
obiektów sakralnych. Faza ta najczęściej może wystąpić w społeczeństwie, które
osiągnęło pewien poziom stabilizacji politycznej i ekonomicznej.
Faza odrodzenia (5A) może występować zarówno po fazie stagnacji (4),
zaniku (5B), jak i utajenia (6). Charakteryzuje się wzrostem liczby wiernych. Jeśli
jest to przejście z etapu stagnacji (4), to zmianie (wzrostowi) ulega jedynie liczba
wiernych. Stan posiadania jest taki sam jak w etapie stagnacji. Jeśli natomiast
etap odrodzenia następuje po etapie utajenia (6), wówczas można zaobserwować,
oprócz wzrostu liczby wiernych, również rekonsekrację obiektów sakralnych oraz
budowę nowych w miejscu zburzonych.
Fazę zaniku (5B) cechuje malejąca liczba wiernych, co pociąga za sobą problemy finansowe, które z kolei powodują trudności z utrzymaniem obiektów
sakralnych oraz innych budynków będących własnością związku wyznaniowego.
W związku z tym obiekty te są wynajmowane lub sprzedawane. W przypadku
obiektów sakralnych może dochodzić do ich desakralizacji i zmiany funkcji. Jeśli
nowym właścicielem jest inny związek wyznaniowy, to funkcja sakralna obiektu
może być zachowana. W przypadku przekazania na inne cele, obiekt sakralny
może być zaadaptowany do pełnienia funkcji innych niż religijne, np. salę koncertową lub dom mieszkalny.
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Faza zaniku może być spowodowana czynnikami: (a) politycznymi (np.
delegalizacją związku, prześladowaniami religijnymi), (b) społecznymi (np. postępującą sekularyzacją), (c) gospodarczymi (np. migracją zarobkową). Wpływ
członków związku wyznaniowego na kształtowanie przestrzeni publicznej jest
znikomy lub żaden.
Cechą charakterystyczną fazy utajenia (6) są prześladowania religijne, stąd
też liczba wiernych jest trudna do ustalenia. Najczęściej przyjmuje się, że ich
liczba na początku fazy jest taka, jak pod koniec fazy poprzedniej. Faza utajenia
charakteryzuje się brakiem widocznych obiektów sakralnych w krajobrazie, a te,
które są widoczne, najczęściej nie pełnią funkcji sakralnych. Inne obiekty będące
własnością związku wyznaniowego zostają przejęte na własność przez administrację państwową lub przekazane innym związkom wyznaniowym.

8.1.3. Ewolucja przestrzeni religijnej badanych miast
Wykorzystując do analizy model ewolucji przestrzeni religijnej, możemy określić,
jaką rolę w jej kształtowaniu odegrały funkcjonujące związki wyznaniowe. Duże
znaczenie w kształtowaniu kolejnych faz ewolucji miały czynniki wymienione
we wcześniejszych rozdziałach (zob. ryc. 3, 8). Na kształt przestrzeni religijnej
największy wpływ miały i mają nadal wyznania dominujące. Mimo że wyznania
mniejszościowe w mniejszym stopniu oddziałują na przestrzeń religijną, wnoszą
one również swój wkład w jej przemiany.
Przykłady ewolucji przestrzeni religijnej dużych miast w Polsce obejmują
lata 1900–2005. Jak wykazano w poprzednich rozdziałach, był to czas bardzo dynamicznych przemian gospodarczych, politycznych i społecznych. Ze względu
na możliwości pozyskania danych podzielono go na mniejsze przedziały czasowe
odpowiadające poszczególnym fazom oraz pominięto okres I i II wojny światowej. Spośród 15 analizowanych miast, w przedziale czasowym od 1900 do 1914
roku, każde z miast znajdowało się w innej fazie ewolucji przestrzeni religijnej
(ryc. 52–54). I tak w fazie inicjalnej (1) przechodzącej bezpośrednio w fazę ekspansji
(3) znalazł się Sosnowiec; w fazie rozwoju (2) były: Gdańsk, Katowice, Kraków,
Szczecin i Warszawa; ekspansji (3): Białystok, Chorzów, Częstochowa, Gliwice,
Łódź, Wrocław; stagnacji (4): Bydgoszcz, Katowice i Lublin.
Po zakończeniu I wojny światowej w przestrzeni religijnej zaszły kolejne
zmiany. Były one skutkiem sytuacji międzynarodowej oraz zobowiązań państwa
wynikających z podpisania traktatów międzynarodowych oraz przemian politycznych i społecznych zachodzących w latach 20. i 30. XX wieku. W latach 1918–1921
przestrzeń religijna miast była w fazie:
– rozwoju (2): Lublin, Gdańsk, Częstochowa, Szczecin, Wrocław;
– ekspansji (3): Gliwice, Poznań, Wrocław;
– stagnacji (4): Bydgoszcz, Chorzów, Katowice, Kraków, Sosnowiec;
– zaniku (5B) i stagnacji (4): Białystok, Łódź.
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Rycina 52. Ewolucja przestrzeni religijnej Białegostoku, Lublina, Gdańska, Wrocławia
i Szczecina
Źródło: opracowanie własne.
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Rycina 53. Ewolucja przestrzeni religijnej Katowic, Poznania, Chorzowa, Gliwic
i Bydgoszczy
Źródło: opracowanie własne.
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Rycina 54. Ewolucja przestrzeni religijnej Łodzi, Sosnowca, Częstochowy, Warszawy
i Krakowa
Źródło: opracowanie własne.
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Po zakończeniu I wojny światowej transformację struktury wyznaniowej
przeszły Bydgoszcz (ryc. 53) i Lublin (ryc. 52). W Bydgoszczy polegała ona na
zmianie wyznania dominującego z ewangelicyzmu na katolicyzm, a w Lublinie — z wyznania mojżeszowego na katolicyzm. Zmianie uległa także struktura
własnościowa niektórych obiektów sakralnych będących wcześniej własnością
Kościoła prawosławnego w Białymstoku, Lublinie, Sosnowcu, Częstochowie
i Warszawie. Faza ta zakończyła się w 1920 roku. Lata 1921–1931 (1939) związane
są z kolejną fazą ewolucji przestrzeni religijnej (ryc. 51–53). W fazie rozwoju (2)
nadal były: Gdańsk, Kraków, Lublin i Sosnowiec; ekspansji (3): Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Łódź, Poznań i Warszawa; stagnacji (4):
Białystok, Szczecin i Wrocław.
Drugi moment bardzo radykalnej transformacji był skutkiem działań wojennych i polityki prowadzonej zaraz po ich zakończeniu. Radykalną transformację
przestrzeni religijnej w latach 1945–1960 przeszły: Białystok, Gdańsk, Szczecin
i Wrocław (ryc. 52). Polegała ona na całkowitej zmianie wyznania dominującego
z mojżeszowego na katolickie w Białymstoku oraz ewangelickiego w Gdańsku,
Szczecinie i Wrocławiu na katolickie. Przemiany te nie pozostały bez wpływu na
status własnościowy obiektów sakralnych. W pozostałych miastach też zaszły duże
zmiany w układzie wyznań znaczących. W wielu miastach z przestrzeni religijnej
zniknęło wyznanie mojżeszowe. W latach 1945–1960 miasta mogły znajdować
się w fazie rozwoju (2): Gdańsk, Sosnowiec, Szczecin i Wrocław; ekspansji (3):
Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Kraków, Łódź, Poznań i Warszawa; stagnacji
(4): Białystok, Bydgoszcz, Katowice i Lublin.
W latach 1961–2005 dominującą była faza ekspansji, związana ze wzrostem
liczby wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Występowała ona w następujących
miastach: Białystok, Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Szczecin, Wrocław i Warszawa.
Wyjątek stanowił Chorzów, w którym w związku z malejącą liczbą ludności
odnotowano fazę zaniku (5B).
Przeprowadzona analiza cyklu ewolucji przestrzeni religijnej w ostatnim
stuleciu wykazała, że miasta znajdują się w różnych fazach cyklu. W przypadku
ewolucji przestrzeni religijnej Kościoła ewangelickiego w Gdańsku, Szczecinie
i Wrocławiu można stwierdzić zamknięcie cyklu przemian, który trwał od okresu
reformacji (połowa XVI w.) i charakteryzował się m.in. przejęciem na własność
przez ewangelików kościołów będących własnością Kościoła katolickiego. Po 1945
roku większość z nich wróciła do pierwotnego właściciela.

8.2. Człowiek religijny i związki wyznaniowe jako podmioty
kształtujące przestrzeń religijną

Zachowanie człowieka religijnego wyrażane w przestrzeni miejskiej zarówno
przez niego samego, jak i poprzez działania związku wyznaniowego, którego
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Źródło: opracowanie własne.

Rycina 55. Czynniki (siły) oddziałujące na człowieka religijnego i związek wyznaniowy
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jest członkiem, stanowi wypadkową wielu oddziałujących na siebie czynników.
Można je podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się czynniki wewnętrzne
(endogeniczne), będące indywidualnymi cechami człowieka religijnego. Nie są one
przedmiotem badań podejmowanych w ramach geografii. Drugą grupę stanowią
czynniki zewnętrzne (egzogeniczne), w ujęciu relacyjnym nazywane czynnikami
(siłami, ang. power). Mogą one mieć wpływ zarówno na człowieka religijnego, jak
i na związek wyznaniowy.
Model relacyjny funkcjonowania człowieka religijnego i związku wyznaniowego w przestrzeni tworzą czynniki (siły): (a) prawne, (b) ekonomiczne, (c)
kulturowe oraz (d) kalendarzowe (ryc. 55)2. Główną płaszczyzną (perspektywą)
jest przestrzeń. Może ona być pojmowana jako (a) miejsce, w którym zachodzą
konkretne relacje pomiędzy czynnikami (siłami), oraz (b) skala analizy danego
zjawiska (np. lokalna, regionalna, ogólnokrajowa, międzynarodowa). W przypadku człowieka religijnego przestrzenią, w której zachodzą procesy związane z jego
codziennym działaniem oraz relacjami z innymi użytkownikami przestrzeni, jest
przestrzeń religijna.
W ujęciu relacyjnym duże znaczenie przypisuje się działaniom podejmowanym przez człowieka. W przypadku sfery religijnej w centrum oddziaływania
poszczególnych czynników (sił) w pierwszej kolejności znajduje się człowiek
religijny, a w drugiej kolejności związek wyznaniowy. Mimo że siłą sprawczą jest
człowiek, to jako jednostka zazwyczaj nie ma odpowiedniej siły sprawczej, dlatego
zwykle wszelkie działania podejmuje związek wyznaniowy, czyli instytucja, nie
tylko zapewniająca możliwości sprawowani kultu, lecz także reprezentująca interesy człowieka religijnego w kontaktach z instytucjami świeckim oraz z innymi
związkami wyznaniowymi. Relacje na poziomie człowiek–człowiek są najczęściej
istotne tylko w skali sąsiedzkiej, lokalnej. W przypadku podejmowania działań na
szerszą skalę konieczne jest wsparcie grupy wyznaniowej jako instytucji.
Spośród wskazanych czterech grup czynników najważniejsze są te regulujące
podstawy prawne obecności oraz zasady funkcjonowania człowieka religijnego
w przestrzeni. Obejmują one prawo religijne (normy religijne), prawo świeckie
oraz wartości utylitarne (normy etyczne). Drugie pod względem rangi są czynniki
ekonomiczne. Pośrednio mogą one mieć wpływ na liczebność związku wyznaniowego, a bezpośrednio mogą decydować o wielkości wznoszonych obiektów
sakralnych i innych służących związkowi wyznaniowemu. Czynniki kulturowe
obejmują kulturę świecką, kulturę religijną oraz symbolikę miejsc. Ostatnie czynniki — kalendarzowe — odnoszą się do czasu pojmowanego w kategoriach czasu
świeckiego, czasu religijnego i jego symboliki.

2

Szczegółowa charakterystyka tych czynników została omówiona w poprzednich rozdziałach.
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Ponad stuletni okres daje możliwości obserwacji przemian przestrzeni religijnej
miasta w różnych jej aspektach. Pozwala określić rolę, jaką w tym procesie odgrywają człowiek religijny (łac. homo religiosus) oraz czynniki stymulujące lub
determinujące możliwości działania zarówno jego, jak i związku wyznaniowego,
którego jest członkiem. Po analizie zgromadzonego obszernego materiału źródłowego nasuwa się kilka ogólnych wniosków wskazujących cechy charakterystyczne
przemian przestrzeni religijnej dużych miast w Polsce w XX wieku, obecności
w niej człowieka religijnego reprezentowanego przez związki wyznaniowe oraz
metodyki badań przemian zróżnicowania tej przestrzeni.
Ranga oraz charakter czynników mających wpływ na występowanie i rozmieszczenie poszczególnych związków wyznaniowych w wybranych miastach
w latach 1900–2005 zmieniały się w czasie. Niezmienny pozostawał czynnik
sprawczy. Kreatorem, a jednocześnie sprawcą wszelkich zmian przestrzeni religijnej, jest człowiek religijny, reprezentowany w większości przypadków przez
związki wyznaniowe. W zależności od poglądów religijnych może on tę przestrzeń
tworzyć, zmieniać lub niszczyć. Obecność człowieka religijnego w przestrzeni
religijnej miasta może być jawna lub ukryta. Forma jego obecności uzależniona
jest od czynników: (a) religijnych, (b) politycznych, (c) gospodarczych, (d) demograficznych i (e) społecznych.
Wpływ czynników politycznych na funkcjonowanie związków wyznaniowych rozpatrywano w obrębie czterech głównych podokresów (1900–1914, 1918–
1939, 1945–1989, od 1990). Każdy z tych przedziałów czasowych znacznie różnił
się czynnikami przemian struktury wyznaniowej oraz zasadami funkcjonowania
związków wyznaniowych w przestrzeni publicznej. W latach 1900–1914 nastąpiły
widoczne zmiany w strukturze wyznaniowej ludności zamieszkującej ziemie
polskie, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w zróżnicowaniu religijnym
omawianych 15 miast. Do najważniejszych przyczyn tych zmian zaliczyć można:
(a) zróżnicowaną strukturę wyznaniową państw zaborczych; (b) promowanie
przez państwo swojej religii narodowej oraz stylu narodowego w architekturze;
(c) dyskryminację w życiu publicznym związków religijnych skupiających ludność
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polską; (d) migracje zarobkowe wewnątrzkrajowe i zagraniczne; (e) działalność
misyjną nowych związków religijnych.
W dwudziestoleciu międzywojennym do najważniejszych czynników mających wpływ na przemiany struktury wyznaniowej miast zaliczyć można: (a) politykę wyznaniową państwa; (b) zobowiązania międzynarodowe; (c) migracje
spowodowane ustaleniem granic państwa polskiego (wyjazdy ewangelików i prawosławnych); (d) emigrację Żydów do Palestyny; (e) represyjną politykę wobec
Kościoła prawosławnego; (f) migracje zarobkowe wewnątrzkrajowe i zagraniczne;
(g) działalność misyjną nowych związków religijnych. W Rzeszy Niemieckiej duży
wpływ miała ideologia narodowego socjalizmu i związane z nią prześladowania
ludności żydowskiej po 1933 roku.
W Polsce w okresie powojennym do 1989 roku wpływ na przemiany struktury
wyznaniowej miast miały: (a) skutki wojny, m.in. eksterminacja ludności żydowskiej przez nazistów, zmiany granic, repatriacje; (b) działania rządów w okresie
PRL, m.in. represyjna polityka wobec Kościołów i związków wyznaniowych;
(c) emigracja Żydów po 1968 roku; (d) działalność laicyzacyjna partii; (e) działalność misyjna nowych związków religijnych pod koniec lat 70. i na początku lat
80. XX wieku.
Po 1990 roku do czynników mających wpływ na struktury wyznaniowe
wpływ należały: (a) nowe relacje państwo–Kościół; (b) zmiany stylu życia; (c) działalność misyjna związków wyznaniowych.
W każdym z tych okresów nie było takiego, w którym na ostateczny kształt
struktury wyznaniowej miał wpływ tylko jeden czynnik. Zawsze pozostawały one ze
sobą w relacjach, stanowiąc ciąg przyczynowo skutkowy. W całym badanym okresie
możliwość legalnego funkcjonowania związków wyznaniowych zawsze była uzależniona od decyzji administracyjnych. Stąd też istotnym elementem opracowania
była analiza oddziaływania władzy na sferę religijną. Wyróżniono trzy typy wpływu państwa na funkcjonowanie rynku religijnego: (a) wolny rynek; (b) wybiórczy
protekcjonizm; (c) system represyjny. W przypadku badanych miast za początek
funkcjonowania wolnego rynku religijnego można przyjąć rok 1990. Zauważono,
że pomimo ponad 20 lat przemian demokratycznych, w sferze religijnej w Polsce
jeszcze nie funkcjonują wszystkie mechanizmy wolnego rynku religijnego.
Biorąc pod uwagę zarówno kryteria związane z polityką wyznaniową państwa, jak i skutki oddziaływania innych czynników, wyróżniono trzy typy przemian struktury wyznaniowej: (a) zmienno-regresyjny, (b) regresyjny, (c) stabilny.
W wydzielonych typach uwidacznia się silne powiązanie w niektórych okresach
z czynnikami funkcjonowania rynku religijnego. Szczególnie związek ten jest
widoczny w typie represyjnym charakterystycznycm dla Rzeszy Niemieckiej po
1933 roku oraz w okresie PRL.
Identyfikacja związków religijnych działających w wybranych miastach
oraz ich charakterystyka w ujęciu czasowo-przestrzennym jest nierozerwalnie
związana z pluralizmem religijnym, będącym nieodłączną cechą przestrzeni
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religijnej w XX wieku. W I połowie XX wieku miał on charakter pluralizmu
ilościowego, w przeciwieństwie do II połowy XX wieku, cechującego się pluralizmem instytucjonalnym. Podkreślić trzeba, że pod koniec XX wieku znaczącą
grupę w strukturze wyznaniowej miast stanowią osoby nienależące do żadnego
związku wyznaniowego.
Ważnym elementem analizy obecności związków wyznaniowych w przestrzeni jest ich koncentracja przestrzenna. Tendencja do tworzenia skupisk może być
skutkiem decyzji administracyjnych, jak to miało miejsce w przypadku osadnictwa
żydowskiego w miastach Królestwa Polskiego, lub naturalnego dążenia członków
związków wyznaniowych do mieszkania w pobliżu współwyznawców. Najczęściej
skupiska tworzone były przez ludność wyznania mojżeszowego. Obszary dużej
koncentracji ludności jednego wyznania w prawie niezmienionym kształcie funkcjonowały do 1939 roku. Potem, w wyniku represji skierowanych przeciwko ludności
żydowskiej, zaczęły zanikać i nie odrodziły się po zakończeniu wojny.
Z rozmieszczeniem członków związków wyznaniowych związana jest
także lokalizacja podstawowych jednostek administracji religijnej i ich obiektów
sakralnych. Wykazano, że równomiernym rozmieszczeniem charakteryzują się
parafie dominujących związków wyznaniowych. W miastach o nierozwiniętych
egzogenicznych funkcjach religijnych najczęściej liczba parafii katolickich jest
równa liczbie kościołów. W przypadku związków mniejszościowych na terenie
miasta może być jedna lub dwie jednostki administracji. Mogą one obejmować
także osoby mieszkające poza miastem, a lokalizacja obiektów sakralnych nie
pokrywa się z koncentracją ludności należącej do związku wyznaniowego.
Czasowo-przestrzenna aktywność wiernych różnych związków wyznaniowych zmieniała się w XX wieku. Szczególnie pod koniec stulecia widoczny jest
proces desakralizacji w różnych sferach ludzkiej aktywności. Do tej kategorii
zalicza się także desakralizację czasu. Niestety, brak danych nie pozwala określić,
czy spadek poziomu religijności ma charakter cykliczny, czy też jest on cechą
charakterystyczną społeczeństw poprzemysłowych.
Wszystkie wyżej opisane zjawiska i procesy zachodzą w przestrzeni religijnej.
Nawiązując do cyklu ewolucji przestrzeni turystycznej opracowanej przez R.W.
Butlera, stworzyła autroka analogiczny model przemian przestrzeni religijnej
złożony z sześciu faz: inicjalnej (1), rozwoju (2), ekspansji (3), stagnacji (4), odrodzenia (5A), zaniku (5B), utajenia (6). Największym zróżnicowaniem faz ewolucji
przestrzeni religijnej charakteryzowały się lata 1900–1914 i 1921–1939. Najbardziej
jednorodne pod tym względem były lata 1961–2005.
Modelowe ujęcie wpływu człowieka religijnego i związków wyznaniowych
na kształtowanie przestrzeni religijnej oraz relacje z innymi grupami społecznymi
obejmuje cztery grupy czynników (sił): (a) prawne, (b) ekonomiczne, (c) kulturowe, (d) kalendarzowe. Możliwości i zakres kształtowania przestrzeni religijnej
mogą zależeć od wielu czynników. Duże znaczenie może mieć poparcie jakim
cieszy się dany związek wyznaniowy w organach administracji państwowej oraz
w społeczności lokalnej. Ujęcie relacyjne, będące klamrą spinającą wszystkie ele255
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menty analizy w jedną całość, pozwoliło autorce na określenie relacji pomiędzy
człowiekiem religijnym i związkiem wyznaniowym a przestrzenią oraz wpływu
innych czynników na te relacje.
Cele metodyczne pracy obejmowały opracowanie procedury badawczej
umożliwiającej analizowanie długookresowych przemian struktury wyznaniowej
miasta. Postawienie takich celów jest związane ze stanem statystyki wyznaniowej
w Polsce. W przypadku analiz historycznych dostępne są dane spisowe z lat 1897–
1933. Problemem jest uzyskanie wiarygodnych danych statystycznych z okresu
powojennego. Stan ten jest dziedzictwem czasów PRL, skutkiem braku zaufania
związków wyznaniowych do organów administracji państwowej zajmujących
się problematyką wyznaniową oraz niewykorzystywaniem spisu powszechnego
jako narzędzia pozyskania danych o przynależności wyznaniowej. Dane zbierane
do 1989 roku przez UdsW, a od 1990 roku przez GUS oraz ISKK obarczone są
błędami i należy je traktować jako szacunkowe. Sytuacja taka zmusza badacza
do bazowania tylko na danych udostępnianych przez związki wyznaniowe, bez
możliwości ich weryfikacji z danymi pozyskiwanymi w sposób bardziej obiektywny, czyli poprzez spis powszechny, a to z kolei nie pozwala na wiarygodną ocenę
liczebności nie tylko związków wyznaniowych, lecz także osób niewierzących,
utrudniając ocenę stopnia sekularyzacji.
Sekularyzacja istniała od zawsze. Ze względu na sposób prowadzenia statystyk wyznaniowych, które nie uwzględniały ludzi niewierzących, a odgórnie
zakładały, że każdy musi być członkiem jakiegoś związku wyznaniowego, problem
ten nie był zauważany prawie do II połowy XX wieku.
W niniejszej pracy opracowano i zastosowano jeden ze sposobów szacowania liczebności związków wyznaniowych. Zebranie podstawowych danych
dotyczących dominujących i mniejszościowych związków wyznaniowych oraz
oszacowanie liczby osób nienależących do organizacji religijnych, umożliwiło
przeprowadzenie analizy przemian struktury wyznaniowej 15 miast w ujęciu
historycznym, obejmującym ostatnie 100 lat, ze szczególnym uwzględnieniem
czasów współczesnych.
Wiele problemów badawczych podjętych i częściowo wyjaśnionych w tym
opracowaniu może wymagać w przyszłości umieszczenia w innym kontekście
środowiskowym i przestrzennym oraz w innych ujęciach metodologicznych.
Trzeba też zadać pytanie o kierunki przemian przestrzeni religijnej miast polskich.
Odpowiedź na to jest niezwykle trudna z powodu braku wiarygodnych danych
statystycznych. Możliwe są trzy scenariusze: (a) postępująca sekularyzacja zgodna
ze schematem przemian charakterystycznych dla krajów Europy Zachodniej, czyli
stopniowe zwiększanie się liczby osób nienależących do związków wyznaniowych
przy jednoczesnym spadku członków związków wyznaniowych; (b) model odpowiadający przemianom zachodzącym w Stanach Zjednoczonych, charakteryzujący
się dużą dywersyfikacją związków wyznaniowych oraz oscylowaniem liczby osób
niewierzących na obecnym poziomie; (c) przemiany struktury wyznaniowej mogą
także odbywać się według scenariusza innego od wyżej wymienionych.
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Summary

Religious man and religious organizations
in the 20th and 21st century city space
(Summary)

For centuries ethnic, economic and religious diversity have characterized most large cities.
One may argue that the religious profile of large cities usually reflects the religious profile
of the country they are located in. However, large cities are also a microcosm for new forms
of organized religion. The presence of religious man and religious organizations is made
known via the religious spaces found in every major city.
The issue of religious diversity in cities is rarely the subject of major research in Poland. It is often treated as just one element of a larger monographic study of a given city.
About a dozen or so monographic works cover religious issues in large Polish cities for
the first half of the 20th century.
While academic interest in urban religious diversity in Poland has increased recently,
the research literature still does not offer comparative works designed to define terms as
well as show the scale of similarities and differences between the religious space of various cities. The few quantitative and qualitative papers on urban religious diversity that do
exist do not make it possible to compare the religious profile of Polish cities and Western
European cities. The tracking of changes is also not possible using existing literature.
Hence, the key challenge is to estimate the number of individuals not associated with any
religious organization. This particular statistic would help assess trends in the religious
profiles of cities.
The aim of the research was to analyze actions taken by religious man (lat. homo religiosus) designed to ensure that his basic religious needs are met. Some of the ways in which
man has fulfilled his religious needs are the establishment of religious organizations, daily
activities associated with religious organizations, prayer, creation of sacred periods, as well
as the effort to change religious spaces in cities via the construction of sacred sites.
The purpose of the research was to identify factors shaping religious spaces in the
largest cities in Poland during the 20th century and at the beginning of the 21st century, with
special emphasis on the behavior of religious man as well as organized religion. Religious
man attempts to manage land and family life in a way that will permit him to live according
to his principles. This is true of both individuals as well as groups of similar individuals or
individuals professing the same faith. Hence, this issue may be analyzed from the perspective of the individual or the religious organization that he or she identifies with.
The relationship between believers of various religions and nonbelievers may be a
function of the relationship between religious systems in general as well as local relationships
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between religious organizations. When believers of various religions live without conflict,
land and other resources can be managed in a way that satisfies the needs of all parties. In
the face of religious conflict, discrimination is the inevitable outcome.
The research covers the following elements from a cognitive perspective:
1. Factors determining the presence and spatial distribution of various religions in
selected cities during the period 1900–2005.
2. Identification of religious organizations functioning in selected cities and their
historical and geographic characteristics.
3. Analysis of factors determining the establishment and development of key religious organizations as well as the location of their basic administrative units and
sacred sites across urban space.
4. Religious activity of various groups of believers over time and across geographic
space.
5. A model view of the impact of religious man and religious organizations on
religious space.
The purely analytical perspective of the research was focused on the determination
of a research procedure designed to analyze long-term changes in urban religious profiles.
The following elements were considered:
1. Ability to collect and evaluate quantitative data on religious organizations.
2. Ability to approximate the religious profile of cities.
The overarching goal of the research was to better understand the relationship between
various factors and processes affecting religious space and not a detailed description of the
history of various religious organizations functioning in cities.
In order to explain the causes and effects of changes in the distribution of religious
organizations in cities, comparative research was performed for selected Polish cities for the
period 1900–2005. Fifteen contemporary Polish cities, each with more than 80,000 inhabitants
in 1931, were selected: Białystok, Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice,
Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa and Wrocław.
The following theories were used in the research: (a) the notion of the religious man
(homo religiosus) (Eliade 1957); (b) the concept of a religious free market (Stark, Iannacone
1994); (c) the concept of the lifecycle (Hägerstrand 1970); (d) the relational framework
(Sack 1997).
The study period covers more than 100 years, which makes it possible to analyze
changes in urban religious space from a variety of angles. The role of religious man is assessed. Factors that either stimulate or determine the ability of the individual or religious
organizations to act were also assessed. The analysis of primary sources suggests several
general conclusions on the subject of characteristic changes in urban religious space in the
20th century. Additional key conclusions cover religious man as represented by religious organizations as well as research methods designed to analyze changes in religious space.
The magnitude and nature of the factors affecting the presence and distribution of
various religious organizations in selected cities varied over time for the period 1900 –
2005. Nevertheless, the principal actor remained the same. The creator and modifier of
religious space has always been religious man, usually represented by various religious
organizations. Man’s view of religion may either create, alter or destroy religious space.
The presence of religious man in the religious space of a city may be open or veiled. The
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form of his presence depends on several different factors: (a) religious factors, (b) political
factors, (c) economic factors, (d) demographic factors, (e) social factors.
The research work produced four distinct time periods: 1900–1914, 1918–1939,
1945–1989, since 1990. Each time period is unique in terms of changes in the religious profile
of cities and the functional basis of each given religious organization. In the period 1900 –
1914, the religious profile of occupied Poland changed substantially. This was reflected in
the religious profile of Polish cities as well. The leading causes of these changes were: (a)
the diverse religious profile of the occupying powers, (b) the propagation of the national
religion of the occupying powers and the national architecture of the occupying powers, (c)
the state-level discrimination of religious organizations with primarily Polish membership,
(d) economic migration within occupied Poland and abroad, (e) missionary work pursued
by new religious organizations.
The twenty years between the two world wars were affected by the following factors:
(a) a national religion policy, (b) international agreements, (c) emigration of Protestants
and Orthodox Christians caused by changes in Poland’s borders, (d) emigration of some
Jews to Palestine, (e) government repression of the Eastern Orthodox Church, (f) economic migration within Poland and abroad, (g) missionary work pursued by new religious
organizations. In Nazi Germany, an additional factor that altered the religious profile of
that country was the repression of Jews starting in 1933.
The era between 1945 and 1989 was characterized by the following changes in cities’
religious profile: (a) the effects of World War II including the Nazi extermination of Jews
as well as postwar border changes and repatriation, (b) actions taken by Poland’s postwar
communist government including the repression of Christian churches and other religious
organizations, (c) emigration of Jews after 1968, (d) the communist party’s drive to make
Poland secular, (e) missionary work pursued by new religious organizations in the late
1970s and early 1980s.
The following factors affected the religious profile of Polish cities after 1990: (a) a
new relationship between the Catholic Church and the Polish government, (b) changes in
lifestyles, (c) missionary work pursued by various religious organizations
None of the time periods identified in the course of research were found to be affected
by just one factor with respect to the religious profile of Polish cities. Many of the factors
identified formed a cause-and-effect chain. The legal existence of every religious organization in Poland was found to be dependent on government permission throughout the entire
study period. Hence, one important aspect of the research was the issue of government
impact on organized religion. Three types of government influence were identified: (a) the
free market, (b) selective protectionism, (c) government repression.
Three types of changes in the religious profile of Polish cities were identified based
on the Polish government’s religion policy and other factors: (a) variable repressive, (b)
repressive, (c) stable. The three types indicate strong linkages with functional factors for
various periods of time. This is especially true of the repressive type.
The identification of religious organizations in cities and their characteristics over
time as well as their geographic distribution is closely linked to religious pluralism – a key
feature of religious life in the 20th century. The first half of the 20th century was characterized by quantitative pluralism, while the second half was characterized by institutional
pluralism. In addition, the number of individuals not associated with organized religion
increased towards the end of the 20th century.
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A key element of any analysis of religious organizations is their spatial distribution.
The tendency to form clusters may be an administrative side effect, such as that in the case
of Jewish settlement in the Kingdom of Poland. In addition, many believers may want to
live relatively close to other believers, which reflects a general human tendency to seek
out similar individuals. Most religious clusters in Poland were formed by people of the
Jewish faith. Large clusters of single-faith populations were quite common until 1939. This
changed during World War II when most Jewish clusters were virtually eliminated by the
Nazis and never recovered after the war.
The distribution of members of religious organizations is also linked to the distribution
of religious administration units and associated sacred sites. Major religious organizations
are characterized by a rather even distribution across Poland. In cities with poorly developed
exogenic religious functions, the number of Catholic parishes usually equals the number
of churches. Minority religions usually will have one or two administrative units per city
and will also cover suburban residents. The presence of sacred sites is not synonymous
with the regional concentration of the given religious minority.
The religious activity of believers has changed over time and across geographic space
during the 20th century. The end of the 20th century, in particular, has been marked by a decrease in the religious nature of man. There is not enough data to show whether this decrease
in religious activity is cyclical or if it is a key characteristic of post-industrial society.
All of the earlier mentioned events and processes occur within religious space. Butler’s
tourist space evolution cycle was used to construct an analogical model for changes in religious space. Six distinct phases of the evolution of religious space have been identified:
(1) initial, (2) development, (3) expansion, (4) stagnation, (5A) rebirth, (5B) decline, (6)
clandestine existence. The largest number of phases of evolution was noted for the periods
1900–1914 and 1921–1939. The most homogeneous period was 1961–2005.
A model perspective of the influence of religious man and religious organizations
on religious space as well as relationships with other social groups includes four factors:
(a) legal issues, (b) economic issues, (c) cultural issues, (d) the calendar. The ability to
affect religious space depends on a variety of factors including government support and
community support received by a given religious organization. The research attempted to
identify relationships that would link religious man, religious organizations, geographic
space and other factors.
One of the analytical goals of the research was to create a procedure designed to assess
long-term changes in the religious profile of a city. This goal is consistent with the state of
availability of statistical data on religion in Poland. Census data for the period 1897–1933
are available. The problem is obtaining credible statistical data for the postwar period
characterized by a lack of trust between religious organizations and Poland’s communist
government as well as the absence of religion as a feature of the postwar census.
Post-1945 religion-related data collected by Poland’s Department of Religion (Polish
acronym: UdsW), post-1989 Central Statistical Office (Polish acronym: GUS) data and data
collected by the Institute of Catholic Church Statistics (Polish acronym: ISKK SAC) all need
to be treated as estimates. This makes it necessary to rely on data provided by religious
organizations and makes it virtually impossible to check this data with national census data,
which is presumably collected in a more objective manner. This, in turn, makes it difficult
to calculate the membership for each religious organization and to assess the number of
non-believers in Poland.

288

Summary
Secular tendencies have been around forever. The manner in which statistical data
were collected helped create current calculation problems. In short, statisticians in the past
simply assumed that everyone is a member of some type of religious organization. This
only changed in the mid-20th century.
The research produced and then utilized its own method of estimating the number
of members of religious organizations. This made it possible to analyze the religious profile of selected Polish cities over the course of 100 years with a special emphasis on recent
decades.
Many of the issues investigated and partially explained as part of this research may
need to be placed in a different cultural and spatial context in the future. Other research
methods may also help explain these issues further. One question that comes to mind is:
Where are Poland’s urban religious communities headed? This question is very difficult to
answer due to the lack of reliable data. The following three scenarios are likely: (1) the rate
of secularization will increase in line with trends in Western Europe – more individuals
not associated with organized religion and fewer members of religious organizations, (2)
the trend found in the United States – immense religious diversity and a stable number of
those not associated with organized religion, (3) another trend – currently not known.
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