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TOMASZ WI NIEWSKI 
U n i w e r s y t e t  G d a s k i  

Uniwersalizm Cerkwi prawos awnej w II RP  
a problem „Polaków prawos awnych” 

Niniejszy artyku  powsta  na podstawie przedstawionej przeze mnie 

w czasie konferencji „Adaptacje. Transfery kulturowe” prezentacje prezen-

tacji i stawia sobie za cel przybli enie polityki polonizacji prawos awia w II RP 

wraz z jej wp ywem na charakter narodowo ciowy Cerkwi prawos awnej. 

Praca ma charakter wst pny do rozpocz tych przeze mnie bada  nad zagadnie-

niem Polaków wyznania prawos awnego i grekokatolickiego w mi dzywo-

jennej Polsce. 

Wed ug Ksi gi Rodzaju pierwotnie ca a ludzko  by a jednym ludem, 

mówi cym wspólnym j zykiem. „Pomieszanie mowy mieszka ców ca ej 

ziemi” by o kar  za ch  wybudowania przez ludzi majestatycznej budowli, 

któr  pó niej nazwano wie  Babel. Chrze cija stwo w przeciwie stwie do 

judaizmu czy wierze  ówczesnych religii staro ytnych propagowa o nowy 

model spo eczny, charakteryzuj cy si  m.in. przewarto ciowaniem znacze  

poj  takich jak tradycja, rodzina, pochodzenie. W Pi mie wi tym wielo-

krotnie poruszana jest konieczno  porzucenia swojego doczesnego ycia, 

z materialnymi wygodami, pe nionymi funkcjami czy uprzedzeniami. 

W Li cie do Galatów w. Pawe  stwierdza, e „Nie ma ju  yda ani pogani-

na, nie ma ju  niewolnika ani cz owieka wolnego, nie ma ju  m czyzny ani 

kobiety, wszyscy bowiem jeste cie kim  jednym w Chrystusie Jezusie”1. Dla 

chrze cijan pochodzenie ich braci i sióstr w wierze nie mia o mie  znacze-

nia. Postulaty te zachowa a zinstytucjonalizowana ju  Cerkiew prawos awna, 

                                                           

1 Gal 3,28, Biblia Tysi clecia, red. nauk. o. Augustyn Jankowski OSB, bp Kazimierz Roma-

niuk, ks. Lech Stachowiak, oprac. Zespó  Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów 

Tynieckich, Wyd. Pallottinum, Pozna –Warszawa 1982.  
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co znalaz o odbicie w jej kanonach2. Rozwój idei narodowo ciowych ma 

odzwierciedlenie w protestanckich „Ko cio ach narodowych”, nie pozosta  

jednak bez wp ywu tak e na katolicyzm i prawos awie. Tendencje te sta y si  
wyj tkowo silne po Wio nie Ludów, by po chwilowym wyga ni ciu zapali  

si  nowym p omieniem na prze omie XIX i XX wieku. Wiara prawos awna 

zajmowa a szczególne miejsce w to samo ci rosyjskiej doby przedrewolu-

cyjnej. Na terenach dawnej Rzeczypospolitej, które znalaz y si  w granicach 

zaboru rosyjskiego, ludno  prawos awna, mimo wykazywania lokalnych, 

nierosyjskich odr bno ci kulturowo-religijnych ( piew, kult poszczególnych 

wi tych, architektura sakralna), by a poprzez duchowie stwo poddawana 

rusyfikacji. 
Wyznawcy prawos awia w odrodzonej Rzeczypospolitej stawiali pierwsze 

kroki w atmosferze niech ci ze strony rzymskokatolickiej ludno ci, która 
kojarzy a cerkiewne kopu y z rusyfikatorsk  polityk  zaborcy. Wobec rewo-
lucyjnego zam tu, który ogarn  Rosj , oraz usilnej ch ci polskich kó  rz -
dowych, by odci  prawos awie w Polsce od moskiewskiej w adzy, kwesti  
priorytetow  sta a si  sprawa cerkiewnej autokefalii. Sytuacje komplikowa o 
zró nicowanie j zykowe i etniczne wiernych. Najwi cej prawos awnych 
deklarowa o narodowo  ukrai sk  (1,5 mln wiernych), nast pnie bia orusk  
(900 tys.), „tutejsz ” (700 tys.). Co ciekawe, wi cej wiernych zadeklarowa o 
narodowo  polsk  (ok. 600 tys.) ni  rosyjsk  (125 tys.)3. Deklarowanie pol-
sko ci nie zawsze by o zwi zane z faktycznymi pogl dami respondenta. 
Przynale no  do kultury polskiej, zw aszcza w miastach, odbierana by a 
jako ekskluzywna. W spisie powszechnym z 1931 r. 12,1% wyznawców pra-
wos awia wskaza o j zyk polski jako ojczysty4. Tak e w tym przypadku wy-
bór ten móg  by  podyktowany konformizmem. Wiarygodno  danych na-
rodowo ciowych i j zykowych obu spisów przeprowadzonych w II RP by a 
i nadal poddawana jest krytyce. 

Jak zauwa y  w oski germanista Claudio Magris, „autentyczna to samo  
przypomina matrioszk : jedna zawiera w sobie drug  i sama z kolei mie ci si  

                                                           

2 Kwestie narodowo ciowe oraz podej cie teologiczno-kanoniczne Cerkwi do patriotyzmu 

i nacjonalizmu wyczerpuj co przedstawi  ks. dr Marek awreszuk w ksi ce Prawos awie wobec 

tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych. Studium teologiczno-kanoniczne, Wyd. Naukowe Sem-

per, Warszawa 2009. 
3 A. Mironowicz, Ko ció  prawos awny w Polsce, Bia oruskie Towarzystwo Historyczne, Bia y-

stok 2006, s. 514.  
4 Drugi Powszechny Spis Ludno ci z dnia 9 XII 1931 r., Statystyka Polski, seria C, z. 94a, 

Warszawa 1983, tabl. 10.  
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w wi kszej”5. Jedn  z takich matrioszek w Polsce przedrozbiorowej by a forma-
cja kulturowa genthe Rutheni, natione Poloni. Zjawisko to dotyczy o ogó u ludno ci 
ruskiej, zarówno prawos awnej, jak i grekokatolickiej. Ze wzgl du na moderni-
zacj  idei narodowo ciowych i powstanie nacjonalizmu ju  od drugiej po owy 
XIX wieku ta dualistyczna to samo  stawa a si  anachronizmem, co nie ozna-
cza, e nie przetrwa a do wieku XX6. W ród historyków zajmuj cych si  tema-
tyk  prawos awia w mi dzywojennej Polsce dominuje prze wiadczenie, e 
omawiana formacja kulturowa by a tworem sztucznym7. Nie ma w tpliwo ci co 
do istnienia w II RP prawos awnych Polaków, to samo  ta by a jednak zjawi-
skiem marginalnym, wyolbrzymionym przez pa stwow  propagand . Dotych-
czasowe badania nie uwzgl dniaj  faktu istnienia ma e stw mieszanych, nie-
licznych konwersji wraz z powo aniem Polskiego Narodowego Ko cio a Pra-
wos awnego8 oraz dzia alno ci tak zwanej szlachty zagrodowej9. Rz dowe plany 
polonizacji prawos awia opiera y si  na dwóch g ównych za o eniach. Pierwsze 
dotyczy o wprowadzenia j zyka polskiego do liturgii, kaza , prasy cerkiewnej 
i modlitewników, a tak e zmiany kalendarza z julia skiego na gregoria ski. 
14 grudnia 1922 r. synod podj  ustaw  dopuszczaj c  u ywanie przez duchow-
nych w cerkwiach j zyków polskiego, bia oruskiego i czeskiego. Ustaw  t  po-
przedzi a uchwa a zezwalaj ca na zastosowanie ukrai skiej wymowy j zyka 
staro-cerkiewno-s owia skiego w liturgii10. Dany j zyk mia  by  u ywany tylko 
w przypadku akceptacji t umacze  przez w adz  cerkiewn  oraz wy cznie 
w parafiach, w których wierni zg osili tak  potrzeb . Postulaty j zykowe i kultu-
                                                           

5 C. Magris, To samo  to matrioszka: suma spotka  i opowie ci, „Herito” 2011, nr 2, s. 23. 
6 A. Zi ba, Gente Rutheni, natione Poloni. Z problematyki kszta towania si  ukrai skiej wiadomo ci 

narodowej w Galicji, w: Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, red. R. u ny, A. Zi ba, t. II, 

Pa stwowa Akademia Umiej tno ci, Kraków 1995, s. 65.  
7 Profesor Antoni Mironowicz uwa a wr cz, e „polonizacja prowadzona metodami admi-

nistracyjnymi by a procesem sztucznym, prowadz cym do zaostrzania antagonizmów mi dzy 

grupami wiernych, a tak e dewiacji wiatopogl dowych” (za: A. Mironowicz, Stowarzyszenie 

Polaków Prawos awnych, „Bia ostocczyzna” 1989, nr 4 [16], s. 24). 
8 Dzia alno  Polskiego Narodowego Ko cio a Prawos awnego (dalej: PNKP) nie docze-

ka a si  jeszcze opracowania, ogólnych informacji dostarcza praca dr. Grzegorza Jacka Pelicy 

(G.J. Pelica, Ko ció  prawos awny w województwie lubelskim (1918–1939), Fundacja Dialog Naro-

dów, Lublin 2009, s. 193–197).  
9 Wi ksza cz  poleskiej szlachty za ciankowej czy a wyznanie prawos awne z przeko-

naniem przynale no ci do „szlachty polskiej” (Zob. O. Grott, Instytut Bada  Spraw Narodowo-

ciowych i Komisja Naukowych Bada  Ziem Wschodnich w planowaniu polityki II Rzeczypospolitej Polskiej 

na Kresach Wschodnich, Ksi garnia Akademicka, Kraków 2013, s. 199–200). 
10 M. Papierzy ska-Turek, Mi dzy tradycj  a rzeczywisto ci . Pa stwo wobec prawos awia 1918–

1939, Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 232. 
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rowe bia oruskie oraz ukrai skie by y na tyle w Cerkwi silne, e ta stan a przed 
kolejnymi problemami narodowo ciowymi: bia orutenizacj  i ukrainizacj 11. 
Celem stworzenia przek adu ksi g liturgicznych na j zyk polski w sierpniu 1924 
roku metropolita Dionizy (Waledy ski) powo a  odpowiedni  komisj 12. 
W obliczu braku sygnalizowania przez wiernych zapotrzebowania na j zyk 
polski w yciu liturgicznym komisja rozwi za a si 13. Od 1934 roku, zgod-
nie z zarz dzeniem metropolity Dionizego, w wi ta pa stwowe mia a by  
piewana polska pie  patriotyczna Bo e, co  Polsk !14. Nowa komisja ds. prze-

k adu liturgii rozpocz a prac  w 1935 roku, jej sk ad opiera  si  na kadrze 
Studium Teologii Prawos awnej UW15. Efekty by y widoczne ju  w listo-
padzie tego roku, kiedy to z okazji rocznicy odzyskania przez Polsk  nie-
podleg o ci w Warszawie, Bia ymstoku i Grodnie zosta y odprawione po 
raz pierwszy liturgie w j zyku polskim16. Nabo e stwo w Warszawie wraz 
z molebniem17 w intencji RP odprawi  ks. Szymon Fedoro ko, zwi zany 
z Duszpasterstwem Prawos awnym Wojska Polskiego18. Warto zauwa y , e 
wspomniany duchowny bra  udzia  w pracach komisji zajmuj cej si  przek a-
dem liturgii oraz zainicjowa  powstanie w 1938 r. w Grodnie Prawos awnego 
Instytutu Naukowo-Wydawniczego19. Nabo e stwo to wywo a o fal  krytyki 
nie tylko w ród prawos awnych w Polsce, ale tak e w rosyjskich kr gach emi-
gracyjnych w Stanach Zjednoczonych i w Jugos awii20. W obliczu coraz silniej-
szej ofensywy j zyka polskiego w adze cerkiewne zarz dzi y, aby potrzeba u y-
cia tekstu w j zyku polskim, bia oruskim czy ukrai skim w danej parafii by a 
                                                           

11 U. Pawluczuk, Bia orutenizacja i ukrainizacja j zyka liturgicznego w Ko ciele prawos awnym w II Rzecz-

pospolitej, w: „Latopisy Akademii Supraskiej”, red. U. Pawluczuk, t. 3, Fundacja Oikonomos, 

Bia ystok 2012, s. 171–183.  
12 M. Papierzy ska-Turek, Mi dzy tradycj  a rzeczywisto ci …, s. 233. 
13 Tam e. 
14 S. Dudra, Metropolita Dionizy (Waledy ski) 1876–1960, Warszawska Metropolia Prawo-

s awna, Warszawa 2010, s. 59. 
15 A. Mironowicz, Problematyka narodowo ciowa w Ko ciele prawos awnym w II Rzeczypospolitej, 

w: E. Matuszczyk, M. Krzywosz, red., W kr gu sacrum i pogranicza, Wydzia  Historyczno-

-Socjologiczny Uniwersytetu w Bia ymstoku, Bia ystok 2004, s. 281. 
16 U. Pawluczuk, Bia orutenizacja i ukrainizacja j zyka liturgicznego…, s. 179. 
17 Molebie  – krótkie nabo e stwo dzi kczynne lub b agalne (za: H. Fediukina, Leksykon 

terminologii prawos awnej rosyjsko-polski, Warszawska Metropolia Prawos awna, Warszawa 

2014, s. 150). 
18 M. Papierzy ska-Turek, Mi dzy tradycj  a rzeczywisto ci …, s. 249. 
19 M. Kalina, Polonizacja Cerkwi prawos awnej w województwie bia ostockim (1918–1939), „Bia o-

ruskie Zeszyty Historyczne” 2005, nr 2/4 s. 84. 
20 M. Papierzy ska-Turek, Mi dzy tradycj  a rzeczywisto ci …, s. 249. 
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sprawdzana przez w adze diecezjalne21. W 1936 roku ukaza  si  pierwszy numer 
polskoj zycznej „Gazety Prawos awnej” (w Warszawie), dwa lata pó niej roz-
pocz to kolportowa  „Wiadomo ci Metropolii Prawos awnej w Polsce”. 
W 1939 roku w Wilnie ukaza  si  „Dwutygodnik Prawos awny”, w Grodnie 
z kolei „Przegl d Prawos awny”22. Podsumowuj c kwestie j zyka polskiego 
w kontek cie prawos awia w II RP, nale y zastanowi  si  nad rol  narodowo ci 
i j zyków w Cerkwi prawos awnej. W Ewangelii wed ug w. Marka Chrystus po 
przep dzeniu przekupniów ze wi tyni pyta: „Czy  nie jest napisane: Mój dom 
ma by  domem modlitwy dla wszystkich narodów […]?”23. Konformistyczna 
wobec pa stwa polityka metropolity Dionizego nacechowana by a trosk  
o jedno  Cerkwi. W kr gach cerkiewnych metropolita uznawany by  za polo-
nofila, polscy narodowcy uwa ali go za rusofila, rodowiska ukrai skie i bia oru-
skie tak e by y niezadowolone z podejmowanych przez niego decyzji. Elemen-
tem spajaj cym wiernych Ko cio a rzymskokatolickiego by a przez wieki acina, 
b d ca wr cz wyrazem jego uniwersalno ci. Dla Cerkwi prawos awnej na S o-
wia szczy nie j zykiem tym by  (i jest) j zyk staro-cerkiewno-s owia ski, co 
podkre la  metropolita24. ywym j zykiem uniwersalnym dla wiernych wed ug 
metropolity by  rosyjski. Za niewprowadzeniem do u ytku j zyka innego ni  
rosyjski nie przemawia y argumenty kanoniczne, co zaznaczali tak e przeciwni-
cy jego wykorzystania25. Sprzeciw budzi a wiadomo  wykorzystywania j zyka 
przez czynniki pa stwowe do przyspieszenia polonizacji ludno ci prawos awnej 
na Zabu u. Krytyk  o pod o u teologiczno-kanonicznym budzi  (i nadal budzi) 
kolejny krok podj ty przez w adze RP wzgl dem ludno ci prawos awnej. 

Niezmiennie od wieków Cerkiew prawos awna u ywa a w celach liturgicz-
nych kalendarza julia skiego. W latach dwudziestych XX wieku rozgorza a 
dyskusja na temat jego zmiany, na przyj ty w krajach katolickich i prote-
stanckich kalendarz gregoria ski. Ministerstwo Wyzna  i O wiecenia Pu-
blicznego postanowi o wykorzysta  t  wewn trzn  spraw  Cerkwi i sk oni  
metropolit  Dionizego do wprowadzenia zmiany kalendarza. 12 wrze nia 
1923 r. synod zwróci  si  w tej sprawie do patriarchy konstantynopolita -
skiego Grzegorza VII26. 12 kwietnia 1924 roku, zgodnie z uchwa ami soboru 
biskupów i na podstawie decyzji patriarchy, obowi zuj cym prawos awnych 

                                                           

21 Tam e, s. 254. 
22 U. Pawluczuk, Bia orutenizacja i ukrainizacja j zyka liturgicznego…, s. 180. 
23 Mk 11,17–18, Biblia Tysi clecia…  
24 S. Dudra, Metropolita Dionizy…, s. 61. 
25 M. Papierzy ska-Turek, Mi dzy tradycj  a rzeczywisto ci …, s. 250. 
26 Tam e, s. 235. 
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w Polsce kalendarzem zosta  kalendarz gregoria ski27. Zmiana ta mia a do-
tyczy  tylko wi t nieruchomych (m.in. Bo ego Narodzenia, tradycyjnie 
obchodzonego w styczniu), termin Paschy mia  nadal wyznacza  kalendarz 
julia ski28. Taki mieszany, gregoria sko-julia ski kalendarz nazywany jest 
wspó cze nie „nowym stylem”, inaczej neojulia skim. Dla wiernych i kon-
serwatywnego duchowie stwa zmiany by y nie do przyj cia. W wyniku ra-
dykalnych protestów ju  16 sierpnia 1924 r. sobór biskupów zezwoli  na 
u ywanie „starego stylu”, co nie oznacza o porzucenia kalendarza neojulia -
skiego. W praktyce ycie liturgiczne toczy o si  tak jak dawniej, za  ksi gi 
metrykalne by y prowadzone wed ug nowego stylu29. wi towanie przez 
prawos awnych Bo ego Narodzenia wraz z ludno ci  rzymskokatolick  jest 
udogodnieniem dla rodzin mieszanych wyznaniowo, niweluje tak e proble-
my zwi zane z dniami wolnymi od pracy. Argumenty te nie by y i dla wielu 
wiernych nadal nie s  wystarczaj ce, aby zrezygnowa  z tak charakterystycz-
nego dla prawos awia elementu jak odr bny od cywilizacji aci skiej kalendarz. 

Drugim za o eniem w akcji polonizacji prawos awia by o wzmacnianie tej 
tendencji w Wojsku Polskim oraz inspirowanie tworzenia stowarzysze  
Polaków prawos awnych. S u ba wojskowa by a doskona  okazj  do wy-
kszta cenia w rekrutach postaw propa stwowych, patriotycznych czy wresz-
cie w przypadku ludno ci niepolskiej polonofilskich. 

W 1935 roku w Bia ymstoku, celem „[…] wychowania ludno ci prawo-
s awnej na dobrych obywateli pa stwa polskiego oraz w moralno ci chrze-
cija skiej”, powsta o stowarzyszenie Dom Prawos awnych im. Marsza ka 

Józefa Pi sudskiego30. Tradycja bractw prawos awnych na ziemiach polskich 
si ga czasów przedrozbiorowych, patronami takich organizacji byli jednak 
dotychczas wi ci. Patronem Domu Polaków Prawos awnych w Grodnie 
by  z kolei król Stefan Batory31. Prezes grodzie skiego stowarzyszenia, Alek-
sander Ana czenko, nie ukrywa  nacjonalistycznych postulatów kierowanej 
przez siebie organizacji: „wychowanie m odego pokolenia w duchu czysto 
polskim i na dobrych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej”32. Powy sze po-
stulaty nie budz  adnych w tpliwo ci co do sprzeczno ci ich natury z uni-
wersalistyczn  misj  chrze cija stwa. Marek awreszuk celnie zauwa a, e 

                                                           

27 Tam e. 
28 Tam e. 
29 Tam e. 
30 A. Mironowicz, Problematyka narodowo ciowa w Ko ciele prawos awnym…, s. 283. 
31 Tam e. 
32 Tam e. 
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prawos awna eklezjologia jest negatywnie nastawiona do postawy upatruj -
cej w wierze „ rodka pomocniczego” w propagowaniu patriotyzmu33. 

Wraz z obj ciem funkcji ordynariusza diecezji grodzie skiej przez biskupa 
Saw  (Sowietowa) w roku 1937 Grodno sta o si  centrum ruchu Polaków 
prawos awnych. W adyka Sawa, wraz z ks. Fedoro k , nale a  do najbar-
dziej aktywnych popularyzatorów polskiego prawos awia. W 1938 roku, 
podczas otwarcia Prawos awnego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, bi-
skup Sawa stwierdzi , e powo anie instytutu nale y traktowa  jako dowód 
yczliwego wspomagania przez pa stwo organów misyjnych w ich walce 

z „bezbo nictwem i sekciarstwem podrywaj cym tak organizm ko cielny, jak 
i pa stwowy”34. Polityk  pa stwa polskiego wobec prawos awia trudno 
jednak oceni  jako „ yczliwe wspomaganie”, poniewa  w a nie w 1938 roku 
rozgrywa  si  najwi kszy dla Cerkwi w Polsce dramat, jakim by a akcja burzenia 
cerkwi35. Naj mielszym postulatem stowarzysze  Polaków prawos awnych by a 
budowa katedry w Grodnie, w miejscu zburzonej cerkwi pw. w. Aleksandra 
Newskiego36. Od samego pocz tku istnienia II RP pa stwo ingerowa o 
w wewn trzne sprawy Cerkwi prawos awnej, od jej ustroju, poprzez j zyk 
i kalendarz, a  po polityk  kadrow . Z ostatnim zagadnieniem cz  si  oso-
by ksi y Jerzego Szrettera (bp. Tymoteusza) oraz Konstantego Siemaszki 
(bp. Mateusza). Obaj duchowni, jako jedyni biskupi prawos awni w II RP, 
deklarowali si  jako Polacy, ich kandydatur  popiera y kr gi rz dowe37. 

1 lipca 1926 roku sobór biskupów wyda  akt w sprawie powo ania Polskiego 
Narodowego Ko cio a Prawos awnego38. Wspólnota ta, z o ona z konwerty-
tów z Ko cio a polsko-katolickiego z ks. Andrzejem Huszn  na czele, pos ugi-
wa a si  zachodnim rytem liturgicznym i j zykiem polskim39. Wed ug Grzegorza 
Pelicy PNKP funkcjonowa  jako duszpasterska formu a zapobiegaj ca porzu-
caniu prawos awia przez wiernych, którzy nie chcieli by  „ruskimi”40. 

                                                           

33 M. awreszuk, Prawos awie wobec tendencji nacjonalistycznych…, s. 128. 
34 A. Mironowicz, Problematyka narodowo ciowa w Ko ciele prawos awnym…, Bia ystok 2004, 

s. 285. 
35 O akcji burzenia cerkwi i ich rewindykacji zob. G. Kuprianowicz, Akcja burzenia cerkwi 

prawos awnych na Che mszczy nie i po udniowym Podlasiu, Prawos awna Diecezja Lubelsko-

-Che mska, Che m 2008. 
36 M. Kalina, Polonizacja cerkwi prawos awnej…, s. 102. 
37 A. Mironowicz, Ko ció  prawos awny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Wyd. Uniwer-

sytetu w Bia ymstoku, Bia ystok 2005, s. 99. 
38 G. Pelica, Ko ció  prawos awny w województwie lubelskim…, s. 193. 
39 Tam e. 
40 Tam e, s. 195. 



422 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5 

Pomimo g ównie politycznego wymiaru dzia alno ci Polaków prawos aw-
nych nie ulega w tpliwo ci, e przekroczyli oni kilka barier kulturowych. Ste-
reotyp Polaka katolika by  w spo ecze stwie II RP bardzo silny, podobnie jak 
pogl d uto samiaj cy prawos awie z by ym zaborc . Nachalna polityka polo-
nizacji ludno ci prawos awnej spowodowa a raczej daleko id c  niech  ogó u 
prawos awnych wobec Polaków tego wyznania. Do dzisiaj w ród wiernych 
Polskiego Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego spotykany jest pogl d, 
jakoby prawos awni uwa aj cy si  za Polaków byli efektem akcji politycznej41. 
Wypowiedzi cz onków Stowarzyszenia Polaków Prawos awnych, jak i pa -
stwowa propaganda wespó  z nadmiern  ugodowo ci  hierarchii cerkiewnej 
doprowadzi y do wyst pienia zjawiska etnofiletyzmu w ramach Polskiego 
Autokefalicznego Ko cio a Prawos awnego. Pami ta  nale y jednak, e z dru-
giej strony narracja zogniskowana wobec przedstawiania prawos awia jako 
wyznania „ruskiego”, zastrze onego dla wschodnich S owian, tak e narusza 
powszechny charakter Cerkwi. W obliczu dzia a  czysto politycznych oddolna 
dzia alno  prawos awnych Polaków ulega rozmyciu. Doskona ym tego przy-
k adem s  dzieje PNKP, które zupe nie nie zapisa y si  w wiadomo ci 
wspó czesnych wiernych. Druga wojna wiatowa zmieni a oblicze narodowo-
ciowe Ko cio a prawos awnego, ale tak e wykaza a lojalno  wobec pa stwa 

polskiego wielu obywateli wyznania prawos awnego. Wspominany w tek cie 
ks. Szymon Fedoro ko zosta  zamordowany w Katyniu, biskup Sawa (Sowie-
tow) niós  pos ug  duszpastersk  dla o nierzy polskich wyznania prawos aw-
nego, przemierzaj c szlak od Rumunii a  po Stany Zjednoczone42. 
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Eastern Orthodox Church Universalism  
and “Orthodox Poles” Question in Second Polish Republic 

The article presents the polonization trends towards Orthodox people in the Middle-War 

Poland. Particular aspects of this process have been discussed: introduction of the polish 

language to sermon and liturgy, liturgical calendar change and the formation of Polish Or-

thodox associations inspired by the government. 

The author does not deny the well-established in the literature idea of the artificiality of 

Polish Ortodox’s identity but he points out that, besides the political action, there has been 

aspects of this problem such as the “szlachta zagrodowa” and converts from the National 

Polish Orthodox Church. 

Keywords: The Polish Autocephalous Orthodox Church, polonization, national minorities 
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