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MISJE CHRZECIJAÑSKIE WRÓD ¯YDÓW W POLSCE
W LATACH 1918-1939

Wyznania chrzecijañskie od wieków próbowa³y nawracaæ ludnoæ
¿ydowsk¹. Ró¿ne by³y rozmiary i metody tej dzia³alnoci, nie wy³¹czaj¹c
rodków przymusu. Pocz¹wszy od XVII wieku, Kocio³y powo³ywa³y
zgromadzenia zakonne i organizacje wieckie, których celem by³o prowadzenie pracy misyjnej wród ¯ydów. Rezultaty tego oddzia³ywania
zwi¹zane by³y w du¿ej mierze z sytuacj¹, w jakiej znajdowa³a siê spo³ecznoæ ¿ydowska w Europie, a wiêc wynika³y przewa¿nie z czynników
pozareligijnych. Do koñca XVIII wieku chrzest stanowi³ dla ¯ydów
ucieczkê przed przeladowaniami. Póniej sta³ siê jeszcze bardziej powszechny jako bilet wstêpu do spo³eczeñstw europejskich. W ci¹gu
XIX stulecia ochrzci³o siê w Europie rodkowo-Wschodniej co najmniej
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250 tysiêcy ¯ydów.

W XIX wieku dzia³alnoæ misyjn¹ wród ¯ydów prowadzi³y wszystkie najwiêksze Kocio³y chrzecijañskie: rzymskokatolicki, prawos³awny
i protestanckie. Fala nawróceñ przesz³a przez wszystkie kraje Europy,
w tym równie¿ przez Niemcy, Austriê, Rosjê oraz ziemie polskie znajduj¹ce siê pod ich rz¹dami. Mimo realizowanej w po³owie XIX stulecia
prawnej emancypacji ludnoci ¿ydowskiej i teoretycznego równouprawnienia chrzest jako wa¿ny etap asymilacji prowadzi³ do awansu spo³ecznego i poprawy sytuacji materialnej. Najwiêkszym dynamizmem w akcji
misyjnej odznacza³y siê Kocio³y protestanckie. Krajem, który zapocz¹tkowa³ tworzenie na szersz¹ skalê organizacji misyjnych, których zadaniem
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by³o wy³¹cznie nawracanie osób wyznania moj¿eszowego, by³a Anglia.
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P. J o h n s o n: Historia ¯ydów, Kraków 1993, s. 333; J. D o k t ó r: Konwersje wy-

znawców Sabataja Cwi w niemieckim Kociele ewangelickim, w: ¯ydzi i judaizm we
wspó³czesnych badaniach polskich, pod red. K. P i l a r c z y k a, Kraków 1997, s. 163 i n.
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Z.H. N o w a k: Sprawa emancypacji ¯ydów w Prusach Zachodnich w pierwszej po-

³owie XIX wieku, w: Emancypacja  asymilacja  antysemityzm. ¯ydzi na Pomorzu w XIX
i XX wieku, pod red. Z.H. N o w a k a, Toruñ 1992, s. 13-15; A. C a ³ a: Asymilacja ¯ydów
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Tendencja najwiêkszego zaanga¿owania przedstawicieli Kocio³ów
protestanckich w prace misyjne wród ¯ydów wyrana by³a równie¿
w Polsce w okresie miêdzywojennym.
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Du¿e zainteresowanie misjami wy-

kazywa³y dzia³aj¹ce tu Kocio³y ewangelickie, jednak¿e inicjatywê w tej
dziedzinie przejê³y zdecydowanie zagraniczne organizacje misyjne, wywodz¹ce siê g³ównie z Kocio³a anglikañskiego. Jedn¹ z takich organizacji by³o Londyñskie Towarzystwo Szerzenia Chrzecijañstwa wród
¯ydów (London Society for Promoting Christianity amongst the Jews),
utworzone w 1809 roku przez Lewisa Waya. Towarzystwo Londyñskie
w 1821 roku rozpoczê³o dzia³alnoæ na terenie ziem polskich, zak³adaj¹c
najpierw placówkê w Warszawie, a nastêpnie w Lublinie, Czêstochowie
i Radomiu. Do 1854 roku misjonarzom uda³o siê nawróciæ, wed³ug danych
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samej misji, 361 ¯ydów.

Musieli wówczas przerwaæ pracê ze wzglêdu

na zakaz rz¹du rosyjskiego i mogli j¹ wznowiæ dopiero w roku 1875; reaktywowali placówkê w Warszawie, a w póniejszych latach utworzyli
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now¹  we Lwowie.

Na czele misji Towarzystwa Londyñskiego w Polsce sta³ duchowny
anglikañski Herman Charles Carpenter. Pe³ni³ on równolegle funkcje
prze³o¿onego parafii anglikañskiej w Warszawie i kapelana ambasady
brytyjskiej w RP. W pracy misyjnej wspomagali go pracownicy wieccy,
m.in. Markus Bregman, Abraham Ajzemann i Abraham Chinenberg. Parafia anglikañska w Warszawie obs³ugiwa³a wiernych z ca³ej Polski;
równie¿ misja obejmowa³a swoj¹ dzia³alnoci¹ wiêksz¹ czêæ terytorium
pañstwa. W centrum zainteresowania misjonarzy le¿a³y tereny by³ego Królestwa Kongresowego  dzia³ali na terenie województw warszawskiego,
piotrkowskiego, kaliskiego, kieleckiego i lubelskiego. Ponadto obje¿d¿ali
w celach misyjnych województwa poleskie, wo³yñskie, lwowskie i stani-
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s³awowskie.

Neofici przyjmowani byli do warszawskiego zboru angli-

w Królestwie Polskim (1864-1897), Warszawa 1989, s. 16 i n.; P. W r ó b e l: Zarys
dziejów ¯ydów na ziemiach polskich w latach 1880-1918, Warszawa 1991, s. 9; D. O l s z e w s k i: Dzieje chrzecijañstwa w zarysie, Kraków 1996, s. 302.
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Episkopat Kocio³a katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992, s. 393-396.
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Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Wyznañ Religij-

nych i Owiecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), sygn. 1396, 1457.
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AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ), sygn. 2885; tam¿e, Mini-

sterstwo Spraw Wewnêtrznych (dalej: MSW), sygn. 1566; S. G r e l e w s k i: Wyznania
protestanckie i sekty religijne w Polsce wspó³czesnej, Lublin 1937, s. 398-399.
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kañskiego; w tamtejszej kaplicy anglikañskiej odprawiano równie¿ dla nich
nabo¿eñstwa. Towarzystwo Londyñskie dysponowa³o w stolicy kilkoma
nieruchomociami, w których zorganizowano czytelnie, sale zebrañ i pomieszczenia mieszkalne.
W 1927 roku utworzona zosta³a przy placówce warszawskiej, przy
ul. Sewerynów 3, szko³a misyjna pod nazw¹ Instytut Misyjny im. Emanuela. W zamierzeniach organizatorów mia³ to byæ orodek naukowo-wychowawczy przygotowuj¹cy pracowników misyjnych do pracy wród
¯ydów w Europie rodkowej i Wschodniej. Spodziewano siê kandydatów
z Rumunii, Czechos³owacji, Anglii, Austrii, Niemiec i Wêgier. Inicjatywa

ta zakoñczy³a

siê

jednak¿e pora¿k¹ i

7

szko³a po czterech

latach

funkcjonowania zosta³a zlikwidowana.

Bardziej rozwiniêt¹ sieæ placówek posiada³a inna z misji dzia³aj¹cych w Polsce, tzw. Misja Barbikañska (Barbican Mission to the Jews).
Organizacja ta, pochodzenia równie¿ anglikañskiego, powsta³a w Londynie w 1898 roku. W Polsce rozpoczê³a dzia³alnoæ w pierwszych latach
dwudziestolecia miêdzywojennego, wyprzedzaj¹c szybko pod wzglêdem
aktywnoci i rozwoju inne funkcjonuj¹ce tu wczeniej stowarzyszenia
misyjne. Jej kierownikiem by³ pastor Piotr Gorodiszcz, nosz¹cy tytu³
superintendenta dla Polski wschodniej. G³ównym pomocnikiem pastora
P. Gorodiszcza by³ misjonarz Józef Fajans. Dzia³alnoæ misji skupia³a siê
na terenie województw wschodnich: bia³ostockiego, wileñskiego, nowogrodzkiego, poleskiego i wo³yñskiego. Zaowocowa³a ona powstaniem placówek w Bia³ymstoku, Brzeciu, Grodnie, Lublinie, Równem i Wilnie.
Pracownicy misji dzia³ali równie¿ w miejscowociach po³o¿onych w in-
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nych czêciach Polski, np. we Lwowie.

Centrala Misji Barbikañskiej w Polsce mieci³a siê w Bia³ymstoku,
gdzie urzêdowa³ pastor P. Gorodiszcz. Tu skupia³a siê równie¿ jej g³ówna dzia³alnoæ  misja mia³a w Bia³ymstoku swój w³asny szpital, dom dla
katechumenów i drukarniê, w której wydawa³a w jêzyku polskim i ¿ydowskim miesiêcznik Dos wort. Wybudowa³a równie¿ Koció³ Misyjny 
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AAN, MWRiOP, sygn. 1457; W. G a s t p a r y: Protestantyzm w Polsce w dobie

dwóch wojen wiatowych, cz. I: 1914-1939, Warszawa 1978, s. 273.
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Litewskie Centralne Pañstwowe Archiwum Akt Nowych (dalej: LCPA), F 51 Ap 4,

sygn. 862; Archiwum Pañstwowe w Bia³ymstoku (dalej: APB), Urz¹d Wojewódzki w Bia³ymstoku (dalej: UWB), sygn. 59, 91; AAN, Urz¹d Wojewódzki Wileñski, sygn. 1, Sprawozdanie sytuacyjne za lipiec 1930; Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej:
CAW), 1774/89, sygn. 192; Evangelisches Gemeindeblatt (dalej: EG) 1921, nr 9, s. 98.
Por.: E. A l a b r u d z i ñ s k a: Kocio³y ewangelickie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Toruñ 1999, s. 190, 194, 203-204.
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w Bia³ymstoku przy ul. w. Rocha 25. Koció³ ten zosta³ konsekrowany
we wrzeniu 1936 roku, przy udziale przedstawicieli Kocio³a anglikañskiego z Londynu. Natomiast w terenie prowadzono dzia³alnoæ misyjn¹
g³ównie przy pomocy specjalnie w tym celu zakupionego w Londynie
i przystosowanego do wyg³aszania odczytów samochodu. Utworzone w terenie placówki misji obsadzane by³y przez wieckich misjonarzy, m.in.
Natanaela Krola (Grodno), Samuela Kremera (Równe), Józefa Klajna
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(Lublin) i Emanuela Lufta (Wilno).

Misja Barbikañska k³ad³a du¿y nacisk na pracê charytatywn¹. Znalaz³o to wyraz m.in. w utworzeniu w 1935 roku Chrzecijañskiego Towarzystwa Opieki nad Nawróconymi Izraelitami Samarytanin. W sk³ad
pierwszego tymczasowego zarz¹du towarzystwa weszli: pastor P. Gorodiszcz, misjonarz J. Fajans, Juliusz F³akier, dr Maurycy Syrota, Józef
Przetycki i Aleksander Redlitz. Towarzystwo, poza wydawaniem pieniê¿nych zapomóg, pomaga³o równie¿ w znalezieniu pracy bezrobotnym
neofitom, np. dla jednej z podopiecznych wybudowa³o przy ul. w. Rocha kiosk, w innym natomiast przypadku zakupi³o z w³asnych funduszy
doro¿kê.
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Rodowód anglikañski mia³a tak¿e inna z misji dzia³aj¹cych w Polsce, a mianowicie Brytyjskie Towarzystwo Rozpowszechniania Ewangelii wród ¯ydów (The British Society for the Propagation of the Gospel
among the Jews). Organizacja, funkcjonuj¹ca w Polsce pod kierownictwem Jakuba Berkowicza, mia³a swoj¹ placówkê w Krakowie, a w po³owie lat trzydziestych rozszerzy³a dzia³alnoæ na Wilno. Filiê w Warszawie posiada³a ponadto tzw. Mildmay Mission to the Jews, utworzona
w Londynie z inicjatywy prywatnej, a w Polsce wspó³pracuj¹ca z baptystami. We Lwowie natomiast istnia³a placówka Duñskiej Misji ¯ydowskiej (Danske Izraelsmission)  z ramienia tej misji przyby³ do Polski
w 1891 roku pastor Theodor Zöckler, póniejszy zwierzchnik Kocio³a
ewangelickiego augsburskiego i helweckiego wyznania w Polsce. W II Rzeczypospolitej funkcjonowa³y jeszcze co najmniej dwie misje prywatne:

9

AAN, MWRiOP, sygn. 1396; Biblioteka Synodu Ewangelicko-Reformowanego

w Warszawie, Materia³y Misji Barbikañskiej; APB, UWB, sygn. 91, Sprawozdanie sytuacyjne za wrzesieñ 1936; Szlakiem Reformacji 1936, nr 5-6, s. 12-13; Jednota 1986,
nr 12, s. 13-15.
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Biblioteka Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, Materia³y Misji

Barbikañskiej.
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w £odzi misja Bethel prowadzona przez L. Rosenberga oraz wspierana

11

przez Amerykanów misja w Radoci ko³o Warszawy.

W 1831 roku powsta³o w Bazylei Stowarzyszenie Przyjació³ Izraela
dla Rozpowszechniania Chrzecijañstwa wród ¯ydów. Objê³o ono swoj¹ dzia³alnoci¹ Szwajcariê, po³udniow¹ czêæ Niemiec, a od 1904 roku
równie¿ ziemie polskie. Ta tzw. Misja Bazylejska mia³a wyznaniowy
charakter luterañski, co u³atwi³o kontakty z dzia³aj¹cym na terenie Królestwa Kongresowego Kocio³em ewangelicko-augsburskim. Duchowieñstwo ewangelicko-augsburskie wykazywa³o du¿e zainteresowanie dzia³alnoci¹ misyjn¹ wród ludnoci ¿ydowskiej. Na prze³omie XIX i XX
wieku w³adze kocielne postanowi³y przeznaczyæ jednego z ksiê¿y specjalnie do pracy misyjnej wród ¯ydów. Wybór pad³ na ks. Augusta Gerhardta, który w celu dobrego przygotowania do misji zosta³ wys³any najpierw na studia do Lipska. W 1902 roku rozpocz¹³ on pracê jako adiunkt
przy parafii w. Trójcy w £odzi, maj¹c za zadanie przede wszystkim pracê
wród ludnoci ¿ydowskiej. Ks. A. Gerhardt zdecydowa³ siê ostatecznie
na wyjazd z Polski i ca³kowite powiêcenie pracy misyjnej w ramach
Misji Bazylejskiej najpierw w Niemczech, a nastêpnie w Szwajcarii.
W padzierniku 1921 roku zosta³ dyrektorem Stowarzyszenia Przyjació³
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Izraela dla Rozpowszechniania Chrzecijañstwa wród ¯ydów.

Zorganizowany przez ks. A. Gerhardta orodek misyjny w £odzi
funkcjonowa³ dalej, lecz ju¿ niezale¿nie od Kocio³a ewangelicko-augsburskiego, w ramach Misji Bazylejskiej. Misja zatrudnia³a tu w³asnych
pracowników, którzy jednak¿e wspó³pracowali z duchownymi ewangelicko-augsburskimi. Od 1926 roku kierownikiem placówki ³ódzkiej by³
Ludwik Schweitzer, pomaga³o mu dwóch innych misjonarzy i dwie pracownice misyjne. Misja Bazylejska wybudowa³a w £odzi w 1928 roku
w³asny dom misyjny Pniel, który mieci³ równie¿ kaplicê.
Drugim orodkiem Misji Bazylejskiej w Polsce by³o Wilno. Placówka wileñska prowadzona by³a pocz¹tkowo przez Wac³awa Zalcberga,
a w okresie miêdzywojennym przez dwóch misjonarzy: Bernarda Rozenbauma (by³ego rabina) i Aleksandra Omencetera. W sk³ad personelu
wchodzili ponadto lekarz misyjny i dwie pracownice. Zakres dzia³alnoci
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Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Starostwo Grodzkie w Krakowie, sygn. 142;

H.  w i ¹ t k o w s k i: Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem ich
stanu prawnego, Warszawa 1937, s. 222; S. G r e l e w s k i, jw., s. 402-403; W. G a s t p a r y, jw., s. 274; E. A l a b r u d z i ñ s k a, jw., s. 31.
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AAN, MWRiOP, sygn. 1396; E. K n e i f e l: Geschichte der Evangelisch-Augsbur-

gischen Kirchen in Polen, Nürnberg 1965, s. 238-239; W. G a s t p a r y, jw., s. 321.
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obejmowa³ odczyty i czytanie Pisma w., prowadzenie czytelni i wypo¿yczalni ksi¹¿ek, organizowanie dla dzieci kursów haftu i robót rêcznych.
Misja prowadzi³a udzielaj¹c¹ codziennie bezp³atnych porad przychodniê

13

lekarsk¹ oraz organizowa³a kolonie letnie dla dzieci w Czarnym Borze.

W przypadku placówki wileñskiej widoczna by³a jeszcze cilejsza
ni¿ w £odzi wspó³praca miêdzy Misj¹ Bazylejsk¹ a Kocio³em ewangelicko-augsburskim. Trudno w sposób precyzyjny okreliæ charakter owej
³¹cznoci czy protektoratu konsystorza ewangelicko-augsburskiego
nad misj¹. Faktem jest, ¿e wileñska parafia ewangelicko-augsburska
przejmowa³a opiekê duszpastersk¹ nad konwertytami. Z wszelkich praktyk religijnych ¯ydzi korzystali ju¿ bezporednio w zborze luterañskim;
neofici

stawali

siê

automatycznie

jego

cz³onkami.

Opieka

Kocio³a

ewangelicko-augsburskiego nad placówk¹ misyjn¹ wyra¿a³a siê równie¿

14

w poredniczeniu w jej kontaktach z w³adzami pañstwowymi.

Podkreliæ nale¿y, ¿e Koció³ ewangelicko-augsburski w pe³ni popiera³ misje ¿ydowskie prowadzone równie¿ przez inne zagraniczne towarzystwa protestanckie. Na ³amach czasopisma kocielnego Wolhynischer
Bote propagowana by³a m.in. dzia³alnoæ Misji Barbikañskiej. Grodzieñska placówka tej misji najprawdopodobniej korzysta³a z pos³ug duszpasterskich miejscowego proboszcza ewangelicko-augsburskiego, o czym
mo¿na wnioskowaæ z zachowanych informacji o uzyskiwaniu przez niego

15

regularnego miesiêcznego wynagrodzenia z misji.

¯yczliw¹ postawê wobec dzia³alnoci misyjnej wród ludnoci ¿ydowskiej wykazywa³y równie¿ inne Kocio³y ewangelickie II Rzeczypospolitej. Niektóre z nich, jak np. Koció³ ewangelicki augsburskiego i helweckiego wyznania w Ma³opolsce Wschodniej, prowadzi³y samodzielnie
pracê misyjn¹, jednak¿e nie przynios³a ona wiêkszych rezultatów. Uzyskane w ten sposób konwersje ludnoci ¿ydowskiej stanowi³y pojedyncze
przypadki. Tak wiêc jako sytuacjê typow¹ dla misji protestanckich wród
¯ydów w Polsce miêdzywojennej mo¿na okreliæ tak¹, w której bezporedni¹ aktywnoæ na polu nawróceñ wykazywa³y zagraniczne towarzystwa misyjne, natomiast dalsz¹ opiekê nad konwertytami sprawowa³y
miejscowe Kocio³y protestanckie. Towarzystwa i organizacje misyjne
prowadzi³y g³ównie dzia³alnoæ popularyzuj¹c¹ wyznanie protestanckie

13
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LCPA, F 53 Ap 23, sygn. 785; AAN, MWRiOP, sygn. 314, 1395, 1396.
AAN, MWRiOP, sygn. 385, 1396.
Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie, akta nieup., Protoko³y posiedzeñ

rady kocielnej parafii ewangelicko-augsburskiej w Grodnie z lat 1938-1939; Wolhynischer Bote 1927, nr 18.
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poprzez odczyty, zebrania, wspólne czytanie Pisma w., czy te¿ zachêcanie do czytania religijnej literatury chrzecijañskiej. Szczególn¹ opiek¹
otaczano dzieci, które dodatkowo nauczano religii, a niektóre organizacje
prowadzi³y równie¿ szkó³ki niedzielne. Dzia³alnoci religijnej towarzyszy³y najczêciej ró¿ne formy pracy charytatywnej, jak np. opieka medyczna czy kolonie dla dzieci. Natomiast towarzystwa te nie tworzy³y
odrêbnych zwi¹zków wyznaniowych czy parafii i dlatego konwertytów
przyjmowa³y najczêciej najbli¿sze parafie protestanckie. Przewa¿nie te¿

16

duchowni ewangeliccy udzielali osobom nawróconym chrztu.

Trudne jest ustalenie liczby osób nawróconych w rezultacie dzia³alnoci organizacji misyjnych. Nie by³y to na pewno efekty spektakularne,
jednak¿e konwertyci stanowili spo³ecznoci na gruncie lokalnym doæ
widoczne. Najwiêcej osób narodowoci ¿ydowskiej dokona³o konwersji
na chrzecijañstwo wskutek dzia³alnoci Misji Barbikañskiej i Towarzystwa Londyñskiego. Pierwsza z wymienionych organizacji osi¹gnê³a
w koñcu lat trzydziestych stan liczebny oko³o dwustu osób. Z kolei
Towarzystwo Londyñskie udzieli³o w okresie od 1919 roku do po³owy
1922 roku 25 chrztów i 27 konfirmacji.

17

Wyk³ady i odczyty misyjne

cieszy³y siê jednak¿e czêsto du¿¹ popularnoci¹ i gromadzi³y niekiedy po
kilkaset osób.
Praca misji musia³a wywo³aæ reakcjê rodowisk judaistycznych.
W lutym 1926 roku na ³amach warszawskiego Najer hajnt ukaza³a siê
odezwa rabinów ostrzegaj¹ca ¯ydów przed dzia³alnoci¹ misjonarzy,
któr¹ nazwano tu trucizn¹ zawart¹ w cukierku.

18

Odczyty i wyk³ady

o treci chrzecijañskiej wywo³ywa³y niejednokrotnie oburzenie wyznawców judaizmu, a szczególn¹ wrogoæ powodowa³y akcje organizowane
w pobli¿u synagog. W maju 1927 roku w Krakowie kilkusetosobowy
t³um zaatakowa³ cz³onków Misji Barbikañskiej, którzy rozdawali osobom
wychodz¹cym z synagogi biblie i broszury o treci religijnej. Dwaj pracownicy misji zostali pobici.

16

19

Charakterystyczne, ¿e dzia³alnoæ misji

Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (dalej: APP), Konsystorz ewangelicki w Pozna-

niu (dalej: KEP), sygn. 303; AAN, MWRiOP, sygn. 389; EG 1923, nr 3, s. 34; A. G e r h a r d t: Die Judenmission in Polen, Ekklesia 5: 1938, s. 208-209; G. B e r e n d t:
Ewangelizacja ¯ydów w Wolnym Miecie Gdañsku, w: Protestantyzm i protestanci na
Pomorzu, pod red. J. I l u k a, D. M a r i a ñ s k i e j, Gdañsk-Koszalin 1997, s. 182.
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LCPA, F 51 Ap 7, sygn. 1655; AAN, MWRiOP, sygn. 313, 1457; APB, Akta Ko-

cielne, sygn. 47, Wykaz ¯ydów ochrzczonych w parafii ewangelicko-reformowanej w Bia³ymstoku w okresie XI 1936 - X 1937.
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Najer hajnt z 23 II 1926, nr 29.
AAN, MWRiOP, sygn. 1396, Komenda Policji Pañstwowej Miasta Krakowa do dy-

rektora policji w Krakowie z 5 V 1927.
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protestanckich wród ¯ydów spotyka³a siê równie¿ z bardzo ostrymi atakami prasy katolickiej. Do takich mo¿na zaliczyæ np. artyku³ Mieczys³awa
Skrudlika pt. Udzia³ ¿ydostwa w propagandzie sekciarskiej w Polsce,

20

który ukaza³ siê na ³amach Przegl¹du Katolickiego w lutym 1926 roku.

Stosunek polskich w³adz pañstwowych do misji ¿ydowskich by³ z³o¿ony, kszta³towa³y go ró¿norodne czynniki polityki wewnêtrznej i zagranicznej. Ogólnie rzecz bior¹c, organizacjom misyjnym nie stawiano przeszkód w ich dzia³alnoci, a prowadzona obserwacja ich pracy dowodzi³a,
¿e nie stawiaj¹ one sobie celów politycznych czy antypañstwowych. Problemy rozpoczyna³y siê z chwil¹, gdy misje chcia³y uregulowaæ swoj¹ pozycjê prawn¹ w pañstwie polskim. Pierwsz¹ organizacj¹, która próbowa³a
dokonaæ regulacji prawnej by³o Towarzystwo Londyñskie, stanowi¹ce
podstawê Kocio³a anglikañskiego w Polsce. Jak ju¿ wczeniej wspomniano,
stoj¹cy na czele towarzystwa H.C. Carpenter pe³ni³ funkcje prze³o¿onego
parafii anglikañskiej w Warszawie i kapelana ambasady brytyjskiej w RP.
Ju¿ w 1919 roku poselstwo angielskie wyst¹pi³o do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prob¹ o uregulowanie sytuacji wyznania
anglikañskiego w Polsce. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowa³o w zwi¹zku z t¹ spraw¹ w dniu 2 grudnia 1919 roku poufne
posiedzenie z udzia³em przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwoci,
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Ministerstwa Wyznañ Religijnych
i Owiecenia Publicznego. Posiedzenie nie przynios³o konkretnych ustaleñ, przede wszystkim z powodu sztywnego stanowiska Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, które uwa¿a³o, ¿e Koció³

21

anglikañski traktowaæ nale¿y jako wyznanie tolerowane.

Kilka miesiêcy póniej, w dniu 20 marca 1920 roku Ministerstwo
Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego zdecydowa³o siê wydaæ
pod naciskiem ambasady brytyjskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych
okólnik do wojewodów, stanowi¹cy niejako instrukcjê postêpowania wobec
wyznania anglikañskiego. Okólnik ten rozci¹ga³ na Koció³ anglikañski
przepisy w³adz rosyjskich z 1875 i 1899 roku, odnosz¹ce siê g³ównie do

22

baptystów.

By³a to wiêc jedynie tymczasowa regulacja na zasadzie wy-

znania tolerowanego, która nie mog³a satysfakcjonowaæ Kocio³a ubiegaj¹cego siê o uregulowanie po³o¿enia prawnego i uznanie przez pañstwo.

20
21

Przegl¹d Katolicki z 7 II 1926, nr 5.
AAN, MSW, sygn. 1566, Protokó³ posiedzenia w sprawie dzia³alnoci duchownych

anglikañskich w Polsce, odbytego w Wydziale Konwencji Miêdzynarodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dniu 2 XII 1919 r.
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Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e konfesja anglikañska, tak niewielka liczebnie w Polsce, stanowi³a jedno z g³ównych wyznañ chrzecijañskich wiata.
Stan tymczasowoci prawnej zacz¹³ siê przed³u¿aæ. W koñcu lat dwudziestych sytuacja Kocio³a anglikañskiego pozostawa³a niezmieniona
i widoczne ju¿ by³o, ¿e Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia
Publicznego, mimo licznych interwencji, nie ust¹pi i nie zezwoli na regulacjê prawn¹. Sytuacja ta wynika³a przede wszystkim z reprezentowanej
przez departament wyznañ koncepcji ustawy ramowej o uznawaniu nowych
wyznañ i sekt. Nie chciano wiêc w przypadku Kocio³a anglikañskiego
tworzyæ precedensu. Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego nie waha³o siê jednak¿e, g³ównie pod wp³ywem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, udzielaæ doranych u³atwieñ Towarzystwu Lon-

23

dyñskiemu w jego dzia³alnoci misyjnej.

Podobne trudnoci napotka³a przy staraniach o legalizacjê Misja
Barbikañska. W lutym 1926 roku wyst¹pi³a ona o rejestracjê i zezwolenie na dzia³alnoæ na obszarze ca³ego pañstwa polskiego, przesy³aj¹c
do Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego swój statut. W statucie jako cel Misji okrelono ewangelizacjê ¯ydów w Polsce
i podniesienie ¿ycia duchowego ¯ydów chrzecijan. Podkrelono, ¿e jest
ona utrzymywana jedynie ze sk³adek cz³onków i nie otrzymuje dotacji
z funduszy publicznych i rz¹dowych. Równie¿ i starania Misji Barbikañskiej wspierane by³y przez s³u¿bê dyplomatyczn¹. Poselstwo polskie
w Londynie stwierdzi³o w zwi¹zku z zabiegami Misji o legalizacjê:
Misja Barbikañska posiada doæ znaczne wp³ywy w angielskich sferach
kocielnych i porednio politycznych, dlatego te¿ wydaje siê wskazanym
zachowanie w stosunku do niej stanowiska rzeczowego i szybkiego wyja-

24

nienia w tym lub innym kierunku jej dezyderatów.

Jednak¿e odpowied departamentu wyznañ, bior¹c pod uwagê dotychczasow¹ jego liniê postêpowania, mog³a byæ tylko jedna. W pimie
skierowanym w grudniu 1928 roku do reprezentuj¹cego Misjê adwokata
Leonarda Tallen-Wilczewskiego departament owiadczy³, ¿e nie ma podstawy prawnej do zatwierdzenia statutu, jednak¿e nie sprzeciwia siê
dzia³alnoci stowarzyszenia i zak³adaniu przez nie placówek misyjnych
w Polsce.
Problem uznania przez pañstwo polskie Kocio³a anglikañskiego
i legalizacji zwi¹zanych z nim misji ¿ydowskich okaza³ siê wiêc na tym
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AAN, Ambasada RP w Londynie (dalej: ARPL), sygn. 883; tam¿e, MSW, sygn. 1566;

tam¿e, MWRiOP, sygn. 1457.
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etapie niemo¿liwy do rozwi¹zania. Powi¹zany by³ bowiem bezporednio z koncepcjami (lub ich brakiem) Ministerstwa Wyznañ Religijnych
i Owiecenia Publicznego globalnego rozwi¹zania kwestii po³o¿enia prawnego

wyznañ

mniejszociowych.

Trafnie

oceni³

tê

sytuacjê

reprezen-

tuj¹cy Poselstwo RP w Londynie Jan Wszelaki w licie skierowanym
w listopadzie 1927 roku do radcy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Jana Strzembosza:
(

) Rzut oka na przekrój pe³nego zagadnienia w naszym ¿yciu pañstwo-

wym (

) pozwala na bardzo pesymistyczne wywody co do tego, jak ma³o

jest jeszcze zrobione i ile wa¿nych spraw le¿y jeszcze od³ogiem i limaczy

25

siê. Je¿eli tak jest na wielu innych jeszcze polach, to winszujê.

Niejasna sytuacja prawna Kocio³a anglikañskiego i zwi¹zanych z nim
misji prowadzi³a do ró¿nych paradoksów, np. w uroczystoci konsekracji
kaplicy anglikañskiej w Warszawie w 1927 roku wzi¹³ udzia³ oficjalny
reprezentant Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast nie by³o przedstawiciela Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego,
poniewa¿ powstanie kaplicy nie mog³o zostaæ zg³oszone w drodze legalnej.
Sytuacja ta powodowa³a równie¿ wiele utrudnieñ w codziennej dzia³alnoci misji, m.in. w powo³ywaniu nowych placówek, nabywaniu nieruchomoci, czy prowadzeniu akt stanu cywilnego.
Koció³ anglikañski postanowi³ wiêc szukaæ innego rozwi¹zania tych
problemów. Takim wyjciem wydawa³o siê przy³¹czenie do którego
z Kocio³ów prawnie uznanych w Polsce. W styczniu 1931 roku Koció³
anglikañski zg³osi³ swój akces do Kocio³a Ewangelicko-Reformowanego
w RP. Konsystorz ewangelicko-reformowany przyj¹³ akces w dniu 14 stycznia 1931 roku, a synod obraduj¹cy w czerwcu 1932 roku ratyfikowa³ tê
umowê. By³o to oczywicie unia czysto administracyjna. Koció³ ewangelicko-reformowany reprezentowa³ powstaj¹ce parafie anglikañskie wobec
pañstwa. Parafie te zachowywa³y w ³onie Kocio³a ewangelicko-reformowanego odrêbn¹ anglikañsk¹ doktrynê oraz wewnêtrzn¹ autonomiê
w sprawach religijnych i zarz¹du kocielnego. Przedstawiciel Kocio³a
anglikañskiego wszed³ w sk³ad konsystorza ewangelicko-reformowanego,
jednak¿e bez prawa udzia³u w sprawach dotycz¹cych wy³¹cznie Kocio³a
ewangelicko-reformowanego. Natomiast delegaci parafii anglikañskich
brali odt¹d udzia³ w synodach Kocio³a ewangelicko-reformowanego na
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ogólnie przyjêtych prawach. Umowa pozbawia³a anglikanów dotacji pañ-

26

stwowych przewidzianych dla Kocio³a ewangelicko-reformowanego.

W 1933 roku tak¹ sam¹ decyzjê podjê³a Misja Barbikañska, zg³aszaj¹c akces do Wileñskiego Kocio³a Ewangelicko-Reformowanego (Jednoty Wileñskiej). Formalnie do Jednoty Wileñskiej przy³¹czona zosta³a
nie sama Misja Barbikañska, lecz sk³adaj¹cy siê z ¯ydów nawróconych
w wyniku jej dzia³alnoci Koció³ obrz¹dku anglikañskiego. Stanowi³ on
odt¹d w ³onie Jednoty Wileñskiej odrêbny dystrykt o nazwie: Dystrykt
Wileñskiego Kocio³a Ewangelicko-Reformowanego obrz¹dku anglikañskiego z siedzib¹ w Bia³ymstoku. Wesz³y do niego wszystkie placówki
Misji Barbikañskiej, tworz¹c parafiê w Bia³ymstoku oraz filia³y w Brzeciu, Grodnie, Lublinie, Równem i Wilnie. Synod wileñski pozostawi³
nowo utworzonemu dystryktowi ca³kowit¹ autonomiê w zakresie odprawiania nabo¿eñstw, udzielania pos³ug religijnych, sakramentów w. i innych ceremonii kocielnych wed³ug rytua³u anglikañskiego. Na czele
dystryktu sta³ superintendent ordynowany przez synod wileñski  do
koñca dwudziestolecia miêdzywojennego by³ nim pastor P. Gorodiszcz,

27

równoczenie kierownik Misji Barbikañskiej w Polsce.

Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego zezwoli³o na obie unie, choæ w przypadku pierwszej z nich mia³o jeszcze wiele
w¹tpliwoci. Uwa¿a³o bowiem, ¿e w zasadzie unia taka niewskazana
jako z³o¿ona i skomplikowana forma wspó³¿ycia wyznañ, stanowiæ bêdzie precedens dla innych zwi¹zków wyznaniowych, które nie mog¹ uzyskaæ uznania ze strony pañstwa. Dopiero zwo³ana w grudniu 1932 roku
konferencja miêdzyministerialna, a tak¿e znaczenie tej sprawy dla sto-

28

sunków dyplomatycznych wp³ynê³y na wydanie zezwolenia.

Akces do Kocio³ów ewangelicko-reformowanych u³atwi³ w znacznym stopniu dzia³alnoæ misji ¿ydowskich i samego Kocio³a anglikañskiego w Polsce. £atwiejsze sta³o siê przede wszystkim erygowanie nowych placówek, choæ na tej p³aszczynie wystêpowa³y jeszcze niekiedy
nieporozumienia

z

w³adzami

lokalnymi,

np.

przy

tworzeniu

filia³u

w Brzeciu nad Bugiem. Sporo emocji wywo³ywa³a w latach 1932-1933
sprawa

26
27

prowadzenia

ksi¹g

stanu

cywilnego

wyznania

anglikañskiego.
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Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego zaproponowa³o bowiem, by ksiêgi te prowadzi³ Komisariat Policji Pañstwowej
w Warszawie, co anglikanie uznali za rozwi¹zanie nie do przyjêcia. Ostatecznie ministerstwo przychyli³o siê do proby Kocio³a anglikañskiego,
by akta sporz¹dza³ urzêdnik stanu cywilnego w zakrystii kaplicy ambasady
brytyjskiej.

29

W dalszym ci¹gu w³adze wojewódzkie, a w coraz wiêkszym stopniu
i Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, obserwowa³y pracê misji. Zainteresowanie w³adz wzbudza³ bowiem aspekt narodowociowy wszelkich
akcji misyjnych w Polsce, jak równie¿ opieka nad wiernymi innych narodowoci. Jeli chodzi o Kocio³y ewangelicko-reformowane, obserwowany by³ szczególnie rozwój problemu czeskiego i ¿ydowskiego. W koñcu
lat trzydziestych w³adze zaczê³y okazywaæ z kolei niepokój w zwi¹zku
z prowadzon¹ przez duchownych Jednoty Wileñskiej akcj¹ misyjn¹ w jê-

30

zyku bia³oruskim.

W 1939 roku uwidoczni³y siê równie¿ zmiany w nasta-

wieniu w³adz wojewódzkich do kwestii ¿ydowskiej w Kociele wileñskim.
W kwietniu 1939 roku wojewoda bia³ostocki postulowa³, by oddzieliæ
parafiê ewangelicko-reformowan¹ od Misji Barbikañskiej, gdy¿ wp³ywa
to [ich po³¹czenie  E.A.] na zatracenie charakteru cile polskiego tego

31

wyznania.

Na rezultaty misji chrzecijañskich wród ¯ydów w Polsce okresu
miêdzywojennego z³o¿y³o siê wiele przyczyn. Ró¿ne by³y bowiem motywy konwersji ludnoci ¿ydowskiej. Obok pobudek natury religijnej du¿e
znaczenie mia³a wci¹¿ ³atwiejsza mo¿liwoæ awansu spo³ecznego, nie
mo¿na równie¿ wykluczyæ zmiany religii w celu zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego z osob¹ wyznania chrzecijañskiego. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e w ka¿dym przypadku by³a to decyzja niezwykle trudna, wi¹¿¹ca siê
z odrzuceniem przez dotychczasowe rodowisko i powoduj¹ca ca³kowite
zerwanie wiêzi ze spo³ecznoci¹ judaistyczn¹.
W drugiej po³owie lat trzydziestych coraz czêstszym motywem konwersji stawa³y siê wydarzenia polityczne w Europie. Zauwa¿y³y to równie¿ Kocio³y ewangelickie, niektóre dokona³y wówczas ograniczeñ, jak
np. Koció³ ewangelicko-unijny, który w lutym 1937 roku zaleci³ bardziej dok³adne sprawdzanie motywów konwersji i wprowadzi³ wymóg
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rocznego uczêszczania na nabo¿eñstwa ewangelickie. Przyjêcie religii
chrzecijañskiej nie pozwoli³o unikn¹æ osobom narodowoci ¿ydowskiej
przeladowañ w okresie II wojny wiatowej. Tragiczny by³ los duchownych protestanckich pochodzenia ¿ydowskiego. Józef Fajans, opiekuj¹cy
siê ¯ydami nawróconymi w ramach Misji Barbikañskiej i ordynowany
w Jednocie Wileñskiej, zosta³ zamordowany. Piotrowi Gorodiszczowi
uda³o siê po wybuchu wojny wyjechaæ do Wilna, gdzie zmar³ w 1940
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roku.
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