
Rocznik Teologiczny
LXI – z. 4/2019

s. 833-836
DOI: 10.36124/rt.2019.36

Recenzje

Jan Mironczuk
https://orcid.org/0000-0003-1222-2973

Orłowski, Mariusz. 2018. Puławscy zielo-
noświątkowcy. Kościół Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-

1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
Semper, ss. 115.

Późnym latem 2018 r. Wydawnictwo Naukowe Semper wydało roz-
prawę Mariusza Orłowskiego, która jest „rozszerzoną wersją pracy li-
cencjackiej (licencjat kościelny) pt. «Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej w Puławach w latach 1991-1995. Studium historyczno- 
ekumeniczne» z zakresu teologii ekumenicznej napisanej pod kierun-
kiem ks. dra hab. Sławomira Pawłowskiego SAC, prof. KUL” (s. 13). Sem-
per, posiadając właściwe „zaplecze” naukowe, specjalizuje się w edycji 
prac z zakresu dziejów polskiego protestantyzmu, stąd zasadne wydało 
się starania Autora, by właśnie stamtąd jego praca „ujrzała światło 
dzienne”. Zmieniony nieco tytuł rozprawy zapewne bardziej odpowia-
da ewentualnemu czytelnikowi, któremu nazwa „zielonoświątkowcy” 
o wiele więcej mówi niż enigmatyczna „Kościół Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej”, pomijając już „studium historyczno-ekumeniczne”.

Omawiana praca składa się z, kolejno: „Wykaz skrótów”, „Wstęp”, 
„Rozdział 1. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – jeden z przed-
stawicieli ruchu zielonoświątkowego w Polsce”, „Rozdział 2. Podstawy 
wiary w ujęciu Dereka Prince’a”, „Rozdział 3. Od domowej grupy modli-
tewnej do zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach”, 
„Rozdział 4. Wsparcie działań misyjno-ewangelizacyjnych Kościoła 
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Puławach ze strony zagranicznych 
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misjonarzy i ewangelistów”, „Rozdział 5. Pomoc przedstawicieli innych 
zborów w działaniach misyjno-ewangelizacyjnych Kościoła Chrześcijan 
Wiary Ewangelicznej w Puławach”, „Rozdział 6. Na drodze do jedności, 
Zakończenie, Bibliografia”, „Aneks 1 (Zasady Wiary Kościoła Chrze-
ścijan Wiary Ewangelicznej zatwierdzone przez Synod w 1992 roku)”, 
„Aneks 2 (Kopia pisma pastora Edwarda Rutkowskiego, prezbitera na-
czelnego KChWE, z 8 grudnia 1993 r. do Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, informującego o powołaniu zboru 
KChWE w Puławach)”, „Indeks osób”, „Fotografie”. Należy także w tym 
miejscu dodać, że każdy z wymienionych rozdziałów książki dzieli się 
na podrozdziały (ale bez podsumowań), a w Wykazie skrótów jeszcze 
wydzielono: „I. Sigla biblijne”, „II. Akronimy nazw Kościołów”, „III. Po-
zostałe skróty”. Całość wydaje się więc kompletna, może z wyjątkiem 
braku wspomnianych podsumowań w poszczególnych rozdziałach. 
Korzystnie wygląda szata edytorska książki. Zacznę od okładki: na ciem-
no- i jasnozielonym tle zdjęcie przedstawiające modlitwę przed chrztem 
wodnym (na stronie redakcyjnej można przeczytać, że to „pierwszy 
chrzest wiary” w Puławach – w czerwcu 1991 r.); na ostatnie stronie – 
nota o autorze oraz fragmenty recenzji (pozytywnych) pracy, napisanych 
przez promotora i recenzenta (dr hab. Piotra Kopca, prof. KUL). Rów-
nież czcionka została właściwie dobrana, w tym wyraźnie i estetycznie 
wyodrębnione fragmenty cytowanych źródeł i opracowań. 

Wątpliwości nie budzą też zasady sporządzania przypisów, może 
z wyjątkiem umieszczania nazwy archiwum (zwykle to archiwum pry-
watne M. Orłowskiego, oznaczone jako „AA” – archiwum autora) na 
końcu informacji o źródle. Jakkolwiek stosowana to metoda, burzy 
jednak zasadę „od ogółu do szczegółu”: nazwa archiwum, zespół akt,  
dokument (kolejno: czym jest, nadawca, data sporządzenia, odbiorca). 
Przy okazji, nie powinien Autor pisać, że źródła „niniejszej pracy są 
pieczołowicie gromadzone i archiwizowane przez autora” (s. 12) – niech 
lepiej to inni ocenią.
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Wyraźne natomiast zastrzeżenia recenzenta budzi sporządzona Bi-
bliografia. Jako pierwsze w pracach historycznych, a takową jest omawia-
na, wymienia się źródła archiwalne, podając nazwy archiwów i zespoły 
akt; raczej nie ma potrzeby wymieniania pojedynczych dokumentów, 
jak „Kopia listu”, „Kopia pisma”, „Tekst okolicznościowy” – należałoby to 
zgeneralizować przydając te dokumenty pod „Archiwum autora”, ewen-
tualnie wyodrębniając zespoły. Jako drugie występować winny „Źródła 
drukowane” – np. różne wydania Biblii, Statuty czy Informator KChWE.

Podobny brak przejrzystości można zaobserwować w zestawieniu 
pozostałych części „Bibliografii” – „II. Opracowania” (gdzie występują 
wyłącznie traktaty teologiczne D. Prince’a, a więc właściwie źródła dru-
kowane) i „III. Literatura pomocnicza” (wykaz monografii i artykułów, 
zwykle prasowych, w tym z periodyków naukowych i konfesyjnych). 
Tak więc wskazane tytuły nie odnoszą się właściwie do zamieszczonej 
zawartości.

Z uwag krytycznych należałoby jeszcze odnieść się do wskazanego 
tytułu opracowania oraz struktury pracy. Jeśli chodzi o tytuł, to za-
sadna i logiczna chronologia (1991 r. – powstanie placówki KChWE 
w Puławach, 1995 r. – „zjednoczenie” wszystkich zielonoświątkowców 
puławskich w jeden zbór KChWE; Autor we „Wstępie” nieprzekonująco 
podaje za cezurę końcową „powołanie na pastora zboru KChWE” Sławo-
mira Borkowskiego i własną rezygnację z tego stanowiska) nie współgra 
z jego głównym motywem: „Puławscy zielonoświątkowcy”, sugerują-
cym „całościową” ich historię. Właściwszym tytułem pracy mogło być 
np. „Ku zjednoczeniu puławskich zielonoświątkowców (1991- 1995)”.

Nieprzekonującym też się wydaje wydzielenie osobnego rozdziału 
„Podstawy wiary w ujęciu Dereka Prince’a”. Nie chodzi tu oczywiście 
o ujmowanie wagi nauczania tego myśliciela dla zasad wiary KChWE 
(jak i w ogóle: zielonoświątkowców), lecz o samą strukturę pracy. Prze-
cież nie jest to analiza dzieł i nauczania Prince’a (byłaby to wtedy praca 
ściśle z teologii praktycznej), ale historia zboru KChWE w Puławach. 
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W moim przekonaniu, właściwszym byłoby dołączenie ważniejszych 
treści tego rozdziału do wprowadzenia charakteryzującego KChWE 
jako jednego z przedstawicieli ruchu zielonoświątkowego.

Jeśli chodzi o strukturę pracy, to w opisie historii Kościoła/zboru 
przyjęło się stosować zasadę chronologii; pewne dodatkowe zaś aspek-
ty, obejmujące cały opisywany okres, przydaje się jako ostatnie partie. 
Tymczasem w omawianej pracy po 3-im rozdziale (w którym, poza 
chronologicznym ujęciem, wystąpiły już „dodatki”) kolejny w chrono-
logii zdarzeń jest dopiero rozdział 6. Krótko mówiąc, doszło do sporego 
„rozchwiania” przyjmowanej zwykle metodologii.

Pomimo wyrażonych wyżej uwag krytycznych, które po części mają 
charakter polemiczny (i dyskusyjny), to przecież ogólne wrażenie re-
cenzowanej pracy pozostaje jak najbardziej pozytywne. Już zawartość 
merytoryczna budzi jak najlepszą ocenę. Praca została oparta na bo-
gatym stosunkowo zasobie źródeł, jak i opracowań, co nadało jej wła-
ściwy wydźwięk. Wspomina też o tym promotor pracy, ks. Pawłowski: 
„wykorzystanie materiałów archiwalnych (ulotek, listów, sprawozdań, 
doniesień prasowych), publikacji i wspomnień osobistych celem re-
konstrukcji historii zboru z troską o obiektywną formę przekazu” (z re-
cenzji ks. dra hab. Sławomira Pawłowskiego SAC, prof. KUL, 4 strona 
okładki). Już we „Wstępie” Autor szczegółowo omawia dotychczasowe 
badania nad powojennym pentekostalizmem polskim. Jego praca do-
brze wpisuje się we współczesny trend regionalnych badań, których 
bohaterami są lokalne społeczności konfesyjne „w okresie transformacji 
ustrojowej państwa polskiego” (z recenzji. dra hab. Piotra Kopca, prof. 
KUL, 4 strona okładki).
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