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Jedna z legend głosi, że pierwsi Polscy trafili do Ameryki już w X wieku – mieli być to woje
Mieszka I. Joachim Lelewel pierwszeństwo w tej materii oddawał Janowi z Kolna, jakoby

nawigatorowi duńskiej floty o polskim pochodzeniu. Przez Grenlandię dotarłby zatem do Ameryki
na kilka lat przed Kolumbem. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy pierwsi przybysze polskiego

pochodzenia dotarli na nowo odkryty przez Europejczyków kontynent. Być może byli to jezuiccy
zakonnicy albo smolarze pływający na angielskich okrętach pod koniec XVI wieku.

Polskie dziedzictwo w usa
– kościoły w tak zwanym stylu polskich katedr

Pierwsi emigranci z Polski, o których
mamy udokumentowaną wiedzę,

przybyli do Ameryki na początku XVII
wieku. Zwerbowani do pracy jeszcze
w kraju i chyba trochę omamieni idyl-
liczną wizją nowego świata nie mieli
w nim łatwego życia. Traktowano ich
właściwie jak niewolników. Osiedleni
w założonym przez Anglików James-
town początkowo nie mieli nawet
prawa posiadania własności. Dzisiaj,
poza kilkoma nazwiskami, pozostała
pamięć o  strajku, jaki zorganizowali
w roku 1619, domagając się prawa do
głosowania – to bowiem przysługiwało
wyłącznie angielskim osadnikom.
Strajk trwał do maja 1620 roku i za-
kończył się spełnieniem żądań polskich
robotników. Niestety, ze względu na
rozwiązanie zgromadzenia nigdy z nie-
go nie skorzystali. Był to bodaj pierw-
szy robotniczy strajk na tych ziemiach.
Poza prawem do głosowania Polacy
zyskali również prawo posiadania włas-
ności, a  ich pozycja społeczna nieco
się poprawiła. Później brali udział
w potyczkach z Indianami.

W XVII i XVIII wieku Polacy poja-
wiali się w Ameryce raczej sporadycznie
(wiemy m.in. o  mydlarzu, prawdo-
podobnie polskiego pochodzenia, za-
mieszkałym w  1638 roku na terenie
Massachusetts), najczęściej w związku
z prześladowaniami religĳnymi. Byli
i  tacy, których kusiły wizje niezmie-
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rzonego bogactwa oraz awanturniczego
życia. Jednym z większych ośrodków
tej Polonii było Bethlehem w  stanie
Pensylwania (dotarli tam arianie) i oko-
lice Nowego Amsterdamu – obecnego
Nowego Jorku. Znamy też nazwiska
przynajmniej kilkudziesięciu przed-
stawicieli szlachty przybywających do
Stanów Zjednoczonych. Jednak po tej
pierwszej emigracji poza pamięcią i po-
jedynczymi zapiskami właściwie nic
się nie zachowało. 

Sytuacja zmieniła się w wieku XIX.
Ten etap symbolicznie otwierają jeszcze
w  XVIII stuleciu Kazimierz Pułaski
oraz Tadeusz Kościuszko. Oni byli
też pierwszymi, którzy w istotny spo-
sób wpisali się w  historię Ameryki.
Później do USA wyjeżdżali uczestnicy
powstań narodowych czy uciekinierzy
przed wcieleniem do armii, rosła emi-
gracja zarobkowa. W  połowie XIX
wieku było tam już ok. 30 tys. Polaków.
Niektórzy zaciągnęli się do armii i wal-
czyli m.in. w  wojnie secesyjnej (po
obu stronach). Do dzisiaj w Ameryce
można znaleźć ślady pamięci o nich,
np. tablicę pamiątkową na ścianie bu-

dynku stanowego w Pittsburghu (Pen-
sylwania).

Z czasem zaczęły się tworzyć polskie
społeczności. Najbardziej znaną jest
założona w połowie wieku XIX w Te-
ksasie Panna Maria – pierwsza całko-
wicie polska osada. Jej twórcą był
franciszkanin Leopold Moczygemba.
Uzyskał on grunty pod San Antonio,
gdzie sprowadził przybyszy z Górnego
Śląska − łącznie ok. 2300 osób. Zdaje
się jednak, że warunki życia były być
dość podłe, a  na pewno dalekie od
oczekiwań. Pech chciał, że osadnicy
trafili też na okres suszy, co potęgowało
ich frustrację. Na domiar złego Mo-
czygemba fatalnie wybrał miejsce na
pierwszą osadę – w okolicy znajdowało
się ponoć siedlisko grzechotników.
Konflikt narastał, ostatecznie francisz-
kanin salwował się ucieczką.

Polscy przybysze jednak z czasem
ujarzmili tę ziemię i  założyli nowe
miejscowości, m.in. Cestohowa (1873).
Jednak Moczygemba już się nie za-
puszczał w te okolice. Przebywał prze-
de wszystkim w  Illinois i  Detroit,
gdzie był między innymi jednym z ini-

cjatorów stworzenia polskiego semi-
narium, znajdującego się obecnie
w Orchard Lake. Po śmierci w 1891
roku pochowano go jednak w Pannie
Marii i wystawiono pomnik, nazywając
patriarchą Polonii.

Jackowo, TróJcowo,
Helenowo

W latach siedemdziesiątych XIX
wieku do Ameryki ruszyła pierwsza
wielka fala emigracji zarobkowej,
w  mniejszym stopniu politycznej.
Mniej więcej w  1875 roku w  USA
mogło być już nawet ok. 200 tys. Po-
laków. Byli skupieni w ok. 50 parafiach.
Kryzys w następnej dekadzie na krótko
spowolnił ten ruch. Na przełomie
wieków Polacy mieszkali w  ok. 800
osadach i miastach.

Wyjeżdżali przede wszystkim chłopi,
którzy stanowili prawie 80 proc. emi-
grantów. Drugą najliczniejszą grupą byli
Żydzi. Szlachta i mieszkańcy miast jeź-
dzili do USA rzadko. Większość się
osiedlała, niektórzy jednak, zarobiwszy
trochę, powracali do kraju; czasem znów
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wyjeżdżali do Ameryki za chlebem. Za-
zwyczaj podróż odbywała się nielegalnie,
paszporty otrzymywali nieliczni. Droga
przez ocean trwała ok. tygodnia na
statku pocztowym albo od czterech do
sześciu dni na statku przyspieszonym.
W Stanach trzeba było się poddać pro-
cedurze emigracyjnej, zazwyczaj w No-
wym Jorku na Ellis Island, ale istniały
też inne punkty – m.in. w San Francisco
na Angel Islands. Przybysze przechodzili
badania i rozmowę z urzędnikiem. Naj-
częściej odbywało się to szybko i więk-
szość osób bez przeszkód wjeżdżała na
teren USA, samodzielnie wybierając
miejsce osiedlenia. 

Pierwsi zazwyczaj przyjeżdżali męż-
czyźni, później sprowadzali żony i dzie-
ci. Nierzadko jednak zostawali samo-
tnie, nie mając po co wracać do kraju.
Najchętniej osiedlali się na Wschodnim
Wybrzeżu – tutaj było najbliżej i istniał
najbardziej rozwinięty przemysł. Na-
wiasem mówiąc –  rygor pracy fab-
rycznej był często trudny do zaak-
ceptowania przez chłopską emigrację,
przyzwyczajoną do pewnej swobody
w dysponowaniu czasem i podejmo-
waniu decyzji.

Imigranci skupiali się w narodowych
społecznościach. Największe były w sta-
nach Nowy Jork, Illinois, Michigan,
New Jersey i  Massachusetts, przede
wszystkim w wielkich ośrodkach: No-
wym Jodku, Chicago, Detroit, Pitts-
burghu czy Buffalo. Wspólnotowe życie
przybysze musieli organizować samo-

dzielnie, właściwie jedyną instytucją,
która mogła im w  tym pomóc, był
Kościół. W naturalny więc sposób to
właśnie wokół świątyń koncentrowało
się życie Polonii (podobnie było zresztą
wśród innych nacji). Bardzo często to
lokalna społeczność organizowała się,
gromadziła środki i  występowała do
biskupa o utworzenie parafii. Czasem
problemem było znalezienie polskiego
księdza, który mógłby ją poprowadzić.
O  roli kapłanów pisał Henryk Sien-
kiewicz – byli kimś w rodzaju lokalnych
przywódców. Wokół parafii istniały
szkoły, często prowadzone przez siostry
felicjanki, szpitale, działały bractwa,
organizacje społeczne i charytatywne.
Kościoły były też nieformalnymi miejs-
cami spotkań. O tym, jak ważne były
w społeczności emigrantów, najlepiej
świadczą niektóre nieoficjalne nazwy
obszarów zamieszkanych przez Pola-
ków, wzięte od wezwań najważniejszych
parafii – Jackowo, Trójcowo, Wojcie-
chowo czy Helenowo. W innych miejs-
cach, np. w Cleveland, te nazwy po-
chodziły od miejsc, skąd przybyli emi-
granci – tak powstały Warszawa, Poznań
i Kraków. Należy jednak pamiętać, że
nie cała Polonia regularnie uczestniczyła
w życiu parafii.

Im wyżeJ, Tym lepIeJ

W większości dużych miast pierw-
sze parafie były organizowane w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

XIX wieku. Wcześniej Polacy zazwyczaj
należeli do parafii niemieckich, co
jednak, szczególnie w okresie rozbio-
rów, stało się problemem. Starano się
budować polskie kościoły –  często
najpierw stawiano drewnianą szkie-
letową konstrukcję, wpisującą się bar-
dziej w stylistykę architektury miesz-
kalnej niż sakralnej. Były to budowle
wznoszone naprędce, zazwyczaj w kil-
ka lub kilkanaście dni. Dopiero później
fundowano kolejny, murowany już
obiekt, często łączący funkcję szkoły,
kościoła i miejsca spotkań – centrum
życia lokalnej społeczności. Te bardziej
okazałe budynki zazwyczaj miały dość
trywialne formy i podporządkowane
pełnionym funkcjom. Dopiero wraz
z rozwojem społeczności wznoszono
nową świątynię, mającą służyć nawet
kilkunastu tysiącom wiernych. Czasem
nie starczało na to środków, bywało
więc, że rozpoczętych budowli nigdy
nie kończono.

Wraz z rozwojem lokalnej społecz-
ności z pierwszej parafii wydzielano
kolejne. W regionach silnie spoloni-
zowanych niekiedy przy jednej ulicy
powstawały kolejne polskie kościoły.
Wraz z  pojawieniem się następnych
wielkich fal emigracji, przede wszyst-
kim w latach dwudziestych XX wieku,
powstała konieczność zakładania no-
wych parafii. Nie był to jednak już
ruch tak masowy jak na przełomie
wieków. Tych polskich ośrodków na
terenie całych Stanów zachowało się

miejsca i pamięć52

Kościół pw. św. Barbary,
Chicago, Illinois



kilkaset, według niektórych szacunków nawet tysiąc, jeśli
uwzględnić kościoły służące emigracji po drugiej wojnie
światowej. Oczywiście nie zawsze służyły one tylko Pola-
kom, z czasem wiele z nich przejęły inne grupy narodo-

wościowe.
Najbardziej charakterystyczną cechą

nowych budowli jest ich skala. Są to
kościoły mogące pomieścić nawet 2
tys. wiernych, liczące niekiedy 80,
a  nawet 100 m długości. Okazuje
się, że biedna emigracja funkcjo-
nująca w trudnych warunkach po-
trafiła sfinansować budowę obiek-
tów monumentalnych. Świątynie
były też wysokie – nawet jeżeli
nie mogły konkurować z  wie-
żowcami, które zaczynały się
wtedy pojawiać w krajobrazie
Ameryki, to niewątpliwie do-
minowały nad okolicą. Ko-
lejnym charakterystycznym
elementem tych świątyń są
dwuwieżowe fasady (ma ta-
kie zdecydowana większość
kościołów w Chicago, De-
troit czy Buffalo), chociaż
pojawiają się też obiekty
jednowieżowe, trójwie-
żowe czy bezwieżowe.

W Pittsburghu jest też
kościół z fasadą po-
zorną.

Ten pęd ku górze, mimo znacznych kosztów budowy,
ma symboliczny charakter. Kościół miał nie tylko górować
nad okolicą, ale też nad innymi kościołami. W ten sposób
konkurowały ze sobą poszczególne narodowości, ale też
katolicy z przedstawicielami innych wyznań. Na Wschodnim
Wybrzeżu, gdzie osadnictwo w dużym stopniu wywodziło
się z  kolonii angielskich, Kościół katolicki nie był tak
mocno zakorzeniony. Skala była najważniejszym efektem
wizualnym, jaki można było wykorzystać. Przy czym
– choćby ze względu na finanse – udawało się go osiągnąć
tylko w  części parafii. Forma budynków i  wyposażenie
wnętrz w większości jest już na znacznie niższym poziomie,
chociaż zdarzają się wyjątki. 

Zgodnie z obiegową opinią zarówno wystrój, jak i forma
kościołów miały wyrażać narodowy charakter architektury

polskiej, być namiastką polskości na dalekiej ziemi.
Jest to chyba jednak przesada. Przede wszystkim
nawiązywano do różnych rozwiązań eklektycz-
nych, co było swobodną trawestacją architektury
europejskiej. W  tym aspekcie architektura ta
nie różniła się od kościołów niemieckich, wło-
skich czy czeskich. Możemy zatem chyba mówić
raczej o europejskim stylu architektury.

Skala i eksponowane miejsce kościoła mogły
pełnić jeszcze jedną ważną funkcję – w pewnym
stopniu oswajały przestrzeń. Świątynia była
symbolem obecności, zdawała się mówić:
tutaj przybyliśmy i tutaj jesteśmy, zachowując
swoją tożsamość. Była fragmentem pol-
skości, w tej symbolicznej warstwie stawała
się czymś bliskim, miejscem, gdzie kul-
tywowano język i zwyczaje.

„polskIe kaTedry”

Projekty świątyń zamawiano za-
zwyczaj w dużych, specjalizujących
się w  architekturze sakralnej pra-
cowniach. Realizowały one zlecenia
właściwie wszystkich Kościołów.
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Ten model znakomicie się sprawdzał,
gdy zleceniodawca nie był otwarty na
nowe doznania estetyczne, a tradycyjna
polska społeczność na pewno do takich
nie należała. Projektanci byli dobrze
zaznajomieni z architekturą europejską,
ich znaczna część była zresztą emi-
grantami lub ich potomkami. Pocho-
dzili zazwyczaj z  Niemiec, Irlandii
albo Czech, niektórzy kształcili się
jeszcze w  Europie. Odwoływali się
zatem do przyjętych, znanych wzor-
ców, nadając detalowi i dekoracji dość
dużą swobodę ornamentalną. Pewnym
wyjątkiem jest kościół św. Wojciecha
w Chicago, którego wnętrze jest po-
wtórzeniem bazyliki św. Wawrzyńca
w Rzymie. Bryła jest jednak zupełnie
inna. Ten brak łączności między ze-
wnętrzem i  wnętrzem, wynikający

z masowej budowy obiektów sakral-
nych, jest charakterystyczny. Szcze-
gólnie w Chicago na większości ko-
ściołów pojawiają się kopuły – to też
zapewne rzymska inspiracja. Przede
wszystkim jednak te nawiązania do
stylów nowożytnych są wyrazem tra-
dycyjnego i bardzo konwencjonalnego
podejścia do architektury, charakte-
rystycznego dla wielu środowisk emi-
granckich. Takie projekty były też nie-
wątpliwie znacznie tańsze i powstawały
szybko – o  ile zleceniodawca zabez-
pieczył odpowiednie środki finanso-
we.

Możemy wychwycić powtarzalny
schemat budowy „polskiej katedry”.
Jest to kościół na planie krzyża, z dwu-
wieżową fasadą, transeptem, niekiedy
z kopułą. Do tego obowiązuje funk-

cjonalne połączenie zakrystii z  po-
mieszczeniem gospodarczym znajdu-
jącym się po drugiej stronie prezbite-
rium, połączonym z nim korytarzem,
rzadziej obejściem prezbiterium. Ten
model był realizowany w wielu wa-
riantach, w kilku przypadkach został
zastąpiony innym typem budowli
– przykładem kościół św. Barbary
w Chicago.

Wnętrza kościołów to zazwyczaj
układanka gotowych elementów, two-
rząca mniej lub bardziej spójną całość.
Jedynie w kilku kościołach mamy do
czynienia ze świadomą kompozycją
przestrzeni. Na rynku dominowało
kilka wytwórni. Ołtarze i rzeźby za-
mawiano w  firmie Daprato, witraże
wykonywały najczęściej bawarskie fir-
my: Josepha Mayera, przejęta później
przez jego syna Franza (w 1880 roku
otworzył filię w Nowym Jorku) oraz
warsztat założony w 1870 roku przez
zięcia Meyera Franza Xavera Zettlera.
U  podstaw ich stylistyki leżało od-
wołanie do popularnych prac Naza-
reńczyków, zwłaszcza Johanna Fried-
richa Overbecka i  Juliusa Schnorra
von Carolsfelda. Obrazy Nazareń-
czyków przez swoją płaszczyznowość
i ostry kontur były stosunkowo łatwe
do zastosowania w witrażach. Próbo-
wano naśladować późnośredniowiecz-
ną i  renesansową kolorystykę z  do-
minantą czerwieni i  błękitów oraz
konturową formę rysunku oraz bogatą
roślinno-geometryczną ornamentykę.
Chętnie sięgano do tradycyjnej iko-
nografii. Innym twórcą, już bezpo-
średnio związanym z  monachĳską
wytwórnią, był Michael Sigismund
Frank. Te malowane szkła były rela-
tywnie tanie i  dobrze wpisały się
w bardziej tradycyjne gusta artystyczne
końca XIX i początku XX wieku.

Na rynku amerykańskim istniały
też konkurencyjne inicjatywy lokalne.
Już w 1834 w Nowym Jorku William
Gibson założył pierwszy zakład wit-
rażowniczy. W  polskich kościołach
również wykorzystywano lokalne pro-
dukty, np. w  Detroit popularny był
miejscowy zakład. Niekiedy – przy-
kładem wytwórnia witraży w Buffalo
– firmy te działały na rynku krajowym.
Zakład z Buffalo w szczytowym okre-
sie swojej działalności zatrudniał przy
produkcji ponad 20 osób.
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Najbardziej znanym amerykańskim
producentem witraży było studio Tif-
fany. Jego twórcy – John LaFarge i Lo-
uis Comfort Tiffany – zapoczątkowali
amerykański styl witraży. Strukturalną
formą i  optycznymi efektami opali-
zującego szkła różnił się on znacznie
od stylistyki europejskiej, spopulary-
zowanej przez niemieckich, ale też
innych amerykańskich producentów.
W polskich kościołach chętnie umiesz-
czano na witrażach popularnych w Pol-
sce świętych, rzadziej motywy naro-
dowe – te pojawiały się raczej na ma-
lowidłach ściennych. Były to odwo-
łania do ważnych momentów polskiej
historii, np. bitwy pod Grunwaldem,
polskich symboli narodowych lub
polskich sanktuariów i  związanych
z nimi wizerunków maryjnych. Wśród
twórców pojawiają się polscy i  wy-
wodzący się z Polski artyści. W Chicago
największą popularność zdobył uczeń
Jana Matejki Tadeusz Żukotyński.
Wrażenie bogactwa wnętrza starano
się też niekiedy uzyskać przez mar-
murowe okładziny ścian, ołtarze czy
ambony. Materiał zazwyczaj sprowa-
dzano z Włoch, realizacje były miej -
scowe.

co daleJ z POLISH
CATHEDRALS

Wielowątkowość i pozareligĳne za-
dania wielu kościołów stały się chyba
jednym z  elementów ich słabości.
Obok funkcji religĳnych i  symbo-
licznych miały też czysto utylitarny
charakter i tak też często są traktowane.
Kiedy przestają pełnić swoje funkcje,
dla wielu stają się zbędnym balasem,
którego trzeba się pozbyć. Postrzeganie
ich jako elementów dziedzictwa kul-
turowego jest dość słabe. 

Od lat pięćdziesiątych XX wieku
dawne polskie parafie zmieniają swój
charakter. Intensyfikacja tego procesu
nastąpiła w latach siedemdziesiątych.
Niektóre budynki sprzedawano na
potrzeby innych Kościołów, przezna-
czano na funkcje pozareligĳne lub bu-
rzono. Niektóre stoją opuszczone,
o  wiele innych walczą lokalne spo-
łeczności. W Buffalo kościołowi Bo-
żego Ciała po opuszczeniu go przez
franciszkanów groziło zamknięcie,
o utrzymanie bardzo cennego obiektu,

jakim jest kościół św. Wojciecha w Chi-
cago, trwa kilkuletnia batalia. Ta sytuacja
wynika przede wszystkim z zanikania
tradycyjnych polskich społeczności.
Składa się na to wiele przyczyn. Przede
wszystkim migracja wewnętrzna –
w USA bowiem ze zmianą sytuacji

materialnej wiąże się zwykle zmiana
miejsca zamieszkania. Ponadto wielu
Polaków się zamerykanizowało, nie
potrzebują już polskich mszy czy pol-
skiego kościoła. Przyznać jednak trzeba,
że jest grupa, zdawać by się mogło,
całkowicie zamerykanizowanej Polonii,
która identyfikuje się z polskością, i to
nierzadko nie znając języka, kultury,
historii i obyczajów. Trzecim powodem
jest znaczący spadek emigracji, szcze-
gólnie od czasu wejścia Polski do Unii
Europejskiej. USA przestały być tak
atrakcyjnym kierunkiem. Rozwój in-
stytucji społecznych, zmiany w edukacji
i  lepsza znajomość języka również
zmniejszają potrzebę koncentrowania
się wokół instytucji polskich.

Wszystkie wymienione czynniki
skazują wiele polskich kościołów na
zagładę. Ważne staje się ich udoku-
mentowanie, zachowanie pamięci
o  historii, która jest częścią dziejów
Polonii. Nie tylko jej przeszłości, po-

zwala też bowiem rozumieć współ-
czesność. Niewątpliwie kościoły mogą
być również atrakcyjną wizytówką
polskiej kultury. W tym celu wymy-
ślono i wypromowano listę tzw. Polish
Catherdrals, a właściwie polskiego stylu
katedralnego. Wybrano ok. 50 polskich
kościołów mających szczególne war-
tości artystyczne i niepospolitą skalę.
Większość z nich powstała na przeło-
mie XIX i XX, niektóre w latach trzy-
dziestych XX wieku.

W kościołach tych prowadzone są
prace dokumentacyjne w ramach pro-
jektu dokumentacji polskich parafii
w USA. Dotychczas wykonano prace
w wybranych parafiach Chicago, De-
troit i  w stanie Michigan, a  także
w Cleveland, Pittsburghu i Buffalo –
łącznie w ponad 40 obiektach. Projekt
jest realizowany przez pracowników
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go oraz Instytutu Historii Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Kierownikiem jest prof.
Jacek Gołębiowski. 
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Bartłomiej Gutowski, historyk sztuki, pracuje 
w instytucie Historii sztuki uniwersytetu
kardynała stefana wyszyńskiego w warszawie.
specjalizuje się w dokumentacji XiX i XX
polskiego dziedzictwa kulturowego

Mozaika w kościele św. Andrzeja, Calumet City, Illinois


