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PROF. DE ALEKSANDER LECH GODLEWSKI (1905— 1975)

Dnia 27. XI. 1975 г. we Wrocławiu zmarł znany antropolog i etno
log polski prof, dr Aleksander Lech Godlewski. Będąc profesorem zwy
czajnym Uniwersytetu Wrocławskiego współpracował z Akademią Te
ologii Katolickiej w  Warszawie prowadząc na kierunku etyki Wydzia
łu Filozofii Chrześcijańskiej wykłady zlecone z etnologii moralności 
i etnografii ogólnej. Prowadził też wykłady monograficzne na temat 
świadomości moralnej ludów pierwotnych i etnografia krajów Trzeciego 
Świata.

Aleksander Lech Godlewski urodził się 25. IX. 1905 r. w  Warszawie. 
Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał 
tamże stopień doktora filozofii w  1930 roku. Od 1931 do 1938 r. był 
współpracownikiem naukowym Instytutu Nauk Antropologicznych i 
Etnologicznych Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. W 1938 r. po
dejmuje wyprawę naukową na Polinezję Francuską. Wyprawa ta w pły
nie na kierunek badań naukowych przez całe dalsze życie Profesora. 
Od 1949 do 1950 roku jest asystentem Seminarium Socjologii przy 
Uniwersytecie Warszawskim, a następnie starszym asystentem przy 
Katedrze Antropologii tegoż Uniwersytetu. Po uzyskaniu stopnia do
centa od 1954 roku wykłada antropologię na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie oraz pracuje przy Katedrze Antropologii Uni
wersytetu Warszawskiego. W latach 1955—1961 kieruje Zakładem Antro
pologii Akademii Wychowania Fizycznego. Polska Akademia Nauk po
wołuje go na członka Komitetu Antropologicznego. Dalsze lata życia 
Profesora są ściśle związane z Wrocławiem. Od 1961 r. zostaje tu 
kierownikiem Zakładu Antropologii i prodziekanem Wyższej Szkoły 
Wychowania Fizycznego. Jednocześnie jest docentem etatowym przy 
Katedrze Etnografii Ogólnej i Słowian Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Był też kierownikiem jedynej w  Polsce Pracowni Etnografii Ludów 
Oceanii. W 1973 roku otrzymuje zasłużony tytuł naukowy profesora 
zwyczajnego. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego 
i Towarzystwa Naukowego Wrocławskiego.

Sp. Profesor był autorem co najmniej 130 publikacji naukowych  
i popularno-naukowych. W badaniach naukowych przejawiał wielką 
gruntowność i dokładność, starając się zawsze dotrzeć do istoty rze



czy, do uchwycenia tego co najw ażniejsze. Dlatego jako naukowiec 
cieszył się uznaniem  nie tylko w  kra ju , ale i za granicą. Jego publi
kacje m ożna by zestawić w  trzy  działy tem atyczne:
1) m onografie dotyczące s tru k tu ry  antropologicznej ludów  Oceanii;
2) artyku ły  na tem at szczegółowych zagadnień z etnografii, zwłasz

cza etnografii religii;
3) książki przedstaw iające geografię, historię, w ierzenia i antropolo

gię niektórych wysp Oceanii.
N ajbardziej cenną w  pierw szej grupie pozycję w  dorobku naukow ym  

A utora stanow i rozpraw a: S tru k tu ra  antropologiczna Polinezyjczyków . 
W rocław  1955, „M ateriały i P race  Antropologiczne”, n r  8, s. 63. N ale
ży ona do kategorii przełom owych osiągnięć antropologii polskiej. Łą
czy bowiem antropologiczną dokum entację etnogenetycznej syntezy 
Oceanii z podstaw owym i wynikaimii w  dziedzinie ilościowej analizy an
tropologicznej. Zostają tu  podane w skaźniki położenia składników  an
tropologicznych, wchodzących w  rachubę na obszarze Oceanii, A ustra
lii i Azji południowej. O graniczają się one co p raw da do trzech tylko 
wskaźników  mózgo- i tw arzoczaszki osobników żywych oraz w zrostu, 
cechy bardzo zależnej od wpływ u środowiska, zostaje jednak  w ykaza
ne, iż ta  nader skrom na podstaw a m orfologiczna w ystarcza i pozwala 
na danie przejrzystego obrazu stosunków  antropologicznych Polinezji, 
ściśle naw iązującego nie tylko do w yników  badań  lingw istycznych i 
etnograficznych, lecz i do zachow anej u krajow ców  tradyc ji ich dale
kich m orskich wędrówek.

Spod pióra Profesora wyszły pow ażne m onografie dotyczące etno
genezy ludów  Oceanii, k tóre zasługują na wym ienienie. One bowiem 
przyniosły rozgłos w  świecie W rocławskiej P racow ni E tnografii Ludów 
Oceanii: C harakterystyka antropologiczna daw nych m ieszkańców  W ys
py W ielkanócnej, „Przegląd Antropologie m y”, 20(1954) 105—126; S tru k 
tura antropologiczna rdzennej ludności N ow ej Gwinei, A ustra lii i Me- 
lanezji, W rocław  1959, „M ateriały i P race  Antropologiczne”, n r 12, 
s. 67; S truk tu ra  antropologiczna ludności M ikronezji, W rocław  1961,
„M ateriały i P race A ntropologiczne”, n r 37, s. 53—75; Badania nad 
kraniologią M aorysów z  N ow ej Zelandii,. W rocław  1964, M ateriały 
i P race  Antropologiczne”, n r  70, s. 89—94. Głównym celem tych prac 
było otrzym anie przybliżonej rekonstrukcji szlaków m igracyjnych, któ
rym i posuw ały się kolejne fale ludnościowe poprzez M ikronezję na
przestrzeni wieków. Tem u sam em u celowi służyły artykuły : Powiąza
nia serologiczne układów  grupow ych ABO, M N i Rh m iędzy popula
cjam i Oceanii a m ieszkańcam i Indonezji oraz Indianam i w ybrzeża  pa
cy jicznego A m eryk i, „Przegląd Antropologiczny”, 36(1970) 41—52 oraz 
La recherche océanienne dans la Pologne d’anjourd’hui „Journal de la
Société des Oceaniistes, M usée de l’Hom m e”, 20(1964) 79—84.



W ażną dziedziną badań  A. L. Godlewskiego stanow iła etnologia re 
ligii. W tej m aterii in teresu jące i cenne są następujące stud ia doty
czące w ierzeń Polinezyjczyków i współczesnych ludów  A fryki: Obrzę
d y  przy zgonie, rodzaje pochów ków  i wiara w  byt pośm iertny wśród 
P olinezyjczyków , „Zeszyty Etnograficzne M uzeum K ultu ry  i Sztuki L u
dowej w  W arszawie”, 1(1960) 87—96; Pojęcie „Mana” w  wierzeniach  
w yspiarzy Oceanii, „Spraw ozdania W rocławskiego Tow arzystw a N au
kowego”, 17(1962) ;65—70; Ture, „Zagadnienia rodzajów  literackich”, 
10(1967), z. 1, 166—169; W ierzenia anim istyczne w spółczesnych ludów  
A fry k i, „S tudia Philosophiae C hristianae”, ATK 9(1973) n r 1, 301—306.

W dyskusji, k tóra in teresu je również teologów i filozofów chrześci
jańskich , na tem at m onogenizm u czy poligenizm u Profesor Godlewski 
zabierał głos kilkakrotnie. Jego zdaniem  dziś w oparciu o odkrycia 
form  przedludzkich monogenizm zdobył sobie zdecydowaną większość 
zwolenników i pochodzenie ludzkości z jednego pnia w ydaje się nie 
ulegać w ątpliw ości (por. art. Gdzie się znajdow ała kolebka ludzkości?  
„Człowiek w  czasie i przestrzeni”, 1(1958) z. 3, 142—145). Część uczo
nych sądzi, że homo sapiens przybył z Azji w  kolejnych falach m i
gracyjnych. A. Godlewski w ysuw a hipotezę, że pow stał on na terenie 
Czarnego Lądu. Na terenie A fryki bowiem  były reprezentow ane wszy
stk ie  etapy rozw oju ludzkości i hipoteza afrykańsk iej kolebki człowie
ka może być b rana pod uw agę w  dyskusjach naukow ych (por. art. 
Skąd  pochodzim y? A fryka? , „Wiedza i Życie”, 30(1962) 514—518).

Prof. A. L. Godlewski był najbardzie j znany szerokim  kręgom  czytel
ników  jako autor trzech barw nie napisanych książek: Tahiti na jp ięk
niejsze, W arszawa, Wiedza Powszechna, 1957, s. 250; Drogi synów  słoń
ca, W rocław, Polskie Tow arzystwo Ludoznawcze, 1963, s. 171; Czar da
lekie j N u ku  H iva, W rocław, Ossolineum, 1971, s. 256. W pierw szej z 
nich au to r pragnął dać czytelnikowi nie suchą dysertację naukow ą ani 
też powierzchowne w rażenie tu rysty , lecz przedstaw ić możliwie jak 
najbardziej w szechstronny obraz życia ludów  tych egzotycznych krain , 
na podstaw ie długoletnich studiów  i badań  przeprow adzonych osobiś
cie przez P rofesora w śród ludności wysp polinezyjskich: Tahiti, Moo- 
rea, R aiatea, H uahine, Bora-Bora, Tahaa. Od czasu pobytu prof. God
lewskiego na Tahiti w  1938 r. w iele się tam  zmieniło. Zm iany te nie 
uchodziły uwadze uczonego, studiującego wszelkie publikacje dotyczą
ce wysp Pacyfiku. Nie znalazły one jednak  odzw ierciedlenia w  książ
ce T ahiti najpiękniejsze. Pobyt na tych w yspach i k ilku letn ia obser
w acja przeprow adzona przez niżej podpisanego w skazuje jak  gw ałto
w nie odbywa się proces zderzenia k u ltu r  — polinezyjskiej i europej- 
sko-am erykańskie j .

K siążka pt. Drogi synów  słońca jest oparta  na źródłach tekstow ych 
p rasta rych  opowiadań m aoryjskich, sam oańskich, tah itańsk ich  i haw aj-



skich. O dtw arza ona życie i czyny sław nych żeglarzy polinezyjskich. 
F ak ty  n iew ątpliw ie historyczne są tu  przyozdobione całym  bogatym  
arsenałem  w ierzeń i obyczajów w yspiarskich, nadającym  opowiadaniom  
swoisty egzotyczny nastró j. Dzięki te j książce, możemy poznać historię 
polinezyjskich zdobywców przestrzeni m orskich, nieustraszonych żegla
rzy i ich drużyn.

N atom iast praca pt. N u k u  H iva, napisana pięknym  językiem , stano
wi podsum owanie w ieloletnich badań  antropologicznych i etnograficz
nych A. L. Godlewskiego na Oceanii, a równocześnie uw zględnia n a j
nowsze w yniki badań  w  zakresie lite ra tu ry  fachowej. W praw dzie zew
nętrzna form a książki może sugerować, że m am y do czynienia z p ra 
cą popularno-naukow ą, w  rzeczywistości jest to praca, k tóra przynosi 
szereg istotnych i nowych stw ierdzeń oraz uogólnień ściśle naukowych. 
N ajcenniejszą część książki stanow i rozdział poświęcony antropologii 
osadnictw a w yspy N uku-H iva (część Markizów) i późniejszej m igracji. 
Na M arkizach przew ażała antropologicznie rasa śródziem nom orska z 
nieznaczną domieszką innych ras. Około roku 100 p.n.e. na N uhu-H iva 
przybyw ają pierw si em igranci z Polinezji zachodniej, i przeszło ty 
siąc la t rozw ija się powoli ich cywilizacja. Bardzo cenny jest również 
rozdział poświęcony problem owi pochodzenia Polinezyjczyków. Do tego 
zagadnienia powróci A utor także w  artyku le pt. Przew ództw o w ypraw  
m orskich w  neolitycznej ku ltu rze  koczow ników  Polinezji, „Nautologia”, 
8(1973) n r  1/2, 30—38.

Obok pracy pisarskiej w ażną część działalności prof. Godlewskiego 
stanow ił udział w  m iędzynarodow ych kongresach, odczytach popular
no-naukow ych oraz działalność dydaktyczna na uczelniach w arszaw 
skich i wrocławskich. Sp. P rofesor był czynnym uczestnikiem  na K on
gresie Antropologicznym w  M ikulov w  roku 1961 i VII M iędzynarodo
wym  K ongresie N auk Antropologicznych i Etnologicznych w  Moskwie 
w roku 1964. Na Kongresie w  Moskwie au to ry te t Godlewskiego w  za
kresie badań antropologicznych i etnologicznych Oceanii i jego o sta t
nie próby syntezy w  tej dziedzinie znalazły w reszcie w łaściw ą ocenę.

Sław ny Profesor, działając na arenie m iędzynarodow ej, m iał czas 
i ochotę na prowadzenie prelekcji u nas naw et w m ałych m iastecz
kach. Zapraszano go do domów kultury , bibliotek i muzeów. M ieszkańcy 
Kłodzka, Brzegu, Opola, Częstochowy, Przem yśla, Ł ańcuta, m ieli moż
ność słuchać ciekawych w rażeń człowieka, k tó ry  był na Tahiti.

N ie m niejsze niż prace teoretyczne prof. Godlewskiego znaczenie ma 
jego W ieloletnia praca pedagogiczna, w  k tórej w ykazywał ogromną 
sum ienność i  obowiązkowość. Swoją życzliwą i pełną oddania postaw ą 
zdobywał uznanie i sym patię słuchaczy. W trosce o przekazanie wiedzy 
studentom  nie żałował swego czasu ani trudu . Czynił to z dużą ser
decznością, bezinteresownością, s ta ra jąc  się nie dać nigdy odczuć dy



stansu między profesorem  a studentem . Swój zapał do wiedzy p o tra
fił przelać na studentów , k tórych zachęcał do w ytrw ałości, do poko
nyw ania trudności, do zdobywania się na wysiłek.

Polinezyjczycy w  czasie pobytu A. L. Godlewskiego na T ahiti nada
li m u imię „T aere-tu -ra i-i-te -po” to znaczy „Ten, k tóry  bada rzeczy 
na niebie i na ziemi”. Odszedł od nas nie tylko sław ny badacz ludów  
Polinezji, znany antropolog i etnolog, ale człowiek Boży, k tó ry  sw ą 
w iarę przeżyw ał głęboko i daw ał tem u w yraz w  swoim zew nętrznym  
postępow aniu. Wszyscy, którzy go znali i z nim w spółpracow ali, za
chow ali o nim pam ięć jako o człowieku dobrym.

Józef Tom asz Czernicki
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