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Zarys statystyczny
Zgodnie z doktryn Ko cio a lutera skiego ma e stwo nie jest uwa ane za
sakrament, z powodu braku w Biblii wystarczaj cych przes anek o ustanowieniu
ma e stwa bezpo rednio przez Jezusa Chrystusa. W nauczaniu Ko cio a nie
umniejsza to jednak znaczenia ma e stwa jako zwi zku m czyzny i kobiety.
Zgodnie z pragmatyk s u bow Ko cio a ewangelicko-augsburskiego „ma e stwo jest darowan przez Boga cz owiekowi mo liwo ci ycia m czyzny i kobiety. Jest ono przymierzem dwojga osób, m czyzny i kobiety zobowi zanych
do wspólnego ycia we wzajemnej mi o ci, odpowiedzialno ci, dzieleniu brzemion, zaufaniu, modlitwie, doskonaleniu si ” 1. W swoim nauczaniu Ko ció za ch ca wiernych do zawierania ma e stw. Równie duchownych ewangelickich
nie obowi zuje celibat, a „bez enno ci” nie uwa a si za stan lepszy.
Ko ció ewangelicki, wbrew wyst puj cym czasem b dnym opiniom, przyk ada du wag do trwa o ci ma e stwa. S owa Jezusa Chrystusa „Co tedy
Bóg z czy , cz owiek niechaj nie roz cza” (Mt 19, 6)2, traktuje si jednak
przede wszystkim jako zasad moraln , a nie prawn . W zwi zku z tym Ko ció
przyjmuje mo liwo rozwodu, jednak e praktyka jego udzielenia nale y do sytuacji wyj tkowych, bolesnych zarówno dla ma onków, jak i Ko cio a. Sytuacj tak traktuje si jako wybór mniejszego z a, kiedy dalsze funkcjonowanie
ma e stwa nie ma ju sensu.
Zwolennikiem rozwodów nie by równie Marcin Luter. „Cudzo óstwo
uwa a za najwi ksze na ziemi z odziejstwo i rozbój, powinno ono by bardzo
surowo karane przez w adz wieck . Na stra y czysto ci ma e skiej stoi VI
1

Pragmatyka S u bowa Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, § 107, pkt 1.
Wszystkie cytaty pochodz z: Biblia Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego,
Warszawa 1996.
2
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przykazanie, które nakazuje ma onkom wzajemn mi o i szacunek. Tylko na
tych filarach mo e cz owiek budowa swoje szcz cie i innych szcz cie”3.
Ko ció ewangelicki dopuszcza tak e mo liwo zawierania ma e stw zró nicowanych pod wzgl dem wyznaniowym. W takim wypadku „Duchowni s zobowi zani pouczy wiernych, e przed podj ciem decyzji zawarcia takiego ma e stwa winni si powa nie zastanowi , czy b d w mocy sprosta swojemu w nim
zadaniu (…) oraz, e ewangelicy podejmuj cy decyzj ycia w ma e stwie zró nicowanym co do wyznania (…) zobowi zani s nie tylko do zachowania wierno ci
Bogu i Ko cio owi w osobistym yciu, ale te przy wszelkim poszanowaniu wspó ma onka, do nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zw aszcza do wychowania dzieci w Ko ciele Ewangelicko-Augsburskim”4. W dalszej cz ci przepisy
odnosz ce si do zawierania ma e stw mieszanych wspominaj o konieczno ci
zawarcia takiego ma e stwa w ko ciele ewangelickim.
1. Problemy zwi zane z zawieraniem ma e stw „mieszanych”
Do ma e stw zró nicowanych pod wzgl dem wyznaniowym, popularnie
nazywanych ma e stwami „mieszanymi”, dochodzi o zawsze tam, gdzie yli
obok siebie przedstawiciele ró nych wyzna chrze cija skich b d ró nych religii. W ka dym okresie dziejów i w ka dym miejscu zwi zki takie budzi y
sprzeciw i liczne kontrowersje. O szkodliwo ci ma e stw mieszanych mo na
przeczyta ju na kartach Starego Testamentu. Równie duchowni ró nych religii czy Ko cio ów starali si skutecznie powstrzyma swoich wiernych przed
zawieraniem takich zwi zków. Tym niemniej tam, gdzie y y obok si przynaj mniej dwa ró ne wyznania, ma e stwa takie mia y miejsce od zawsze.
W przypadku interesuj cego nas obszaru tj. l ska Górnego i Opolskiego
problem zawierania ma e stw mieszanych i zwi zanych z tym cz sto konwersji pojawi si zapewne ju w okresie Reformacji, kiedy jednolite dotychczas
spo eczno ci zosta y konfesyjnie podzielone. Nie istniej adne pewne dane na
temat zawieranych wówczas zwi zków mieszanych. Mo emy jedynie przypuszcza , e w atmosferze gwa townych zmian religijnych i spo ecznych maj cych
miejsce w wieku XVI zwi zki takie by y czym niezwykle rzadkim i wyj tkowym, a ludzie generalnie unikali wi zania si z osobami innego wyznania. Zapewne te obydwa Ko cio y, katolicki i ewangelicki, oficjalnie zabrania y zawierania takich ma e stw, a je li ju wyra ano zgod na mieszany zwi zek, to
pod warunkiem zmiany wyznania wspó ma onka i utworzenia w ten sposób
ma e stwa jednolitego pod wzgl dem wyznaniowym.
3

M. HINTZ, Wspó czesne zagro enia ycia rodzinnego w odniesieniu do reformacyjnej wizji
rodziny, „Ewangelik” (2001) nr 1, 37
4
Pragmatyka S u bowa Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego, § 133.
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Na terenie Prus taka sytuacja panowa a od czasów Reformacji a do po owy
XVIII wieku i z oczywistych wzgl dów nie mog a zadowoli tych, którzy tworzyli zwi zki mieszane. Cz sto bowiem naciski duchownych i presja rodzin co
do miejsca lubu i religijnego wychowania dzieci, czy te otwarte danie konwersji na wyznanie wspó ma onka powodowa y ostre konflikty i duchowy zam t w takich rodzinach. Z kolei osoba, która mimo nacisku pozostawa a przy
swoim wyznaniu, nierzadko skazana by a na osamotnienie i ostracyzm ze strony
najbli szego otoczenia.
Problem ma e stw mieszanych sta si na tyle dra liwy, e ca spraw postanowi o urz dowo uregulowa pa stwo pruskie. Mimo e w Prusach dominuj c pozycj posiada Ko ció ewangelicki, to jednak przedstawione propozycje
zmierza y do równoprawnego rozwi zania tej kwestii. Zgodnie z postanowieniami z roku 1750 mi dzywyznaniowy lub mia odbywa si w Ko ciele narzeczonej. Synowie z takiego zwi zku mieli by wychowywani w wyznaniu ojca, córki za w wyznaniu matki. W roku 1793 dokonano modyfikacji przepisów.
W wietle nowych ustale wszystkie dzieci mia y by wychowywane w wyznaniu ojca. Wobec takiego rozwi zania ostro protestowa Ko ció katolicki. Szczególnie silny opór mia miejsce w a nie na l sku Górnym i Opolskim, gdzie katolicy stanowili zdecydowan wi kszo . Wed ug duchownych katolickich
w ród przybywaj cych na l sk urz dników i robotników przewa ali m czy ni ewangelicy. Wobec braku mo liwo ci znalezienia partnerki swojego wyzna nia zawierali oni cz sto zwi zki mieszane z miejscowymi katoliczkami. Nakaz
chrztu dzieci z takiego zwi zku w wyznaniu ojca mia – zdaniem strony katolickiej – faworyzowa Ko ció ewangelicki.
Do opisanych wy ej sytuacji dochodzi o zw aszcza w I po owie XIX wieku,
kiedy przemys na l sku dopiero si rozwija i ewangelicy stanowili niewielka
diaspor . Dynamiczny przyrost spo eczno ci ewangelickiej w pó niejszych
dziesi cioleciach spowodowa , e przybywa o na l sku Górnym czy Opolskim
zwi zków czysto ewangelickich. Mimo tych zmian problem ma e stw miesza nych nie znikn . W praktyce ustalonych przez pa stwo przepisów nie przestrzegano zbyt ci le. Obydwa Ko cio y post powa y wed ug w asnej przyj tej
linii, trzymaj c si ci le wewn trznych uregulowa . „W praktyce jednak cz sto
si zdarza o, e dzieci w obr bie jednej rodziny wychowywano w ró nych wyznaniach, co nie wp ywa o dodatnio na wi rodzinn . Ma e stwa mieszane
rzadko zreszt okazywa y si udane”5. Strona katolicka stosowa a zasad , e
ma e stwo mieszane musi by zawarte w Ko ciele katolickim, a strona ewangelicka zobowi zana by a z o y przyrzeczenie, e ca e potomstwo zostanie po
katolicku wychowane. Nierzadkie te by y przypadki, gdy stron ewangelick
5
J. SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK, Protestantyzm na l sku. Geografia, demografia, kultura,
Wroc aw 1996, 32.
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nak aniano do konwersji, a nawet wymagano powtórnego chrztu np. przed lubem. Z drugiej strony katolikowi, który zawar zwi zek ma e ski w Ko ciele
ewangelickim odmawiano prawa do uczestnictwa w sakramencie Komunii
wi tej. Ko ció katolicki uzasadnia to tym, e ewangelicy nie uznaj sakra mentalno ci ma e stwa i w zwi zku z powy szym w wietle przepisów katolickich lub taki nie mo e by uznany za wa ny. Wbrew pozorom takie nietolerancyjne podej cie dzia a o cz sto na korzy Ko cio a ewangelickiego. Katolik
b d cy w swoim Ko ciele wiernym drugiej kategorii, dodatkowo nieakceptowanym przez swoj rodzin za rzekom „zdrad ” katolicyzmu, cz sto po jakim
czasie zmienia wyznanie na ewangelickie. Z kolei ewangelicy, zw aszcza
w tych rejonach, w których zdecydowanie dominowali, równie nie zamierzali
traci na zwi zkach mieszanych, stosuj c ku temu ró ne sposoby.
W ca ej tej skomplikowanej mi dzywyznaniowej sytuacji pa stwo pruskie
nie wykazywa o zbyt silnej determinacji w egzekwowaniu przepisów, które samo wcze niej ustanowi o. Trudno sobie zreszt wyobrazi tak ingerencj
w niezwykle intymn i osobist sfer , jak by a kwestia wyznania w zwi zku
mieszanym. W rezultacie oficjalnie obowi zuj ce regulacje pozosta y w praktyce martwymi zapisami. Kwestie ma e stw mieszanych pozostawiono zainteresowanym Ko cio om i rodzinom yj cym w takich zwi zkach.
Jak w praktyce od strony statystycznej i socjologicznej przedstawia y si
kwestie zwi zków mieszanych i konwersji pomi dzy katolikami i ewangelikami b dzie mo na prze ledzi na przyk adzie dwóch regionów, tj. l ska Górnego i Opolskiego. Zbadana zostanie sytuacja w polskiej i niemieckiej cz ci l ska przed II wojn wiatow . Kontekstem do analizy b dzie zmieniaj ca si
dynamicznie sytuacja spo eczna i polityczna na przestrzeni kilkunastu interesuj cych nas lat.
2. Ma e stwa mieszane i konwersje na l sku Opolskim
l sk Opolski, a w a ciwie Rejencja Opolska, by a obszarem w sk ad którego wchodzi y historyczne tereny Opolszczyzny, a tak e ta cz
l ska Górnego, która w wyniku plebiscytu i decyzji politycznych zosta a przydzielona pa stwu niemieckiemu. Formalnie wi c w sk ad rejencji wesz y takie górno l skie
miasta przemys owe, jak: Gliwice, Zabrze i Bytom wraz z przylegaj cymi do
nich robotniczymi dzielnicami. Niektóre z tych osiedli, jak Mikulczyce czy
Miechowice, zachowywa y wówczas administracyjn niezale no od pobliskich miast i w zestawieniach statystycznych wyst powa y jako samodzielne
jednostki administracyjne.
Wed ug danych z roku 1912 (ostatnich opublikowanych przed podzia em
l ska na cz
polsk i niemieck ) obszar Rejencji Opolskiej wraz z pó niej-
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szymi terenami polskiego Górnego l ska zamieszkiwa o 2 069 972 mieszka ców, z tego katolików by o 1 869 972, a protestantów (ewangelików) 180 1976.
Procentowo katolicy stanowili 90,4%, a ewangelicy tylko 8,7%.
Dane z roku 1933 odnosz ce si do samej ju Rejencji Opolskiej podaj , e
l sk Opolski liczy wówczas 1 482 765 mieszka ców, w tym katolików 1 317 812
za ewangelików 151 029. W wymiarze procentowym katolicy stanowili 88,8%
mieszka ców, za ewangelicy 10,2%7.
Ostatni spis ludno ci sporz dzono w Niemczech w roku 1939. Wyst puj ce
kilka czy kilkana cie lat wcze niej proporcje wyznaniowe nie uleg y w zasadzie
adnym zmianom. Wed ug tych danych na dzie 17.05.1939 roku Rejencja
Opolska liczy a 1 563 925 osób, z tego katolików by o 1 393 983 (89,1%), za
ewangelików 151 296 (9,7%)8.
Porównuj c zestawienia za roku 1933 i 1939, zauwa y mo na, e w tym
krótkim 6 letnim okresie Ko ció katolicki zwi kszy swój stan posiadania
o 76 171 osób, tj. o 5,8%, gdy tymczasem przyrost wiernych w Ko ciele ewangelickim wyniós zaledwie 267 osób, co w kategoriach procentowych oznacza o
wzrost bliski zera. Przyczyn takiego zjawiska mog o by kilka, jak cho by ni szy przyrost naturalny w rodzinach ewangelickich, czy wi ksza liczba wyst pie ewangelików z Ko cio a ni mia o to miejsce w przypadku katolików.
Pewien wp yw mog y mie te niekorzystne dla Ko cio a ewangelickiego proporcje dotycz ce ma e stw mieszanych i wychowywanie dzieci z takich ma e stw przewa nie w duchu katolickim.
Zanim zostan przeanalizowane statystyki ma e stw mieszanych, zagadnienie wychowania dzieci z takich zwi zków i konwersje pomi dzy obydwoma
Ko cio ami, warto zwróci uwag na fakt, e Rejencja Opolska by a najbardziej
katolickim regionem w ówczesnych Niemczech. Katolicy stanowili tam oko o
90% mieszka ców. W przewa aj cej cz ci rejencji odsetek ten by jeszcze bar dziej dla katolików korzystny, szczególnie na po udniu regionu oraz na obsza rach wiejskich. W du ych miastach, takich jak: Gliwice, Zabrze i Bytom ewangelicy stanowili oko o 10% mieszka ców, a w Opolu nawet oko o 20%. Tylko
w Kluczborku i okolicy mieli my do czynienia z dominacj wyznania ewangelickiego. Pod koniec lat 30 tych ewangelicy stanowili tam 61% mieszka ców,
a katolicy „tylko” 37%9.

6
Handbuch Bistums Breslau f r das Jahr 1912. Kommissionsverlag von K. Kischfowsky,
Breslau I, za cznik – tabele Reg.-Bez. Oppeln.
7
Opracowanie w asne na podstawie: Die Provinzen Nieder und Oberschlesien, Diaspora,
1933, 108.
8
P. SCHMIDT, Die Bevölkerung nach der Religionszugehörigkeit auf Grund der Volkszählung
vom 17. Mai 1939, Berlin SW 68, 1941, 3.
9
Tam e 6.
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Pierwsze zestawienia statystyczne dotycz ce wymienionych zagadnie odnosz si do roku 922. Nie s to dane kompletne, tym niemniej mo na na ich
podstawie oszacowa proporcje i uchwyci pewne tendencje.
Tabela 1. luby mieszane w wybranych okr gach Rejencji Opolskiej w roku 1922
Miejsce
zwi zki
luby ewan- Zwi zki
luby mie- % lubów miesz
ewangelic- gelicki
mieszane szane
w ko ciele ewang.
kie
Bytom miasto

32

29

46

24

52,00%

Gliwice miasto

54

54

114

61

53,00%

Zabrze miasto

35

38

107

58

54,20%

Kluczbork okr g

273

274

55

44

80,00%

Nysa okr g

32

32

79

29

36,70%

Opole okr g
61
71
96
30
31,25%
ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów AP we Wroc awiu, l ski Konsystorz
Ewangelicki.
Tabela 2. Chrzty z ma e stw mieszanych w wybranych okr gach Rejencji Opolskiej w roku
1922
Miejsce
narodziny chrzty
narodziny chrzty
% chrztów z ma .
ewangelic- ewangelic- z ma .
z ma .
miesz. w ko ciele
kie
kie
miesz.
miesz.
ewang.
Bytom miasto

75

75

89

37

41,57%

Gliwice miasto

87

87

165

89

53,93%

Zabrze miasto

109

112

132

51

38,63%

Kluczbork okr g

732

729

84

65

77,38%

Nysa okr g

73

72

146

61

41,78%

Opole okr g
157
163
97
50
51,54%
ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów AP we Wroc awiu, l ski Konsystorz
Ewangelicki.

Jak wida powy ej, w roku 1922 zwi zki mieszane (katolicko-lutera skie)
nieco cz ciej zawierane by y w Ko ciele ewangelickim w du ych miastach.
Zdecydowana wi kszo zwi zków mieszanych decydowa a si na lub w obrz dku ewangelickim w okr gu kluczborskim, za odwrotna proporcja panowa a w okr gu nyskim i opolskim. Z kolei w przypadku chrztów dzieci z takich
ma e stw korzystne dla ewangelików proporcje wyst powa y na ziemi klucz borskiej, najgorzej za by o w okr gu nyskim. Generalnie, gdyby chcie podsumowa tendencje wyst puj ce w przypadku ma e stw mieszanych i chrztów
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z takich zwi zków, to stwierdzi nale y, e na pocz tku lat dwudziestych wielko ci te rozk ada y si mniej wi cej po po owie, czyli e aden z Ko cio ów ani
nie traci ani nie zyskiwa na ma e stwach katolicko-ewangelickich. Niestety,
nie ma informacji dotycz cych konwersji za rok 1922, w zwi zku z czym niemo liwa jest analiza tego zjawiska w kontek cie powy szych danych.
Du o wi cej informacji zawieraj za to zestawienia za lata 1926–1927. W tabelach znajduj si dane ze wszystkich ewangelickich okr gów ko cielnych. Na
terenie rejencji by o ich pi (gliwicki, kluczborski, nyski, opolski i raciborski).
W roku 1927 w okr gu gliwickim mieszka o 36 005 ewangelików, którzy
stanowili 7,9% ogó u mieszka ców, w kluczborskim 40 870 (42,55%), nyskim
19 243 (10,67%), raciborskim 17 414 (9,35%) i opolskim 26 697 (11,25%)10.
W okr gu kluczborskim ewangelicy stanowili niemal po ow mieszka ców,
w okr gu gliwickim wi kszo ewangelików zamieszkiwa a w 3 du ych miasta,
tj. w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu, za w pozosta ych okr gach tj. nyskim,
opolskim i raciborskim stanowili oni g bok diaspor , rozproszon – poza
Opolem i Raciborzem – w niewielkich o rodkach miejskich i na terenach wiejskich. Dane statystyczne obejmuj ce ma e stwa mieszane i chrzty z ma e stw
mieszanych przedstawia poni sza tabela:
Tabela 3. luby mieszane w ewangelickich okr gach ko cielnych Rejencji Opolskiej w latach
1926 i 1927 cznie
Miejsce
zwi zki
luby ewan- Zwi zki
luby mie- % lubów miesz
ewangelickie gelicki
mieszane szane
w ko ciele ewang.
Gliwice

235

240

653

241

36,90%

Kluczbork

547

548

142

88

61,97%

Nysa

181

178

198

65

32,82%

Opole

244

241

148

50

33,78%

Racibórz

121

118

188

74

39,36%

Razem

1328

1325

1326

518

39,06%

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów AP we Wroc awiu,
Ewangelicki.
Tabela 4. Chrzty z ma e stw mieszanych w ewangelickich okr gach
Opolskiej w latach 1926 i 1927 cznie
Miejsce
narodziny
chrzty
narodziny chrzty
ewangelic- ewangelic- z ma .
z ma .
kie
kie
miesz.
miesz.

l ski Konsystorz

ko cielnych Rejencji
% chrztów z ma .
miesz. w ko ciele
ewang.

10
HOFFMANN UND REIBER, Silesia Sacra. Historisch statistisches Handbuch über das evangelische Schlesien, Görlitz, 1927.
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Gliwice

878

875

1096

453

41,32%

Kluczbork

1587

1560

270

141

52,22%

Nysa

558

526

381

162

42,51%

Opole

871

853

342

164

47,95%

Racibórz

380

390

308

136

44,15%

Razem

4274

4204

2334

1056

45,24%

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów AP we Wroc awiu,
Ewangelicki.

l ski Konsystorz

W omawianym okresie (1926–1927) na terenie wszystkich pi ciu okr gów
ko cielnych do Ko cio a ewangelickiego wst pi o 571 katolików, za w odwrotn stron odnotowano 169 konwersji. Porównuj c dane za lata 1926 i 1927
z zestawieniem za rok 1922 zaobserwowa mo na niekorzystne tendencje zarówno je li chodzi o procent zawieranych w Ko ciele ewangelickim ma e stw
mieszanych jak i chrztów dzieci z takich ma e stw. W przypadku lubów katolicko-ewangelickich korzystny wska nik procentowy (czyli powy ej 50%) wyst puje ju tylko w przypadku okr gu kluczborskiego (cho i tak uleg on obnieniu z poziomu 80% do nieco ponad 60%) W du ych miastach takich jak
Gliwice, Bytom czy Zabrze procent lubów mieszanych zawartych w Ko ciele
ewangelickim spad wyra nie poni ej po owy ogólnej liczby zawartych zwi zków mieszanych. Porównywalne wielko ci (cho znacznie poni ej 50%) utrzyma y si tylko w okr gach nyskim i opolskim.
W przypadku chrztów dzieci z takich ma e stw – a jest to wska nik istot niejszy z punktu widzenia rozwoju demograficznego Ko cio a – wszystkie
okr gi (poza nyskim) wykazuj spadek warto ci w stosunku do danych z roku
1922, przy czym spadek ten jest najwi kszy w okr gu kluczborskim – z ponad
77% do blisko 52%.
Ziemia kluczborska by a jedynym obszarem, na którym Ko ció ewangelicki
nie traci na ma e stwach mieszanych z katolikami. T umaczy to mo na wy st powaniem zwartej i silnej liczebnie spo eczno ci ewangelickiej, a tak e tym,
e w niejednej miejscowo ci jedyn wi tyni by ko ció ewangelicki. W takich
miejscowo ciach „mieszani” ma onkowie – zapewne te niejednokrotnie z wygody – decydowali si na lub i chrzest dzieci w wyznaniu ewangelickim.
Utrwalenie si niekorzystnych tendencji w pozosta ych rejonach by o pok osiem zwi kszaj cej si presji ze strony katolickiej, a tak e zoboj tnieniem
religijnym cz ci ewangelickich wyznawców zw aszcza w du ych o rodkach
przemys owych. Doda do tego nale y wymienione wy ej zjawisko dokonywa nia czynno ci ko cielnych w najbli szej dost pnej wi tyni (w tym wypadku
katolickiej), a tak e fakt, e blisko 10 lat po wojnie ludzie cz ciej kieruj si
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w swoich decyzjach aspektami praktycznymi (dotyczy o to równie spraw religijnych, a wi c lubu ko cielnego i religijnego wychowania dzieci), ni zdaj
si na wy sze, pe ne emocjonalnych i religijnych uniesie uczucia tak typowe
dla okresów wyst puj cych bezpo rednio po traumatycznych prze yciach wojennych. W warunkach diaspory taki racjonalizm mia swoje odbicie w ko cielnych statystykach cz sto niekorzystnych dla strony ewangelickiej. W takiej
sytuacji jedynie dane dotycz ce konwersji przedstawia y si optymistycznie. Bilans wzajemnych wst pie i wyst pie by korzystny dla Ko cio a ewangelickiego i wynosi plus 401 osób.
Kolejny badany okres obejmowa lata 1932 i 1933. Dane statystyczne prezentowane w poni szych tabelach by y w pe ni porównywalne z poprzednim
okresem i przedstawia y si nast puj co:
Tabela 5. luby mieszane w ewangelickich okr gach ko cielnych Rejencji Opolskiej w latach
1932 i 1933 cznie
Miejsce
zwi zki
luby ewan- Zwi zki
luby mie- % lubów miesz
ewangelickie gelicki
mieszane szane
w ko ciele ewang.
Gliwice

328

306

861

346

40,18%

Kluczbork

576

565

186

81

43,54%

Nysa

206

203

286

93

32,51%

Opole

272

272

272

81

29,77%

Racibórz

142

149

259

96

37,06%

Razem

1524

1495

1864

697

37,39%

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów AP we Wroc awiu,
Ewangelicki.
Tabela 6. Chrzty z ma e stw mieszanych w ewangelickich okr gach
Opolskiej w latach 1932 i 1933 cznie
Miejsce
narodziny chrzty
narodzi- chrzty
ewangelic- ewangelic- ny z ma . z ma .
kie
kie
miesz.
miesz.

l ski Konsystorz

ko cielnych Rejencji
% chrztów z ma .
miesz. w ko ciele
ewang.

Gliwice

743

722

964

450

46,68%

Kluczbork

1304

1279

248

136

54,83%

Nysa

486

491

405

162

40,00%

Opole

727

682

344

147

42,73%

Racibórz

342

342

364

143

39,28%

Razem

3602

3516

2325

1038

44,64%

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów AP we Wroc awiu,
Ewangelicki.
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W latach 1932 i 1933 do Ko cio a ewangelickiego wst pi o 764 katolików,
z kolei 122 ewangelików zdecydowa o si na konwersj na katolicyzm. W tym
wypadku bilans by korzystny dla ewangelików i wynosi plus 642 osoby. By
to spory wzrost w stosunku do poprzedniego badanego okresu. Na pocz tku lat
trzydziestych nast pi kolejny spadek liczby ma e stw mieszanych zawieranych w Ko ciele ewangelickim. Wydaje si jednak, e nie musia o to automa tycznie oznacza wzrostu liczby takich ma e stw w Ko ciele katolickim.
Cz sto bowiem bywa o tak, e pary mieszane nie mog c znale jakiego sensownego rozwi zania zaistnia ej sytuacji, decydowa y si do ko ca ycia pozostawa w zwi zkach tylko cywilnych. Zreszt , gdyby chcie przyjrze si bliej statystykom, równie nie wszystkie pary czysto ewangelickie bra y potem
lub w swoim Ko ciele, podobnie wygl da a sprawa z chrzczeniem dzieci z takich rodzin.
Analizuj c dane, mo na zaobserwowa wzrost takich przypadków w tabelach za rok 1932 i 1933 w stosunku do poprzedniego okresu. By o to zapewne
spowodowane wyst puj cym ju wówczas zoboj tnieniem religijnym. Pocz tek
lat trzydziestych jest bowiem okresem dynamicznego rozwoju narodowego socjalizmu w Niemczech i, co za tym idzie, powolnego spychania kwestii wiary
i dzia alno ci Ko cio ów na margines spo eczny.
Badaj c zestawienia odnosz ce si do chrztów dzieci z ma e stw miesza nych, obserwowa mo na ogóln stabilizacj . W interesuj cym nas czasie nast pi wzrost chrztów w okr gu gliwickim i kluczborskim, natomiast w pozostaych diasporalnych okr gach mamy do czynienia ze spadkami.
Ostatnie sporz dzone i przyj te do analizy dane pochodz z lat 1939 i 1940.
Zestawienia te zamykaj przyj ty w artykule okres bada i pozwalaj na postawienie pewnych ogólnych wniosków dotycz cych rozpatrywanych zagadnie .
Tabela 7. luby mieszane w ewangelickich okr gach ko cielnych Rejencji Opolskiej w latach
1939 i 1940 cznie
Miejsce
zwi zki
luby ewan- Zwi zki
luby mie- % lubów miesz
ewangelickie gelicki
mieszane
szane
w ko ciele ewang.
Gliwice

329

258

1199

339

28,27%

Kluczbork

435

375

235

79

33,61%

Nysa

193

156

368

85

23,09%

Opole

233

161

537

85

15,82%

Racibórz

143

137

391

96

24,55%

Razem

1333

1087

2730

684

25,05%

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów AP we Wroc awiu,
Ewangelicki.
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Tabela 8. Chrzty z ma e stw mieszanych w ewangelickich okr gach ko cielnych Rejencji
Opolskiej w latach 1939 i 1940 cznie
Miejsce
narodziny
chrzty
narodziny z chrzty
% chrztów
ewangelickie ewangelic- ma .miesz. z ma .
z ma . miesz.
kie
miesz.
w ko ciele
ewang.
Gliwice

1183

1099

1582

742

46,90%

Kluczbork

1451

1408

353

169

47,87%

Nysa

611

618

509

203

39,88%

Opole

966

867

715

255

35,66%

Racibórz

519

479

489

207

42,33%

Razem

4730

4471

3648

1576

43,20%

ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów AP we Wroc awiu,
Ewangelicki.

l ski Konsystorz

Na prze omie lat trzydziestych i czterdziestych XX stulecia nast puje drastyczny spadek lubów mieszanych zawieranych w Ko ciele ewangelickim.
O ile w roku 1922 takich par by o oko o 50% (w stosunku do wszystkich par
katolicko-ewangelickich), to w kolejnych okresach wska nik ten stale si obnia i wynosi w latach: 1926 i 1927 nieco ponad 39%, 1932 i 1933 – 37,4%, by
w ostatnim badanym okresie wynie zaledwie 25%. Zastanawiaj ce jest, e
w latach 1939–1940 tylko 81,5% par ewangelickich zawiera o lub ko cielny,
gdy tymczasem w latach wcze niejszych takich par by o ponad 98%. Jak wspomniano wcze niej spowodowane to by o rozwojem ideologii nazistowskiej
i otwart w tym okresie walk z Ko cio ami w Niemczech. Z tego tez powodu
cz
par wola a zawrze lub tylko cywilny nie nara aj c si w ten sposób na
szykany czy wr cz prze ladowania ze strony hitlerowskich w adz.
Inn interesuj c kwesti jest, e w omawianym czasie ro nie systematycznie ilo zwi zków mieszanych zawieranych pomi dzy cz onkami obydwu Kocio ów. W latach 1926 i 1927 takich par by o 1326, na pocz tku lat trzydziestych – 1864, a pod koniec badanego okresu ju 2730. Oznacza to dwukrotny
wzrost w ci gu kilkunastu lat. W tym samym czasie nie zmieni a si liczba par
ewangelickich. W latach 1926–1927 takich zwi zków by o 1328, za w latach
1939–1940 – 1333. Oznacza o to, e w coraz mniejszym stopniu ewangelicy
poszukiwali partnera w gronie wspó wyznawców, za to coraz cz ciej wspó ma onkiem by a osoba wyznania katolickiego. Tak du y wzrost zawieranych
zwi zków mieszanych móg negatywnie wp yn na ogóln ilo chrztów
w Ko ciele ewangelickim (przy za o eniu, e wi kszo rodziców w zwi zkach
katolicko-ewangelickich zdecydowa aby si na chrzest w Ko ciele katolickim).
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Jednak e w rzeczywisto ci do takiego zjawiska nie dochodzi o. Co prawda
wska nik procentowy dzieci z ma e stw mieszanych ochrzczonych w Ko ciele
ewangelickim na przestrzeni lat 1922–1940 obni y si z oko o 50% do nieco
ponad 43%, to jednak w liczbach bezwzgl dnych odnotowano wzrost z 1056 takich przypadków (1926–1927) do 1576 (1939–1940). To oznacza o, e Ko ció
ewangelicki zachowa w tej materii status quo, ale – tym samym – nie przekroczy wska nika 50%, który w tym wypadku wiadczy by, e dzieci ze zwi zków mieszanych chrzczone by y po równo w jednym i drugim Ko ciele, i e aden z nich na tym nie traci .
Statystyki ko cielne pokazuj , e w latach 1939–1940 do Ko cio a ewangelickiego wst pi o 674 katolików, ilu z kolei ewangelików zmieni o wyznanie na
katolickie tego niestety dane tym razem nie podaj . W stosownych rubrykach
mo na znale tylko znaki zapytania.
Podsumowuj c statystyczne badania z zakresu problematyki ma e stw ka tolicko-ewangelickich, chrztów dzieci z takich zwi zków i wzajemnych konwersji, trudno jest o jednoznaczne stwierdzenie, czy Ko ció ewangelicki traci ,
czy te zyskiwa na wzajemnych relacjach. Nie ulega w tpliwo ci, e wi k szo mieszanych ma e stw zawierana by w Ko ciele katolickim. Sytuacja
taka mia a miejsce zw aszcza w centralnym i po udniowym rejonie l ska
opolskiego. Niekorzystne tendencje wyst powa y tak e w ma ych o rodkach
miejskich i na wsiach. Wsz dzie tam ewangelicy stanowili rozproszon mniejszo . Troch lepiej przedstawia y si proporcje chrztów dzieci z ma e stw
mieszanych, ale nigdy ogólny wska nik nie przekroczy 50 %. Tylko na ziemi
kluczborskiej nieco ponad po owa dzieci z mieszanych par chrzczona by a
w Ko ciele ewangelickim.
W kontek cie powy szych danych trudna do utrzymania jest teza, jak na
amach Kalendarza Ewangelickiego z 1950 roku przedstawi ksi dz Karol Klus
z Kluczborka. Opisuj c przedwojenne stosunki mi dzywyznaniowe na Opolszczy nie, ewangelicki duchowny stwierdzi : „Ewangelik jest nieust pliwy, gdy
chodzi o zasady. Wypadki ma e stw mieszanych s raczej odosobnione, a ilekro maj miejsce, strona ewangelicka zachowuje sobie przoduj ca rol . Zgo a
nieznane s tu wypadki, aby lub takich odbywa si w ko ciele katolickim.
Problem wychowania dzieci w ma e stwach mieszanych nie ulega dyskusji –
dzieci bez wzgl du na p e s wyznania ewangelickiego”11.
Jak pokazuj przeprowadzone badania i analiza statystyczna powy sze
twierdzenia nie mog zosta uznane za prawdziwe i wiarygodne. Nie wiadomo
te z jakich danych korzysta autor artyku u, ale zaprezentowane w nim fakty
nie oddaj rzeczywisto ci. Z danych statystycznych jednoznacznie wynika, e
szczególnie pod koniec lat trzydziestych XX wieku par mieszanych by o wi cej
11

K. KLUS, Problemy Opolszczyzny, „Kalendarz Ewangelicki” 1950, 77.
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ni czysto ewangelickich a na lubach mieszanych i chrztach dzieci z takich
zwi zków Ko ció ewangelicki raczej traci .
Spo eczno ewangelicka zyskiwa a za to na bilansie wzajemnych konwersji.
W latach 1926–1927 oraz 1931–1938 do ko cio a ewangelickiego wst pi o cznie 3 265 katolików. Z kolei do Ko cio a katolickiego konwertowa o 647 ewangelików. Dla Ko cio a ewangelickiego ró nica na plus wynios a 2 618 osób.
Bior c wi c pod uwag wszystkie aspekty badanego zagadnienia, uzasadnionym b dzie stwierdzenie, e wzajemne przenikanie si spo eczno ci ewange lickiej i katolickiej na l sku Opolskim mia o neutralny wp yw na rozwój
demograficzny ka dego z Ko cio ów. Niekorzystne proporcje wynikaj ce z zawierania ma e stw mieszanych Ko ció ewangelicki rekompensowa dodatnim
bilansem konwersji. Z kolei dla Ko cio a katolickiego ma e stwa mieszane
stanowi y niewielki procent ogó u lubów. Wy szy przyrost naturalny powodo wa , e Ko ció ten systematycznie powi ksza swój stan posiadania i konwersje
na ewangelicyzm nie mog y zmieni tej tendencji.
Na koniec warto poruszy jeszcze kwesti powi zania poszczególnych wy zna z narodowo ci . Spo eczno ewangelicka w Rejencji Opolskiej mia a zdecydowanie niemiecki charakter. Szczególnie w du ych o rodkach miejskich
i przemys owych prawie 100 % wyznawców tego Ko cio a pos ugiwa a si j zy kiem niemieckim. Ju w 1910 roku w Gliwicach na 10 302 ewangelików j zyk
polski deklarowa o zaledwie 35 osób, w Zabrzu na 3 808 tylko 33, a w Bytomiu
na 7 182 ewangelików j zykiem polskim pos ugiwa y si 234 osoby12. W nast pnych latach nast powa systematyczny spadek osób u ywaj cych j zyka polskiego. Dla przyk adu w Zabrzu ju pod koniec lat dwudziestych XX stulecia „zainteresowanie polskimi nabo e stwami mala o, a zaniechano ich zupe nie w roku
1918”13. W pozosta ych rejonach Rejencji Opolskiej (poza niektórymi rejonami
ziemi kluczborskiej) w ród ewangelików równie dominowa j zyk niemiecki.
Z kolei katolicy wykazywali wi ksze zró nicowanie pod wzgl dem j zykowym.
Jednak e post puj ca germanizacja szczególnie pod koniec lat dwudziestych
i w latach trzydziestych sprawi a, e równie w Ko ciele katolickim j zyk polski
stopniowo traci na znaczeniu na rzecz j zyka niemieckiego.
W Rejencji Opolskiej nie mo na by o mówi o stereotypie wi cym ewangelicyzm z niemiecko ci , a wyznanie katolickie z narodowo ci polsk . To
z kolei powodowa o, e nie istnia konflikt narodowo ciowy przy zawieraniu
ma e stw mieszanych i dodatkowe napi cia z tym zwi zane. Jakie konflikty
powstawa y na tle wyznaniowo-narodowym mo na si by o przekona studiu12
Gemeindelexikon f r die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwereder, Posen,
Bromberg und Oppeln, H. VI. Regierungsbezirk Oppeln, Berlin 1912.
13
G. SZEWCZYK , J. SZTURC, Luteranie w Górno l skim okr gu przemys owym, Katowice
1995, 30.
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j c histori Ewangelickiego Ko cio a Unijnego w Wielkopolsce w dwudziestoleciu mi dzywojennym. Tam zawarcie ma e stwa mieszanego by o uznawane
przez obydwa Ko cio y niemal jako zdrada narodowa. Podobne problemy mia y
miejsce równie na polskim Górnym l sku, gdzie obok Ko cio a katolickiego
funkcjonowa Ewangelicki Ko ció Unijny.
3. Ma e stwa mieszane i konwersje na l sku Górnym
Pod poj ciem Polskiego Górnego l ska nale y rozumie ziemie, które po
I wojnie wiatowej, plebiscycie, powstaniach l skich i decyzjach Ligii Narodów zosta przyznany pa stwu polskiemu. W sk ad polskiej cz ci Górnego
l ska wesz y powiaty: katowicki, chorzowski, lubliniecki, pszczy ski, rybnicki, wi toch owicki i tarnogórski. W roku 1921 na obszarze 3 214 km2 zamieszkiwa o 996 tysi cy mieszka ców14. Po niemieckiej stronie granicy pozosta y
miasta: Bytom, Zabrze i Gliwice.
Na obszarze Polskiego Górnego l ska pocz wszy od roku 1922 rozpocz
oficjalnie dzia a Ewangelicki Ko ció Unijny, który skupia w swoich szeregach ewangelików podporz dkowanych wcze niej w adzom prowincji l skiej
we Wroc awiu. W zwi zku ze zmian granic zaistnia a konieczno wy czenia
z dotychczasowej organizacji ko cielnej tych parafii i uniezale nienia ich od
w adz znajduj cych si na terenie Niemiec.
Liczebnie górno l scy ewangelicy stanowili jeszcze mniejszy odsetek mieszka ców, ni wspó wyznawcy w Rejencji Opolskiej. Na podstawie ró nych róde
mo na szacowa , e na pocz tku lat dwudziestych polski Górny l sk zamieszki wa o oko o 60 tysi cy ewangelików, co stanowi o zaledwie 6% wszystkich
mieszka ców. Dodatkowo po ostatecznym podziale Górnego l ska i ustaleniu
granic rozpocz si proces intensywnej emigracji na teren l ska niemieckiego.
W ci gu kilkunastu nast pnych lat Ko ció straci ponad po ow wspó wyznawców. Zmiany jakie zasz y w liczebno ci górno l skiego ewangelicyzmu naj atwiej zaobserwowa analizuj c poni sz tabel .
Tabela 9. Liczba dusz Ewangelickiego Ko cio a Unijnego na polskim Górnym l sku
Lata
1918
1924
1930
1932
1936
Liczba dusz
56.829
40.000
31.350
31.982
28.405
ród o: opracowanie w asne oraz na podstawie H. Czembor, Ewangelicki Ko ció Unijny na Pol skim Górnym l sku (1922–1939) i AP we Wroc awiu, l ski Konsystorz Ewangelicki, sygn.
I/2551

14

K. POPIO

EK,

Górnego l ska droga do wolno ci, Katowice 1967, 401.

Ma e stwa mieszane katolicko-ewangelickie

233

Najwi kszy kryzys demograficzny nast pi w latach dwudziestych. Wtedy
Ko ció straci oko o po owy swoich cz onków. Pocz wszy od roku 1930 mo na
mówi o pewnej stabilizacji, jednak tendencja zni kowa trwa a dalej i wspólnota ewangelicka na Górnym l sku ulega a dalszemu uszczupleniu. Jak du y by
to problem dla ca ego Ko cio a i dla pojedynczych zborów mo na zaobserwowa analizuj c stany liczebne niektórych parafii w roku 1918 i 1936.
Przyk adowo, parafia w Katowicach liczy a w roku 1918 oko o 15 000
cz onków, by w roku 1936 posiada ju tylko 5 000 dusz. Podobnie parafia
w Królewskiej Hucie (Chorzowie) zmniejszy a swój stan posiadania z 10 400
dusz do oko o 5 000. Inne parafie notowa y jeszcze wi ksze ubytki wiernych.
I tak w Mys owicach liczebno zboru zmniejszy a si z 1.795 do 767 dusz, Siemianowicach z 3 172 do 1 550, a w tarnowskich Górach z 3 550 do zaledwie
900. Prawdziwy kataklizm dotkn zbór w Lubli cu, w którym stan posiadania
zmniejszy si z 1 251 do 178 osób. W tym wypadku oznacza o to siedmiokrotny spadek liczby wiernych15. By y te oczywi cie parafie, w których liczba
ewangelików utrzymywa a si na niezmiennym poziomie b d te nawet wyka zywa a tendencj wzrostow , tym niemniej nie mog o to odwróci ogólnej nie korzystnej dla Ko cio a tendencji.
Wspomniany ju proces emigracji na tereny Rejencji Opolskiej dotyczy
przede wszystkim ludno ci jednoznacznie deklaruj cej j zyk i narodowo niemieck . Ludzie ci obawiali si , e nowo powsta e pa stwo polskie nie zapewni
im wystarczaj cej tolerancji wyznaniowej i poszanowania odmienno ci narodowej. Wielu z nich wyra a o z kolei przekonanie, e po stronie niemieckiej istniej lepsze perspektywy znalezienia pracy, opieki socjalnej i mo liwo ci edukacji dla m odego pokolenia. Jak pokaza y kolejne lata, pe ne konfliktów na tle
wyznaniowym i narodowo ciowym, obawy te by y w pe ni uzasadnione.
W rezultacie trwaj cego nieustannie procesu emigracji na pocz tku lat trzydziestych XX w. ewangelicy stanowili ju tylko 2,9% ogólnej liczby mieszka ców. Bezpo rednio przed wybuchem II wojny wiatowej odsetek ten jeszcze
bardziej si obni y . Mo na wi c mia o powiedzie , e wówczas Ko ció ewan gelicki by wspólnot g bokiej diaspory. ycie w mniejszo ci religijnej i wyznaniowej, w dodatku w sporym rozproszenie, stawia przed górno l skimi ewangelikami wysokie wymagania religijne i moralne. „Zadaniem najwa niejszym
i pierwszoplanowym Ko cio a diaspory jest zachowanie swego stanu posiadania
i to samo ci wyznaniowej, obrona przed rozp yni ciem si w obcym wyznaniowo
rodowisku. St d te wierni nale cy do takiego Ko cio a s zwykle o wiele silniej
przywi zani do swego wyznania ni wierni yj cy w bardziej sprzyjaj cych warunkach. Ta prawid owo dotyczy a tak e ewangelików górno l skich”16.
15
16

H. CZEMBOR, Ewangelicki Ko ció Unijny na Polskim Górnym l sku, Katowice 1993, 46.
Tam e 48.
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Chc c zatem obroni swój stan posiadania górno l ski Ko ció ewangelicki
musia zwraca szczególn uwag na ma e stwa mieszane i konwersje. W warunkach g bokiej diaspory i rozproszenia rzecz normaln bowiem jest zawieranie du ej ilo ci ma e stw o ró nej przynale no ci wyznaniowej. Cz sto te
przy tej okazji wywierana by a presja na to by ma e stwo po konwersji jednego z ma onków sta o si zwi zkiem jednolitym wyznaniowo.
W przypadku b d cego w mniejszo ci Ewangelickiego Ko cio a Unijnego
nacisk zewn trzny na wychowanie dzieci z ma e stw mieszanych w duchu
polsko-katolickim by bardzo silny. „Stosunki z Ko cio em rzymsko-katolickim
by y te na ogó napi te, szczególnie w a nie w zwi zku z ma e stwami mieszanymi. By y wypadki powtórnych lubów i chrztów w Ko ciele katolickim,
odmawianie wystawiania metryk chrztu osobom, które zawiera y lub w Kociele ewangelickim, publiczne pi tnowanie z ambony osób, które przesz y na
ewangelicyzm itp.”17.
W adze Ko cio a ewangelickiego by y w pe ni wiadome zagro e wynikaj cych z zawierania du ej liczby ma e stw mieszanych. St d te rodziny takie
otoczone by y szczególn trosk duszpastersk . Jak statystycznie przedstawia
si ten problem b dzie mo na prze ledzi na podstawie zestawie z lat dwudziestych i trzydziestych. Podobnie jak w przypadku Rejencji Opolskiej pierwsze dane pochodz z roku 1921. W dodatku informacje dotycz tylko chrztów
dzieci z ma e stw katolicko-ewangelickich, nie ma natomiast zestawie dotycz cych ma e stw i konwersji.
Tabela 10. Chrzty z ma e stw mieszanych w
ska w roku 1921
Miejsce
narodziny
chrzty
ewangelic- ewangelickie
kie

wybranych okr gach Polskiego Górnego l narodziny chrzty
z ma .mies z ma .
z.
miesz.

% chrztów z ma .
miesz. w ko ciele
ewang.

Katowice okr g

75

77

65

43

66,15%

Chorzów miasto

135

126

148

69

46,62%

Lubliniec okr g

28

28

7

1

14,28%

Rybnik okr g

5

5

13

7

53,84%

Tarnowskie Góry
61
64
31
10
32,25%
miasto
ród o: opracowanie w asne na podstawie materia ów AP we Wroc awiu, l ski Konsystorz
Ewangelicki, sygn. I/2549.

Pobie na analiza statystyk ko cielnych pokazuje, e na pocz tku lat dwudziestych XX stulecia oko o po owa wszystkich dzieci urodzona w zwi zkach
17

Synodaljahresbericht ber 1925, KuH nr 33, 15.08.1926, 214.
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mieszanych (w miastach i okr gach wskazanych powy ej) by a chrzczona
w Ko ciele ewangelickim. Dok adnie takich przypadków by o 130 (czyli
49,24%) na ogólna liczb 264 narodzin z takich zwi zków. Przedstawione dane
nie mog by jednak podstaw do wyci gania bardziej ogólnych wniosków, bo wiem posiadane informacje odnosz si tylko do niektórych okr gów. W zestawieniu brakuje na przyk ad okr gów pszczy skiego i wi toch owickiego, które
razem skupia y kilkana cie tysi cy ewangelików. Oprócz tego nie ma informacji
dotycz cych wzajemnych konwersji, co dodatkowo utrudnia jednoznaczn ocen . Warto tez pami ta , e w roku 1921 Ko ció unijny liczy jeszcze oko o
60.000 cz onków, gdy tymczasem w ka dym pó niejszym okresie ewangelicy
yli w coraz wi kszym rozproszeniu. St d te stale zwi ksza si udzia zwi zków mieszanych w stosunku do ogólnej liczby zawieranych lubów.
Kolejnym analizowanym okresem b d lata 1925 oraz 1928–1930. W drugiej po owie lat dwudziestych XX wieku trwa nieprzerwanie intensywny proces
emigracji i, co za tym idzie, kurczenia si stanu liczebnego Ko cio a ewangelickiego. Jak zatem, w warunkach gwa townego spadku wiernych, przedstawia si
problem zwi zany z zawieraniem ma e stw mieszanych mo na prze ledzi na
podstawie kolejnych zestawie .
Tabela 11. luby mieszane w Ewangelickim Ko ciele Unijnym na Polskim Górnym l sku
w latach 1925 oraz 1928–1930
Lata
zwi zki
luby ewan- Zwi zki
luby mie- % lubów miesz.
ewangelickie gelicki
mieszane
szane
w ko ciele ewang.
1925

111

108

152

84

55,26%

1928

?

?

158

100

63,30%

1929

159

164

210

116

55,23%

1930

140

144

221

126

57,01%

741

426

57,48%

Razem

ród o: opracowanie w asne na podstawie na podstawie H. Czembor, Ewangelicki Ko ció Unijny
na Polskim Górnym l sku (1922–1939) oraz materia ów AP we Wroc awiu, l ski Konsystorz
Ewangelicki, sygn I/2551.
Tabela 12. Chrzty z ma e stw mieszanych w Ewangelickim Ko ciele Unijnym na Polskim
Górnym l sku w latach 1925 oraz 1928–1930
Lata
narodziny
chrzty ewan- narodziny
chrzty z ma . % chrztów z ma .
ewangelickie gelickie
z ma . mie- mieszanych
miesz. w ko ciele
szanych
ewang.
1925

514

514

371

204

54,98%

1928

?

?

299

147

49,16%

1929

361

360

322

160

49,68%

236
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403

Razem

346

172

49,71%

1338

683

51,04%

ród o: opracowanie w asne na podstawie na podstawie H. Czembor, Ewangelicki Ko ció Unijny
na Polskim Górnym l sku (1922–1939) oraz materia ów AP we Wroc awiu, l ski Konsystorz
Ewangelicki, sygn I/2551.

Powy sze zestawienie uzupe ni nale y o bilans wzajemnych konwersji.
W poszczególnych latach wielko ci te wygl da y nast puj co: w roku 1925 do
Ewangelickiego Ko cio a Unijnego wst pi o 96 katolików, za do Ko cio a ka tolickiego 6 ewangelików. W roku 1928 wielko ci te wynios y odpowiednio 81
i 9 osób, w 1929 – 69 i 3, za w 1930 – 65 i 12. cznie w ci gu czterech wymienionych lat konwersji na ewangelicyzm dokona o 311 osób wyznania katolickiego, z kolei na katolicyzm przesz o 30 ewangelików18.
W rozpatrywanych powy ej latach statystyki ma e stw mieszanych s korzystne dla Ko cio a ewangelickiego, bowiem wi kszo takich par (55% –
63% ) decydowa a si na lub w tym w a nie Ko ciele. Mniej korzystnie za to
wygl daj dane dotycz ce chrztów dzieci z ma e stw katolicko-ewangelickich.
W tym wypadku nieco mniej ni po owa ( rednio 49%) dzieci by a chrzczona
w wyznaniu ewangelickim. Porównuj c procentowe wielko ci lubów i chrztów
(procent lubów wyra nie wy szy), mo na doj do wniosku, e nie wszystkie
dzieci, których „mieszani wyznaniowo” rodzice wzi li lub w Ko ciele ewangelickim, by y potem tam ochrzczone. Mog o by tak, e na wskutek presji du chownych czy rodzin tacy rodzice decydowali si jednak na chrzest w Ko ciele
katolickim. Innym wyt umaczeniem mo e by fakt dokonania konwersji przez
katolika w okresie pomi dzy lubem, a chrztem dziecka.
Od po owy do ko ca lat dwudziestych XX stulecia Ewangelicki Ko ció
Unijny nie traci specjalnie na ma e stwach mieszanych, ale te i nie zyskiwa .
Nie uleg tak e zmianie, w porównaniu z rokiem 1921, odsetek dzieci narodzonych z par zró nicowanych wyznaniowo ochrzczonych w Ko ciele ewangelic kim. Zdecydowanie dodatni by za to dla ewangelików bilans konwersji, który
wynosi plus 281 osób. Ostatni rozpatrywany okres obejmuje rok 1936 oraz lata
1939–1940.
Tabela 13. luby mieszane w Ewangelickim Ko ciele Unijnym na Polskim Górnym l sku
w latach 1936 oraz 1939–1940
Lata
zwi zki ewan- luby ewan- zwi zki
luby mie% lubów miesz.
gelickie
gelicki
mieszane szane
w ko ciele ewang.
1936

?

?

198

104

52,52%

18
Zestawienie na podstawie: AP we Wroc awiu, l ski Konsystorz Ewangelicki, sygn I/2551
oraz Der Konfessionsaustausch mit dem Katholizismus.
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1939

91

95

256

132

51,56%

1940

145

133

398

157

39,44%

852

393

46,12%

Razem

ród o: opracowanie w asne na podstawie na podstawie H. CZEMBOR, Ewangelicki Ko ció Unijny na Polskim Górnym l sku (1922–1939) oraz materia ów AP we Wroc awiu, l ski Konsystorz Ewangelicki, sygn I/2551.
Tabela 14. Chrzty z ma e stw mieszanych w Ewangelickim Ko ciele Unijnym na Polskim
Górnym l sku w latach 1936 i 1939
Lata
narodziny
chrzty ewan- narodziny
chrzty z ma . % chrztów z ma .
ewangelickie gelickie
z ma . miesza- mieszanych miesz. w ko ciele
nych
ewang.
1936

?

?

223

154

69,05%

1939

253

263

246

137

55,69%

1940

388

383

432

223

51,62%

901

514

57,04%

Razem

ród o: opracowanie w asne na podstawie na podstawie H. CZEMBOR, Ewangelicki Ko ció Unijny na Polskim Górnym l sku (1922–1939) oraz materia ów AP we Wroc awiu, l ski Konsystorz Ewangelicki, sygn I/2551.

Dane dotycz ce konwersji obejmuj lata 1939 i 1940. W tym czasie konwersji na ewangelicyzm dokona o 109 katolików, na krok odwrotny zdecydowa o si 13 osób. Pod koniec lat trzydziestych nast pi a zmiana pewnych wielko ci w porównaniu z latami poprzednimi. Zmniejszy si (z 57% do 46%)
odsetek osób zawieraj cych lub w Ko ciele ewangelickim. Zwi kszeniu uleg
natomiast procent chrztów dzieci z ma e stw mieszanych (z 51% do 57%),
cho wska nik ten systematycznie maleje mi dzy rokiem 1936 i 1940, by w roku 1940 osi gn
redni dla wielu lat na poziomie oko o 51 %.
Spadek zawartych w Ko ciele ewangelickim ma e stw mieszanych móg
mie zwi zek z komplikuj c si sytuacj polityczn w Europie i w Niemczech,
a co za tym idzie ze wzrostem nastrojów nacjonalistycznych, tak po polskiej,
jak i niemieckiej stronie. W takiej niepewnej sytuacji by mo e niektóre pary
mieszane (pod wzgl dem wyznaniowym i narodowym) wola y „przeczeka ”
niespokojny czas b d c tylko na kontrakcie cywilnym.
Koniec lat trzydziestych XX wieku charakteryzuje si agresywn polityk
zewn trzn i wewn trzn nazistowskich rz dów. W roku 1939 rozpoczyna si
konflikt militarny z Polsk , a w roku 1940 tocz si dzia ania wojenne na za chodzie kontynentu. Mimo tych niesprzyjaj cych wydarze (zw aszcza hitlerowskiej antyko cielnej propagandy) l scy ewangelicy nie ukrywali swoich
przekona religijnych. W latach 1939 i 1940 prawie 97% par ewangelickich
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wzi o potem lub ko cielny. W przypadku chrztów dzieci ze zwi zków ewangelickich statystyki s jeszcze lepsze, bowiem ochrzczonych zostaje nawet wi cej dzieci, ni notowano urodze (prawdopodobnie w roku 1939 i 1940
ochrzczono te dzieci urodzone w okresie wcze niejszym). Równie bilans konwersji pozostaje dodatni, tym razem na poziomie 96 osób.
Podsumowanie
Prób podsumowania warto rozpocz od porównania Ko cio ów ewangelickich w Rejencji Opolskiej i na Polskim Górnym l sku. Ewangelicy na
Opolszczy nie stanowili spo eczno zdecydowanie liczniejsz (pod koniec lat
trzydziestych ponad 150.000 wyznawców), za procentowy udzia w ogólnej
liczbie mieszka ców rejencji waha si stale w okolicach 10%. Z drugiej strony
trzeba wzi pod uwag , e spora cz
cz onków Ko cio a ewangelickiego za mieszkiwa a w du ych miastach niemieckiej cz ci Górnego l ska oraz
w wi kszych i zwartych skupiskach, na ziemi kluczborskiej. Reszta ewangelików y a w warunkach g bokiej diaspory i w rozproszeniu. Z kolei Ewangelicki Ko ció Unijny na Górnym l sku w roku 1936 i latach pó niejszych liczy
nie wi cej ni 28.000 cz onków, co stanowi o oko o 2,5% wszystkich mieszka ców. By to wi c Ko ció zdecydowanie mniejszy i yj cy statystycznie w g bszej diasporze ni Ko ció w Rejencji Opolskiej.
Ponad po owa wiernych zamieszkiwa a wi ksze miasta przemys owe, pozostali skupieni byli w mniejszych o rodkach miejskich i na terenach wiejskich.
Jednak e wsz dzie, zarówno w du ych miastach jak i mniejszych o rodkach,
ewangelicy stanowili spo eczno ci zwarte i dobrze zorganizowane. Dodatkowo
w po udniowej cz ci Górnego l ska, szczególnie w okolicach Miko owa, Pszczyny, Studzionki, Golasowic, or, Ruptawy czy Wodzis awia spo eczno
ewangelick tworzy a wielopokoleniowe rodziny autochtoniczne yj ce na tych
terenach nierzadko od setek lat. To dodatkowo wzmacnia o wi zi spo eczne
i wiadomo wyznaniow . Zarówno ewangelicy ze l ska Opolskiego, jak
i polskiej cz ci Górnego l ska starali si zachowa swoja to samo wyzna niow . By o to zadanie trudne bowiem obydwa Ko cio y funkcjonowa y w warunkach g bokiej diaspory, a pary mieszane stanowi y spory odsetek zawieranych ma e stw. Dodatkow trudno ci i wyzwaniem by a towarzysz ca
rodzinom ewangelickim presja ze strony katolickiej wi kszo ci. Cz sto naciskom poddawane by w szkole dzieci wyznania ewangelickiego, nierzadko te
dochodzi o do konfliktów w onie mieszanych wyznaniowo rodzin.
Analizuj c przedstawione dane liczbowe mo na postawi wniosek, e w Rejencji Opolskiej na ma e stwach mieszanych Ko ció Ewangelicki traci . Szczególnie widoczne by o to w przypadku okr gów nyskiego, opolskiego i racibor-
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skiego. Nieco lepsza, ale daleka od satysfakcjonuj cej, by a sytuacja w pozostaych rejonach rejencji. Z kolei wyra nie dodatni by bilans wzajemnych konwersji, tak e straty ponoszone z tytu u ma e stw mieszanych by y w jakiej mierze
rekompensowane. Bior c wi c pod uwag obydwa czynniki mo na stwierdzi ,
e w relacjach z wi kszo ciowym Ko cio em katolickim ewangelicy potrafili
w zasadzie utrzyma swój stan posiadania. Z kolei na l sku Górnym odsetek
lubów mieszanych zawieranych w Ko ciele ewangelickim oraz procent chrztów
dzieci z takich zwi zków by przewa nie korzystny dla strony ewangelickiej.
Tylko w nielicznych latach wska niki te by y poni ej 50%. W pozosta ych
kszta towa y si powy ej tej wielko ci, nierzadko osi gaj c poziom 60% – 70%
mieszanych lubów czy chrztów. Je eli dodamy do tego niezwykle korzystny bi lans konwersji, to w pe ni uprawnionym b dzie stwierdzenie, e w obliczu katolickiej wi kszo ci Ewangelicki Ko ció Unijny nie tylko nie traci , ale wr cz
skutecznie przyci ga nowych wiernych do swojego wyznania .
Na koniec warto zada sobie pytanie, dlaczego w warunkach dominacji Kocio a katolickiego zdecydowanie lepiej radzi sobie Ko ció ewangelicki na
Polskim Górnym l sku ni w Rejencji Opolskiej. Obok wspomnianych ju
czynników, takich jak du a zwarto rodowisk ewangelickich, czy te si a wie lopokoleniowych wi zi rodzinnych, wymieni nale y aspekt narodowo ciowy.
Na Górnym l sku obrona wyznania ewangelickiego oznacza a te nierzadko
obron przed repolonizacj . W zwi zku z tym górno l scy ewangelicy, zawieraj c zwi zki mieszane, mieli wiadomo , e niesie to ze sob tak e niebezpiecze stwo utraty niemieckiej to samo ci narodowej. Dla wielu z kolei polskoj zycznych, ale nie do ko ca okre lonych narodowo mieszka ców Górnego
l ska, wej cie w orbit oddzia ywania niemiecko-protestanckiej kultury i j zyka mog o stanowi atrakcyjn alternatyw i dawa tym samym poczucie awansu spo ecznego. Wymieniony wy ej powód móg mie prze o enie na decyzje
dotycz ce zawierania zwi zków mieszanych, chrztów dzieci, czy te konwersji
do Ko cio a ewangelickiego, co znajdywa o potem odbicie w korzystnych dla
ewangelików statystykach ko cielnych.
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Catholic-Protestant Mixed Marriages and Conversions
in Opole and Upper Silesia in 1931–1940 Years. Statistical Outline
Summary

According to thesis of the Protestant Churches the marriage is not a sacrament, but it does not mean that the Churches are not attaching great significance
to the permanence of the marriage. Even M. Luther was a determined opponent
of divorces and sexual immorality calling it the most offence and the sin towards God. The Protestant Churches also allowed containing mixed marriages,
however warning worshippers about fatal effects of such connections, particularly in religious education of children.
On area of Opole and Upper Silesia the problem of mixed marriages appeared in result of development of industry and increasing of the evangelical
community. At first the Prussian government tried to solve this problem on administrative way, however in practice decisions about the place of the marriage
ceremony and baptism of children were left to individual Churches and mixed
marriages.
In concerned period of 1921–1940 years in Opole Silesia the majority of
catholic-protestant pairs contained the marriages and baptized their children at
the Roman Catholic Church. But thanks of the positive balance of conversions
It is possible to say that protestant Church kept generally the stability and status
quo in relation with catholic Church.
On Polish Upper Silesia, where protestants were living in deep Diaspora,
proportion of marriage ceremonies and baptisms were advantageous for the
protestant side. Adding the positive outcome of the conversion, it is possible to
conclude that the protestant Church didn't lose on connections with catholic
Church, but even attracted new believers from the catholic side. It was probably
caused, on one side, by the fact that the large homogeneous communities of
protestants lived in big municipal centers, and, on the second side, that on countryside areas mainly multigenerational protestant families were existed what
strengthened religious relations and identity. Also ethnic factor played an essential role. Protestants, being in the straight majority of the German nationality,
defending one’s faith in mixed marriages also defended a national separate identity, and the same way, resisting the process of the repolonization effectively.

