
a r t y k u ł y

Renata Czyż 
WISŁA

Geneza i postulaty badawcze w zakresie 
zróżnicowania wyznaniowego Wisły

Zróżnicowanie wyznaniowe Wisły jest zjawiskiem mało znanym, choć 
niezmiernie interesującym i nie do końca rozpoznanym. Badacze regionu, zdają 
się nie dostrzegać tematu, którym częs'ciej zajmowała się prasa, zarówno lokalna 
jak i ogólnopolska1. Dotychczasowe opracowania analizujące nietypowe stosunki 
wyznaniowe na ziemi cieszyńskiej dotyczą głównie dwóch najstarszych Kościołów: 
katolickiego i ewangelicko-augsburskiego2. Często są to publikacje przestarzałe 
lub pozbawione odpowiedniego aparatu i na domiar złego zaangażowane po której s' 
ze stron, zaś całościowe ujęcia marginesowo traktują wspomnianą problematykę. 
Pomijanego tematu zróżnicowania wyznaniowego Śląska Cieszyńskiego nie jest 
w stanie objąć jedno opracowanie3. Dotyczy to również Wisły, która pod kątem 
religijnym stała się przedmiotem analizy dopiero w latach 90-tych4. Badania 
terenowe przeprowadzone przez studentów Instytutu Religioznawstwa 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem Zbigniewa Paska odsłoniły 
skomplikowaną strukturę wyznaniową miasta, które pod tym względem jest 
najbardziej zróżnicowaną miejscowością na Śląsku Cieszyńskim. Obecnie działa 
w Wiśle dziesięć kościołów, a mieszkańcy dzielą się pomiędzy trzynaście, 
czternaście różnych, najczęściej protestanckich, społeczności. Nie wszystkie grupy 
dysponują własnymi obiektami kultowymi i wyznawcy dojeżdżają do miejsc 
zebrań poza obrębem miasta, stąd różnica pomiędzy ilością działających organizacji 
a liczbą wspólnot. Zastane stosunki wyznaniowe nasuwają pytanie o genezę 
i warunki zaistnienia tak urozmaiconej pod względem religijnym społeczności. 
Niezwykle interesujący wydaje się proces powstawania nowych zborów na 
przestrzeni XX wieku i wędrówka idei religijnych do Wisły. Pionierskie poczynania 
religioznawców uświadomiły konieczność kontynuacji rozpoczętych prac oraz 
umożliwiły badania pogłębiające zarysowaną problematykę. Do takich wypada 
zaliczyć niniejszą, wstępną próbę naświetlenia genezy obecnej sytuacji.

Przyczyn zróżnicowania wyznaniowego miejscowości jest wiele i są one 
niezwykle złożone. Część czynników powodujących rozdrabnianie religijne Wisły 
(proces ten bowiem trwa) jest wspólna dla całego Śląska Cieszyńskiego i korzeniami 
tkwi głęboko w przeszłości i położeniu geograficznym regionu. Niejednokrotnie 
zwracano uwagę na historyczne przyczyny współczesnych stosunków 
wyznaniowych na ziemi cieszyńskiej i jej przygraniczne położenie. Czynniki te
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nie pozostają bez znaczenia dla beskidzkiej miejscowości, która mimo swego 
oddalenia i lokalizacji w górach była zawsze integralną częs'cią dawnego księstwa 
cieszyńskiego i dzieliła z nim zawiłe losy społeczno-polityczne. Zebranie 
najistotniejszych przyczyn zaistnienia skomplikowanej struktury religijnej w Wiśle 
i określenie kierunku oraz zasięgu rozpoczętych badań jest celem niniejszego 
tekstu5.

O pierwszym trwałym podziale wyznaniowym na Śląsku Cieszyńskim można 
mówić odnośnie XVI wieku6. Był okres, że reformacja z różnych przyczyn święciła 
w księstwie cieszyńskim triumfy, 7 a na protestantyzm przechodziły nie tylko 
warstwy wyższe, ale również chłopi. O ile w Rzeczypospolitej wiarę zmieniała 
przede wszystkim szlachta, często przechodząc na kalwinizm i zniemczone 
mieszczaństwo przyjmujące luteranizm, o tyle na Śląsku Cieszyńskim reformacja 
zeszła również w głąb społeczeństwa8. Od połowy XVI wieku do roku 1610 nowa 
wiara miała czas zakorzenić się wśród poddanych. Przyjęcie konfesji augsburskiej 
przez warstwę chłopską przywiązaną tradycyjnie do religii dało nieoczekiwany 
rezultat. Mimo prześladowań i kontrreformacji całkowita likwidacja luteranizmu 
nie była możliwa. Chroniący się w Beskidach innowiercy zasiedlali górskie doliny 
i prawdopodobnie w ten sposób powstała nowa osada „na Wisłach” oraz inne 
beskidzkie wsie.

Obok przyczyn historycznych duże znaczenie miało położenie regionu i samej 
miejscowości. Księstwo cieszyńskie to najbardziej wysunięty na południowy - 
wschód skrawek Śląska, a ten od początku państwowości polskiej był terenem 
spornym. Wczesna utrata dzielnicy przez Polskę i uzależnienie jej od korony 
czeskiej, a następnie przejęcie przez dynastię Habsburgów powodowało 
zwiększenie obcych wpływów i częstsze zmiany przynależności państwowej. Na 
położonej przygranicznie ziemi cieszyńskiej ścierały się różne prądy kulturowe 
oraz narodowości. Na etnicznie polską ludność oddziaływały kultura czeska od 
strony Moraw, słowacka i węgierska z Górnych Węgier, a także niemiecka. Ta 
ostatnia umacniana za sprawą kolejnych fal osadników z terenów Rzeszy, zaś 
w czasach późniejszych w wyniku celowych działań Komory książęcej, 
obejmowała przede wszystkim wyższe warstwy społeczne. Krzyżowanie się różnych 
kultur i interesów politycznych na ziemi pogranicza jaką jest cały Śląsk sprawia, 
że w pierwszej kolejności tu docierają nowinki religijne i na przygotowanym 
wcześniej gruncie szybko znajdują zwolenników. Dzieje się tak w XVI wieku 
i następnych stuleciach. W piastowskich księstwach ścierają się różne doktryny: 
luteranizm z kalwinizmem, a także z napływającymi z terenów Rzeczypospolitej 
ideami ariańskimi9. Silne oparcie mają przedstawiciele radykalnych odłamów 
reformacji, tacy jak Kasper Schwenkfeld i Jakub Boehme. W XVII wieku wielu 
zwolenników znajduje pietyzm, który w XVIII stuleciu za pośrednictwem pastorów 
dociera do Cieszyna10. Po wojnach śląskich oddzielone granicą państwową księstwo 
cieszyńskie mimo zakazu nie traci jednak łączności z pruską i protestancką częścią 
dzielnicy, poprzez którą trafia do Cieszyna najpierw ruch społecznościowy, a na 
początku XX wieku przebudzenie adwentowe i idee zielonoświątkowe.
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Wisła, jako jedna z najbardziej oddalonych od centrum księstwa osada, od 
początków swojego istnienia była azylem dla niesfornych poddanych. Wzmagający 
się ucisk feudalny i prześladowania religijne powodowały napływ protestantów 
w góry. Zagubiona pośród lasów wieś szybko się rozrastała. Trudno dziś 
jednoznacznie stwierdzić czy luteranizm przybył do Wisły wraz z uciekinierami, 
ale teza taka wydaje się najbardziej prawdopodobna. Spór o początki miej scowości 
i konfesję jej pierwszych mieszkańców musi z braku niepodważalnych dowodów 
pozostać kwestią nierozstrzygniętą. Przytaczane przez historyków świadectwa 
dotyczące pierwszego kościoła w Wiśle wymagają ponownej, wnikliwej analizy 
źródeł11. Z całą pewnością jednak można stwierdzić, że górale byli, jeśli nie 
wszyscy, to ich przytłaczająca większość, ewangelikami. Nie tylko uchylali się od 
świadczeń na rzecz władzy,12 ale także okazywali wyj ątkową odporność na zabiegi 
kontrreformacyjne13. W górach, gdzie wprawdzie warunki życia były o wiele 
trudniejsze, alei rzadziej docierali urzędnicy Komory i księża katoliccy, najwięcej 
było „odstępców, wychodźców, tajemnych ślubów, opornych rodziców”. W 1772 
roku doszło do rozruchów, gdy dzieci ewangelickie przymusem chciano odstawić 
na lekcje religii katolickiej: dyrekcja Komory aresztowała przywódców buntu, 
w miejscowości zaprowadzono katolicki kult, ale rezultaty musiały być mierne, 
gdyż nic o nich wiadomo14. Wobec tego teza o izolacji nieprzejezdnej wsi i nie 
docieraniu do niej kontrreformatorów musi ulec weryfikacji15. Wisła nie była 
całkowicie odciętą od świata miejscowością, a górale w XIX wieku wędrowali 
w poszukiwaniu pracy nawet poza granice księstwa i wracali do domów przynosząc 
ze sobą nowe, najrozmaitsze idee i zwyczaje, podobnie jak inni mieszkańcy Śląska 
Cieszyńskiego16. Przykład stanowią wiślańscy „sanetrorze” pracujący w pierwszej 
połowie XIX wieku na Węgrzech, o których wspom ina kronika zboru 
ewangelickiego17. O izolacji miejscowości można mówić najwyżej w odniesieniu 
do XVII wieku, ale nie później, kiedy wiślanie uczestniczą w życiu Kościoła 
Jezusowego na Wyższej Bramie, a pańszczyznę odrabiają „na dołach” . 
Nieprzejezdność miejscowości i jej oddalenie nie mogły też mieć wpływu na 
powstawanie nowych wspólnot religijnych, bowiem w XX wieku, kiedy inne 
wyznania pojawiają się w górskiej osadzie, wieś jest już chętnie odwiedzanym 
letniskiem.

Wydaje się, że na współczesne zróżnicowanie wyznaniowe Wisły ogromny 
wpływ oprócz losów dziejowych i położenia osady w górach miało ewangelickie 
środowisko i kształt religijności mieszkańców. W czasach kontrreformacji 
protestanci pozbawieni kościołów i wszelkich posług religijnych na terenie całego 
księstwa zdani byli na rzadkie zapewne wizyty wędrownych predykantów z terenu 
Słowacji i na leśnych nabożeństwach sami musieli radzić sobie z wykładem Pisma 
Świętego. Reformacja w myśl hasła „sola Scriptura” udostępniła Biblię wiernym 
w ich języku narodowym. Do jej lektury niezbędna była umiejętność czytania. 
Dzięki polskiej Biblii i literaturze religijnej, takiej jak kancjonały, postylle 
i modlitewniki, przetrwał na Śląsku Cieszyńskim nie tylko luteranizm, ale i język 
polski. Śladem takiej drogi w iślan do „szczyrego Słowa Bożego” jest
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u mieszkańców „pewna skłonność do spekulacyj teologicznych”, którą zauważa 
w latach międzywojennych Andrzej Wantuła18. Na tle interpretacji Pisma Świętego 
zaś powstawały niejednokrotnie protestanckie denominacje. Kwestię odczytywania 
Biblii wzmacniała głoszona przez protestantyzm zasada powszechnego kapłaństwa, 
która zaciera różnicę pomiędzy wiernymi a duchowieństwem. Każdy wierzący 
może i powinien głosić Słowo Boże oraz realizować je w swym życiu rodzinnym, 
społecznym i zawodowym, dając przykład odmiennej, od proponowanej przez 
katolicyzm, drogi do doskonałości chrześcijańskiej. Polem działalności wiernych 
ma być życie codzienne, a zwłaszcza praca, ważniejsza jest bowiem w tradycji 
protestanckiej postawa chrześcijanina niż jego religijne praktyki.

Na samodzielność w organizowaniu życia religijnego w okresie prześladowań 
nakłada się odmienny typ pobożności pietystycznej. Po roku 1709 leśne 
nabożeństwa, które odbywały się także w Wiśle m.in. na Bukowej, są wypierane 
przez spotkania domowe. Cieszyński kościół ,,z łaski”, do którego należeli do 
czasu wystawienia własnego również wiślanie, nie mógł zapewnić wystarczającej 
opieki religijnej wszystkim ewangelikom. Parafia cieszyńska obejmowała na 
początku swego istnienia cały Górny Śląsk i rzesze wiernych, a pastorów pracowało 
zaledwie kilku. Zapewne popierali oni spotkania organizowane w celu rozważania 
Słowa Bożego dla niewielkich grupek zborowników w oddalonych od kościoła 
osadach, podobnie jak czynili to w samym Cieszynie19. Pogłębianie pobożności 
w czasie prywatnych zebrań jest do dziś żywotną formą życia religijnego. Większą 
uwagę zwraca się tu na indywidualną postawę wiernych niż na zawiłości 
teologiczne. Nacisk na praktyczne chrześcijaństwo przyniósł ze sobą ponownie 
ruch społecznościowy, a tym samym utwierdził pietystyczny typ pobożności sporej 
części luteran na Śląsku Cieszyńskim20. Te historyczne formy spotkań religijnych 
obecne także w Wiśle w połączeniu z biegłą znajomością Pisma Świętego mogły 
ułatwiać powstawanie nowych denominacji. Na zaprowadzonych przez księdza 
Jerzego Mrowca w 1913 roku godzinach biblijnych miała miejsce nie tylko 
modlitwa i śpiew, ale przede wszystkim lektura Słowa Bożego, rozważania 
i dyskusje nad konkretnym fragmentem tekstu21. Na tle interpretacji Biblii, przy 
sporej samodzielności teologicznej wiernych i podatności na nowinki nietrudno 
o różnicę zdań. Krytyka stosunków panujących we własnym kościele, wzmocniona 
konfliktami personalnymi (również na tle przywództwa) ułatwiała poszukiwanie 
nowych dróg i rozłamy.

Najbardziej istotnym czynnikiem powodującym różnicowanie wyznaniowe 
miejscowości wydaje się migracja i to nie tyle ludności, co idei religijnych. 
Powtarzany często pogląd, iż członkowie mniejszych grup to ludzie w Wiśle obcy22, 
przybyli z zewnątrz, jest nie tylko niesłuszny, ale i krzywdzący rdzennych 
mieszkańców będących członkami tych wspólnot. Prawdą jest, że do końca XIX 
wieku górską osadę zamieszkiwali tylko ewangelicy i katolicy oraz nieliczni Żydzi. 
Świadectwo o tym wydaje odkrywca letniska, Bogumił Hoff: „Gmina Wisła Uczy 
blisko 5000 dusz, z tych przypada na wyznanie katolickie niespełna 200, na 
ewangelickie około 4600, a na mojżeszowe blisko 30.(...) Gmina katolicka w Wiśle
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składa się więcej z przybyłych z innych stron członków, niż rodowitych górali, 
a do ich liczby należą przeważnie urzędnicy, oficjaliści i robotnicy arcyksiążęcy 
i ich rodziny lub osiedli ich potomkowie”23. Wyznawcy innych kościołów pojawiają 
się później, ale nie oznacza to, iż są ludźmi obcymi. Od końca XIX wieku przybysze 
powiększają głównie parafię katolicką, która rozrasta się wraz z rozwojem osady. 
W roku 1910 Wisłę zamieszkuje 4450 ewangelików i 232 katolików, zaś w 1921 
(po I wojnie światowej) ewangelików jest 3992, a katolików 25324. W tym też 
czasie zaczynają do Wisły docierać nowinki, które przyjmowane są przez wiślan. 
Drogi wędrówki rozmaitych idei religijnych do beskidzkiej miejscowości wymagają 
uważnej analizy zachowanych źródeł, a ich odtworzenie jest jednym z celów 
rozpoczętych badań.

Wstępnie zarysować można główne okresy napływu nowych idei religijnych 
do beskidzkiego letniska, które przypadają na wiek XX. Pierwsze ożywienie 
powoduje wśród luteran nie tylko Wisły, ale i całego Śląska Cieszyńskiego 
neopietyzm, pogłębiający indywidualną pobożność i dowartościowujący przeżycie 
religijne25. Zarejestrowana w 1904 roku „Społeczność Chrześcijańska” działająca 
w oparciu o małe grupki staje się prekursorem ruchu zielonoświątkowego26. Śladem 
tego przebudzenia jest Zbór Stanowczych Chrześcijan w Malince, który przeszedł 
zawiłą ewolucję doktrynalną. Przed I wojną światową docierają do Wisły idee 
adwentowe. Zainteresowani spotykają się początkowo „u Sochy”, a pierwszy chrzest 
ma miejsce w 1912 roku. Po odzyskaniu niepodległości, w latach międzywojennych 
trafiają do Wisły następne wyznania. Organizują się zbory stanowczych chrześcijan, 
baptyści, wolni chrześcijanie oraz badacze, którzy dziś tworzą sporą społeczność 
Świadków Jehowy. II wojna światowa paraliżuje działalność wszystkich wspólnot, 
ale po jej zakończeniu niezw ykle dynam icznie rozw ijają się zbory 
zielonoświątkowe. Kolejne fale religijnych przebudzeń to druga połowa lat 60- 
tych, kiedy działalność misyjną prowadzą Bracia Norwescy oraz przełom lat 70- 
tych i 80-tych.Wszystkie wspólnoty intensyfikują w tym czasie swą działalność. 
Powstała grupka nawiązująca do nauki Williama Branhama, która wkrótce uległa 
podziałowi. W iatach 1985-1998 działał zbór metodystyczny, a w roku 1997 
rejestruje się najmłodsza społeczność wyznaniowa Wisły, Chrześcijański Kościół 
„Maranatha”.

Większość z wymienionych wyznań zaistniała w górskiej wsi na skutek 
wędrówki idei religijnych. Świadczy o tym fakt, iż większość członków 
poszczególnych społeczności to rdzenni wiślanie. Częsty scenariusz występujący 
przy powstawaniu nowych zborów to zmiana przynależności jednej lub grupki 
osób w odpowiedzi na działalność misyjną jakiegoś kościoła. Czasem młoda 
wspólnota konsoliduje się po silnym przeżyciu religijnym podczas jednego 
z licznych w Wiśle nabożeństw prowadzonych przez misjonarzy z zewnątrz chętnie 
zapraszanych przez miejscowe zbory. Zagraniczni goście bywają nieraz nośnikami 
nowych przeżyć i idei religijnych. Oczywiście migracje ludności również nie 
pozostają bez znaczenia, zaś spory personalne dodają całemu procesowi 
powstawania nowych społeczności swoistego kolorytu. Poza tym sami wiślanie
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często emigrują, ale utrzymują kontakt z macierzystymi zborami. Taka droga 
przekazu nowinek z zakresie życia duchowego jest możliwa i wymaga uważnego 
rozpatrzenia.

Zaprezentowany wyżej pogląd na temat genezy współczes'nie panujących 
w Wiśle stosunków wyznaniowych jest jedynie szkicem przygotowawczym do 
dalszych badań. Wnikliwego historyka, który dokona analizy źródeł wymagają 
zachowane dokumenty z XVII, XVIII i XIX wieku dotyczące spraw religijnych, 
takie jak sprawozdania wizytatorów parafialnych i regentów Komory, austriackie 
spisy ludnos'ci i inne archiwalia. Być może na tej podstawie uda się odpowiedzieć 
na pytanie czy Wisła była monolitem wyznaniowym, a jeśli tak, jak długo? Możliwe 
było, że podobnie jak winnych miejscowościach księstwa (np. Rzece, Tyrze, 
Bystrzycy, Gutach, Cisownicy) także w Wiśle ponad 90% mieszkańców 
deklarowało przynależność do wyznania luterańskiego, ale obok istniała maleńka 
grupka katolików. Szczególnej uwagi wymaga okres kontrreformacji i formalnej 
tolerancji, aż do całkowitego równouprawnienia wyznań w monarchii austriackiej. 
Dotychczasowe publikacje często cytują źródła, które być może nadal istnieją, ale 
nie doczekały się naukowego opracowania. Kwerenda w archiwach najstarszych 
parafii katolickich i ewangelickich jest nieodzowna. Opór górali wiślańskich nie 
był odosobniony, ale przy podobnych stosunkach wyznaniowych w innych wsiach 
beskidzkich, tylko w Wiśle doszło w okresie późniejszym do tak dużego 
zróżnicowania religijnego. Czy miała na ten stan rzeczy wpływ gwałtowna 
rozbudowa letniska, czy proces rozdrabniania wyznaniowego ma swe starsze 
korzenie?

Wydaje się, że skoro zdecydowana większość mieszkańców na początku XX 
wieku wyznawała luteranizm, to w dokumentach parafii ewangelickiej należałoby 
szukać śladów tworzenia się nowych wspólnot. Niestety kronika wystąpień 
z Kościoła jest źródłem dającym tylko częściowy obraz zachodzących na terenie 
Wisły procesów. Na jej podstawie o dynamice rozwoju innych wyznań można 
mówić w odniesieniu do okresu przed I wojną światową, bowiem w tym czasie 
wypadki wystąpień są stosunkowo rzadkie i skrupulatnie odnotowane. W latach 
późniejszych ich liczba wzrasta, ale nie wszystkie wpisywano do księgi, gdyż 
wierni nie zgłaszają zamiaru opuszczenia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
a tylko takie przypadki są uwzględniane. Urzędowego wypisu dokonują nieliczni 
osobiście lub listownie zgłaszając ten fakt na parafii, często po wielu latach 
przynależności do innego wyznania. Kronika wystąpień odzwierciedla jednak 
okresy największego odpływu wiernych do nowych wspólnot i przybliżony czas 
ich pojawienia się w Wiśle. Tym samym potwierdza tezę o miejscowym 
pochodzeniu członków mniejszych grup wyznaniowych, które rozwijają się przez 
cały wiek XX.

Okres, w czasie którego dokonały się liczne podziały wyznaniowe, wymaga 
szczególnie bacznej uwagi. Wstępna kwerenda przeprowadzona w archiwach 
zborowych przynosi bogaty, ale bardzo zróżnicowany materiał. Kroniki 
poszczególnych wspólnot są dokumentami życia religijnego i w taki sposób
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interpretują dzieje wyznań. Nieodzowna staje się więc krytyka pozyskanych źródeł, 
które odnotowują najważniejsze fakty jakie miały miejsce w poszczególnych 
społecznościach, takie jak ewangelizacje, zjazdy, chrzty, uroczyste nabożeństwa. 
Materiał kronikarski rzuca wiele światła na proces powstawania nowych grup oraz 
wędrówkę idei religijnych na teren Wisły. Niestety nie wszystkie wspólnoty 
prowadzą takie zapiski, część najstarszych dokumentów została zagubiona lub 
przepadła w inny sposób. Kwerenda wskazuje na archiwa i pamiątki należące do 
osób prywatnych, które z pewnością okażą się bardzo pomocne. Uzupełnieniem 
są wywiady z najstarszymi członkami zborów, które przy braku dokumentów 
bywająjedynym źródłem do początków wiślańskich wyznań. Odtworzenie dziejów 
poszczególnych społeczności wydatnie wspomoże prasa wyznaniowa, w której 
publikowano sprawozdania z działalności. Zachęcający jest w tej mierze przykład 
zboru baptystów, często goszczących w latach 80-tych na łamach „Słowa Prawdy”.

Jedną z najważniejszych przyczyn ciągłego powstawania podziałów 
wyznaniowych w Wiśle z pewnością okażą się złożone cechy religijności 
mieszkańców, które wymagają badań socjologicznych na większą skalę. 
Przywiązanie do Biblii27 jest ważnym, ale jednym z wielu rysów pobożności 
miejscowych protestantów. Niewiele obecnie wiadomo na temat poglądów, 
religijności i odbioru wielowyznaniowego środowiska przez miejscowych 
katolików. Interesujące mogą okazać się badania nad świadomością religijną 
wiernych poszczególnych wspólnot i współpracą międzywyznaniową. Narzędzie 
badawcze jakim jest ankieta pozwoli wypowiedzieć się w wielu kwestiach większej 
liczbie osób, tym samym uzyskać informacje na przykład na temat tolerancji, 
ekumenizmu czy problemów jakie niesie ze sobą życie w tak zróżnicowanym 
wyznaniowo środowisku. Dopiero zestawienie wyników analizy materiałów 
archiwalnych i prasowych oraz danych pochodzących z badań terenowych, 
wywiadów i ankiet, pozwoli podjąć próbę pełniejszego opisu przyczyn 
zróżnicowania wyznaniowego Wisły jakie współcześnie ma miejsce na terenie 
miejscowości.
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