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Cechy religijności mieszkańców Wisły. 
Z założeń metodologicznych

Na współczesne różnicowanie się wyznaniowe Wisły ogromny wpływ wydaje 
się mieć religijność mieszkańców. Z pewnością jest ona jedną z wielu przyczyn 
tego skomplikowanego i trwającego prawie wiek procesu1. Beskidzką miejsco
wość zamieszkują obecnie wierni trzynastu, w większości protestanckich wyznań, 
z których dwa mają w Wiśle ogólnopolską centralę2. Historyczne formy religijno
ści sięgające czasów prześladowań są nadal mocno zakorzenione w miejscowej 
tradycji. Jednak nabożeństwa domowe i religijne spotkania prywatne znane były 
również w innych wsiach Śląska Cieszyńskiego, gdzie przy podobnych propor
cjach wyznaniowych pod koniec XIX wieku (ok. 90% mieszkańców wyznania 
augsburskiego) w wieku XX nie doszło do takiego zróżnicowania religijnego jak 
w nowoodkrytym letnisku. Powstawania kolejnych zborów nie można tłumaczyć 
tylko migracją ludności, choć ma ona duże znaczenie, bowiem członkowie no
wych kościołów są w większości rdzennymi mieszkańcami Wisły. Rozstrzygające 
nie wydają się ani losy dziejowe wsi, dzielone z całym dawnym księstwem cie
szyńskim, ani położenie geograficzne. W takiej sytuacji ważka może się okazać 
wędrówka idei religijnych do tego zakątka Beskidu Śląskiego i cechy religijności 
jego mieszkańców.

Nietypowe stosunki wyznaniowe panujące w Wiśle pod koniec XIX wieku po
legały na ogromnej przewadze, nad katolikami i żydami, protestantów wyznania 
augsburskiego, co odnotowali Bogumił Hoff i Zdzisław Świderski3. Również póź
niejszym badaczom Wisła wydaje się unikatowa z tego powodu, ale liczba wy
znań zaczyna wzrastać4. Współcześnie na prawie 12 tysięcy mieszkańców tylko 
2400 to katolicy, zaś reszta przypada na żywioł protestancki różnych denominacji 
(w tym 6500 ewangelików) i osoby nigdzie nie „notowane”. Charakterystyczna 
w*ęc dla Wisły jest surowa protestancka pobożność z jej chrystocentryzmem i Bi
blią, jako jedynym źródłem objawienia. Ogromne znaczenie ma osobista wiara 
1 często podkreślana konieczność nawrócenia. Przybyszów z innych regionów 
Polski uderza brak ceremonializmu i ludowej sztuki sakralnej, a zaskakuje „prak
tykowane” chrześcijaństwo. Niniejszy szkic jest próbą zebrania cech religijności 
mieszkańców Wisły zaobserwowanych w czasie badań terenowych przeprowadzo
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nych przez studentów Instytutu Religioznawstwa UJ pod kierunkiem dr Zbignie
wa Paska w 1993 i 1998 roku i własnych spostrzeżeń autorki. Jednocześnie trzeba 
mieć świadomość, że rekonstrukcja obrazu religijności mieszkańców będzie moż
liwa dopiero po przeprowadzeniu badań religijności za pomocą ankiet i wywia
dów pogłębionych, do których trwają przygotowania.

Niewątpliwie najbardziej widoczną cechą religijności mieszkańców Wisły jest 
przywiązanie do Biblii, która stała się tu „ sacrum samym w sobie.”5 Dla prote
stantyzmu to najważniejsza z ksiąg i jedyne źródło wiary, bowiem już reformacja 
XVI wieku pod hasłem „sola Scriptura” odrzuca tradycję, jako równorzędną z Pi
smem podstawę objawienia. Biblia (kanon palestyński) jest normą wiary i czytać 
ją powinni wszyscy wierni. Stąd wynika bardzo dobra znajomość Pisma wśród 
protestanckich mieszkańców Wisły. Samodzielna lektura skłania do dywagacji na 
tematy teologiczne, powoduje odkrywanie nowych prawd, a nieraz doktrynalne 
wahania. To, co nie znajduje potwierdzenia biblijnego jest stanowczo odrzucane, 
a to, co poświadcza swym autorytetem Pismo, ma zastosowanie w życiu kościo
łów i zborów. Przy ogólnoprotestanckiej zgodzie na Biblię jako jedyne źródło 
wiary zaznaczyć trzeba, że jej interpretacja w poszczególnych denominacjach jest 
różna. Przedmiotem sporów bywają pojedyncze słowa i całe wersety, do całych 
części (poszczególnych ksiąg) przywiązuje się mniejszą lub większą wagę w za
leżności od przynależności wyznaniowej. Wykształconych teologów oburza ta
kie podejście do Pisma, ale proste odczytanie i rozumienie Biblii to właśnie 
przywilej „maluczkich”, co w Wiśle bywa z dumą podkreślane przez osoby wie
rzące.

Największa i najstarsza społeczność protestancka w Wiśle to Kościół Ewangelic
ko-Augsburski (Luterański), który na terenie miejscowości jest reprezentowany przez 
pięć parafii. Surowa religijność ewangelików na Śląsku Cieszyńskim ma podłoże 
historyczne. Prześladowania okresu kontrreformacji wymusiły samodzielność w or
ganizacji tajnego życia religijnego i wspomniane wyżej formy pobożności. Od 1709 
roku wiślanie należeli do parafii w Cieszynie i tam z pewnością zetknęli się z piety- 
stycznymi pastorami. Kiedy Patentem Tolerancyjnym z 1781 roku cesarz Józef II 
zezwolił na budowanie domów modlitwy Wisła była jedną z pierwszych wsi, która 
wybudowała swój początkowo drewniany (1782), a następnie murowany kościół 
(1838 r.). O stanie XIX-wiecznej religijności ewangelików „na Wisłach” pisze Bogu
mił Hoff: „Wiślanin odznacza się wielką religijnością i pobożnością. Lubi chodzić 
do kościoła, a to dla większej części parafjan jest połączone z wielkim trudem dla 
odległości ich siedzib. W lecie dwie mile przez góry przebywać, to mu wcale nie 
przeszkadza, lecz w zimie przez śniegi i lody, na to już trzeba wielkiego zamiłowa
nia do nabożeństwa. Kościół w niedziele i święta jest napełniony nabożnym ludem, 
nie uważającym na deszcze, śniegi i mrozy. Zwykle na godzinę lub dwie przed 
rozpoczęciem właściwego nabożeństwa zgromadzają się w kościele i śpiewają wspól
nie z kancjonałów, zwykle bez towarzyszenia organów6.

Trudno sądzić by do Wisły nie docierały w tym czasie echa działalności Towa
rzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej i ks. Jana Pindóra. Misja wewnętrzna
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szybko zaowocowała w parafiach na Śląsku Cieszyńskim godzinami biblijnymi 
i spotkaniami modlitewnymi. Ruch przebudzeniowy zwany „Społecznością Chrze
ścijańską” organizował ewangelizacje z udziałem obcych misjonarzy i szkółki 
niedzielne, angażował się w walkę z alkoholizmem oraz działalność charytatyw
ną. Z początkiem XX wieku przybywająca do Wisły polska inteligencja była przyj
mowana gościnnie przez miejscową ludność, gdyż szanując miejscowe zwyczaje 
nie zadrażniała ona uczuć religijnych górali, choć dziwiło ją używanie czeskich 
książek do nabożeństwa7. Z czasem do beskidzkiej wsi napływają nowe idee reli
gijne, które ewangelikom mogły wydawać się atrakcyjne, gdyż przedstawiały się 
jako uzupełnienie luterańskiej interpretacji Biblii8. Już przed I wojną światową 
pojawiają się spirytyści, a następnie adwentyści. Z pewnością działali także neo- 
pietyści ewoluujący powoli w kierunku ruchu zielonoświątkowego (później sta
nowczy chrześcijanie). Warto zauważyć, że nowe kościoły, również powstałe 
w okresie następnym, znajdują wiernych przede wszystkim wśród przeważających 
liczebnie luteran. Do dziś członkowie mniejszych ugrupowań dość dobrze orien
tują się w tradycji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, są świadomi pokrewień
stwa doktrynalnego i przyznają się do wspólnej przeszłości. Chodzi szczególnie 
o silną pamięć o czasach nietolerancji9 i zdanie na własne siły w razie zmian poli
tyki wyznaniowej. W okresie przemian ustrojowych, kiedy media szermowały ha
słem Polak-katolik, wśród mniejszych ugrupowań głośno rozmawiano o powrocie 
do tajnego życia religijnego i tradycji leśnych nabożeństw.

W okresie XX-lecia międzywojennego Wisła staje się już bardzo widocznie 
wielowyznaniowa. Indywidualizm w interpretacji Biblii i zasad religijnych uła
twia powstanie kolejnych kościołów, a także owocuje zainteresowaniem innym 
rodzajem życia duchowego jakim jest spirytyzm. Ks. Andrzej Wantuła wprost 
stwierdza: „Pod względem duchowym cechuje wiślan pewna skłonność do speku- 
lacyj teologicznych oraz do nowinkarstwa”10.

Mimo postępującego rozdrobnienia religijnego w Wiśle najbardziej uderza jej 
luterańskość. Zwiedzający letnisko i chłopskie chaty przybysz z rdzennej Polski 
zgorszony jest brakiem obrazów i krzyży, kwiatów i figur świętych, zwłaszcza 
Chrystusa Frasobliwego, odpustów czy pielgrzymek. Ikonoklazmu protestanckie
go nie jest mu w stanie wynagrodzić stara literatura religijna w postaci Dambrów- 
ki, ani zauważona zgoda wyznaniowa11. W okresie międzywojennym dochodzi 
do zderzenia dwóch stereotypów: cieszyńskiego, gdzie katolik często wiąże się 
z narodowością niemiecką lub czeską oraz polskiej zbitki pojęciowej Polak-kato
lik. W okresie gwałtownych zmian społecznych wyzyskiwani górale będący pol
skimi ewangelikami, nie mogli pogodzić się z nową sytuacją. Brani przez przyby
wających z innych regionów rodaków za Niemców, czuli się pokrzywdzeni. Fak- 
tem zaś jest, iż kształt religijności luteran na Śląsku Cieszyńskim wynika z two
rzenia tu przez tę społeczność swoistej, bo protestancko-polskiej enklawy. Współ- 
cześnie około 30% ludności to ewangelicy, którzy w innych regionach kraju żyją 
^  diasporze12. Warto zaznaczyć, że kształt pobożności tej grupy nie jest jednolity. 
ubok ortodoksów (tradycjonalistów) funkcjonują neopietyści (społecznościow-
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cy, uczestnicy Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie), co daje się zauwa
żyć również w Wisie.13 Poszczególne parafie za sprawą duchownych bliższe są 
jednemu lub drugiemu typowi pobożności, co oczywiście rodzi wśród członków 
różnego rodzaju napięcia. Często słychać w Wiśle o „lepszych” lub „gorszych” 
ewangelikach i widać wzajemne niezrozumienie w oskarżaniu się o świętość i py
chę z jednej strony lub obojętność i różnego rodzaju patologie z drugiej. Poza 
tym postępująca sekularyzacja, postęp techniczny i zmiany ustrojowo-polityczne 
nie pozostają bez wpływu na religijność. Zanika tradycja nabożeństw domowych 
i protestancki etos pracy, nieliczni ewangelicy jeszcze czytują postylle. Przesiąk
nięte niegdyś religią zwyczaje ludowe cofają się pod naporem współczesnej mody. 
Młodzież wnosi nowe formy pobożności, zwłaszcza w zakresie muzyki i śpiewu 
kościelnego, z czym nie wszyscy starsi parafianie potrafią się pogodzić. Zmienia 
się podejście do kwestii małżeństw mieszanych i religijnego wychowania dzieci.

Obok największego Kościoła ewangelickiego istnieją w Wiśle mniejsze, ale 
bardzo prężne społeczności, z których każda rozwija własne formy pobożności. 
Jak zauważa Zbigniew Pasek każda grupa wykorzystuje wypoczynkowe walory 
miejscowości, stąd w okresie przerw wakacyjnych obserwować można sezonowy 
wzrost praktyk religijnych. Rzuca się w oczy sprawność organizacyjna i praca 
charytatywna, zwłaszcza w środowiskach uzależnionych14. Ogromne jednak pole 
badawcze stwarza sama sytuacja wielowyznaniowości mieszkańców w niewiel
kim w końcu środowisku i wzajemne wpływy w zakresie doktrynalnym i obycza
jowym.

Wierni Kościoła Rzymsko-Katolickiego są w Wiśle w nietypowej sytuacji, co 
wpływa na ich postawy wobec rełigii i kościoła jako instytucji, choć religijność 
na pierwszy rzut oka specjalnie się nie różni od form zachowań parafian z innych 
terenów Polski. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że to katolicy są w większości 
ludnością napływową, która przynosi różne tradycje z innych regionów. Religij
ność miejscowej społeczności katolickiej wymaga uważnej analizy, bowiem w pro
testanckim środowisku katolicy są jedną z wielu grup, ale stale poddawaną obser
wacji i krytyce, gdyż postrzeganą przez pryzmat obrazu Kościoła jaki wyłania się 
z środków masowego przekazu. Poza tym wszystkie denominacje protestanckie 
powstały w opozycji do potężnej instytucji Kościoła i polemiczność wobec kato
licyzmu mają poniekąd wpisaną w doktrynę. Jednak nie tylko ciągłe „bycie na 
cenzurowanym” katolików jest wynikiem zróżnicowania wyznaniowego Wisły.

Jego owocem są religijne kompromisy i wzajemne wpływy, ale także ostre gra
nice, linie podziałów dzielące szczególnie świat protestancki15. Zróżnicowanie 
religijne dotyczy poszczególnych rodzin, które stają się płaszczyzną porozumie
nia lub zadrażnień na tle wyznaniowym. I chociaż wszyscy zgodnie twierdzą, ze 
tolerancja religijna jest w Wiśle zdecydowanie większa niż w innych re jo n a c h  
kraju, przypomina ona raczej tę z XVI wieku. Pogodzenie się z sytuacją i nie wo
jowanie z innymi nie wynika z wiele wyższej świadomości społeczeństwa16. Praw
dziwa tolerancja i poszanowanie poglądów innych łączy się z obojętnością w spra
wach religijnych, a nie gorliwością i głęboką wiarą. Zaangażowanie po jednej ze 
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stron wyklucza dopuszczenie możliwości, że inni mogą mieć rację, choć nie wy
klucza miłości bliźniego. Stąd wynikają ogromne wysiłki w kierunku nawracania, 
a nie tylko zmiany przynależności kościelnej. Nietolerancja jako sprzeczna z za
sadami chrześcijańskimi nie może mieć miejsca, ale po nawróceniu trzeba być 
konsekwentnym i zmienić swoje życie. Największa karą pozostaje więc wyklu
czenie ze społeczności, gdyż ta nie toleruje łamania jej zasad. Dotyczy to zwłasz
cza małych zborów, które są radykalne doktrynalnie i obyczajowo, i nie cofną się 
przed ukaraniem, np. osoby wchodzącej w niepożądany związek małżeński. Pro
blem małżeństw mieszanych wzbudza najwięcej kontrowersji, gdyż żyjąc z osobą 
o odmiennych przekonaniach łatwiej zejść z dobrej drogi i nie można już podo
bać się Bogu, zaś społeczność narażona jest na utratę wiernych. Obawa o przetrwa
nie grupy mniej jednak oddziałuje niż wizja problemów rodzących się w związku 
z wychowaniem dzieci. Radykalizm teologiczny pociąga za sobą konieczność 
konsekwencji w praktyce i przekłada się na życie codzienne członków zborów. 
Wymuszonym kompromisom czy sankcjom trzeba zapobiegać i stąd wynika wzmo
żona aktywność misyjna wiślańskich kościołów, które mimo to potrafią współpra
cować ze sobą w organizowaniu większych przedsięwzięć. Z jednej więc strony 
większa tolerancja, ale i wzmożona praca nad utrzymaniem pewnego poziomu 
duchowego członków oraz nawróceniem tych, którzy jeszcze „nie poznali Praw
dy”.

W błędzie jednak byłby ktoś sądzący, iż ruch ekumeniczny jest w Wiśle popu
larny. Większość kościołów przyjmuje bardzo ostrożną postawę wobec ekumeni
zmu, zaś wierni wprost krytykują ideę, widząc w niej zamach na niezależność 
własnych zborów. Dla większości jedność jest nie do pomyślenia, a sam termin to 
puste słowo. Większe kościoły prowadzące dialog na wyższych szczeblach nie 
potrafią przenieść jego rezultatów na poziom parafialny, a współpraca mniejszych 
wyznań wynika raczej z wzajemnej sympatii członków oraz konieczności. Małe 
grupy nie są w stanie udźwignąć samodzielnie ciężaru organizacyjnego dużej 
akcji ewangelizacyjnej, więc zbory pomagają sobie wzajemnie, ale przy tej okazji 
nie może być mowy o unifikacji. Wielką wagę przywiązuje się tu do indywidual
nej postawy wiernych widocznej w życiu codziennym, stąd z rezerwą podchodzi 
się do papierowych umów międzykościelnych w ramach Polskiej Rady Ekume
nicznej. Obserwując zresztą toczone dialogi ekumeniczne trudno oprzeć się wra
żeniu, że wiślański, oddolny ekumenizm ma większe szanse na przyszłość.

Najciekawszym problemem badawczym w sytuacji nieustannej interakcji wy
znań wydaje się samoświadomość wiernych. Większa autoświadomość jest wyni
kiem nauczania wewnątrz poszczególnych zborów i stanu ciągłego napięcia reli
gijnego, ale zamęt panujący w świadomości mieszkańców Wisły na temat innych 
konfesji jest równie wielki. Tylko członkowie mniejszych grup dobrze orientują 
się w różnicach wyznaniowych pomiędzy obecnymi w Wiśle kościołami, innych 
specjalnie ten temat nie interesuje. Zamykanie się we własnym świecie może być 
reakcją obronną, ale także przejawem swoistej ksenofobii. Poczucie zagrożenia 
wśród protestantów przez nietypowe proporcje wyznaniowe jest w Wiśle zdecy
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dowanie mniejsze, ale narażeni są z kolei na innego rodzaju „ataki”. Radykalizm 
doktrynalny innych zmusza do przemyślenia własnych poglądów, a dążenia per
fekcjonistyczne mniejszych grup objawiające się w życiu codziennym, do kory
gowania własnego postępowania. Problem zachowania tożsamości wyznaniowej 
jest w Wiśle szczególnie trudny, ale w takiej sytuacji zwiększa się autoświado- 
mość wiernych. Na cały bowiem protestantyzm można rozszerzyć refleksję Jerze
go Pilcha na temat ewangelickiej tożsamości wyznaniowej; owa tożsamość prote
stanta musi być przez niego, choć raz w życiu, świadomie zauważona, do czego 
w katolickim kraju zmusza własna odmienność i co jest doświadczeniem na tyle 
silnym, że skłania do wyznaniowej autorefleksji17.

Każda z wiślańskich denominacji ma własne problemy czy to teologiczne, czy 
kultowe i kształtuje odrębne cechy religijności. „Młody” protestantyzm sponta
nicznie i żywiołowo manifestuje swoją niezgodę na niektóre formy kultu katolic
kiego, zwłaszcza prymat papieski i kult maryjny. Duży nacisk kładzie na aktyw
ność misyjną członków, bujne życie religijne i konsekwencję we wcielaniu w co
dzienność wskazówek Pisma Świętego. Ponadkonfesyjną cechą religijności stają 
się dążenia perfekcjonistyczne, które występują nie tylko w zborach, które mają je 
wpisane w swą doktrynę18. Dążenie do doskonałości wiąże się jednak z izolacją 
od reszty społeczeństwa i własnej grupy, a tym samym prowadzi do dalszego róż
nicowania wyznaniowego. Niezbędna okazuje się próba rekonstrukcji religijno
ści mieszkańców Wisły z przełomu XIX i XX wieku, nakreślenie kierunków jej 
rozwoju w latach międzywojennych i po II wojnie światowej oraz stała obserwa
cja życia religijnego współczesnego miasta. Konieczne są badania religijności 
członków radykalnych grup oraz historycznych i dużych kościołów nie tylko 
a pomocą ankiety, ale wywiadów i obserwacji uczestniczącej. Wyniki może przy
nieść wykorzystanie badań socjologicznych i próba uzgodnienia ich rezultatów 
z danymi, które przynoszą badania etnologiczne.

Przypisy:
1 Na temat genezy tego zjawiska zob.: R. Czyż: Strzegąc ojców wiary- postulaty badaw

cze do genezy zróżnicowania wyznaniowego Wisły (w przygotowaniu).
2 Aktualną statystykę podaje Z. Pasek: Wisła -  kraina Biblii. Raport z badań terenowych 

1993-1998. In: Z.Pasek Pstrokate piękno. Szkice z historii duchowos'ci chrześcijańskiej, 
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