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Jeszcze wokół początków Wisły

W 1993 roku miłośnicy historii Wisły zaproponowali kierownictwu Polskiego 
Towarzystwa Historycznego Oddziału w Cieszynie zorganizowanie konferencji 
naukowej poświęconej 350-leciu początków Wisły. Taka datacja była uzasadnio
na jeśli przypomnimy, że w starszej literaturze przedmiotu czas powstania tej osa
dy przenoszono zazwyczaj na rok 1643*, jakkolwiek niektórzy historycy dato
wali czas powstania tej miejscowości na rok 16232, względnie na lata 1621- 
16433, lub też rok 16194.

Organizator konferencji, ówczesny prezes Oddziału PTH w Cieszynie prof. dr 
hab. Idzi Panic, przygotowując książkę pokonferencyjną, odwołując się zarazem 
do wygłoszonych referatów dr Barbary Poloczkowej i dr Wacława Gojniczka za
proponował jako jej podtytuł „W czterechsetlecie powstania miejscowości”5. Datę 
początkową -  1593 -  traktował jako hipotetyczną z racji, iż wspomnieni wyżej 
autorzy referatów, B.Poloczkowa6 oraz W.Gojniczek7, nie podają w sposób wy
raźny cezur początkowych, gdyż rzeczywiście brak takiej jednoznacznej wska
zówki źródłowej. Powstaje wobec powyższego pytanie, która z cezur jest zasadna. 
Ta, którą przyjął I.Panic, czy ta, którą proponują starsi autorzy. Warto zresztą do
dać, że jeszcze współcześnie pojawiają się opinie, według których czas założenia 
Wisły przypadł na rok około 16438.

Rozpatrując powyższą kwestię należy jednocześnie przypomnieć, że istnieje 
też pewna, jakkolwiek nieliczna grupa historyków regionalistów, którzy skłonni 
są datować powstanie tej miejscowości na rok 1623. Wymienić tu można choćby 
Józefa Dzwonka9, Andrzeja Wantułę10, Franciszka Moronia11. Niektórzy wreszcie 
historycy zajmowali w tej kwestii stanowisko niejednoznaczne, dopuszczając za
równo możliwość, iż dokument, w którym pojawia się po raz pierwszy nazwa Wi
sła, wystawiony w 1223 roku12, mógł dotyczyć zarówno Wisły położonej w Be
skidach, jak i Wisły Małej leżącej niedaleko Pszczyny13. Wersję identyfikującą 
Wisłę wymienioną w dokumencie biskupa Wawrzyńca z miejscowością położoną 
u stóp Baraniej Góry odrzucił, jako pozbawioną całkowicie podstaw, I.Panic14, 
zaś ostatecznie brak związku między tymi miejscowościami wykazała Ewelina 
Szuster15 słusznie argumentując, iż w źródle tym jest mowa wyłącznie o miejsco
wości położonej pomiędzy Strumieniem a Pszczyną.
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Skoro w świetle powyższych wyjaśnień należy definitywnie odrzucić wcze
snośredniowieczny rodowód Wisły możemy w tym miejscu przejść do próby od
powiedzi na pytanie o rzeczywisty czas powstania tej miejscowości, tym bardziej, 
że jak wspomnieliśmy wyżej, I.Panic opowiedział się za schyłkiem XVI wieku 
jako okresem w którym rozpoczął się czas formowania tej osady16.

Rozważając czas, w którym mogły mieć miejsce początki formowania się tej 
miejscowości przypomnijmy na wstępie, że w literaturze przedmiotu funkcjonuje 
opinia według której Wisła miała powstać w połowie XV wieku. Tego rodzaju 
poglądy zestawia Andrzej Wantuła, przypominając tradycję lokalną, która nawią
zuje do belki stanowiącej część konstrukcji tutejszego kościoła17. Na belce tej 
miała być wypisana data 1444, która była by zapisem czasu budowy świątyni 
naniesionym przez nieznanego cieślę. Sam Wantuła neguje tę tradycję słusznie 
uważając, że pierwszy kościół wiślański został wybudowany przez luteran18. Kwe
stia ta jest o tyle istotna, że czas istnienia świątyni w sposób niewątpliwy dowodzi 
o ukonstytuowaniu się danej osady: dodajmy zresztą, że sam Wantuła, a także 
Karol Samiec przypuszczają, że na belce mogła być data 1644, zaś data przytoczo
na wyżej była wynikiem złego odczytania przez mieszkańców Wisły.

Wspomniany K.Samiec, zasłużony, nieżyjący już pastor wiślański, a także bar
dzo dobry znawca historii parafii ewangelickiej w Wiśle przytacza -  powołując 
się na A.Wantułę -  na potwierdzenie swojego stanowiska, zapis z akt wizytacyj
nych biskupów wrocławskich spisanych po wizytacji wizytatora biskupiego 
w 1688 roku, w którym jest mowa, że kościół w Wiśle był wybudowany przez 
„heretyków”19. Zapis wizytacyjny, na który powoływał się A.Wantuła został opu
blikowany przez JJungnitza w 1904 roku20.

Zwróćmy uwagę, że posiadamy jeszcze starsze zapisy wizytacyjne biskupów 
wrocławskich. Otóż w roku 1679 miała miejsce inna wizytacja biskupia, odbyta 
przez dziekana cieszyńskiego i zarazem kanonika raciborskiego Alexandra Klay- 
bora spisana 30 X I I1679 roku. Odnotował on, że mieszkańcy z kilku wiosek, m.in. 
Wisły, powinni przekazywać na rzecz proboszcza z Ustronia masło lub jego rów
nowartość w wysokości 1 grosza21. W zapisie tym brak wprawdzie wzmianki o sa
mym kościele w Wiśle, ale -  co nie ulega wątpliwości -  Wisła jest tu odnotowana 
jako osada już ugruntowana co oznacza, że musiała już powstać o wiele wcze
śniej.

W  rozstrzygnięciu tej sprawy pomaga księga gruntowa Wisły z roku 1623, w któ
rej wśród wielu różnych informacji znajdziemy wzmiankę na temat wiślańskiego 
kościoła22. Jeżeli przypomnimy wcześniejszą uwagę o tym, iż ludzie budowali na 
ogół swój kościół w momencie, kiedy osada już była chociażby częściowo zago
spodarowana (w trakcie zakładania miejscowości ludzie ograniczali się najwyżej 
do zorganizowania miejsca spotkań religijnych i odprawiania obrzędów) w takim 
razie czas powstania miejscowości musiał przypaść na czas przynajmniej kilku 
lub kilkunastu lat przed rokiem 1623. Oznacza to, że przytaczana na wstępie 
opinia I.Panica o czasie wcześniejszym początków Wisły aniżeli data proponowa
na przez organizatorów owej konferencji jest uzasadniona. W takim jednak razie 
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musimy przyjrzeć się innym argumentom, które by ostatecznie rozstrzygały ów 
sporny problem.

W księdze gruntowej Wisły znajdziemy bardzo ważną wzmiankę na temat trans
akcji kupna -  sprzedaży dokonanej w 1622 roku23. Transakcja została zawarta 
między Jakubem Sciskałą a Tomkiem Cieślarem. Przedmiotem transakcji były: 
młyn, pole orne i pastwiska24. Sam fakt założenia młyna i to o sporej jak na owe 
czasy wartości s'wiadczy, że liczba zagospodarowanych osadników musiała być 
w owym czasie na tyle duża, że młyn nie tylko opłacało się wznieść, lecz że przy
nosił również spory dochód. Oznacza to w sposób bezsporny, że rok 1622 nie jest 
datą założenia Wisły, czyli jako taki w żadnym wypadku nie może też być datą 
obchodów powstania tej miejscowos'ci.

Przejdźmy w takim razie do jeszcze innego przekazu, a mianowicie do urbarza 
cieszyńskiego z 1621 roku25. Znajdziemy w nim na karcie 118 informację nastę
pującej treści:„Na nowej wsy na Wisie rżeczene. Sprawu cżenili, źe nedawali aź do 
toho czasu płatu źadneho, wynimagiczy od luk homich aneb walaskich...” Wzmian
kę tę należy zestawić z powyższą wiadomością z roku 1622. Z zestawienia tego 
wynikają następujące, jednoznaczne wnioski:

Wisła była w 1621 roku bez wątpienia osadą, której proces tworzenia 
dobiegał końca,

skoro -  jak już wiemy -  w 1622 roku funkcjonował tutaj młyn, zarazem 
działał też tartak, który był własnością księcia, wreszcie jeżeli dodatkowo przypo
mnimy, że w roku 1623 (jak wynika z księgi gruntowej Wisły) w miejscowości tej 
znajdowały się gospodarstwa przynoszące spore dochody, w takim razie proces jej 
tworzenia musiał mieć miejsce najpóźniej w latach 80-tych XVI wieku.

Nie ulega wątpliwości, że Wisła była pierwotnie wioską głównie pasterską, 
o czym świadczą zapisy zamieszczone w wiślańskim fragmencie urbarza z 1621 
roku. Brak w nim bowiem tego rodzaju opłat i powinności, które pochodziły z upra
wy roli, natomiast Wiślanie płacili podatki z łąk, a także byli zobowiązani dostar
czać na dwór książęcy odpowiednie ilości pstrągów, jarząbków, kun, a ponadto 
sporządzić odpowiednią ilość szyndzieli. Byli poza tym zobowiązani do wykona
nia różnych prac na rzecz książąt cieszyńskich, jak np. sporządzenia i dostarcze
nia kamieni do młynów książęcych26. Trzeba zwrócić uwagę, że już pobieżna 
lektura urbarza wskazuje, że Wiślanie w niewielkim tylko stopniu w początko
wym okresie istnienia tej wioski trudnili się uprawą roli. Świadczy o tym adnota
cja pisarza książęcego z której wynika, że młynarz nie płaci podatku od młyna, 
natomiast powinien pomagać przy cięciu drzewa na pile tartacznej. Na tej podsta
wie mamy prawo wnosić, że proces zakładania pól uprawnych podlegających 
opodatkowaniu rozpoczął się później.

Podsumowując powyższe uwagi możemy stwierdzić, że pierwsza wzmianka 
o Wiśle nie jest informacją równoznaczną z datacją powstania tej miejscowości. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że czas jej tworzenia przypadł na okres od 20-tu 
do 30-tu lat wcześniej. To oznacza, że faktyczny czas, w którym nowi osadnicy 
podjęli próbę zakładania wsi zaczął się w okresie wcześniejszym i przypadł na

31



(prawdopodobnie) przełom lat 80-tych i 90-tych XVI wieku. Po drugie, Wisła nie 
była zakładana przez -  jak się uważa w literaturze przedmiotu -  luterańskich ucie
kinierów z nizin, którzy tu w górach znaleźli schronienie przed prześladowaniami 
religijnymi, gdyż w owym czasie zarówno urzędnicy książęcy, jak i sam książę 
Adam Wacław byli wyznania ewangelickiego, zaś moment, w którym książę ten 
przeszedł na katolicyzm (1610 rok) miał miejsce, kiedy wioska ta już konstytu
owała. Po trzecie (jak już zresztą wynika z powyższej uwagi) inicjatywa założenia 
nowej osady wyszła bez wątpienia zarówno ze strony osadników wałaskich jak 
i księcia, o czym świadczy fakt, że od samego początku książę posiadał tutaj tar
tak i młyn.

Konkludując możemy stwierdzić, że w przypadku obchodów rocznicowych 
możemy mówić albo o rocznicy pierwszej wzmianki o Wiśle, wówczas odwoływa
libyśmy się do 1621 roku, albo też o początkach Wisły, wówczas przywoływaliby
śmy ogólnie przełom lat 80-tych i 90-tych XVI wieku.
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