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Idzi Panic
CIESZYN

Z badań nad epigrafiką cieszyńską
w dawnych wiekach
Uwagi na tem at zabytkow ych płytek z Góry Zam kowej w Cieszynie,
zaopatrzonych w inskrypcje z czasów piastowskich.

W przyczynku poświęconym zabytkom epigraficznym znajdującym się
w lapidarium cieszyńskiego Muzeum1, a także w Kościele pod wezwaniem
Świętego Krzyża w Cieszynie2 zwróciliśmy uwagę na jedną z mało wykorzy
stywanych w badaniach nad przeszłos'cią księstwa cieszyńskiego kategorię źródeł,
a mianowicie na zabytki epigraficzne3. Zapowiedzieliśmy też kontynuację tychże
badań, tak, aby w dalszej perspektywie można byłoby zebrać w jednym osobnym
opracowaniu wszystkie tego rodzaju zabytki piśmiennicze naszych przodków, od
czasów najdawniejszych, aż do współczesności4. Byłoby przy tym pożądane, aby
w tego typu pracach wziął udział zespół badaczy, co nie tylko wpłynęłoby na
szybszy czas zgromadzenia wszystkich zabytków epigraficznych i ich opra
cowanie, lecz również zmniejszałoby ryzyko pominięcia mniej znanych zabytków.
Realizując tymczasem nasz zamysł badawczy w tym miejscu pragniemy przedstawić
czytelnikowi kolejną z mało znanych szerszemu kręgu ludzi grupę tego typu
pozostałości. Mamy tu na myśli zachowane do dziś zabytkowe płytki, odkryte
przed niewielu laty w trakcie prac archeologicznych i konserwatorskich na Górze
Zamkowej w Cieszynie, które, jak dotychczas, nie zajęły wiele miejsca w opraco
waniach historyków5. Stosunkowo skromne podstawy źródłowe do czasów
średniowiecznych Śląska Cieszyńskiego zmuszają nas tymczasem do analizy
wszelkich dostępnych przekazów pisanych, aby w miarę możności poszerzyć naszą
wiedzę na temat różnorakich aspektów najdawniejszych dziejów istnienia księstwa
cieszyńskiego. W przypadku omawianego typu zabytków pisanych warto przyjrzeć
się nie tylko treści owych zapisów, lecz takie należy ustalić, któremu z Piastów
należy je przypisać. Ponadto warto zatrzymać się nad wymową ideową ow7 ch
przedmiotów’.
Istnienie omawianych płytek sygnalizowaliśmy również w m onografii
poświęconej księciu cieszyńskiemu Przemysławowi Noszakowi6. Nie wchodząc
głębiej w zagadnienie przyjęliśmy wyrażaną na ogół argumentację, według której
należy identyfikować omawiane zabytki z owym najwybitniejszym z Piastów.
Dalsze badania tychże płytek wzbudziły jednak nasze wątpliwości odnośnie

słuszności tego rodzaju stanowiska. W tym więc miejscu zastanowimy się nad
tym, który z dwóch panujących nad księstwem cieszyńskim książąt, którzy nosili
imię Przemysław, mógł być odbiorcą płytek z wypisanym imieniem księcia,
mających uświetnić jego panowanie.
Przypomnijmy na początku naszych rozważań, że na płytkach tych umieszczono
inskrypcję następującej treści:

Premislaus Dei Gratia Dux Tessinensis.
Napis ten biegł wokół bocznych krawędzi płytek, otaczając znajdującego się
w środku górnośląskiego orła piastowskiego. Jest on umieszczony w słabo
zarysowanej bordiurze, co znamionuje próbę zadbania o wysoki poziom
artystyczny wyrobu. Orzeł posiada głowę zwróconą w prawą stronę (ze strony
patrzącego w lewą) z wyraźnie wyciągniętym języczkiem i rozpostartym i
równomiernie skrzydłami.
Napis rozpoczynał się w lewej górnej krawędzi płytek (z punktu widzenia
patrzącej nań osoby): w tym miejscu umieszczono imię księcia. Z prawej strony
kafla biegł w dół kolejny fragment tekstu: „dei gratia dux” [,,z Bożej łaski książę”].
Z lewej wreszcie strony biegł ostatni fragment napisu. Dolna krawędź płytek
pozbawiona była natomiast jakiegokolwiek tekstu.
Tego typu układ napisu został zachowany we wszystkich omawianych, znanych
nam współcześnie obiektach związanych z osobą występującego w napisie księcia
Przemysława, zgromadzonych w Muzeum w Cieszynie.
Musimy w tym miejscu podkreślić, że aktualnie dysponujemy przynajmniej 3
typami płytek z napisem powyższej treści. Pierwsze 2 typy zawierają jedynie
elementy zdobnicze związane z funkcjonowaniem władzy książęcej, a mianowicie
- jak wyżej wspomnieliśmy - orła piastowskiego7. Różnią się one od siebie
nieznacznie, tym niemniej wyraźnie. Różnice dotyczą w pierwszym rzędzie swego
rodzaju rozmieszczenia liter. Podobnie nieznaczne różnice możemy dostrzec
w ułożeniu niektórych elementów orła piastowskiego, zwłaszcza zaś jego piór
i języka8.
Trzecim, niezmiernie ciekawym typem jest kafel, który z lewej strony, w miejscu,
w którym w poprzednich kaflach biegnie napis łaciński, posiada wyraźnie czytelny
herb miasta9. Na powyższej podstawie możemy stwierdzić, że wyprodukowanie
omawianych płytek nie było zamówieniem jednorazowym, a tym bardziej
przypadkowym. Musiało być rozłożone w czasie. Ich wytwarzanie nie było też
jedynie, a nawet w pierwszym rzędzie wynikiem potrzeb użytkowych: w takim
bowiem przypadku nie byłyby potrzeby zmiany formy, w której płytki te odlewano,
lecz można byłoby powielać istniejący wzór. Nie ulega wątpliwości, że intencją
księcia było budowanie określonego programu ideowego.
Tekst na kaflu został zapisany pismem minuskulnym10, wzorowanym na wersji
pisma zwanego tekstura kodeksowa11.
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Przechodząc do próby identyfikacji osoby księcia przypomnijmy na wstępie,
że pierwszy z Przemysławów, noszący przydomek Noszak (który to przydomek
urobiono temu Piastowi w związku z noszeniem księcia w starszym wieku
w lektyce, z powodu trapiącej go podagry), żył w latach około * 1326/1332 + 141012
panował natomiast od schyłku 1358 łub początku 1359 roku, aż do swej śmierci,
czyli do roku 141013.
Drugi z Przemysławów, zwany też w literaturze i źródłach Przemkiem14 był
wnukiem Przemysława Noszaka. Żył w latach około 1420 + 1477: zmarł 11 lub 18
marca15. Rządy w księstwie objął w kilkanas'cie lat po śmierci ojca, księcia
Bolesława I, zmarłego w Cieszynie 6 V 1431 roku16. Początki jego władzy w księ
stwie (a później w jego częs'ci), sprawowanej wpierw wespół z matką, księżną Ofką
oraz trzema pozostałymi braćmi na zasadzie rządów niedzielnych datujemy na
schyłek lat trzydziestych XIV wieku17. Różnica czasowa w panowaniu obu
Przemysławów j est na tyle niewielka, że na pierwszy rzut oka zdaje się eliminować
możliwość poprawnej datacji omawianych zabytków.
Rozpatrując datację naszych płytek przypomnijmy ponownie, że na żadnym
z opisywanych przedmiotów nie umieszczono ani daty, ani żadnej dodatkowej
wskazówki pisanej, która mogłaby pomóc w ich poprawnym datowaniu, czyli
zarazem w powiązaniu ich z określonym Przemysławem. W tej sytuacji próbę ich
datowania możemy przeprowadzić wyłącznie w oparciu o niektóre elementy
zdobnicze płytek, w tym przede wszystkim o wyryty na kaflu herb: jak już
wspominaliśmy - stanowi go orzeł piastowski, koronowany, bez labrów i klejnotów.
Tak się składa, że jeśli pominiemy tarcze herbowe z orłem piastowskim
umieszczone na wieży zamkowej w Cieszynie, jak dotychczas nie odnaleziono
żadnych innych przykładów z wczesnego i pełnego średniowiecza, szczególnie
zas' z wieku XTV i początków XV stulecia, na którym występowałby herb książąt
cieszyńskich w postaci tak wyodrębnionej, jak na owych kaflach. Dysponujemy
natomiast sporą liczbą pieczęci przywieszonych do dokumentów książęcych18,
które - włącznie z pieczęcią pierwszego księcia cieszyńskiego, Mieszka19- zawsze
posiadały wyobrażenie nawiązujące do herbu książęcego20. Przyglądnijmy się
wobec powyższego na początek pieczęciom księcia Przemysława Noszaka.
Współcześnie znanych jest niewiele pieczęci tego Piasta. Aktualnie znamy
dokumenty Przemysława Noszaka zaopatrzone w pieczęcie, pochodzące z ostatniej
ćwierci XIV wieku oraz z pierwszych lat następnego stulecia. Zauważmy przede
wszystkim, że wszystkie znane nam pieczęcie tego Piasta są niekoronowane21.
Skoro nie ulega wątpliwości, że godło napieczętne było repliką herbu, zaś orzeł
umieszczony na pieczęciach tego księcia nie nosił korony, możemy stwierdzić, że
również orzeł na ówczesnym herbie książęcym był niekoronowany. Kierując się tą
wskazówką należałoby przyjąć, że interesujące nas płytki nie mogą odnosić do
czasów panowania Przemysława Noszaka.
Przyglądnijmy się wobec tego wyobrażeniom napieczętnym drugiego księcia
noszącego to imię, a więc Przemka II. Pieczęcie tego księcia możemy podzielić na
2 typy, z których pierwszy odnosił się do (umownie mówiąc) pierwszej, dłuższej
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fazy jego panowania, zaś występujący na nich orzeł był pozbawiony korony22.
Druga grupa pieczęci księcia Przem ysław a II zaw ierała w wyobrażeniu
napieczętnym orła z koroną, zaś pieczęcie tego typu pojawiły się w połowie łat
sześćdziesiątych XV wieku23. Na powyższej podstawie możemy stwierdzić, że
omawiane płytki odnoszą się do czasów panowania księcia Przemka II, który w ten
sposób pragnął nie tyle uświetnić swoje panowanie, co podkreślić wobec swoich
poddanych rangę swojej władzy.
Za poprawnością przyjętej przez nas identyfikacji przemawiają jeszcze inne
względy. Najważniejszym z nich są obserwacje poczynione w trakcie badań nad
pieczęciami innych książąt cieszyńskich, panujących w czasach życia obu
Przemysławów. Pierwszym z nich był syn Przemysława Noszaka, zarazem -jak już
wiemy - ojciec Przemka II, a mianowicie książę Bolesław. Znamy szereg
dokumentów, do których została przywieszona pieczęć książęca. Na żadnej jednak
z nich nie wystąpił orzeł z koroną24.
Kończąc ten fragment rozważań dodajmy, że również wyobrażenia orła na
pieczęciach braci Przemysława II nie zostały wyposażone w koronę25.
Przedostatnie pytanie, które należy w związku z omawianym tematem postawić,
dotyczy funkcji użytkowych analizowanych płytek. Nie ulega wątpliwości, że nie
były to płytki zdobiące piece ogrzewające komnaty zamkowe. Brak na nich
(przynajmniej na obiektach, którymi aktualnie dysponujemy), śladów sadzy,
zawsze występującej, przynajmniej w postaci drobnych cząsteczek, na kaflach
piecowych. Nie były to też płytki podłogowe, jako że brak śladów ścierania ich
powierzchni przez obuwie chodzących po nich ludzi. Tego typu ubytki byłyby
tym bardziej widoczne, że zdobnictwo analizowanych płytek jest w sumie bardzo
delikatne, wskazujące na wysoką jakość wykonania. Płytki te były pokryte
delikatną, kolorową glazurą. W takiej sytuacji możemy je uznać wyłącznie za
płytki zdobiące ściany komnat książęcych.
Um ieszczanie na ścianach, zapewne reprezentacyjnych komnat, płytek
zdobionych orłem piastowskim nie należało do nowego zjawiska na dworze
cieszyńskim: zjawiska, które należałoby powiązać wyłącznie z Przemkiem II.
Znamy bowiem jeszcze inne przykłady tego typu zabytków, tyle tylko, że nie
opatrywano ich napisami. Te ostatnie były bez wątpienia starsze. Także i tym
razem jedyną pomocą w ich datowaniu może być wizerunek orła. Jest to ponownie
orzeł piastowski, nawiązujący swoją formą w pewnym stopniu do orła pierwszego
księcia cieszyńskiego, Mieszka, względnie do orła z czasów ojca Przemysława
Noszaka, księcia Kazimierza. Tym razem jednak orzeł nie posiada korony, co
wzmacnia wyciągnięte przez nas wyżej wnioski. Nie rozstrzygając ostatecznie tej
kwestii, jako wychodzącej poza omawiany temat stwierdzimy tylko, że powrócimy
do niej w innym miejscu.
W produkcji omawianych płytek należy dostrzec wyraz określonych, trwających
dłuższy czas zabiegów budowania programu ideowego księcia. Księstwo
cieszyńskie znajdowało się w lennej zależności od Czech. Władcy czescy w dobie
panowania obu książąt nie ingerowali w jakim kolw iek stopniu w sprawy
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wewnętrzne księstw a cieszyńskiego26. O rzeł piastow ski naw iązyw ał więc do czasów,
gdy tu tejsi P iasto w ie byli suw erenni, a zarazem (naw et, je ś li w k o n k retn y m
m om encie teg o nie m iano na uw adze) przypom inał o łączności z resztą ziem
polskich27. O dbiorcam i tego oddziaływ ania m iała być w pierw szym rzędzie szlachta
cieszyńska przybyw ająca na dw ór sw ojego księcia, a także elity m ieszczańskie,
w trakcie kontaktów ze sw oim władcą.
O d p o ło w y X V w iek u , w zw ią zk u ze zm ian am i sp o so b u fo rm u ło w a n ia
i w yrażania program u ideow ego, w prow adzono do w yobrażenia heraldycznego
koronę, ja k o w yznacznik suw erenności28. O rzeł w koronie m iał więc bez w ątpienia
w dalszym ciągu potw ierdzać suw erenność w ładzy książęcej, w tym konkretnym
m om encie zarów no w obec czynników politycznych zew nętrznych, ja k i w sto
sunku do w łasn y ch p o d d an y c h 29. P o n aw ian ie p ro d u k cji d o w o d zi n a to m ia st
skuteczności oddziaływ ania ideow ego ow ych przedm iotów .
K onkludując w ypow iedziane uw agi m ożem y stw ierdzić, że w św ietle m ateriału
heraldycznego płytki pochodzące z zam ku książęcego w C ieszynie należy odnosić
do osoby P rzem ysław a II, księcia panującego na stołecznym C ieszynie od lat
czterdziestych XV w ieku, do schyłku tego stulecia. Posiadały w ysoką w artość
artystyczną. Służyły budow aniu program u ideow ego, którego najw ażniejszym
akcentem b y ło podkreślanie suw erenności tego Piasta.
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liter mieściły się w 4 linijkach, na przykład a, b, j. Szerzej por. J. Szymański: Nauki pomocnicze
historii. Od schyłku IV do końca XVIII wieku. Wyd. 2. Warszawa 1976, s. 275, 322 - 323.
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22Między innymi informacje na ten temat znajdziemy w szeregu dokumentów książęcych,
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