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Tablica epigraflczna w kościele 
pw. Świętego Krzyża w Cieszynie

Wśród niezbyt licznych zabytków epigraficznych dawnego Cieszyna, które 
przetrwały po dzień dzisiejszy, w dobrym zresztą stanie, należy wymienić tablicę 
umieszczoną w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Cieszynie, we wnęce 
schodowej (ongiś niesłusznie zwanej komórką), znajdującej się z tyłu za ołtarzem, 
z jego lewej strony.

Pełna tablica — wraz z kamienną bordiurą — posiada wymiary 93 cm x 66 cm, 
sama zaś płyta, na której umieszczono napis, posiada wymiary 76 cm x 46 cm. 
Napis majuskulny brzmi:

A .M .D .G .1 
HOC TEM PLUM  QUONDA 
SOCIETATIS JESU 
REGIA ET ALIORUM  
M U N IFICEN TIA  
INSTAURATUM  ET ORNATUM  
EX AEDIFICATUM  
A SOCIS OLIM 
EIUSDEM ORDINIS 
M DCCLXXXII

Pod względem epigraficznym3 zabytek ten nie należy do najciekawszych. Jeśli nie 
liczyć inwokacji otwierającej napis kamieniarz użył tylko jednej abrewiacji 
(quonda). Brak natomiast innych form wzbogacających charakter inskrypcji, jak 
na przykład ligatur lub enklaw. Nieporównywalnie bardziej interesujące są 
natomiast okoliczności jej ufundowania, a także jej treść.

Oto w związku z kasatą zakonu jezuitów3 dokonaną na mocy decyzji papieskiej, 
pod naciskiem Austrii, w 1773 r., likwidacji uległa również misja cieszyńska, zaś 
gimnazjum jezuickie zostało przejęte przez państwo. Nie wszyscy jezuici pogodzili 
się z rozwiązaniem ich zakonu. Wśród nich był Cieszyniak, ex-jezuita, ksiądz 
Leopold Jan Szersznik, który po nieudanych próbach znalezienia stałego zajęcia, 
między innymi w Pradze, w obliczu niebezpiecznej dla życia choroby, zdecydował
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się na powrót do Cieszyna, gdzie przybył w końcu 1775 roku4. Po początkowym 
okresie adaptacji i poszukiwaniu stałego zajęcia (uczył m.in. przez rok za darm o 
w cieszyńskim gimnazjum) został profesorem tegoż gimnazjum i resztę swego 
pracowitego życia poświęcił w pierwszym rzędzie różnym formom pracy z młodzie
żą. Prowadził jednocześnie inne rozliczne zajęcia, od badań naukowych po
czynając, poprzez pracę na rzecz odbudowy miasta po jego wielkim pożarze w roku 
1789, po udział w pomiarach terenu włącznie, co, nawiasem mówiąc, poważnie 
wzbogaciło jego wiedzę o okolicach Cieszyna5.

Przez cały ten czas żył nadzieją odbudowy zakonu jezuickiego, co jednoznacznie 
potwierdza korespondencja z byłymi jezuitami z innych stron, przede wszystkim 
z Krakowa i innych ziem polskich6. Zważywszy jednak niepewność sytuacji, 
zdecydował się Szersznik na podjęcie szeregu działań, które miały na celu zachować 
pojezuickie zabudowania i księgozbiór ich biblioteki w stanie umożliwiającym 
ponowne przekazanie w razie powrotu jezuitów do Cieszyna. W tym właśnie 
kontekście zdecydował się on na umieszczenie owej tablicy w naszej świątyni: miała 
ona więc za zadanie dokumentować prawa jezuickie do wspomnianych zabudowań 
i informować przechodnia, kto był głównym realizatorem przedsięwzięcia, co 
potwierdził stosownym napisem, którego polskie tłumaczenie brzmi: „Świątynia ta 
została ongiś wyposażona i przyozdobiona szczodrością Towarzystwa Jezusowego, 
Królewską i innych (ludzi), wzniesiona zaś niegdyś przez Towarzystwo Jezusowe. 
Rok 1782”7.

Przypisy

1 Ad Maiorem Dei Gloriam Dla większej chwały Bożej — napis ten, stosowany 
dawniej dość często na zabytkach, był jednym z głównych motto jezuitów. Por. Historia 
Missionis Bialensis Societatis Tesu (ab anno 1708), ediderunt et curaverunt I. Panic et Jerzy 
Polak, Bielsko-Biała 1996, passim.

2 Termin epigrafika pochodzi z greckiego epigraphe i oznacza napis, por. J. Szymański: 
Nauki Pomocnicze Historii. Od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1976, s. 320—324.

3 S. Bednarski: Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów 
kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków 1933, passim.

4 Por. J. Spyra: Życie i działalność księdza Leopolda Jana Szersznika (1747— 1814). (W:) 
Muzeum w Cieszynie. 190 lat założenia muzeum i Biblioteki Leopolda Jana Szersznika 
1802—1992, pod red. J. Spyry 1993, s. 19.

5 L. J. Szersznik: Nachrichten..., s. 171— 173, J. Spyra, op. cit., s. 20.
6 Korespondencję tę omówił ks. prof. Ludwik Grzebień (z Krakowa) w referacie 

zatytułowanym Formacja zakonna i jej wpływ na działalność ks. Leopolda J. Szersznika, 
wygłoszony na sesji naukowej Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany (1747—1997), 
która odbyła się 6 -7 listopada 1997 r. w Cieszynie. Inicjatorami sesji byli prof. Barbara 
Bieńkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego 
(współorganizatora sesji) oraz mgr Krzysztofa Szelong, Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, 
kolejnego obok Pracowni Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych Biblioteki Narodo
wej w Warszawie współorganizatora konferencji.

7 Data ta nawiązuje rzecz jasna do czasu ufundowania tablicy, a  nie do czasu fundacji 
obiektów klasztornych.
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