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Fundacje na rzecz szpitala cieszyńskiego 
w trakcie współregencji księżnej cieszyńskiej Anny 

w okresie małoletniości księcia Wacława III Adama, 
w latach 1528— 1539

(Z badań nad dziejami Kościoła w księstwie cieszyńskim 
na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych).

Wśród wielu słabo rozpoznanych zagadnień dotyczących przeszłości Śląska 
Cieszyńskiego w dawnych wiekach wymienić należy w między innymi sytuację 
religijną w byłym księstwie cieszyńskim zarówno w średniowieczu, jak i w począt
kach czasów wczesnonowożytnych, a więc w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
Reformację i we wczesnej fazie jej tutaj wprowadzania. Mówiąc o sytuacji religijnej 
na przełomie tego jakże ważnego pod okresu mamy jednak na uwadze nie tylko, czy 
nawet nie tyle pytanie o czas adoptowania nowego wyznania na terytorium 
księstwa cieszyńskiego, lecz również cały szereg najróżniejszych aspektów wiążą
cych się z różnorakimi praktykam i życia religijnego. W ypada tu  raz jeszcze 
postawić między innymi pytanie o kościelną przynależność organizacyjną teryto
rium księstwa cieszyńskiego w nowych warunkach (w tym ostatnim przypadku 
chodzi między innymi o potrzebę bardziej czytelnego rozpoznania położenia 
Kościoła Katolickiego w księstwie cieszyńskim w drugiej połowie XV wieku 
i w pierwszych dziesiątkach la t XVI stulecia), bądź wreszcie funkcjonowanie 
różnych instytucji kościelnych (szczególnie klasztorów). Ważnym jest także 
rozpoznanie wszelkich form ówczesnej duchowości, w tym także posiadającej 
religijną inspirację działalności charytatywnej oraz fundacyjnej. W dalszej kolejno
ści — chronologicznie rzecz ujm ując— należy odpowiedzieć na pytanie o faktyczny 
czas oraz inicjatorów wprowadzania na tym terenie religii ewangelickiej i propono
wanych przez nią ideałów, a także o sam przebieg tego procesu1, a w końcu również
0 zmiany zarówno w zakresie obyczaj owośd religijnej Jak ie  przyniosła na ten teren 
Reformacja. Pilnym postulatem jest prześledzenie kształtowania się lokalnej 
ewangelickiej organizacji parafialnej w miarę rozwoju Kościoła Ewangelickiego
1 wypierania przez niego Kościoła Katolickiego, a w ślad za tym zmian (zamierania
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czy też ograniczania) katolickiej sieci parafii. Wprawdzie na pierwszy rzut oka 
sytuacja w proponowanym w ątku badawczym zdaje się być zadowalająca, skoro 
uwagi na ten tem at wypowiadali liczni badacze, w tym między innymi Witold 
Iwanek2, Franciszek Popiołek3, M oritz M. Landwehr von Pragenau4, Karol 
Michejda5, Gotlieb Biermann6, Anton Peter7, Franz Slama8, Karl Radda9, Mathias 
Kasperlik10, Albin H einrich11, a w ostatnich latach Andreas G ayda12, Herbert 
Patzelt13 oraz Jan K uś14, niemniej podawane przez nich wiadomości w zasadzie się 
powtarzają, nawiązując do treści wypracowanych ongiś przez A. Heinricha, A. 
Petera i F. Popiołka. Ponadto —  co najważniejsze — w swoich wypowiedziach 
wymienieni badacze dotykali jedynie części uchwytnych w źródłach zjawisk 
i problemów dotyczących problematyki religijnej w ogóle, a kościelnej w szczegól
ności, takich, jak  na przykład przynależność kościelna tego terytorium, czy też 
funkcjonowanie na tym terenie instytucji kościelnych (klasztorów), pomimo iż 
—  jak  się powszechnie sądzi —  dysponowali podstawą źródłową zachowaną 
w o wiele lepszym stanie niż obecnie. Z  drugiej jednak strony należy pamiętać, że 
owe tematy, podejmowane przez naszych poprzedników, były (i nadal pozostają) 
zagadnieniami najbardziej reprezentatywnymi i najłatwiej uchwytnymi w źródłach, 
istnieje więc pilna potrzeba poszerzenia katalogu badawczego o nowe kwestie, 
wśród których życie religijne naszych przodków, a także ich ofiarność na rzecz 
instytucji kościelnych należą do istotnych przejawów ówczesnego żyda religijnego.

Próbę przełamania tego schematu podjęliśmy w swoim czasie w trakcie 
przygotowywania monograficznego ujęcia losów księstwa cieszyńskiego w średnio
wieczu15, niemniej już wówczas skonstatowaliśmy, że — po pierwsze — możliwość 
wyzyskania do tego celu dotychczasowych (niewątpliwych) osiągnięć starszych 
badaczy z racji wąskiego kręgu podejmowanych przez nich kwestii jest w istocie 
niewielka, po drugie zaś, iż należy podjąć wysiłek sformułowania nowego 
programu badawczego w tym zakresie, bogatego w obszerny kwestionariusz 
badawczy, uwzględniający zarazem najnowsze trendy i doświadczenia, wypraco
wane przez historyków zajmujących się dziejami Kościoła zarówno jako instytucji, 
jak  i jako sfery obejmującej doświadczenia i przeżycia religijne całych grup 
społecznych i pojedynczego człowieka. Tak zakrojony program musi być z założe
nia rozłożony na wiele lat i z natury rzeczy powinien uwzględniać zarówno zjawiska 
o charakterze jednostkowym, jak  i takie, które dotykały całych warstw lub grup 
społecznych. Tylko tą bowiem drogą możemy wzbogacić naszą wiedzę na tyle, by 
w przyszłości pokusić się o próbę syntetycznego opracowania dziejów Kościoła 
Katolickiego (dla średniowiecza) i wszystkich pozostałych Kościołów (dla czasów 
nowożytnych) na Śląsku Cieszyńskim.

Zasygnalizowaną tu  drogę postępowania badawczego podjęliśmy przed kilku 
laty, podejmując próbę sondażowego omówienia szeregu zagadnień, z których 
niektóre dotyczą całego Śląska Cieszyńskiego16, inne zaś wybranych kwestii 
szczegółowych17.

Jednym z wielu nierozpoznanych zagadnień w omawianym wątku badawczym 
jest problem załamania się systemu organizacyjnego Kościoła Katolickiego 
w dobie Reformacji. Jako że brak w źródłach bezpośredniej informacji, iż w tym 
oto konkretnym roku katolicka organizacja kościelna w księstwie cieszyńskim
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upad la , badacze formułują różne opinie na ten temat, generalnie jednak przy
chylając się do tezy, iż stało się to  niemal w tym samym momencie, w którym doktor 
Marcin Luter ogłosił swoje 95 tez.

Prowadzone przez nas rozliczne badania źródłowe pozwoliły na ogląd (wpraw
dzie na etapie wstępnym) w szereg różnorakich aspektów życia codziennego 
naszych przodków, zaś wśród poczynionych obserwacji pojawiły się również 
wątpliwości odnośnie poprawności stanowiska na temat bardzo wczesnego (rów
noległego niemal z wystąpieniem Lutra) zwycięstwa Reformacji w Cieszynie 
i w okolicy. Zważywszy zaś wspomniany wielki niedostatek źródeł do badań nad 
tym zagadnieniem skonstatowaliśmy, że musimy szukać innej drogi dla roz
wiązania tego problemu. Jednym ze sposobów rozpoznania tej kwestii jest 
wyjaśnienie, do jakiego m om entu na dworze książęcym działali księża katoliccy. 
Można bowiem bez obawy o popełnienie błędu założyć, że z chwilą, gdy książęta 
cieszyńscy usuną ze swojego dworu duchownych katolickich, wystąpią również 
przeciw lokalnej organizacji kościelnej: odwracając nieco myśl możemy powie
dzieć, że nie do pomyślenia byłoby tolerowanie przez książąt cieszyńskich w swoim 
otoczeniu dworskim księży katolickich przy równoczesnej likwidacji organizacji 
kościelnej w księstwie cieszyńskim.

Inną z dróg rozpatrzenia tej kwestii jest ustalenie, kiedy ostatecznie w książęcym 
Cieszynie zostały rozwiązane tutejsze klasztory, dominikański i bernardyński. Jako 
iż oba zagadnienia się od siebie nieco różnią zakresem badań (jakkolwiek oba mają 
nas w ostateczności przybliżyć do rozwiązania interesującej nas tutaj kwestii) w tym 
miejscu zamierzamy zająć się próbą odpowiedzi na pytanie do którego momentu 
możemy mówić o obecności księży katolickich na dworze książęcym: obecności na 
tyle znaczącej, że mogli oni występować jako strona w działaniach prawnych. 
Rozstrzygnięcie tej kwestii pomoże też w rozpoznaniu położenia Kościoła Katolic
kiego w księstwie cieszyńskim w początkach XVI wieku, w dobie bezpośrednio 
poprzedzającej pojawienie się tutaj Reformacji jako nowego prądu w chrześcijańst
wie Zachodnim. Możliwość przedstawienia tego zagadnienia w formie syntetycz
nej, dotyczącej całości Kościoła lokalnego, jako instytucji, jest na obecnym etapie 
badań praktycznie niemożliwa, gdyż nawet ta kwestia nie doczekała się praktycznie 
badań, zaś wypowiadane sądy nie zostały poparte w zasadzie w ogóle analizą 
zachowanych źródeł. Również więc i ta  konstatacja skłania nas do podjęcia 
najpierw badań szczegółowych, lub przynajmniej sondażowych, zanim w przyszło
ści podejmiemy próbę opisania sytuacji Kościoła Katolickiego na tym terenie 
w średniowieczu, szczególnie zaś u jego schyłku oraz w dobie bezpośrednio 
poprzedzającej Reformację, a więc w początkach epoki nowożytnej.

Cechą charakteryzującą badania podniesionego problemu jest słaba reprezen
tatywność działań lokalnego Kościoła cieszyńskiego w źródłach. Uwaga ta  odnosi 
się zarówno do Kościoła jako instytucji, jak  i do jego poszczególnych przed
stawicieli. Jedynym wyjątkiem jest tutaj klasztor benedyktynów w Orłowej, 
jakkolwiek na tle innych fundacji benedyktyńskich na ziemiach polskich również 
i tej instytucji nie zachowała się satysfakcjonująca nas liczba przekazów, które 
umożliwiłyby nam  napisanie w pełni wyczerpującej monografii opisującej dzieje 
klasztoru w Orłowej. Wszystkie te braki powodują, że jesteśmy zmuszeni po
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stępować zaproponowaną wyżej metodą badawczą, która generalnie będzie 
polegała na analizie różnorakich drobnych wydarzeń związanych z dziejami 
Kościoła w księstwie cieszyńskim u schyłku średniowiecza, tak by — w szerszym 
kontekście —  uzyskać obraz życia religijnego naszych przodków w owym czasie, 
z drugiej zaś móc uchwycić moment, w którym możemy mówić o zwycięstwie 
Reformacji zarówno w księstwie cieszyńskim, jak  i w samym Cieszynie.

W pewnym stopniu nasze badania nad zasygnalizowanymi kwestiami wesprzeć 
mogą dyplomy dotyczące transakcji handlowych z udziałem księży katolickich z lat 
1532 i 1533, a więc z okresu, w którym według częśd wymienionych wyżej badaczy 
na dobre miało już panować nowe wyznanie. Dyplomy te mogą zarazem przyczynić 
się do uchwycenia skali obecności księży katolickich w księstwie cieszyńskim 
w pierwszych dziesiątkach lat XVI wieku.

Oto 24 kwietnia 1532 roku księżna cieszyńska, A nna18, wystawiła dyplom na 
mocy którego potwierdzała transakcję zawartą pomiędzy szlachcicem z Ropicy 
Melchiorem Sobkiem oraz księdzem Grzegorzem Liesnarem, altarystą i tym 
samym opiekunem szpitala w Cieszynie19. Melchior Sobek mianowicie, pilnie 
potrzebując pieniędzy20, zdecydował się na sprzedaż księdzu Grzegorzowi czynszu, 
jaki pobierał ze wsi Górny Żuków. Czynsz ten wynosił 2 złote węgierskie. Za ten 
czynsz Melchior Sobek uzyskał od księdza Grzegorza 30 złotych węgierskich, które 
mógł przeznaczyć na konieczne wydatki.

Czynsz miał być wypłacany przez Melchiora Sobka księdzu Grzegorzowi (a po 
jego śmierci kolejnemu opiekunowi szpitala cieszyńskiego) 2 razy w roku, 
a mianowicie na dzień świętego Jakuba oraz na dzień świętego Marcina. 
Każdorazowo wysokość uiszczanej sumy miała wynosić 1 zloty.

Omawiana transakcja nie była zwykłym aktem kupna sprzedaży, lecz w istocie 
podjętą przez księdza Grzegorza darowizną na rzecz szpitala w Cieszynie21, tyle 
tylko, że dokonaną niejako z opóźnieniem. Rzecz bowiem w tym, że na mocy 
decyzji księdza Grzegorza, wyraźnie podkreślonej w omawianym dokumencie, 
czynsz ten miał przejść na rzecz szpitala miejskiego w Cieszynie, tyle tylko, że stać 
się to miało po śmierci darczyńcy22.

Zawarta umowa została dokonana na prawach odkupu. Przewidziano bowiem, 
iż w razie, gdyby Melchior Sobek zechciał odzyskać odsprzedany czynsz (inaczej 
mówiąc, gdyby znalazł na ten cel pieniądze), nowy właściciel czynszu, ksiądz 
Grzegorz, względnie — po jego śmierci — opiekujący się szpitalem następny 
altarysta) miałby obowiązek odsprzedaży czynszu, z tym, iż nabywca musiałby 
spłacić całą sumę 30 grzywien. Tak sformułowana umowa zabezpieczała interesy 
najpierw księdza, a po jego śmierci, spadkobiercy po nim, czyli cieszyńskiego 
szpitala. W przypadku księdza — gdyż oprócz pieniędzy, które uzyskałby w okresie 
pobierania czynszu odzyskiwałby pełną gotówkę, zaś w wypadku szpitala dlatego, 
że nie wnosząc jakichkolwiek pieniędzy uzyskiwałby sumę 30 złotych węgierskich. 
W istocie więc suma ta była darowizną księdza na rzecz szpitala, tyle tylko, że jej 
realizacja miała się dokonać po śmierci księdza Grzegorza.

N a marginesie powyższych uwag pojawia się pytanie o przynależność kościelną 
księdza Grzegorza Liesnera. Otóż w omawianym dokumencie użyto między innymi 
sformułowania, iż dodatkowym celem, jaki przyświecał obu inicjatorom darowizny
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(a więc również Sobkowi z Ropicy) była wieczysta modlitwa za dusze osób 
biednych zmarłych, korzystających z pomocy szpitalnej. Obowiązek modlitwy za 
zmarłych jest jedną z katolickich powinności religijnych, stąd też wiemy, iż ksiądz 
Grzegorz był duchownym katolickim.

W niecałe pół roku później, a mianowicie 21 marca 1533 roku, miała miejsce 
kolejna darowizna na  rzecz cieszyńskiego szpitala. Tym razem dokonał jej ksiądz 
Melchior Preisner z Cieszyna, kanonik ołomuniecki. Ksiądz ten posiadał w sąsia
dującej z Cieszynem wiosce Bobrek dziedziczny folwark na prawie ziemskim23. N a 
przednówku 1533 roku sprzedał on za 12 złotych prawo do użytkowania folwarku 
mieszczaninowi cieszyńskiemu Piotrowi Nietopyrzowi. Ten ostatni miał ponadto 
uiszczać na  rzecz księdza M elchiora (a także jego ojca, Mikołaja Preisnera) roczny 
czynsz w wysokości 2 złotych, płatny w jednej racie, przypadającej na dzień 
świętego Michała. Analogicznie jak  ksiądz Grzegorz również ksiądz Melchior 
zastrzegał sobie prawo do pobierania czynszu tak długo dopóki będzie żył on oraz 
jego ojciec. Po ich śmierci czynsz miał przejść na rzecz szpitala w Cieszynie, zaś 
bezpośrednio miał się z niego utrzymywać altarysta, troszczący się o duchową 
opiekę nad biedotą korzystającą z pomocy, a także doglądający samego szpitala24.

Bardzo interesujące zastrzeżenie, dotyczące dodatkowych powinności Piotra 
Nietopyrza w związku z nabyciem przez niego rzeczonego folwarku wprowadziła 
do omawianego dokum entu księżna Anna. Otóż zastrzegła ona, że nabywca 
folwarku powinien uiszczać również dziesięcinę, która należy się biskupom 
wrocławskim oraz proboszczowi cieszyńskiemu25. Informacja ta świadczy naszym 
zdaniem o pierwszych próbach odmów uiszczania dziesięciny na rzecz lokalnego 
Kościoła Katolickiego przez przynajmniej niektórych mieszczan cieszyńskich, 
skoro księżna uznała za konieczne wprowadzenie owego zastrzeżenia. Z drugiej 
jednak strony tego rodzaju przypadki nie mogły być nagminne, skoro darczyńcy 
w ogóle uznali za sensowne wspomnieć o wieczystym charakterze nadania, którego 
przecież bezpośrednim realizatorem mieli być altaryśd położonej przy szpitalu 
świątyni. Oznacza to, że w przynajmniej jeszcze pod koniec 1533 roku nic nie 
zwiastowało, iż nadciągaj ą również na terytorium księstwa cieszyńskiego radykalne 
zmiany, które niebawem zmieniły sytuację kościelną na tym terenie.

Powstaje pytanie, jaka była wymierna wartość zarówno transakcji, jak i mającej 
nastąpić później darowizny księdza Grzegorza dla szpitala. Pewną wskazówkę, która 
może być przydatną przy próbie jej oszacowania, stanowi dla nas darowizna, jaką na 
rzecz tegoż szpitala poczynił regent Księstwa Cieszyńskiego w okresie małoletniośd 
księcia Wacława III Adam a26, Jan z Pemstejnu. Otóż dostojnik ten 2 lata wcześniej, 
w 1530 roku, darował cieszyńskiemu szpitalowi 80 groszy, czyli nieco ponad 
2 grzywny, z części należącego doń długu:27 było to więc niewiele ponad 2 razy więcej, 
aniżeli ofiarował szpitalowi ksiądz Grzegorz. Należy niemniej pamiętać, że w prze
ciwieństwie do darowizny Jana z Pemstejnu, która miała charakter jednorazowy, 
ofiara księdza Grzegorza Liesnara miała charakter stały, gdyż — przypomnijmy

owe 2 grzywny miały wpływać do kasy szpitala każdego roku.
Bezpośrednią wartość nadania można porównywać z innymi, bardzo licznymi 

transakcjami, realizowanymi w tymże czasie przez szlachtę cieszyńską oraz 
mieszczan, a także ludność wieśniaczą tego księstwa. Podajmy tu przykładowo, że



niemal w tymże czasie mieszczanin cieszyński Szczepan Malyrz sprzedał za sumę 
14 złotych stawy położone w M ostach niedaleko Cieszyna Janowi Opatowi, 
wieśniakowi z tychże Mostów. J an Opat miał też uiszczać do kasy książęcej czynsz, 
w wysokości 1 złotego rocznie28. Transakcja ta  została potwierdzona 22 kwietnia 
1531 roku przez księżnę cieszyńską Annę, zaś stosowny dokument spisał Andrzej 
Solihrach Pub Soligroch] z Cieszyna.

Dla porównania wartość czynszu z zagrody miejskiej wynosiła w owym czasie 
kilka groszy. Dowiadujemy się o tym między innymi z transakcji kupna sprzedaży, 
jaka miała miejsce 28 października 1533 roku, dokonanej pomiędzy mieszczanami 
cieszyńskimi: Kasprem Linkiem a Jerzykiem Ledwożywym. Transakcja dotyczyła 
zagrody Jerzyka Ledwożywego, położonej na skraju Cieszyna, poza murami 
miasta. W artość czynszu, jaki do kasy — tym razem książęcej — miał uiszczać 
nabywca zagrody, Kasper Linek, wynosiła zaledwie 2 grosze29.

Trudno w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie, jaką wartość nabywczą 
posiadały wymienione sumy, czyli — inaczej mówiąc — jaką ilość określonego 
towaru można było kupić za te pieniądze. Pomocnymi dla tego rodzaju porównań 
mogą być po części ustalenia Barbary Poloczkowej. Otóż, jak  podaje wymieniona 
badaczka, w okresie o którym mówimy, już za 3 grosze można było kupić między 
innymi niskie buty30. Oznacza to, iż za tę sumę można było kupić około 26—27 par 
butów. Orientacyjnie możemy też powiedzieć, iż za darowaną sumę można było 
kupić kilkadziesiąt bochenków chleba, którymi przez niemal 2 miesiące można było 
karmić przez ponad miesiąc kilkunastu przebywających zimą w szpitalu chorych 
i biednych. W  ten sposób już te dane dają w pewnym stopniu wyobrażenie 
o wartości darowizny.

D la orientacji warto również odwołać się do niemal współczesnych danych, jakie 
przekazuje nam urbarz cieszyński, spisany za życia księcia Wacława Adama w 1571 
roku. Dowiadujemy się z niego między innymi przykładowo, że 1 kamień łoju, 
wystarczający na  kilka dni oświetlania komnaty, kosztował 2 grosze, zaś masarze 
cieszyńscy płacili do kasy książęcej rocznie (na święto Trzech Króli) 24 złote 
podatku31, zaś każdy z 28 szewców, posiadających w 1577 roku w Cieszynie 
warsztat, płacił do kasy książęcej 2 razy w roku (na świętego Jana i na świętego 
Marcina) po 8 groszy podatku, czyli w sumie mniej niż 12 złotych32. W  tym 
zestawieniu obie darowizny stanowiły dla cieszyńskiego szpitala istotną wartość, 
tym cenniejszą, że z samego założenia stałą.

Darowizna księdza Preisnera jest ostatnią znaną nam aktualnie cesją społeczeńs
twa księstwa cieszyńskiego na rzecz szpitala w Cieszynie, dokonaną za czasów 
współregencji księżnej Anny. Przedstawione w tym miejscu dane są jednak 
przydatne nie tylko do badań nad ofiarnością dobroczynną społeczeństwa księstwa 
cieszyńskiego w pierwszej połowie XVI wieku, lecz stanowią także cenny ślad, 
niezmiernie pomocy w badaniach nad zmianami religijnymi, jakie miały miejsce 
w owym czasie w Europie, a które, jak  wiemy, nie ominęły również Śląska 
Cieszyńskiego: chodzi mianowicie o określenie czasu, w którym dokonało się 
zwycięstwo na tym terenie Reformacji.

W literaturze przedmiotu —  jak  wiadomo — od dawna panuje jednoznaczna 
opinia, iż w księstwie cieszyńskim zwycięstwo to dokonało się bardzo wcześnie33,
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niemal na samym początku Reformacji. Wątpliwości w tej kwestii w opardu
0 badania materiałów archiwalnych wyraziła niedawno Anna Machej34, przyj
mując, iż czas, w którym Reformacja zwyciężyła na naszym terenie przypadł nieco 
później, a także, iż nie ogarnęła w zupełności wszystkich kręgów społecznych, jak  
się przyjmuje, postulując, by w toku dalszych prac określić, kiedy fakt ten miał 
w istocie miejsce. Spostrzeżenie to  oznacza, iż istnieje potrzeba kontynuacji tychże 
badań, dzięki czemu lepiej zostanie rozpoznany ten ważny wycinek przeszłości 
Śląska Cieszyńskiego. W  tym więc kontekśde należy zastanowić się, jakie wnioski 
wypływają z przeprowadzonej wyżej kwerendy źródłowej, której celem pierwotnym 
było rozpoznanie ofiam ośd społecznej i religijnej społeczeństwa dawnego księstwa 
tieszyńskiego w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, czy też — ina
czej mówiąc — w dobie panowania tutaj dynastii piastowskiej.

Obserwacja w miarę aktywnego udziału katolickich księży deszyńskich w żydu 
gospodarczym księstwa deszyńskiego w początkach lat trzydziestych XVI prowa
dzi do następujących wniosków.

Po pierwsze brak jakichkolwiek śladów traktowania cesji na rzecz instytucji 
kościelnych, a nawet samych księży, dokonywanych przez przedstawideli społecze
ństwo księstwa deszyńskiego, zarówno szlachty, jak  i mieszczaństwa, w katego
riach tymczasowośd. Wszystkie znane nam darowizny traktowane były jako 
przedsięwzięda długofalowe, mające z założenia przetrwać czas żyda zarówno 
darczyńców, jak  i odbiorców darowizn (stąd na przykład założenie o przelaniu 
prawa do darowizny po śm ierd jej odbiorcy na rzecz instytucji kośdelnych).

Po drugie, społeczeństwo to  traktowało duchownych katolickich jako pełno
prawnych członków swojej społecznośd, zaś w transakcjach gospodarczych, jako 
w pełni akceptowanego partnera.

Po trzede, zauważamy wśród znanych nam księży ludzi bardzo zasobnych, jak
1 takich, których pozycja m aterialna nie pozwalałaby im zaliczać się do zamożniej
szych mieszkańców miast deszyńskich. Same darowizny, jakich dokonywali księża, 
pozwalają ich sytuować w kręgu średnich warstw mieszczańskich, na poziomie 
głównie rzemieślników cechowych. Stanowili więc w tutejszych warunkach war
stwę podobną do tej, k tórą  w przyszłośd tworzyli pastorzy z przełomu XVI i XVII 
wieku oraz z pierwszej połowy tego stuleda35.

Po czwarte, częstotliwość darowizn i nadań, a także założenie, iż ich efekty będą 
odczuwane również w dalekiej przyszłośd i że zarazem również w przyszłośd będą 
one do stały dyspozycji instytucji kośdelnych wskazuje na stabilizację religijną 
księstwa deszyńskiego w latach trzydziestych XVI wieku.

Po piąte wreszde, na podstawie powyższych obserwacji mamy prawo by sądzić, 
że mieszczanie deszyńscy nie odnosili się jeszcze do duchowieństwa katolickiego 
w tak niechętny sposób, jaki obserwujemy u licznych przedstawideli tych warstw 
w połowie XVI wieku, kiedy to  z transakcji gospodarczych księża zostali niemal 
wyeliminowani, zaś w to miejsce pojawiła się konfiskata dóbr kośdelnych, zarówno 
w większośti miast księstwa deszyńskiego, jak  i —  przez szlachtę — we wsiach 
szlacheckich.
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Przypisy

1 M am y tu  zwłaszcza na  myśK konieczną potrzebę rozróżnienia pomiędzy pojawieniem 
się pierwszych zwiastunów nowej nauki, a  faktycznym przez nią wyparciem religii rzyms
ko-katolickiej.

2 Por. np. W. Iwanek: Książęce m iasto piastowskie. In: Cieszyn. Zarys rozwoju miasta 
i powiatu. Pod red. J. Chlebowczyka, Katowice 1973, s. 116 nn.

3 F . Popiołek: Dzieje Cieszyna od założenia miasta do czasów najnowszych, Cieszyn 
1904, passim. Ibidem: Dzieje Śląska Austriackiego z ilustracjami. Cieszyn 1913, passim.

4 M . Landwehr von Pragenau: Geschichte der Stadt Tesc hen (bearbeitet von Walter 
Kuhn). Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, W urzburg 1976, s. 16—20,

5 K . Michejda: Dzieje Kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim. (Od Refor
macji aż do roku 1909). Wyd. 2. In: Zhistorii Kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim, 
Katowice 1992, wyd. 1. Cieszyn 1909.

6 G. Biermann: Geschichte der evangelischen Kirche Oesterreichisch-Schlesien, Prag 
1897, s. 43—46; Idem: Geschichte des Herzogthums Teschen, wyd. 2, Teschen 1894, s. 105; 
Idem: Geschichte der evangelischen Kirche ósterreichisch—Schlesiens mit besonderer 
Rucksicht au f die Gnadenkirche von Teschen, Teschen 1859.

7 A. Peter: Geschichte der Stadt Teschen, Teschen 1888, s. 25
'  F . Slama: Oesterreichisch —  Schlesien. Landschafts- Geschichts- und Kulturbilden, 

Prag 1887, s. 27,
9 K . Radda: M aterialien zur Geschichte des Protestantismus im Herzogthum Teschen. 

In: XII Jahresbericht der kJc. Staats-Realschiule in Teschen. R. 1884/1885. Teschen 1885: 
Idem: Urkundliche Beitrage zur Geschichte des Protestantismus im Herzogthum Teschen bis 
zum Toleranzpatent. In: 9 Programm der kJc. Staatsoberrealschule in Teschen. Teschen 1882

10 M . Kasperlik: D ie Reformationszeit im Herzogthume Teschen. In: „Notizenblatt” . R. 
1872, s. 85—88.

11 A. Heinrich: Versuch ber die Geschichte des Herzogthums Teschen von den altesten 
bis auf gegenwartige Zeiten, Teschen 1818

12 A. Gayda: Die kirchlichen Verhaltnisse in Teschen im Kontext der spatmittelalter- 
lichen Krisenlandschaft (um 1500). In: Die konfessionellen Verhaltnisse in T eschner Schlesien 
vom M ittelalter bis zur Gegenwart. Red. P. Chmiel, J. D rabina, Ratingen 2000, s. 11 nn.

13 H. Patzelt: D as „Kloster des Adlers” . Die Geschichte des Benediktiner klosters Orlau 
im Herzogthum Teschen. In: Archiv lu r schlesischen Kirchengeschichte. R. 50. 1992; Idem: 
Geschichte der evangelischen Kirche in ósterreichisch-SchJesien, Dulmen 1989.

14 J. Kuś: Szkice z dziejów kościelnych Śląska Cieszyńskiego, Kraków 1983, s. 13— 14.
15 I. Panic: Księstwo cieszyńskie w średniowieczu. Studia z dziejów politycznych 

i społecznych, Cieszyn 1988, passim.
16 Idem: Początki organizacji parafialnej w kasztelanii cieszyńskiej..., loc. cit.
17 Idem: Fundacja na rzecz ołtarza w kościele fam ym  we Frysztade..., loc. cit; por. 

następnie R. Dziechciarz: Parafia Simoradz w średniowieczu. „Pamiętnik Cieszyński” 1996. 
T. l l ,s .  14—20.

18 Księżna A nna deszyńska była córką margrabiego brandenburskiego Fryderyka 
I Starszego (pana n a  Ansbach). Jej ślub z księdem deszyńskim Wacławem II miał miejsce 
1 grudnia 1518 roku.

19 Listinaf Teśinska. Codex diplomaticus ducatus Tessinensis. T. [2]. Wyd. E. Nemec. 
Ćesky Teśin 1966, n r 471.

20 W  omawianym dokum ende brak informacji, jakie to  przyczyny skłoniły Melchiora 
Sobka do sprzedaży częśd podatku pobieranego od poddanych ze swojej wioski.
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21 Przypomnijmy w tym miejscu, że średniowieczne szpitale były w istocie rzeczy 
przytułkami dla bezdomnych i ubogich, i w zasadzie, w naszym rozumieniu, nie zajmowały się 
leczeniem. Lekarze bowiem udzielali pomocy w domu chorego. Oczywiście altaryści szpitala 
i pomagająca im osoba (osoby) świecka podawały przebywającym w szpitalu —  przytułku 
zioła czy inne środki, jeśli znajdująca się w przytułku osoba była chora, niemniej nie czyniono 
tego na podstawie wiedzy medycznej, lecz z tytułu chrześcijańskiego miłosierdzia. N a temat 
szpitali średniowiecznych por. K . Dola: Szpitale średniowieczne Śląska. „Rocznik Teologicz
ny Śląska Opolskiego” . T. 1. 1968, passim.

22 Transakcja ta  umknęła B. Poloczkowej, autorce najbardziej jak  dotychczas wyczer
pującej publikacji na  tem at fundacji społecznych na różne cele dobroczynne w Cieszynie. Por. 
B. Poloczkowa: Fundacje społeczne mieszkańców Cieszyna XV—XX wiek. „Pamiętnik 
Cieszyński” . T. 6. 1993, s. 25—48, por. zwłaszcza s. 33. Zbyt szybkie odejście tej badaczki, 
posiadającej znakomite rozeznanie w źródłach cieszyńskich, uniemożliwiło Jej monograficzne 
opracowanie zagadnienia, niemniej materiały, które zestawiła, są niezwykle przydatne dla 
każdego badacza zajmującego się problem atyką dawnej dobroczynności społecznej, zaś 
w przyszłości mogą stanowić cenne wsparcie dla tego, który podejmie tę ścieżkę badawczą.

23 Listinar Teśinska, nr 475.
24 W  dokumencie zastrzeżono również, iż zarówno ksiądz Melchior, jak i w przyszłości 

kolejni altaryści korzystający z darowizny, nie będą mogli żądać od Piotra Nietopyrza lub 
jego spadkobierców żadnych innych poza wspomnianym czynszem powinności.

23 „... jaky podatek ze starodavna sprawiedliwy, jakożto biskupowi, aneboli także 
fararze naszego tieszinskeho na tom ż folwarku miel, bez ujmy a szkody.”  Por. Listinar 
Teśinska, n r 475.

26 N a tem at tego księcia, a także okoliczności regencji, por. K. Jasiński: Rodowód 
Piastów Śląskich. T . H I. Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy. Wrocław 1977, s. 
197— 199.

27 B. Poloczkowa: Fundacje społeczne mieszkańców Cieszyna..., s. 33.
“  Listinar Teśinska, nr 467.
29 Ibidem, nr 479.
30 B. Poloczkowa: Fundacje społeczne mieszkańców Cieszyna..., s. 47.
31 Archiwum Państwowe w Cieszynie. Zespół Akt K om ora Cieszyńska: Urbarz Cieszyń

ski z 1577 r., sygn. 2544, karta  4 a.
32 Ibidem, karta 5.
33 Por. literaturę wymienioną w przypisach 4 —  11 oraz 13.
34 A. Machej: Sytuacja religijna w księstwie cieszyńskim po restytucji Kościoła 

Katolickiego za panow ania ostatnich Piastów. In: Pojednajcie się. M ateriały z sesji 
naukowej..., pod red. J. Budniaka i H. Rusek, Cieszyn 2000, passim.

35 Kwestię tę szczegółowo omówiła B. Poloczkowa: Materiały archiwalne o ośrodku 
protestanckim w Cieszynie w latach 1585— 1644. „Pamiętnik Cieszyński” 1992. T. 5, s. 
78—84: Ideme: Archivni m ateriały o reformaćnim stredisku v Teśine v letech 1585— 1644. 
„Teśinsko” 1981. Ć. 1. Z. 3, s. 26—28, cz. 2; Z. 4, s. 28— 30 i tekst ten jest nieco krótszą 
i nieznacznie zmienioną wersją artykułu opublikowanego w języku polskim; Idem: Archivni 
spravy o teśinskych pastorech z XVIII stoleti. Ibidem 1993. Z. 1, s. 8—9.
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