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Capella Sancte Trinitatis extra muros in Tesen 
(Z badań nad dziejami Kościoła 

w Cieszynie w średniowieczu)

W literaturze przedmiotu zajmującej się dziejami Cieszyna, a w szczególności 
panujących tutaj stosunków religijnych, problem dedykacji poszczególnych świą
tyń i wiążących się z tym wezwań traktuje się jako rzecz rozstrzygniętą: taką,
0 której już wszystko wiemy i która nie wymaga już dalszych badań. Analogicz
nie też podchodzono do liczby istniejących tutaj świątyń. Jeśli chodzi o drugą 
z wymienionych kwestii, czyli o liczbę istniejących tutaj budowli kultowych przy
pomnijmy, że -  jak jeszcze do niedawna przyjmowano -  w Cieszynie w średnio
wieczu istniały 4 s'wiątynie‘ . Pierwszą i zarazem najstarszą z nich była s'wiątynia 
pod wezwaniem s'więtego Mikołaja, położona na Wzgórzu Zamkowym, znana 
dzisiaj powszechnie jako rotunda cieszyńska2. Jej powstanie przypadało najpraw
dopodobniej jeszcze na schyłek XI wieku, co oznacza, że kościół ten należy do 
najstarszych zachowanych miejsc kultu religijnego w Polsce3. Należy jednak pod
kreślić, że spotykamy również badaczy, którzy skłonni są datować jej wzniesienie 
na czasy zdecydowanie późniejsze, a mianowicie na dwunaste stulecie a nawet na 
początek XIII wieku4.

Kolejną ze świątyń cieszyńskich była fara miejska pod wezwaniem Marii Mag
daleny, której proboszcz był zarazem dziekanem dekanatu cieszyńskiego5. Była 
ona usytuowana w miejscu, gdzie obecnie znajduje się teatr miejski. Świątynia ta 
nie zachowała się do czasów współczesnych, jako że jeszcze w XVIII wieku zosta
ła rozebrana, niemniej znana jest nam między innymi z licznych rycin, obrazów
1 nowożytnych widoków miasta6.

Następna świątynia, która istniała w Cieszynie już w średniowieczu, należała 
do tutejszego konwentu dominikańskiego7. Jej czas budowy przypadał na ostat
nie dziesięciolecia XIII wieku i początek XIV stulecia. W okresie Reformacji ko
ściół dominikański znalazł się w rękach protestantów, jakkolwiek na obecnym 
etapie badań trudno stwierdzić, jak długo trwał ten stan rzeczy. Wychodząc poza 
zakres naszych rozważań przypomnijmy, że jeszcze za rządów księcia Adama 
Wacława dominikanie powrócili do Cieszyna i odzyskali swoją świątynię. W osta
teczności jednak nie utrzymali się w tym mieście, zaś po pożarze Cieszyna w 1789
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roku i po definitywnym rozebraniu zniszczonego kościoła parafialnego została 
ona przekazana duchowieństwu świeckiemu i od tego momentu pełniła rolę fary 
miejskiej8: warto zresztą wspomnieć, że w opinii wielu nam współczesnych ko
ściół pod wezwaniem Marii Magdaleny traktowany jest jako fara cieszyńska.

Ostatnia znana do niedawna świątynia położona w Cieszynie, a mówiąc popraw
niej w bezpośrednim sąsiedztwie tego miasta, niemniej ściśle z nim związana, nosiła 
wezwanie świętego Jerzego i pełniła funkcję kościółka szpitalnego9. Obsługiwała 
zarazem mieszkańców Frysztackiego Przedmieścia10.

Nie ulega wątpliwości, że swoje miejsce modlitw posiadali w Cieszynie również 
bernardyni. Istnieje powszechna tradycja, że klasztor franciszkanów bosych znajdo
wał się w okolicach ulicy Menniczej i Kurzego Targu. W trakcie badań nad dzieja
mi obecnego rynku cieszyńskiego i tutejszego ratusza wysunęliśmy hipotezę, że 
klasztor bosaków miałby się znajdować niedaleko ratusza, mniej więcej w okoli
cach budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Tezę tę trzeba będzie zweryfikować 
w toku dalszych badań i ostatecznie potwierdzić ją, względnie odrzucić11.

Opisany stan rzeczy traktowany był do niedawna jako obowiązujący kanon 
wiedzy na temat organizacji kościelnej w Cieszynie w średniowieczu. Również 
piszący te słowa, kierując się ustaleniami starszych historyków, przez długi okres 
czasu zajmował podobne stanowisko12. Szeroko zakrojone badania archiwalne, 
realizowane w związku z podjęciem przez władze samorządowe Cieszyna przygo
towań do wydania nowej monografii miasta, przyniosły prawdziwy przełom, jeśli 
chodzi o naszą znajomość dziejów Kościoła w Cieszynie w średniowieczu. Oka
zuje się otóż, że znana nam od stuleci świątynia parafialna w Cieszynie nie była 
pierwszym, czyli najstarszym kościołem parafialnym w tym mieście. Informuje 
nas o tym nieznany dotychczas dokument, wystawiony 25X 1408 roku w Cieszy
nie, w związku z powoływaniem prokuratorów parafialnych do poboru świętopie
trza w dekanacie cieszyńskim13. W akcie tym, wygotowanym przez notariusza 
Konrada z Cieszyna, zapisano, iż rozmowy na ten temat były prowadzone „in alte 
ecclesia parochialis”, „w starym kościele parafialnym”14: oznacza to, że na po
czątku XV wieku istniały w Cieszynie 2 kościoły parafialne, stary i nowy! Źródła 
tymczasem nie pozostawiają wątpliwości, że pod względem administracji kościel
nej Cieszyn stanowił jedną parafię15. Na tej podstawie możemy wysnuć jedyny 
logiczny wniosek, a mianowicie, że starsza świątynia była pierwszym kościołem 
parafialnym w tym mieście. Jako że jak wynika z zapisek księdza Jana Leopolda 
Szersznika, kościół znany z wielu rycin z czasów nowożytnych był budowlą go
tycką, zaś czas jej powstania odnosimy na czasy lokacji Cieszyna, wobec powyż
szego owa „stara świątynia parafialna” musiała pochodzić z okresu przed lokacją 
miasta!

Po drugie, na podstawie wiedzy na temat lokalizacji kościołów parafialnych 
w średniowiecznych miastach, mamy pełne prawo by sądzić, że również stara świą
tynia parafialna znajdowała się w obrębie samego miasta. Powstaje jedynie pyta
nie, w którym dokładnie miejscu mogła się ona znajdować.

Rozpatrując tę kwestie zauważmy, że nie ulega wątpliwości lokalizacja kościo- 
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ła parafialnego pod wezwaniem Marii Magdaleny. Otóż, jak wiemy w kwartale, 
w którym powstało miasto lokacyjne, a który zamykał się w obrębie dzisiejszych 
ulic Olszaka, Głęboka, wschodnie krawędzie Placu Teatralnego oraz Mennicza, 
brak było miejsca na funkcjonowanie kos'cioła w okresie lokacyjnym. Świadczy 
o tym gęstość zabudowy i w sumie bardzo niewielka przestrzeń, którą można by 
przeznaczyć nie tylko pod sam kościół, ale również na niezbędny mieszczanom 
cmentarz. To zresztą, dodajmy, legło u podstaw usytuowania nowego kościoła 
parafialnego właśnie w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się teatr, najpewniej bar
dziej w okolicach sceny. Ów kościół parafialny znajdował się więc na styku Cie
szyna przedlokacyjnego i lokacyjnego. Dzięki temu na potrzeby cmentarza moż
na było przeznaczyć niewielką część dawnego placu targowego, co mieszczanom 
w zupełności wystarczało, jeśli dodamy, że w końcu XIV wieku społeczność Cie
szyna liczyła nie więcej aniżeli 900 mieszkańców.

Z powyższych wywodów wynika zarazem, że na terenie, na którym rozrósł się 
Cieszyn lokacyjny, nie było także miejsca dla owego starszego kościoła parafial
nego. Dzięki przeprowadzonym w ostatnich kilku latach badaniom wiemy dla 
odmiany, że przed okresem lokacji granice przestrzenne Cieszyna zamykały się 
od wschodu i południowego wschodu mniej więcej na wysokości dzisiejszej uli
cy Kominiarskiej, zaś około roku 1408 dochodziły do ulicy Olszaka, w takim 
razie obie świątynie znajdowały się w kwartale wyznaczonym przez dzisiejsze 
ulice: Menniczą, Głęboką wschodnią krawędź Placu Teatralnego, a więc w miej
scu, gdzie rozwijał się Cieszyn przedlokacyjny16.

Jeśli weźmiemy wymowę analizowanego wyżej dokumentu, skonfrontujemy 
z najstarszymi widokami miasta z XVII wieku, na których widnieje w sąsiedztwie 
kościoła parafialnego tajemnicza wieża, a także zestawimy go z ukształtowaniem 
terenu, wówczas musimy dojść do jedynego w takim wypadku wniosku, że ko
ściół ów musiał się znajdować na terenie miasta przedlokacyjnego, na południe 
od fary cieszyńskiej.

Kolejna kwestia, którą zasygnalizowaliśmy we wstępie artykułu, dotyczy we
zwań świątyń cieszyńskich. Kwerenda źródeł, jaką przeprowadziliśmy w ostatnim 
okresie czasu wykazała, że w absolutnej ich większości sytuacja w tym zakresie 
jest zgodna z tym, co znamy z badań starszych historyków. Wątpliwości nasunęły 
się nam natomiast w trakcie analizy wezwania kościoła świętego Jerzego, czyli 
dawnego kościółka szpitalnego17. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że jego 
pierwotne wezwanie było dedykowane nie tylko świętemu Jerzemu, a także Trój
cy Świętej18. Tegoroczne badania materiałów archiwalnych naprowadziły nas na 
kolejne, niezmiernie ciekawe informacje źródłowe, odnoszące się do historii tej 
samodzielnej obecnie parafii cieszyńskiej, w średniowieczu, a w dalszej kolejno
ści wiele mówiące o życiu społecznym mieszkańców Cieszyna w tej epoce. Jeśli 
chodzi o zagadnienie interesujące nas w tym miejscu, czyli o wezwanie omawia
nej świątyni, przywołajmy najpierw dokument wystawiony 13 V II1425 roku w kan
celarii księcia cieszyńskiego Bolka19. Książę potwierdzał w nim zapis dłużny na 
sumę 100 kop groszy praskich polskiej miary, które wypożyczył z zasobów domu

21



ubogich, czyli cieszyńskiego szpitala przy kościele Świętej Trójcy. W dyplomie 
tym oprócz wielu różnych stwierdzeń i zobowiązań, które wiązały się z zabezpie
czeniem prawnym transakcji, a także z tymi, które dotyczyły celu, na jaki książę 
zamierzał przeznaczyć pożyczkę, znajdujmy również informację, że w zamian za 
czynsz roczny w wysokości 4 grzywien rocznie, proboszcz kościoła pod wezwa
niem Marii Magdaleny będzie odprawiał w tej świątyni 3 msze w tygodniu. Po
twierdzenie tego zobowiązania znajdziemy w poniższym fragmencie omawia
nego aktu: „suprascriptus dominus Michael, plebanus, et sui successores hebdo- 
madis et perpetuis temporibus tres missas, videlicet Dominica die unam, sub quar- 
tro secundam et feria sexta terciam legere debit et debunt, atque erit et erunt adsc- 
tricti, in capella sepedictione domus in honorem sancte i individue Trinitatis et 
gloriosi Crucis, ibidem circa domum erecta et consecrata”20.

Dla naszych rozważań wręcz niezwykle ważne znaczenie posiada ten fragment 
przytoczonego tekstu, który mówi, że owa kaplica posiadała dwa wezwania: jed
no dedykowane Trójcy Świętej, drugie natomiast Świętemu Krzyżowi (w orygina
le „Chwalebnemu Krzyżowi”, in honorem sancte i individue Trinitatis et gloriosi 
Crucis). Zwróćmy uwagę, że jak dotychczas w literaturze przedmiotu takiego miej
sca kultu w Cieszynie, który nosiłby równolegle takie właśnie wezwania, nie od
notowano. W  identyfikacji tej kaplicy pomaga następujący fragment tekstu, w któ
rym dokładnie opisano jej położenie, a mianowicie „capella... ibidem circa do
mum erecta et consecrata21. Jako że we wcześniejszej partii tekstu jest mowa o do
mu opieki nad bezdomnymi, a zarazem, jak wiemy, w Cieszynie przez całe śre
dniowiecze i okres nowożytny nie było dwóch szpitali, wobec powyższego bez 
obawy o popełnienie błędu możemy stwierdzić, że jedyną świątynią, którą tutaj 
wymieniono, mógł być dzisiejszy kościół pod wezwaniem świętego Jerzego. Zo
stał on w sposób niewątpliwy wzniesiony w celu zapewnienia opieki duchowej 
mieszkającym w nim, bądź przebywającym bezdomnym. Oznacza to zarazem, że 
pierwotnie patronem tego kościoła nie był święty Jerzy, lecz -  obok znanej bada
czom Trójcy Świętej -  również Święty Krzyż. Powstaje wobec powyższego pyta
nie, kiedy świątynia ta przyjęła nowe wezwanie.

Rozpatrując tę kwestię zwróćmy uwagę na dyplom wystawiony 31 sierpnia 
1490 roku w Cieszynie przez księcia Kazimierza II, w którym zaświadczał on, że 
Jerzy ze Skoczowa i Zygmunt z Olesznej darowali altaryście ołtarza św. Piotra 
i Pawła w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Cieszynie 10 złotych 
węgierskich, zabezpieczonych na folwarku w Olbrachcicach, z przeznaczeniem 
na odprawianie 2 mszy tygodniowo. Z punktu widzenie naszego artykułu najważ
niejszą jest wzmianka, z której wynika, że wśród świadków znalazł się „Clemens, 
arcium bacalareus, altarista altaris sancti Georgii in capella Sancte Trinitatis extra 
muros Tesen”22, czyli „bakałarz Klemens, altarysta ołtarza pod wezwaniem świę
tego Jerzego w kaplicy pod wezwaniem Trójcy Świętej w Cieszynie”. Informacja 
ta jest zaskakująca dlatego, że wzmiankuje istnienie w Cieszynie kaplicy pod 
wezwaniem Trójcy Świętej wraz z ołtarzem świętego Jerzego. Wiemy już tymcza
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sem, że omawiany kościół szpitalny posiadał wezwanie Trójcy Świętej oraz Świę
tego Krzyża. Wiemy również, że inny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej miał 
być wybudowany w Cieszynie w końcu XVI wieku przez tutejszych luteran. Po
wyższe rozbieżności zmuszają nas do analizy omawianego dokumentu pod wzglę
dem jego wiarygodności.

Wystawcą dokumentu był książę cieszyński Kazimierz II. Osoba tego Piasta nie 
budzi wątpliwości. Nie budzi też wątpliwości dyktat dokumentu. Miał on taki sam 
charakter jak inne współczesne dyplomy, które wychodziły z kancelarii tego Pia
sta23 . Nie budzą również wątpliwości środki uwierzytelniające dokument. Na przy
kład inny ze świadków, który obok bakałarza Klemensa poświadczał omawiany 
akt, Mikołaj Kloch z Ustronia, jest osobą znaną z wielu innych dokumentów księ
cia Kazimierza II cieszyńskiego24.

Nie budzi wątpliwości także sama konstrukcja dokumentu, w tym takie jego 
elementy, jak intytulacja, lub koroboracja. Oznacza to, że w sposób niewątpliwy 
omówiony dokument, a także zawartą w nim treść musimy uznać za autentyczny. 
Skoro, jak wyżej stwierdziliśmy, w Cieszynie przez całe średniowiecze i czasy 
wczesnonowożytne funkcjonował jeden szpital, wobec powyższego bez obawy 
o popełnienie błędu możemy stwierdzić, że ołtarz wzniesiony w tym miejscu kul
tu w końcu XV wieku, dedykowany świętemu Jerzemu, wybudowany „in capella 
Sancte Trinitatis extra muros Tesen”, dał początek wezwaniu całego kościoła. 
Rozstrzygającą w naszym postępowaniu badawczym okazała się analiza kolej
nych dokumentów dotyczących szpitala w Cieszynie i jego kaplicy25. Ich lektura 
w sposób nie budzący cienia wątpliwości wskazuje, że jakkolwiek ołtarz pod we
zwaniem świętego Jerzego został wzniesiony w kościółku przyszpitalnym jeszcze 
w XV wieku, niemniej jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku dedykacja ołtarza 
nie stanowiła dedykacji całego kościoła26, czyli w owym czasie święty Jerzy nie 
był jeszcze patronem tego kościoła.

Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie kiedy miało to miejsce, warto zauwa
żyć, że wraz z upływem lat, niemniej jeszcze w okresie przedreformacyjnym, wzrosła 
dobroczynność mieszczan na rzecz omawianego ołtarza, czyli, inaczej mówiąc, 
święty ten cieszył się wśród mieszkańców Cieszyna coraz większą popularno
ścią27 . Warto następnie wskazać, że również w dobie Reformacji mieszczanie tra
towali zarówno ten kościół, jak sam szpital, jako ważną formę działalności dobro
czynnej28 .

Wyparcie starego wezwania nastąpiło na przełomie XVI i XVII wieku i wiązało 
się z dwoma wydarzeniami. Pierwszym z nich było zaniechanie odprawiania mszy 
świętych i nabożeństw w okresie Reformacji w samym kościele, drugim natomiast 
miało być wzniesienie w 1585 roku przez Katarzynę Sydonię innej kaplicy pod 
wezwaniem Trójcy Świętej, czyli dzisiejszego Kościoła pod tym samym wezwa
niem. Kaplica ta, pierwotnie drewniana, zaś od roku 1594 murowana, została w 1653 
roku odebrana protestantom cieszyńskim, a następnie, w 1659 roku rozbudowa
na. Zabiegi te sprawiły, że wśród mieszkańców Cieszyna uległa zapomnieniu pier
wotna dedykacja kaplicy/ kościoła szpitalnego, zaś w obieg codzienny weszło
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wezwanie świętego Jerzego.
Podsumowując możemy stwierdzić, że w średniowiecznym Cieszynie występo

wała nie tylko większa liczba świątyń, aniżeli sądzono jeszcze przed kilkoma laty, 
lecz także o wiele bogat sza ilość ołtarzy (oraz wezwań) przy których odprawiano 
msze święte i inne nabożeństwa. Obok bowiem znanych nam kościołów: parafial
nego, dominikańskiego, szpitalnego a także jednej z najstarszych świątyń w Pol
sce, czyli rotundy pod wezwaniem świętego Mikołaja, w dalszym ciągu funkcjo
nował tutaj stary kościół parafialny, wzniesiony w czasach przedlokacyjnych. 
Ponadto bez wątpienia swoje miejsce modłów i nabożeństw posiadali bernardyni, 
którzy przybyli do Cieszyna w końcu XV wieku.

O ile chodzi o sam kościół przyszpitalny, nie od razu nosił on wezwanie dedy
kowane świętemu Jerzemu. Jego pierwotne wezwanie odwoływało się do Trójcy 
Świętej oraz do Świętego Krzyża. Zmianę wezwania kościół ten zawdzięcza wznie
sionemu w nim w drugiej połowie XV stulecia ołtarzowi, dedykowanemu święte
mu Jerzemu. Popularność tego patrona, a także potrzeba czynów dobroczynnych 
sprawiła, ze mieszczanie dokonywali na rzecz zarówno szpitala, jak i tego właśnie 
ołtarza szereg nadań, co w sposób zdecydowany utrwaliło w świadomości miesz
kańców Cieszyna identyfikację wezwania kościoła szpitalnego z patronatem świę
tego Jerzego. W rezultacie w okresie poreformacyjnym zanikła wiedza na temat 
pierwotnego patronatu, zaś utrwalił się patronat świętego Jerzego.
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