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W literaturze przedmiotu trwa od ponad 200 lat dyskusja na temat czasu zwycię
stwa Reformacji w księstwie cieszyńskim. Starsi badacze z założenia przyjęli, że Re
formacja zwyciężyła na tym terenie bardzo wcześnie, niemal bezpośrednio po ogło
szeniu słynnych 95 tez przez Marcina Lutra. Do tej grupy historyków możemy zali
czyć m.in. K.Raddę1, M.Kasperlika2, A.Petera3 czy G.Biermanna4. Ich śladami po
szedł następnie zasłużony badacz dziejów Kościoła Ewangelickiego na Śląsku Cie
szyńskim (w tym więc również i Reformacji) ksiądz dr Karol Michejda5, który w 
związku z tym, nie będąc zmuszany do sięgnięcia do istniejących materiałów archi
walnych, opowiedział się również za wczesną genezą upadku na tym terenie Kościoła 
Katolickiego, a także za ogarnięciem przez Reformację niemal całego tutejszego spo
łeczeństwa.

Kwestia czasu zwycięstwa Reformacji w księstwie cieszyńskim jest bardzo waż
na, powody zaś są następujące: po pierwsze, w przypadku, gdyby Reformacja zwy
ciężyła tutaj tuż po roku 1520, wówczas przejście Adama Wacława na katolicyzm w 
1610 r. miałoby miejsce w czwartym pokoleniu ludzi żyjących według zasad nowe
go wyznania. Oznacza to, że w zasadzie nikt spośród żyjących nie pamiętałby pod
staw religijnych Kościoła Katolickiego. Po drugie, wczesne zwycięstwo Reformacji 
dałoby czas na przetrawienie ludności Śląska Cieszyńskiego ideami nowego wyzna
nia. Odwrotnie -  późniejszy rodowód Reformacji -  odwracałby wspomniany wyżej 
porządek rzeczy.

Kwestią, która nas w tym miejscu interesuje, przyjrzał się w ostatnim czasie Idzi 
Panic przy okazji prowadzonych przez siebie badań nad dziejami Kościoła Katolic
kiego w średniowieczu, w tym zaś przypadku na przełomie średniowiecza i czasów 
nowożytnych6. W zamyśle Autora artykuł ten miał stanowić niejako zakończenie 
badań nad Kościołem Katolickim w średniowieczu7, nic więc dziwnego, że nie pod
jął on próby wyprowadzenia bardziej szczegółowych wniosków z uzyskanych re
zultatów badań. Skonstatował jedynie, że jeszcze w latach 20-tych i 30-tych XVI w. 
społeczeństwo Śląska Cieszyńskiego czyniło na rzecz księży katolickich liczne 
nadania8. W międzyczasie, w konsekwencji prowadzonych badań archiwalnych za
uważyłam, iż czas, w którym Reformacja ogarnęła znaczącą (być może przeważa
jącą) część mieszkańców księstwa cieszyńskiego, miał miejsce nieco później9, sy
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gnalizując zarazem potrzebę kontynuacji w tym zakresie badań.
Podejmując próbę odniesienia się do tych wątpliwości przyjrzyjmy się w tym 

miejscu dyplomowi wystawionemu przez Jana z Pernsteinu 31 X 1540 r. w Cie
szynie10 . Na mocy tego dokumentu Jan z Pernsteinu potwierdzał, że Erazm Rudzki 
z Rudz sprzedał księdzu cieszyńskiemu Melchiorowi Preusnerowi prawo do po
bierania corocznego czynszu w wysokości 3 złotych z części jego dóbr rodzin
nych położonych we wsi Łąka, zwanych Zawadny. Ponadto ksiądz miał prawo 
do korzystania z dwóch stawów rybnych, z których jeden położony był naprze
ciwko młyna w Łąkach.

Ksiądz Melchior Preusner wypłacił w zamian Erazmowi Rudzkiemu 64 złote. 
Erazm Rudzki zachowywał sobie prawo odkupu owych stawów, a także sąsiadu
jących z nimi przyległości. Prawo to rozciągał zresztą na swoich sukcesorów. 
Powstaje pytanie, czy ksiądz Preusner był duchownym katolickim, czy też, być 
może, księdzem ewangelickim. Otóż, jak wynika z analizy materiału źródłowe
go, ksiądz ten wywodził się z Cieszyna, był jednak w owym czasie proboszczem 
brneńskim. Co ważne, sprawował też funkcję kanonika ołomunieckiego, która 
to funkcja w ogóle nie występowała w kościołach reformacyjnych, co ostatecz
nie przesądza sprawę jego przynależności religijnej. Jeśli więc weźmiemy pod 
uwagę fakt, że kolejny ze szlachciców Śląska Cieszyńskiego podejmuje transak
cję handlową z księdzem katolickim, transakcję -  z założenia -  zaplanowaną na 
dłuższy okres czasu, w takim razie pozycja Kościoła Katolickiego musiała być 
jeszcze stabilna. Oznacza to, że nic w tym momencie nie zapowiadało jeszcze 
zwycięstwa Reformacji, chociaż -  jak sądzimy z późniejszego biegu wydarzeń -  
jej wpływy musiały się już tutaj pojawiać.

Rozstrzygnięcie więc, w jakim momencie Reformacja na Śląsku Cieszyńskim 
ostatecznie zwycięży, wymaga dalszych badań.
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