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Adama Wacława, księcia cieszyńskiego, 
zmiana wyznania w 1610 roku 
i okoliczności tego wydarzenia

W literaturze przedmiotu poświęconej dziejom wyznaniowym księstwa cieszyńs
kiego jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci jest książę Adam Wacław. Jego 
postać interesowała wszystkich piszących o okresie reformacji i kontrreformacji na 
Śląsku Cieszyńskim. Ten właśnie Piast w okresie, w którym wyznanie luterańskie 
zdawało się zdominować społeczeństwo księstwa cieszyńskiego, dokonał nie
spodziewanej wolty i porzucił religię ewangelicką przystępując do katolicyzmu. 
Zaskakujące okoliczności tego kroku, przy braku jakiegokolwiek źródła, które 
bezpośrednio tłumaczyłoby postępowanie księcia cieszyńskiego, pociągnęły za 
sobą spekulacje historyków, którzy, co zrozumiałe, pragnęli i starali się wyjaśnić co 
kierowało Adamem Wacławem, że wprowadził tak radykalną zmianę.

Praktycznie wszyscy badacze stoją na stanowisku, że za tą decyzją kryła się 
perspektywa wielkich awansów politycznych Adama Wacława w służbie habsburs
kiej1. Tego typu opinie, będące zarazem wielką krytyką postępowania Adama 
Wacława pojawiały się praktycznie od momentu podjęcia badań historycznych 
w Cieszynie2 i funkcjonują po dzień dzisiejszy3. Formułują je, co zrozumiale, 
badacze ewangeliccy, przy czym najpełniej wyraził je, w skądinąd bardzo in
teresujących pracach Karol Michejda4, który stwierdził wręcz, że „w gruncie rzeczy 
pewne łaski królewskie zwabiły go [Adama Wacława — AM], tak samo jak 
Lichtensteina, do Kościoła rzymskiego”.

Jeśli chodzi o historyków, którzy na krok księcia patrzyli przez pryzmat 
konfesyjny tyle, że z katolickiego punktu widzenia, można stwierdzić, że w jakimś 
stopniu poddali się tej opinii, co widać wyraźnie u Franciszka Popiołka, który 
stwierdził, że „prawdopodobnie przejście na katolicyzm i połączenie się z za
grożonym Rudolfem II otwierały mu [Adamowi Wacławowi — AM] widoki 
wydatnego powiększenia swych posiadłości”5. Z rzadka tylko ograniczano się do 
skonstatowania tego kroku, zwracając uwagę na to, że wpłynął on wyraźnie na 
dalszą karierę polityczną tego Piasta6. Rozbieżność przytoczonych opinii każe nam 
ponownie postawić pytanie o okoliczności tak brzemiennego w skutki kroku 
księcia Adama Wacława.
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Przypomnijmy na wstępie, że 9 VII 1609 r. cesarz Rudolf II, zarazem król 
Czech, wydał akt prawny zwany listem majestatycznym, w którym gwarantował 
wolność wyznania ewangelikom czeskim7. Warto też w tym miejscu dodać, że już 
kilka miesięcy wcześniej, 19 III 1609 r. znaczące ustępstwa religijne przyznał 
ewangelikom węgierskim i morawskim brat cesarza, arcyksiążę Maciej, który, jak 
wiemy, z mocy delegacji cesarskiej objął rządy nad Austrią, Morawami i Węgrami. 
Mocą wspomnianego rozporządzenia marcowego zarówno panowie ewangeliccy 
jak i rady miejskie w tych krajach mogli powoływać kaznodziejów i zakładać 
cmentarze. Wreszcie 20 VIII 1609 r. podobny list majestatyczny uzyskali ewan
gelicy śląscy, którym zagwarantowano prawo do zachowania zabranych katolikom 
kościołów oraz zezwolono na wznoszenie nowych świątyń a także szkół8. Kościół 
Ewangelicki w monarchii habsburskiej znalazł się więc w takim położeniu, w jakim 
znajdował się dotąd Kościół Katolicki. Nic też nie zapowiadało, że w najbliższym 
czasie sytuacja ta ulegnie zmianie. W takim właśnie momencie, pełnym dla Kościoła 
Ewangelickiego sukcesów, książę cieszyński Adam Wacław w 1610 r. porzucił 
luteranizm i przeszedł na wiarę katolicką. Powstają w związku z tym dwa pytania: 
po pierwsze, jakie były motywy kroku książęcego, po drugie, jaka była reakcja 
środowiska ewangelickiego księstwa cieszyńskiego.

Wspomnieliśmy wyżej, że na ogół stawia się jednoznaczny wniosek, że u podstaw 
kroku księcia leżały wzajemnie ze sobą splatające się względy polityczne i material
ne9. Jeśli chodzi o względy polityczne, Adam Wacław miał jakoby w zmianie 
wyznania szukać awansu na dworze królewskim. Przypomnijmy, że w rzeczy samej 
tego rodzaju przypuszczenie nie tylko nie znajduje poparcia źródłowego, lecz nawet 
jego potwierdzenia nie znajdujemy w ówczesnych działaniach Adama Wacława na 
dworze cesarskim. Naszym zdaniem opinia ta stanowi dopasowanie później 
zaistniałych wydarzeń do wcześniejszej konwersji księcia.

Zwolennicy tego rodzaju poglądów próbują argumentować krok księcia również 
rzekomą ówczesną sytuacją polityczną10. Twierdzą ponadto, iż książę cieszyński 
jakoby obawiał się, że Habsburgowie podejmą próbę wyeliminowania swoich 
przeciwników, w pierwszym rzędzie religijnych. W ślad za tym miałaby pójść 
eliminacja z otoczenia cesarskiego wyznawców nauki Marcina Lutra11. Opinie te 
jednak nie do końca są miarodajne. Powtórzmy raz jeszcze, że cesje, jakie właśnie 
wtedy poczynili Habsburgowie na rzecz protestantów w Czechach i na Śląsku, 
a także rysująca się stabilizacja religijna i polityczna w Rzeszy nie stwarzały 
jakichkolwiek podejrzeń, by ten stan rzeczy mógł ulec w najbliższym czasie 
zmianom. Mało tego, wszystko wskazywało, że w ślad za dotychczasowymi 
osiągnięciami politycznymi mogą iść dalsze sukcesy ewangelickich księstw w Rze
szy. W 1610 r. nikt też nie przypuszczał, że w najbliższym czasie (w styczniu 1612 r.) 
może umrzeć cesarz Rudolf. Możemy natomiast bez obawy o popełnienie błędu 
stwierdzić, że tego rodzaju poglądy, które tutaj kwestionujemy, są konsekwencją 
oceny wydarzeń analizowanych z perspektywy późniejszej, w wiele lat po owych 
wydarzeniach, gdy już wszystkim było doskonale wiadomo, jak rozwinęła się dalej 
sytuacja, a nie na podstawie wiedzy, jaką dysponowali ich bezpośredni uczestnicy.

Jeśli chodzi o drugi argument, a mianowicie o obawę księcia, iż jako luteranin 
zostanie wyeliminowany z dworu cesarskiego przypomnijmy, że w szeregach
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cesarskich służyli również (choć nieliczni) protestanci. Wśród nich były osoby, 
które zajmowały nawet znaczące miejsce w armii cesarskiej. W tejże armii służył 
książę cieszyński, do tego czasu przecież luteranin. Adam Wacław pozostawał 
w służbie cesarskiej od około 1601 r. W trakcie walk Austrii z Turkami służył pod 
dowództwem arcyksięcia Maksymiliana. Nie ubiegał się o ważne funkcje dowód
cze, lecz uczestniczył bezpośrednio w walkach, m.in. jako dowódca jednego 
z niewielkich oddziałów jazdy. W latach 1601—1604 wykazał się sporą odwagą 
w czasie wypraw jego chorągwi na tyły wojsk tureckich12. Był też obecny przy 
zawarciu pokoju z Turkami w Zsitva Tórók.13

Uważa się, że konwersja Adama Wacława była krokiem nagłym, pozbawionym 
refleksji na temat zasad religijnych Kościoła Katolickiego i że — w rezultacie 
— nawet po zmianie wyznania w istocie pozostał on w dalszym ciągu protestan
tem14. Weryfikując tego rodzaju pogląd zwróćmy uwagę, że w oddziale księcia 
cieszyńskiego służyła m.in. niewielka grupa Polaków wyznania katolickiego. 
Trudno wprawdzie przypuszczać ażeby działania wojenne były sprzyjającym 
czasem na przemyślenia i dysputy religijne, jakkolwiek i tego nie da się wykluczyć. 
Tym niemniej Adam Wacław niewątpliwie był świadkiem niedzielnych i świątecz
nych praktyk religijnych jego żołnierzy i — jak można przypuszczać — niejedno
krotnie mógł w nich uczestniczyć, zwłaszcza, że w jego otoczeniu nie było w ogóle 
protestanckich księży.

Nie da się zaprzeczyć, że kontakty księcia cieszyńskiego z Kościołem Katolickim, 
czy też ściślej rzecz ujmując z religią katolicką, były na tyle żywe, że jej zasady nie 
były mu obce. Przypomnijmy zresztą, że ówczesne różnice między religią katolicką 
a ewangelicką były mniejsze aniżeli obecnie i głównie koncentrowały się na 
kwestionowaniu części sakramentów, prymatu papieskiego oraz kultu świętych. 
Jednak nawet ten ostatni element różniący Kościół Katolicki od Kościoła 
Ewangelickiego nie był tak duży jak współcześnie, skoro protestanci na ogól 
pozostawiali w świątyniach przejmowanych z rąk katolików figury świętych15. 
Wnosić więc wolno, że księciu temu znane były katolickie zasady kultu świętych.

Istnieją przesłanki, podniesione ostatnio przez J. Kwaka16 pozwalające sądzić, że 
książę ten, przynajmniej przez pewien okres, pobierał wykształcenie w Wiedniu 
w tamtejszym kolegium jezuickim. Uzyskał wówczas nie tylko znajomość łaciny 
a także innych nauk pobieranych w gimnazjach jezuickich, lecz także znajomość 
podstaw religii katolickiej. Nie można jednak zapominać, że następnie został 
oddany na wychowanie na „arcyprotestancki” dwór elektora saskiego, gdzie 
przebywał przez osiem lat, do 1594 r., co powinno uczynić z niego gorliwego 
ewangelika. Czy jednak stał się nim w istocie tego nie wiemy, skoro jezuicki model 
wychowania a także model szkoły okazał się bardzo skuteczny. Wysoko oceniali go 
też współcześni mu innowiercy (w przeciwieństwie zresztą do niektórych katoli
ków), jak np. Franciszek Bacon a nawet Jan Amos Komeński17. O skuteczności 
tegoż wychowania niech świadczy niemal nieznany fakt, iż jezuitą został Jan 
Trzanowski, który był jednym z wnuków najwybitniejszego pastora protestanc
kiego w Europie Środkowej na przełomie XVI i XVII w., poety, teologa, zwanego 
też przez współczesnych „słowiańskim Lutrem”, księdza Jerzego Trzanowskiego18, 
pochodzącego z Cieszyna, a działającego w Czechach (okolice Pragi), na Mora
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wach (Wałaskie Międzyrzecze), w księstwie cieszyńskim (Bielsko) oraz na Słowacji 
(Liptovsky Mikulaś)19. Czynnikiem który mógł teoretycznie sprzyjać podtrzyma
niu przez Adama Wacława gorliwości protestanckiej był fakt, że w szeregach 
habsburskich walczyli również, jako poddani cesarscy, ewangelicy siedmiogrodzcy, 
węgierscy i spiscy. Nie posiadali oni jednak własnego pastora, bądź przynajmniej 
kaznodziei, nie mogli też odprawiać swoich nabożeństw. Niewątpliwie nie prze
szkadzało im to w zachowaniu swojej świadomości wyznaniowej, zważywszy, że 
luteranie nie są zobowiązani do uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach.

Wymienione okoliczności w sposób niejako automatyczny ograniczały kontakty 
księcia cieszyńskiego ze swoją religią i w jakiś sposób mogły przyczynić się do 
osłabienia więzi łączących go z Kościołem Ewangelickim20.

Wyrażone wyżej wątpliwości każą nam powrócić do pytania, jakie były istotne 
przyczyny konwersji Adama Wacława na katolicyzm. Motywy polityczne już 
wstępnie odrzuciliśmy. Rozpatrzenie kontekstu, w jakim się ten fakt dokonał, 
umacnia nas w przekonaniu, że krok księcia nie był pochodną politycznych 
kalkulacji cieszyńskiego Piasta, tym bardziej, że — paradoksalnie — w tym 
konkretnym momencie (wspomniane wyżej liczne sukcesy i postępy protestantów 
w Rzeszy, a zwłaszcza w Czechach i na Śląsku) zmiana wyznania przyniosła mu 
więcej strat niż zysków politycznych. Mamy tu na uwadze fakt, że większość książąt 
śląskich (nie wspominając już o licznych panach czeskich i morawskich) przynale
żała do Kościoła Ewangelickiego, w tym zaś środowisku Adam Wacław najczęściej 
się obracał. Książę cieszyński musiał być świadom tego, że porzucenie Kościoła 
Ewangelickiego będzie traktowane przez jego dotychczasowych konfratrów w ka
tegorii zdrady i tak też w istocie ten krok przyjęto. Warto podnieść, że ograniczeniu 
uległy w tym momencie jego kontakty z okolicznymi magnatami protestanckimi, 
jak np. panami na Pszczynie czy Bielsku, a także Hohenzollernami z Kamiowa21. 
Z pewnością też boczyła się na czyn księcia w większości protestancka szlachta 
księstwa cieszyńskiego.

Źródła, którymi dysponujemy nie pozwalają na rozstrzygnięcie tych wątpliwości, 
tak więc zmuszeni jesteśmy do formułowania przypuszczeń wyłącznie w kontekście 
ówczesnej sytuacji politycznej, nie tylko zresztą w wymiarze ogólnośląskim czy 
nawet monarchii habsburskiej, lecz także księstwa cieszyńskiego. Zwróćmy 
ponownie uwagę, że w wymiarze ogólnośląskim bądź krajów Korony świętego 
Wacława wystawienie przez cesarza wspomnianych na wstępie przywilejów dla 
protestantów powinno być dodatkowym czynnikiem przemawiającym za trwaniem 
w wierze ewangelickiej. Wbrew poglądom funkcjonującym w literaturze przed
miotu, Adam Wacław nie mógł też liczyć na to, że zmiana wyznania przyniesie mu 
awans w hierarchii politycznej na urzędach śląskich22, gdyż godność starosty 
śląskiego była obsadzona i nic w tym momencie nie wskazywało na to, iż mogą tu 
zajść jakiejś zmiany. Nie mógł również Adam Wacław oczekiwać na awanse 
w służbie cesarskiej na ważniejszych urzędach w Czechach, gdyż prawo czeskie 
nakazywało, by pełnili je Czesi i to wywodzący się ze stanu pańskiego, książę 
cieszyński nie był zaś Czechem, nigdy też nie był traktowany przez nich jako Czech. 
Nie miał również szansy na objęcie godności urzędniczych w Austrii, gdyż te 
ostatnie były zastrzeżone stosownie dla panów austriackich23.
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Zmiana wyznania nie była mu potrzebna do kariery wojskowej, jako że —jak już 
wiemy — w armii cesarskiej i to na wysokich stanowiskach służyli również 
innowiercy, a także obcokrajowcy. W szeregach cesarskich służył m.in. generał 
Boucuoy, który w 1619 r. wiódł jedną z armii habsburskich do Czech, oraz generał 
Dampierre, który prowadził wojska habsburskie przeciwko Morawom24.

Jeśli chodzi o księstwo cieszyńskie sytuacja była dosyć podobna. Te elity 
społeczne, a mianowicie szlachta księstwa cieszyńskiego i tutejsze mieszczaństwo, 
z którymi książę się kontaktował, były w większości protestanckie. Nie ulega 
wątpliwości, że zadłużony książę, zabiegający często u szlachty o pożyczki, nie 
posiadał motywów ekonomicznych by przejść na katolicyzm, skoro katolicka część 
społeczeństwa została w większości wypadków zepchnięta w toku reformacji do roli 
drugoplanowej, była tym samym słaba ekonomicznie i siłą rzeczy nie mogła 
stanowić dla Adama Wacława podpory w jego kłopotach finansowych25.

Pewnym wytłumaczeniem kroku książęcego mogłaby być obietnica cesarza 
Rudolfa II poczyniona na rzecz Adama Wacława, iż w zamian za jego poparcie 
w walce z Maciejem, książę cieszyński otrzyma w nagrodę księstwa opawskie 
i karniowskie26. Tego typu opinie formułowane w literaturze przedmiotu nie 
znajdują jednak poparcia źródłowego27.

Zwróćmy wreszcie uwagę, że decyzja księcia o zmianie wyznania dokonała się 
nagle i zaskoczyła wszystkich. Uważa się, że książę, nie posiadający specjalnych 
tajemnic przed otoczeniem, raczej nie kryłby takiego zamysłu, gdyby przygotowy
wał się do niego przez dłuższy czas. Naszym zdaniem również i ten pogląd stoi pod 
znakiem zapytania. Przybywając w r. 1610 do Cieszyna, książę przyprowadził tutaj 
ze sobą jezuitę Jerzego Dingenauera28. Był już więc przygotowany do podjęcia tego 
kroku, bądź też, choć przyznajemy sami, iż jest to śmiała, pozbawiona podstaw 
źródłowych hipoteza, już wcześniej dokonał konwersji, w Cieszynie jedynie uczynił 
to publicznie, celem dania przykładu swoim poddanym. Z przedstawionych racji 
zdaje się wynikać wniosek, że Adam Wacław dojrzewał do tego kroku przez dłuższy 
czas29, zaś ostateczna decyzja była konsekwencją pewnego impulsu, który było mu 
o tyle łatwiej zrealizować, że, jak wspomnieliśmy wyżej, miał on okazję do 
zapoznania się z zasadami religii katolickiej.

Konkludując wypowiedziane wyżej uwagi dotyczące porzucenia przez księcia 
Adama Wacława religii protestanckiej i przejścia na łono Kościoła Katolickiego 
opowiadamy się za innym wytłumaczeniem kroku księcia, aniżeli przyjmuje się 
dotąd w literaturze przedmiotu. Przyjmujemy mianowicie, że Adam Wacław 
nawrócił się pod wpływem nieznanych nam bliżej przeżyć i przemyśleń wewnętrz
nych. Niemały wpływ na jego krok mogło mieć dłuższe przebywanie w otoczeniu 
żołnierzy katoliclrich pochodzących z Polski, służących w jego oddziale w czasie 
walk z Turkami. Bez wątpienia natomiast jego krok nie był podyktowany 
bezpośrednimi nadziejami na konkretne korzyści materialne w sytuacji, gdy 
niewiele wcześniej protestanci w Czechach i na Śląsku otrzymali od cesarza Rudolfa 
znaczące przywileje.

Ostatecznie krok księcia przyniósł mu sporo kłopotów w jego śląskim środowis
ku, w którym tak wielką rolę odgrywali tutejsi protestanccy feudałowie. Nie ulega 
zas wątpliwości, że książę Adam Wacław decydując się na zmianę wyznania musiał
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być świadom kłopotów, jakie go czekają. Powtórzmy zatem raz jeszcze, że naszym 
zdaniem konwersja Adama Wacława była konsekwencją przede wszystkim przeżyć 
religijnych, a nie kalkulacji politycznych bądź materialnych.
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Geschichte der evangelischen Kirche in Ósterreichisch-Schlesien, s. 16— 18; M . Landwehr von 
Pragenau: Geschichte der Stadt Teschen, Wurzburg 1976; F. Popiołek, Dzieje Śląska 
Austriackiego..., ilustracjami, Cieszyn 1913, s. 97.

10 G.Biermann: Geschichte des Herzogthums Teschen, s. 48; Opinię tą powtarza również 
F. Popiołek (por. Adam Wacław (1574— 1617), Polski Słownik Biograficzny I, Warszawa 
1935, s. 19).

11 G.Biermann: Geschichte des Herzogthums Teschen..., s. 48
12 Kriegsarchiv Wien, Maximilian’s Kriegsmaterialien (zu der Zsitva Tórók Zeit). T. 2, k.

 2 jg
13 Ibidem, k. 108—111.
14 K. Radda: Materialien zur Geschichte des Protestantismus im Herzogthum Teschen 

(W:) XII. Jahresberichtder K. K. Staats-Realschule in Teschen, R. 1884/85, Teschen 1885, s. 
2—3.

15 J. Harasimowicz: Sztuka księstw górnośląskich wobec konfliktów ideowych wieku 
Reformacji, (W:) Śląskie dzieje mistrzów architektury i sztuki, pod redakcją E. Chojeckiej, 
Katowice 1987, s. 15 nn; Tenże: Treść i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji 1520 - 1650, 
Wrocław 1986; J. Pokora: Słowo i obraz w programie ideowym protestanckich kazalnic 
śląskich XVI i 1 pot. XVII wieku. (W:) Słowo i obraz. Materiały sympozjum Komitetu Nauk 
o Sztuce PAN, pod red. A. Morawińskiej, Warszawa 1982, s. 151—170. Warto również 
zwrócić uwagę na przemyślenia na ten temat E. Chojeckiej: Die protestantische Kunst in 
Oberschlesien-Anfsieg und Krisensituationen. Bemerkungen zum gegenwartigen For- 
schungsstand. (W:) Reformationund Gegenreformation in Oberschlesien. Die Auswirkungen 
auf Politik, Kunst und Kultur im ostmitteleuropaischen Kohtext, Bd. III. Red. T. Wunsch, 
Berlin 1994, s. 147— 167, a zwłaszcza 151—157.

16 J. K. [Jan Kwak]: Adam Wacław (1574— 1617). (W:) Książęta i księżne Górnego 
Śląska, Katowice 1995, s. 9.
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17 Zakon jezuicki — Societas Iesu — założony został przez świętego Ignacego Loyolę 
i zatwierdzony przez papieża Pawła III w 1540 r. Wśród kilku najważniejszych zadań stawiał 
sobie za cel katolickie wychowanie młodzieży. Jego zasady zostały opracowane na polecenie 
generała zakonu, Klaudiusza Aqua Vivy, który powołał w tym celu specjalną komisję, w skład 
której weszło sześciu wybitnych pedagogów jezuickich. Zapoznali się oni z metodami 
pedagogicznymi, akceptowanymi w ówczesnym szkolnictwie europejskim, w tym również 
protestanckim. Sformułowali następnie program nauczania, który, jeśli chodzi o zakres 
nauczania łaciny, retoryki oraz fascynacji antykiem, zbliżony był do programu szkół 
protestanckich. Różnił się od nich bardziej precyzyjnym podziałem materiału na odpowiednie 
klasy, a także podejściem do ucznia i zasadą systematycznego powtarzania i ugruntowywania 
materiału (tygodniowego, miesięcznego, semestralnego i rocznego). Por. E. Alvarus, In- 
stitutiorum grammaticarum libri primi epitome (korzystaliśmy z wydania: Utini 1735, s. 
2—13). Warto podnieść, że w przeciwieństwie do tych ostatnich i w ogóle w przeciwieństwie 
do metod panujących w szkołach, jezuici zakazywali bicia uczniów, znęcania się nad nimi, 
a także troszczyli się o ich dobre wyżywienie i równie dobre wychowanie fizyczne. Szerzej por. 
S. Bednarski: Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury 
i szkolnictwa polskiego, Kraków 1933.

18 Jan Trzanowski był synem Samuela, który ukończył luterańskie studia teologiczne, 
a w 1653 r. został dziekanem w Liptovskym Svatym Mikulaśu. Wprawdzie z powodu pewnych 
zatargów musiał stąd w 1672 r. odejść, lecz po dwóch latach został przywrócony do swojej 
funkcji. Niewiele później powierzono mu zwierzchnictwo nad tutejszymi luteranami a także 
współwyznawcami z okolicznych wiosek, czyli, inaczej mówiąc, powierzono mu urząd 
seniora. Zmarł przed 1685 r. Samuel znany był swoim współwyznawcom jako pastor 
niechętny katolikom, których niekiedy w swoich kazaniach obrażał, dowodził też sys
tematycznie wyższości teologicznej protestantyzmu nad katolicyzmem. Podejmował liczne 
próby nawracania okolicznych katolików na luteranizm, nie cofając się przed różnymi 
formami przymusu. W tej atmosferze wyrósł jego syn, Jan, żywiący również nieprzyjazny 
stosunek do katolików. Wdawał się też w swego rodzaju próby nawracania swoich katolickich 
kolegów. W takcie jednej z dysput zaczął powątpiewać w słuszność kwestionowania przez 
Lutra biblijnych podstaw prymatu papieskiego oraz oderwania przez niego części Kościoła od 
Rzymu. Wątpliwości te doprowadziły do bliższego zaznajomienia się z zasadami religii 
katolickiej. Doszedł m.in. do wniosku, iż nauka Lutra o piekle, spowiedzi, małżeństwie 
(kwestionowanie sakramentalności małżeństwa, rozwody), jest całkowitym zaprzeczeniem 
nauki Chrystusa. Po ukończeniu szkoły' elementarnej podjął naukę w gimnazjum, a następnie 
studia teologiczne na uniwersytecie we Wiedniu i wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po 
święceniach kapłańskich i ślubach zakonnych na własną prośbę został skierowany na Orawę, 
by naprawiać, jak uważał, błędy ojca. Podjął się wśród tamtejszej ludności protestanckiej misji 
nawracania na katolicyzm, a także podtrzymywania w wierze katolików zagrożonych przez 
innowierców nieustannymi prześladowaniami, a dodajmy, że były to czasy skazania na śmierć 
męczeńską świętego Melchiora Grodzieckiego. Tych pierwszych pozyskiwał wielką skrom
nością, przykładnym życiem, wspaniałymi kazaniami, a także ogromną ofiarnością, wspiera
jąc ubogich obojga wyznań. Znany też był jako człowiek wielkiej i głębokiej modlitwy. 
Znienawidzony przez przywódców protestanckich na ich polecenie został pochwycony (przez 
żołnierzy Imre Tókóly’ego). Poddany ostrym naciskom, by powrócił do kościoła protestanc
kiego, odmówił. Mamy też podstawy by przypuszczać, że odmówił również ojcu, który na 
prośbę oprawców przybył, by namówić syna do porzucenia katolicyzmu. Poddany został 
wówczas ostrym torturom, w trakcie których nie tylko nie wyrzekł się wiary, ale bezustannie 
modlił się za oprawców, co tych ostatnich doprowadzało do prawdziwej wściekłości. Nie 
mogąc złamać jego ducha, skazano go na ścięcie. Wyrok wykonano w Dolnym Kubinie 
w 1680 r. Por. Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Liptovskym Svatym
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Mikulaśu, akta luźne; Ustredni Archiv v Rużomberoku, zbiór akt: Religijni spravy XVII 
storoćia.

19 Por. J. Szymik: Życie Jerzego Trzanowskiego. (W:) Ks. Jerzy Trzanowski. Życie, 
twórczość i znaczenie, Czeski Cieszyn 1992, s. 12— 14; I. Panic: Środowisko rodzinne Jerzego 
Trzanowskiego 1592—1637. Tamże, s. 17—18.

20 Trzeba leż dodać, że ewangelikom służącym w armii cesarskiej nie było wolno 
demonstrować swoich uczuć religijnych. Nie sprzyjał temu również czas wojny, a także 
naturalne w takich okolicznościach zachowania żołnierzy, zdała będące od chrześcijańskiego 
pojęcia miłosierdzia. Poza tym nie wiemy, czy w oddziale bezpośrednio dowodzonym przez 
Adama Wacława walczyli ewangelicy. Trudno zresztą sobie wyobrazić, by książę, feudał, co 
przecież nie ulega wątpliwości, znajdował czas i ochotę na bratanie się z szeregowymi 
żołnierzami, pomimo, iż jego szarża oficerska była niewysoka.

21 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej, Archiwum książąt 
Sułkowskich, Korespondencja Sunegków, zespół nieopracowany, sygn. brak.

22 R. Janik: Ein slavischer Luther. (W:) Gustav Adolf Kalender 1992, Kassel, s. 48—50; 
K. Michejda, Dzieje Kościoła ewangelickiego..., s. 31; A. Schmidt: Reformation und 
Gegenreformation in Bielitz und Umgebung, Wien 1907, s. 19—23.

23 J. Kapras: Pravni dejiny zemi Koruny Ćeske. Dii druhy: Dźjiny statniho zfizeni, Praha 
1910, s. 117—124.

u P. Broucek: Feldmarschall Boajuoy ais Armeekommandant, 1618 bis 1620. (W:) Der 
DreiBigjahrige Krieg. Beitrage zu seiner Geschichte, Schriften des Heersgeschichtlichen 
Museums in Wienn, Wien 1976, s. 25—58.

23 O problemach finansowych księcia Adama Wacława por. G. Biermann: Geschichte 
des Herzogthums Teschen..., s. 128 130.

34 K. Michejda: Dzieje Kościoła ewangelickiego..., s. 31; F. Popiołek: Dzieje Cieszyna od 
założenia miasta do czasów nowszych, Cieszyn 1904, s. 23; G. Biermann: Geschichte der 
herzogthumer Troppau und Jagendorf, Teschen 1874, s. 309.

27 Śladów tego rodzaju obietnic nie znaleźliśmy w trakcie kwerendy archiwalnej. 
Dodajmy zresztą, że księstwa te miały przejść w ręce innych zwolenników Rudolfa. Ponadto 
uważamy, że do tego czasu Adam Wacław związany był z arcyksięciem Maciejem, a nie 
cesarzem.

28 KC, Szersznik sygn. D D 1 18, D D IV  19a; G. Biermann: Geschichte des Herzogthums 
Teschen..., s. 134.

s  W tej kategorii można traktować fakt, że Adam Wacław, mimo że był od 9 lat 
wdowcem nie ożenił się ponownie. Dostępne dla niego, możliwe mariaże, wymagały 
ponownego wiązania się z dworami protestanckimi.
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