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Inskrypcja księcia cieszyńskiego 
Fryderyka Wilhelma z roku 1624

W lapidarium1 znajdującym się na dziedzińcu Muzeum w Cieszynie znajduje się 
pewna grupa szczątków kamiennych, zaopatrzonych w napisy, względnie ich 
fragmenty, pochodzące zarówno z czasów mniej odległych, przede wszystkim 
z XIX stulecia2, jak i o wiele starszych3, niekiedy bardzo nieczytelne. Jednym z nich 
jest napis na otoce górnej części portalu o wymiarach 150 cm x 26 cm4. Napis jest 
wykonany dość staranną majuskułą, dedykowany księciu cieszyńskiemu Frydery
kowi Wilhelmowi z 1624 r., następującej treści:

/FRIDERICUS GWILELMUS D[EI] G[RATIA] IN SILESIA TESCHINEN- 
SIS / ET MAIORIS GLOGOVIAE DUX NEC NON PRIMAE PARTIS 
/ SILESIAE BELLI PRINCEPS POSUIT ANNO MDCXXIIII. /

W tłumaczeniu na język polski tekst ten brzmi: [kamień ten] w roku 1624 położył 
[panujący] na Śląsku Fryderyk Wilhelm książę cieszyński i Wielkiego Głogowa, jak 
również naczelny dowódca wojsk pierwszej części Śląska.

Okolicznością, która dała asumpt do sporządzenia tego napisu, był powrót 
księcia Fryderyka Wilhelma do Cieszyna z zagranicy, gdzie został wysłany po roku 
1610 przez ojca, księcia Adama Wacława, celem zapewnienie mu wychowania 
katolickiego i odpowiedniego wykształcenia5. Po śmierci Adama Wacława 
w 1617 r.6 władzę nad Księstwem i opiekę nad nim sprawowali regenci: biskup 
wrocławski, arcyksiążę Karol Habsburg, książę Karol von Lichtenstein i starosta 
opolski Jerzy Oppersdorf. Po roku 1618 ich regencja ustała, tym niemniej książę 
Fryderyk Wilhelm w dalszym ciągu przebywał poza granicami Księstwa. Po 
ukończeniu kolegium jezuickiego związał się z obozem cesarskim, poprzez jeden 
z najbardziej procesarskich dworów, monachijski7. Efektem tych kontaktów było 
powierzenie Fryderykowi Wilhelmowi zadania obrony Przełęczy Jabłonkowskiej 
przed wojskami księcia siedmiogrodzkiego Bethlena Gabora, w związku z kolej
nymi działaniami, jakie ten ostatni podjął przeciw cesarzowi: właśnie w rezultacie 
tej decyzji powrócił on po długiej nieobecności do Cieszyna, co postanowił uczcić 
przytoczoną wyżej inskrypcją, umieszczoną uprzednio na portalu otwierającym 
wejście do pomieszczeń zamku książęcego.



Przypisy

1 Lapidarium —  termin używany przez archeologów, muzealników i historyków sztuki 
na oznaczenie miejsca w którym przechowywane są kamienne pozostałości z zabytków (na 
przykład nagrobnych), detale architektoniczne, fragmenty rzeźb, lub też okazy kamieni 
naturalnych. Termin urobiono od łacińskiego słowa lapis, lapidis, kamień; lapidarius, -a, -um 
— kamienny. Por. też lapidarius, -ii — kamieniarz.

2 Między innymi znajduje się tutaj fragment cokołu z bliżej nieoznaczonego pomnika, 
niekoniecznie cmentarnego, z napisem majuskulnym ANNO 1883, o wymiarach 57 cm x 28 
cm. Z 1901 r. pochodzi podpis kamieniarski na popiersiu Franciszka Szuberta: K. 
SCHERZEK /  1901.

3 Wymienimy wśród nich po 2 portale, z których pierwszy pochodzi z jednego 
z okolicznych zameczków szlacheckich, względnie (co jest mniej prawdopodobne, zważywszy 
na kamieniarkę portalu) kościołów ze wsi podcieszyńskich, z datą i literami umieszczonymi 
w jego szczycie: 16 /  IL / 56. Drugi portal pochodzi z nieznanego nam kościoła i posiada 
zapisaną datę 1611: data ta nawiązuje zapewne do przejęcia owej świątyni przez katolików po 
przejściu przez księcia Adama Wacława na katolicyzm w 1610 r. Nie nawiązuje natomiast do 
daty budowy świątyni, na co wskazuje kamieniarka portalu, którą ostrożnie możemy datować 
na wiek XV. Niewiele wiemy na temat trzech kolejnych zabytków epigraficznych, które 
dotrwały do nas w szczątkowej postaci, a które znajdują się na blokach kamiennych. Pierwszy 
z nich został umieszczony na cokole (fragmencie nagrobka?), na którym została wybita data 
1656. (Na nim właśnie umieszczone zostało popiersie Szuberta). Drugi natomiast to blok, 
zapewne pochodzący z końca XVIII wieku (być może wykonany w związku z licznymi 
pogrzebami po pożarze Cieszyna w 1789 r.?), przykrywający grób lub grobowiec, o wymia
rach 43 cm x 106 cm x 19,5 cm, na którym znajduje się bardzo mocno zatarty napis, 
z którego przetrwał jedynie fragment Ex(...) funeribus (z... pogrzebów). Ostatnia z pozostało
ści kamiennych, o wymiarach 32 x 20 cm, zawiera fragment mało starannie wykonanego 
napisu majuskulnego, rozmieszczonego w dwóch wierszach, obejmującego jed vnie datę /1779 
/  16 JUN1I /.

4 Sam napis zajmuje przestrzeń 113 x 22 cm. Wysokość liter wynosi 4 cm [dużych] i 2,6 
cm mniejszych.

5 Dodajmy w tym miejscu, że książę ten kształcił się w gimnazjum jezuickim w Mona
chium: tamtejsi jezuici kładli nie tylko duży nacisk na wychowanie fizyczne (o co zresztą dbali 
w większości placówek), lecz również na wychowanie wojskowe.

6 K. Jasiński: Rodowód Piastów Śląskich. T. III: Piastowie opolscy, cieszyńscy 
i oświęcimscy, Wrocław 1977, s. 203—204.

7 H. Dollinger: Kurfurst Maximillian I von Bayem und Justus Lipsius. Eine Studie zur 
Staatstheorieeinesfruhabsolutistischen Fursten, Archiv fur Kirchengeschichte. T. 46,1964, s. 
227 nn.
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