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ARTYKUŁY

Michael Morys-Twarowski
CIESZYN

Przyczynki do genealogii Piastów cieszyńskich
wXVIw.

Genealogia Piastów doczekała się pomnikowego opracowania autorstwa O.
Balzera1, w którym pominięto przedstawicieli śląskiej linii tej dynastii. Tę lukę
w polskiej nauce historycznej uzupełnił inny znakomity mediewista, K. Jasiński2,
który opracował także genealogię Piastów cieszyńskich3. Od tego czasu minęło
już ćwierć wieku. W międzyczasie ukazało się kilka artykułów zawierających nowe
ustalenia dotyczące genealogii Piastów cieszyńskich4. Poszczególni przedsta-
wiciele tej gałęzi Piastów doczekali się opracowań w różnego rodzaju słownikach
biograficznych5. Mimo tego, genealogia Piastów cieszyńskich zawiera jeszcze
wiele kwestii dyskusyjnych, niewyjas'nionych lub zgoła nie poruszanych
w literaturze. Pragnę zaznaczyć, że korzystałem niemal wyłącznie ze źródeł już
opublikowanych, ale chciałem uzupełnić wiedzę o genealogii Piastów cieszyńskich
kilkoma spostrzeżeniami.

Do Piastów cieszyńskich zaliczono wszystkich potomków po mieczu Mieszka,
księcia cieszyńskiego i os'wiccimskiego, oprócz descendentów Władysława
os'wiccimskiego (syna Mieszka cieszyńskiego) i Przemysława os'wiccimskiego
(syna Przemysława I Noszaka).

Wacław II. Literatura datuje ślub Wacława II z Anną, córką Fryderyka Starszego,
margrabiego brandenburskiego na Ansbach, na dzień 1 XII 1518 r.6 Do tego poglądu
przychylał się także K. Jasiński7, który zwrócił jednak uwagę na przekaz W.
Thomendorfa. Z wspomnianej relacji wynika, iż Wacław II ożenił się wczes'niej niż
Fryderyk II, książę legnicki. Ten ostatni poślubił Zofię, córkę Fryderyka Starszego,
14 XI1518 r.8 Sądzę, że można przyznać rację Thomendorfowi, albowiemjego relację
potwierdza przekaz E. Tilischa. Tilisch podaje, że Wacław II ożenił się 3 VI1518 r.9

Z moich ustaleń wynika, że wczes'niej w literaturze nie zwrócono uwagi na tę datę.
Biorąc pod uwagę wiarygodność informacji Tilischa można przyjąć, że Wacław II
poślubił Annę, córkę Fryderyka Starszego, 3 VI, a nie 1 XII 1518 r.10

Zofia. Druga córka Wacława III Adama z pierwszego małżeństwa odziedziczyła
imię po zmarłej w 1541 r. siostrze ojca". Data jej narodzin, jak wynika z moich
ustaleń, nie znalazła oddźwięku w korespondencji jej dziada macierzystego Jana
z Pernsteinu, mimo iż znalazły się w niej wzmianki o Fryderyku Kazimierzu i Annie,
starszym rodzeństwie Zofii. Można wywnioskować, że Zofia przyszła na s'wiat
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w czasie, gdy stosunki Wacława III Adama z Janem z Pemsteinu nie były najlepsze.
W konflikcie między zięciem a teściem jako rozjemca w 1547 r. występował sam
cesarz Ferdynand I12. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki skłonny byłbym
datować narodziny Zofii na lata 1545-1547. Podane ramy czasowe są hipotetyczne,
dlatego należy zaopatrzyć je w znak zapytania. Popierać je zdaje się przesłanka
logiczna. Trudno wytłumaczyć co najmniej pięcioletnią różnicę wieku między
drugim a trzecim dzieckiem Wacława Adama i Marii z Pernsteinu13. Teoretycznie
jest możliwe, że między Anną a Zofią na s'wiat przyszły pominięte przez źródła
dzieci zmarłe w niemowlęctwie bądź urodzone martwe, ale wydaje się to wątpliwe.

Dotychczasowa literatura nie zajęła się bliżej datą zgonu Zofii, zadowalając się
lakonicznym stwierdzeniem, iż zmarła w młodym wieku. Opiera się w tym
wypadku na wiarygodnym przekazie Tilischa14.

Literatura w większości przyjmuje istnienie nieznanej z imienia córki Wacława
Adama i Katarzyny Sydonii, która zmarła wkrótce po 23 II 1569 r.15 Jedynym
źródłem informującym ojej istnieniu jest list Wacława III Adama z 23 II 1569 r.,
w którym zawiadamiał radę miejską Cieszyna o chorobie swojej córki i prosił
o dostarczenie lekarstw16. Ze znanych dzieci płci żeńskiej wspomnianego księcia
cieszyńskiego w tym czasie żyć mogła Zofia, gdyż nie znamy jej daty zgonu.
Sądzę, iż do niej, a nie do jakieś bliżej nieznanej córki Katarzyny Sydonii, odnosi
się list z 23 II1569 r. Wspomniany list znał także A. Kaufmann, z którego relacji
można wywnioskować, że córka Wacława Adama zmarła zapewne po 23II1569 r.17

Warto zaznaczyć, że w źródłach, pomijając list z 23 II 1569, nie zachowały się
wzmianki na temat córki Wacława Adama z drugiego małżeństwa urodzonej krótko
po 1567 r., a zmarłej po 23 II 1569 r. Nie wspomina o niej Kaufmann, któremu -
jak już wspomniałem - znany był list, będący jedynym dowodem na jej istnienie.
Cieszyński burmistrz nie wymienił także wśród dzieci Wacława III Adama z drugiego
małżeństwa jego niewątpliwej córki Anny Sybilli. Należy zwrócić uwagę na przekaz
dobrze poinformowanego Tilischa, który zna jedynie dwie córki Katarzyny Sydonii.

Raczej nie powinno ulegać wątpliwości, że list z 23 II 1569 r. mówi o jednej
z córek Marii z Pernsteinu. W liście nie podano imienia cieszyńskiej księżniczki,
co zdaje się świadczyć, że była w tym czasie jedynym dzieckiem płci żeńskiej
Wacława Adama. Jest mało prawdopodobne, aby list dotyczył Anny, starszej córki
Marii z Pernsteinu. Anna w takim wypadku miałaby 26 lat, więc wg ówczesnych
kryteriów określenie jej mianem „młodo zmarłej" jest co najmniej wątpliwe18.
W konsekwencji opowiadam się ostrożnie za skreśleniem z listy Piastów
rzeczywistych córki Wacława Adama i Katarzyny Sydonii zmarłej krótko po 23 II
1569 r. oraz za identyfikacją księżniczki cieszyńskiej wymienionej w liście z 23 II
1569 r. z Zofią".

26



Przypisy:

1 O.Balzer: Genealogia Piastów, Kraków 1895.
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