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Rozprawa doktorska mgr. Mirosława Płonki stanowi monograficzne 

opracowanie kultury testamentu w mieście Bochni w latach 1487–1787. Pod względem 

metodologicznym stanowi ona połączenie opracowania źródłoznawczego z analizą z 

zakresu historii społecznej i historii mentalności. Dość ogólny tytuł rozprawy oddaje 

zatem dość dobrze jej zawartość, jako że Autorowi udało się ogarnąć swoją refleksją 

bardzo szeroki zakres tematów badawczych, jakie łączyć się mogą z przedmiotem pracy, 

począwszy od szczegółowo omówionej kwestii testamentu jako źródła historycznego i 

jako gatunku literackiego, poprzez kwestie prawne i ekonomiczne, po analizy 

stosunków społecznych oraz religijności testatorów. Za podstawę źródłową do 

rozważań posłużył liczący 635 sztuk zbiór testamentów, odnalezionych w wyniku 

kwerendy we wszystkich zachowanych księgach sądowych Bochni z XV-XVIII w. oraz 

dodatkowo w wybranych innych archiwaliach. Aczkolwiek Autor skromnie stwierdza, 

że „wykorzystane tu źródła stanowią jedynie niewielki acz zapewne reprezentatywny 

procent wszystkich powstałych w Bochni w badanym czasie testamentów” (s. 18), to 

trzeba podkreślić, że zapewne jest to niemal kompletny zbiór testamentów zachowanych 

i dostępnych badaniom, zatem skromność ta jest bezpodstawna. Autor rozprawy nie 

ogranicza jednak swojej podstawy źródłowej do tego zbioru i wykorzystuje także źródła 

innego typu, jeśli dostarczają one informacji na temat testatorów lub kontekstów dla ich 

testamentów, co zbliża rozprawę do społeczno-kulturowej historii lokalnej.   

Rozprawa składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów w układzie tematycznym oraz 

zakończenia. Tekst uzupełniają: bibliografia, wykazy tabel, wykresów i skrótów oraz 
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aneks, który w formie tabelarycznej kataloguje wszystkie wykorzystane testamenty w 

podziale na grupy społeczne (mieszczanie, przedmieszczanie, szlachta, duchowni, 

Żydzi, przybysze, chłopi, oraz testatorzy o nieustalonym statusie społecznym), zaś w 

obrębie tych grup – w układzie chronologicznym. Już w tym miejscu należy zauważyć, 

że podział ten wydaje się niepotrzebny, gdyż tylko jeden z rozdziałów pracy wyraźnie 

różnicuje testamenty ze względu na pozycję społeczną testatora, podczas gdy pozostałe 

rozdziały analizują zazwyczaj cały zbiór łącznie. Wydaje się, że należałoby połączyć te 

tabele, nadać ujednolicony układ chronologiczny, zaś stan społeczny testatora po prostu 

oznaczyć w dodatkowej kolumnie. 

Wracając do początku rozprawy: wstęp wyczerpująco omawia stan badań nad 

testamentami w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Polsce, przedstawia 

przyjętą przez Autora definicję testamentu w świetle lokalnych zwyczajów, prezentuje 

bazę źródłową, ramy czasowe i podstawowe problemy badawcze rozprawy. Rozdziały 

od I do IV poświęcone są różnym aspektom kultury testamentalnej w Bochni w 

badanym okresie. Rozdział I nosi tytuł „Kultura testowania” i omawia kulturowe tło 

sporządzania aktów ostatniej woli w wymiarze zarówno lokalnym, jak i w perspektywie 

ogólnej. Autor porusza takie zagadnienia jak rozwój kancelarii miejskiej i kultury pisma 

dla upowszechnienia testamentów, czy wpływ ruchu reformacyjnego oraz kultury 

barokowej na ich formę. Dużo uwagi w swojej analizie Autor poświęcił również 

okolicznościom spisywania testamentów, w tym różnego typu sytuacjom 

nadzwyczajnym, a także zwrócił uwagę na inwentarze majątku testatorów, które w 

Bochni stopniowo coraz częściej wplatane były w treść ostatniej woli. 

Kolejne dwa rozdziały poświęcone są analizie społecznej grona osób, które 

można było rozpoznać za pośrednictwem zebranego zespołu testamentów. Rozdział II 

poświęcony jest zatem testatorom: ich strukturze społecznej i ekonomicznej, mobilności 

geograficznej, oraz kulturze materialnej w takiej formie, w jakiej odbija się ona w aktach 

ostatniej woli. Rozdział III natomiast analizuje stosunki rodzinne i społeczne testatorów, 

czyli tak jakby kreśli historię społeczną pewnej grupy, przynależność do której 

zdeterminowana została poprzez spisanie testamentu i jego zachowanie się do dnia 

dzisiejszego. Kryteria te są chyba nieco zbyt przypadkowe żeby rzeczywiście można 
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było mówić w tym wypadku o grupie społecznej, jednak w sumie jest to dość ciekawy 

zabieg, gdyż pozwala Autorowi na mikrohistoryczną analizę stosunków rodzinnych i 

towarzyskich dawnych bochnian, które w innych źródłach nie znajdują tak bogatego 

odbicia.  

Czwarty rozdział rozprawy, zatytułowany „Pobożność mieszczańska” mierzy się 

z problemem, który od dawna nurtuje wszystkich badaczy i badaczki testamentów 

staropolskich, czyli do jakiego stopnia mogą być one uznane za źródło do indywidualnej 

religijności testatorów, a w jakiej mierze przekazują zestandaryzowany zespół zwrotów 

religijnych oraz parareligijnych zachowań, dokonywanych pod społeczną presją lub pod 

wpływem chwilowych emocji (takich jak na przykład zapisywanie legatów na rzecz 

instytucji religijnych). Autor rozprawy przyjmuje w tym rozdziale postawę 

jednoznacznie „optymistyczną”, to znaczy zakłada, że treść testamentu wiernie odbija 

zinterioryzowane poglądy i emocje testatora. Założenie to jest jednak, niestety, zbyt 

pochopne i nieuzasadnione nawet w świetle dalszych rozdziałów pracy i umniejsza 

wartość konkluzji Autora w tym względzie. Szkoda, gdyż ciekawie zapowiadały się jego 

analizy roli lokalnego kultu maryjnego oraz cudów w poszczególnych testamentach, jak 

również refleksje na temat materialnej sfery indywidualnej pobożności. Jednocześnie 

Autor bardzo słusznie zwraca uwagę na społeczny charakter religijności mieszczańskiej, 

co udatnie ukazuje na przykładzie roli bractw religijnych w społecznym 

funkcjonowaniu jednostki i w jej poglądach na śmierć, życie pozagrobowe, czy rolę 

obrzędów pogrzebowych. 

Dwa ostatnie rozdziały rozprawy noszą charakter jednoznacznie źródłoznawczy. 

Rozdział V zatytułowany jest „Testament jako palimpsest”. Słowo „palimpsest” jest tu 

rozumiane metaforycznie i wedle opisu Autora występuje ono tutaj jako określenie 

„pewnego rodzaju nawarstwienia różnych tekstów kultury w mentalności testatorów i 

osób spisujących akty ostatniej woli” (s. 285, przyp. 1296). Takie nawarstwienie 

zgodnie z istniejącą praktyką w tym względzie analizowane jest przez pryzmat 

węzłowej sieci interferencji między owymi warstwami. W istocie Autor rozprawy w ten 

sposób zadaje pytanie o to, kto był właściwie autorem testamentu w okresie 

przednowoczesnym. Aby na nie odpowiedzieć Autor analizuje kwestie oralności i 
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piśmienności, edukacji, języka testamentu, wzorców medialnych, roli pisarzy i 

urzędników miejskich, jak również analizuje ewentualne funkcjonowanie formularza, a 

to wszystko jeszcze na tle przemian zachodzących w okresie blisko trzech stuleci. 

Odpowiedź na pytanie o autorstwo testamentu jest zatem złożona i niejednoznaczna, 

choć dzięki przywołanym przez Autora kontekstom można pokusić się o bardziej 

konkretną odpowiedź w przypadkach poszczególnych dokumentów. W sumie jednak – 

i słusznie – Autor uznaje palimpsetyczny charakter testamentu nowożytnego za 

najlepszy (metaforyczny) opis powstawania tego typu tekstów. 

Ostatni, szósty rozdział zatytułowany jest „Struktura i retoryczność 

testamentów”. Potraktować można go za swego rodzaju ćwiczenie z zastosowania 

klasycznych metod dyplomatyki dla analizy pozornie tak zróżnicowanego wewnętrznie 

zespołu tekstów, jakim są testamenty bocheńskie z XV-XVIII wieku. Wyszukując w 

tych tekstach inwokacji, intytulacji, arengi i innych elementów strukturalnych oraz 

formuł retorycznych Autor ukazuje w rzeczywistości mechanizmy, jakimi rządziło się 

sporządzanie tego typu dokumentu w kulturze prawnej i kulturze życia codziennego 

nowożytnej Bochni.  

Rozprawę zamyka „Zakończenie”, które jednak nie przynosi podsumowania 

rozważań, zawartych w poprzednich rozdziałach. Zamiast tego Autor wprowadza dwa 

zupełnie nowe wątki, które z powodzeniem mogłyby zostać rozbudowane do osobnych 

rozdziałów. Po pierwsze jest to kwestia testamentu jako swego rodzaju nośnika pamięci 

o testatorze, co jednocześnie mogłoby się stać przyczynkiem do rozważań na temat 

kwestii indywidualizacji / konstruowania i odczuwania siebie jako jednostki w 

społeczności mieszczańskiej XV-XVIII w. Drugim naszkicowanym w „Zakończeniu” 

problemem jest zagadnienie sprawczej mocy słowa, które również mogło wieść ku 

szerszemu zastosowaniu refleksji z pogranicza historii i antropologii kulturowej. 

Miejsce tych obu wątków w zakończeniu być może w zamierzeniu Autora miało 

pokazywać dalsze perspektywy badań nad testamentami, jednak na tym tle tym bardziej 

widoczny jest brak pogłębionego podsumowania tego, co Autor już wykonał i 

szczegółowo opisał w sześciu rozdziałach recenzowanej pracy.  
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Oceniając całość rozprawy należy podkreślić, że rozważania Autora wychodzą 

od pracochłonnej i kompetentnej kwerendy źródłowej, która pozwoliła na stworzenie 

bardzo szerokiego i reprezentatywnego zbioru testamentów bocheńskich z okresu od 

późnego średniowiecza po XVIII w. Zachowanie perspektywy lokalnej poszukiwań 

pozwoliło natomiast na skrupulatne określenie kontekstów powstawania analizowanych 

tekstów, oraz na szczegółowe niemal śledzenie losów opisywanych osób. Owa 

pogłębiona perspektywa lokalna, bliska ujęciu mikrohistorycznemu, jest bardzo dużą 

zaletą rozprawy. Pozwoliła ona Autorowi na to, aby w historii społeczno-kulturowej 

testowania w Bochni oddać głos poszczególnym ludziom i ich doświadczeniu, 

poznawanemu dzięki zaawansowanym analizom materiału źródłowego. Uwzględnienie 

tej perspektywy w jakiś sposób zbliża rozprawę pod względem formalnym do idei 

„historii ratowniczej” (s. 23), ale jak na razie jest to przyrównanie na wyrost, gdyż mamy 

przed sobą rozprawę jednoznacznie naukową, a nie projekt partycypacyjny nakierowany 

na stymulację rozwoju lokalnej, zmarginalizowanej społeczności, co stanowi istotę 

„ratownictwa” w koncepcji Ewy Domańskiej. „Lokalność” rozprawy pozostała w 

„spektrum mikrohistorycznym”, czego dowodzi fakt, że nie zamieniła się ona w ciąg 

historycznych anegdot, a to dzięki staraniom Autora o nadanie teoretycznego ujęcia 

omawianym zagadnieniom oraz odniesienie ich do szerszej perspektywy historii 

społeczno-kulturowej.  

Podkreślić należy, że przedmiot badań został prawidłowo skonceptualizowany w 

oparciu o dobrą znajomość literatury przedmiotu oraz dzięki oryginalnym analizom 

zebranego materiału źródłowego. Szczególną wartość naukową ma, moim zdaniem, 

część źródłoznawcza rozprawy, czyli rozdziały V i VI. Przynoszą one najpełniejszą jak 

dotąd w polskiej historiografii analizę kwestii oryginalności / autorstwa 

wczesnonowożytnych testamentów mieszczańskich oraz niezwykle szczegółową 

analizę ich struktury i retoryki. Ze względu na ich fundamentalny charakter być może 

powinny one zostać umieszczone na początku rozprawy. Brak szczegółowego 

omówienia tych kwestii na wstępie pracy powoduje, że w rozdziałach I-IV do końca nie 

wiemy, kogo Autor uważa za podmiot dyspozycji testamentalnej, czyli kto właściwie 

mówi słowami cytowanych i analizowanych rozporządzeń ostatniej woli. W rozdziałach 

tych testowanie jawi się niemal jako wydarzenie zindywidualizowane i osobiste, a nie 
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jako proces społeczny wiodący do powstania zapisanego teksu ostatniej woli. 

Szczególne znaczenie ma to dla rozdziału IV, poświęconego pobożności, w którym 

Autor jakby zapomniał o swojej pracy źródłoznawczej (a może pisał go przed jej 

wykonaniem?) i praktycznie utożsamił retorykę testamentu z poglądami i wierzeniami 

testatorów. W przypadku późniejszego przygotowywania rozprawy lub jej części do 

publikacji proponowałbym, żeby Autor jeszcze raz skonfrontował swoje rozważania w 

tym rozdziale z własnymi analizami źródłoznawczymi. 

Oprócz owych problemów wynikłych z nieprzemyślenia tego, jakie wnioski 

płyną dla analizy społeczno-kulturowej z ustaleń co do wartości źródłowej 

analizowanych testamentów, nie ustrzegł się Autor również poważniejszych błędów 

interpretacyjnych. Najpoważniejszym z nich i zdecydowanie obniżającym ogólną 

jakość rozprawy jest przyjęcie katolickiej perspektywy wyznaniowej w analizie okresu 

reformacyjnego w Bochni. Widoczne jest to nawet na poziomie języka: wartościujące 

pojęcia „nowinkarz” czy „heretyk” w odniesieniu do protestantów nie powinny nigdy 

pojawić się w pracy naukowej inaczej, niż w cytacie źródłowym. Za stosowaniem 

takiego słownictwa idzie u Autora także operowanie prymitywnym stereotypem 

protestanta jako człowieka tylko „tymczasowo” występującemu przeciw doktrynie 

katolickiej, skupionego na rzeczach doczesnych, o płytkiej i nieuzasadnionej 

(„nowinkarskiej” właśnie) religijności, w istocie tęskniącego do liturgii i obrzędowości 

katolickiej. Stereotypy te są w pracy tak silne, ze przesłaniają Autorowi nawet własny 

osąd. Otóż czytamy w rozprawie, że protestanci „przede wszystkim sprowadzili […] 

testament do aktu prawnego, bez widocznego wcześniej pierwiastka duchowego” (s. 43) 

i „musieli wypracować własną kulturę testowania i znaleźć rozwiązanie najbardziej 

problematycznej kwestii przekazywania sobie majątków” (s. 46). Tak zatem 

protestancki testament miał być pozbawiony „pierwiastka duchowego” i ograniczony 

do spraw majątkowych. Ta opinia jakoś nie kłóci się Autorowi z jego własnymi 

spostrzeżeniami, że protestanci „nie kryli swojej znajomości Pisma Świętego, a 

niejednokrotnie dobieranymi cytatami bardzo subtelnie podkreślali swoją konfesję” (s. 

48). Omawiając testament arianina Stanisława Budzyńskiego Autor zwraca uwagę na 

jego „wysmakowane aluzje biblijne” (s. 49), oryginalne rozwiązania ars moriendi (s. 

52, 377), a w końcu jednoznacznie pisze, że był on „próbą pogodzenia testamentu jako 
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aktu duchowego i prawnego” (s. 53). Na czym – poza stereotypem – miałoby zatem 

polegać to pozbawienie testamentu „pierwiastka duchowego” przez protestantów? W 

końcu Autor pisze również wielokrotnie o wpływie protestanckiej kultury testowania na 

rozwój testamentów katolickich (s. 51, 56-57, 318). W czarno-białej wizji konfliktu 

między katolicką „prawowiernością” a „herezją” byłoby to nie do pomyślenia, zresztą 

Autor nie wyjaśnia, jakimi drogami ten wpływ miałby następować. 

Z głębokiego stereotypu wypływa również błędne rozumienie przez Autora 

prawnej „nieważności” małżeństw protestanckich w świetle prawa magdeburskiego (s. 

44, 289). Aż chciałoby się zapytać, jak Autor wyobraża sobie w takim razie 

funkcjonowanie tegoż prawa w miastach np. luterańskich. Sugerowanie, że brak 

katolickiego sakramentu małżeństwa powodował, że małżonkowie protestanccy żyli 

zasadniczo w konkubinacie jest nie dość, że oparte o fałszywe przesłanki, to także 

ahistoryczne, biorąc pod uwagę, że w omawianym właśnie czasie Kościół katolicki 

dopiero próbował wdrożyć swoich wiernych do uregulowanych w 1563 r. ceremonii 

małżeńskich (które wciąż bywały lekceważone zarówno wśród szlachty, jak i chłopów), 

a pod wpływem protestanckiej nauki o małżeństwie tworzył własną koncepcję tego 

związku, skłaniając się ku „społecznej” formie jego zawierania, a ograniczając formy 

„duchowe” (takie jak małżeństwo potajemne).  

Lekceważący stosunek do protestantów i przyjęcie katolicyzmu jako „normy”1 

jest również przyczyną słabości rozdziału IV, który omawia pobożność testatorów 

niemal wyłącznie w jej kontrreformacyjnym wydaniu. Skoro wpływy protestanckich 

wzorców testamentalnych na praktykę testamentalną w Bochni miały być tak wyraźne, 

jak Autor to kilkakrotnie zauważa, to chyba należało poświęcić uwagę również 

religijności protestantów i może wówczas udałoby się ustalić na jakich zasadach doszło 

do tej wymiany kulturowej w zakresie aktów ostatniej woli. 

Wśród testatorów Autor znalazł również jednego Żyda. Jest to zbyt mała próbka, 

oczywiście, by coś mówić o żydowskim pojmowaniu testowania, niemniej Żydzi 

występują w rozprawie w dość niepokojących kontekstach. Otóż dowiadujemy się, że 

 
1 Zob. np. „W okresie kontrreformacji Kościół przywrócił należne miejsce nabożeństwom 

funeralnym”, s. 395. 
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w Bochni Żydzi „prowokowali” do testowania „nieposiadających żadnego majątku 

mieszczan” (s. 88) i ta złowroga działalność miała stać się jedną z przyczyn wygnania 

Żydów z miasta, zaś dodatkowe zarzuty znalazły się w przypisie nr 359 i sprawiają 

wrażenie zrzucania winy na ofiarę. Wszystko to jest zaś napisane w kontekście procesu 

o rzekomą profanację hostii, której Autor wydaje się nie uważać za rzekomą, a 

przynajmniej nie daje się tego wywnioskować z opisu (s. 88-89). To jest właśnie kolejny 

aspekt pracy, gdzie należało bardzo zadbać o jednoznaczność sformułowań, żeby 

ustrzec się narracji w stylu XIX-wiecznej historiografii wyznaniowej.  

Wśród pomniejszych uwag interpretacyjnych na czoło wysuwają się te, które 

wynikają z uznania testamentów za źródło totalne, potrafiące przynieść odpowiedzi na 

wszelkie możliwe pytania. Najwyraźniejszym tego przykładem jest wysnuwanie przez 

Autora wniosków na temat struktury rodziny mieszczańskiej na ich podstawie (s. 226-

227). Z pewnością testamenty przynoszą na ten temat ważne informacje, jednak 

wiarygodne wnioski w kwestii struktury rodziny opracować można tylko przy pomocy 

innych źródeł. Podobnie nieco zbyt pochopne są rozsiane po całej pracy interpretacje 

dotyczące stanów emocjonalnych testatorów (np. s. 104, 195, 310, 380). Historia emocji 

dysponuje już na tyle bogatą podbudową teoretyczną i metodologiczną, że trudno w 

prosty sposób utożsamiać opisy emocji w testamentach z emocjami rzeczywiście 

przeżywanymi przez testatorów.  

Podsumowując powyższą recenzję muszę stwierdzić, że przedstawiona rozprawa 

mgr. Mirosława Płonki spełnia w stopniu wystarczającym wymogi stawiane pracom 

doktorskim, to znaczy, że Autor zaprezentował ogólną wiedzę teoretyczną oraz 

umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, zaś rozprawa stanowi 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Na wysoką ocenę zasługuje 

konceptualizacja podstawy źródłowej dla analiz oraz umiejętności jej zgromadzenia i 

opracowania. Spośród dokonań analitycznych Autora dużą wartość naukową przynosi 

źródłoznawcze opracowanie testamentu późnośredniowiecznego i nowożytnego, w tym 

głębokie i przemyślane refleksje na temat mechanizmów jego tworzenia, źródeł wiedzy 

i schematów retorycznych, wpływu czynników indywidualnych i instytucjonalnych dla 

wypracowania ostatecznego kształtu tekstu, jaki otrzymujemy w zachowanych 
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zapisach. Słabszą, lecz wciąż dobrą, a miejscami przynajmniej poprawną stroną 

rozprawy są analizy zagadnień społecznych i kulturowych. Możemy wśród nich znaleźć 

zarówno interpretacje bardzo dobrze uzasadnione i oryginalne, jak i zbyt pochopne lub 

oparte na wątpliwych założeniach. Ogólny bilans w tym względzie wypada jednak 

pozytywnie, zaś za wielką zaletę tej warstwy pracy trzeba uznać jej świadomie 

mikrohistoryczny charakter, pozwalający na pogłębione analizy zarówno 

rzeczywistości społecznej, jak i losów jednostek. 

Recenzowana rozprawa doktorska przynosi na tyle wartościowe analizy 

źródłoznawcze oraz opracowania materiałów źródłowych, że warto byłoby ją 

upowszechnić w postaci publikacji książkowej. Przygotowanie takowej na 

odpowiednim poziomie naukowym wymaga jednak jeszcze sporo pracy, takiej jak 

przemyślenie struktury tekstu, przeredagowanie go w zgodzie ze współczesnymi 

standardami naukowymi (m.in. wystrzegając się narracji wyznaniowej i apologetycznej, 

języka stygmatyzującego, a także zapanowanie nad pseudonaukowym żargonem [np. 

„pomnicyzacja”, s. 394]), przepracowanie i pogłębienie niektórych interpretacji, 

przepisanie i uzupełnienie „Zakończenia” w kierunku pełnoprawnego podsumowania 

itp. Niemniej należy zachęcać Autora, by trud ten podjął. 

Tymczasem uznając, że mgr. Mirosław Aleksander Płonka w swojej rozprawie 

pt. „Testamenty mieszczan bocheńskich (XV–XVIII wiek)” wykazał się wysoką 

umiejętnością konceptualizowania badań i analizy źródłowej, a także wystarczającą 

kompetencją w zakresie konstruowania opracowania historycznego, stwierdzam, że 

recenzowana rozprawa spełnia wszelkie wymogi stawiane pracom doktorskim i wnoszę 

o dopuszczenie mgr. Mirosława Aleksandra Płonki do dalszych etapów postępowania 

doktorskiego.  
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