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Mgr Mirosław Płonka postawił sobie za cel wszechstronne zbadanie testamentów 

sporządzonych przez mieszkańców miasta Bochni w latach 1487-1787.  Zaraz na wstępie 

odwołał się do postulatu badawczego zgłoszonego przed laty przez Feliksa Kiryka, współautora 

i współredaktora dziejów Bochni. Doktorant podszedł do tak wskazanego tematu w sposób 

bardzo kompleksowy. Jego badania obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny, łączą w 

sposób bardzo udany analizy z zakresu historii społecznej i historii mentalności.  

Swoje rozważania zaczyna od próby ukazania sposobu „pojmowania” testamentu w 

Bochni, wskazując na zauważalny wzrost świadomości mieszczan w tym zakresie, poczynając 

od końca XV wieku. Wskazuje na ważną w tym względzie rolę opracowań Bartłomieja 

Groickiego (+ 1604). 

Praca oparta jest na szerokim materiale źródłowym. Doktorant odnalazł 635 testamentów, z 

których 98% zachowało się w bocheńskich księgach miejskich. W swoich analizach wykorzystał 

519 testamentów mieszczańskich, zróżnicowanych pod względem płci testatorów (270 

mężczyzn, 249 kobiet), jak też ich statusu społecznego i majątkowego. Mimo poczynionego 

przez autora zastrzeżenia, że „wykorzystane tu źródła stanowią jedynie niewielki acz zapewne 

reprezentatywny procent wszystkich powstałych w Bochni w badanym czasie testamentów” 

należy podkreślić przede wszystkim reprezentatywność zebranego materiału dla dalszych 

badań.  Poza testamentami mgr Płonka wykorzystał też inne informacje źródłowe, które 

pozwoliły mu ukazać sylwetki testatorów i okoliczności powstania ich aktów ostatniej woli. 

Elementem dyskusyjnym pozostaje zakres chronologiczny pracy, związany z 

wykorzystanym materiałem źródłowym – najstarszy, uwzględniony testament pochodził z 

1487 r., ostatni z 1787 r. Sam jednak doktorant zauważa, że zaledwie 8 testamentów 

pochodziło z XVIII wieku, co w stosunku do całości uwzględnionego materiału stanowi znikomy 

ich odsetek. Czy w związku z tym wnioski dotyczące kultury testowania dla XVIII w. można 
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uznać za podobnie reprezentatywne, jak dla wieków wcześniejszych? Może słuszniejsze 

byłoby ograniczenie analizy do końca XVII w., co w związku ze stanem zachowania źródeł jest 

jak najbardziej uzasadnione. W posłowiu mógłby autor odnieść się do testamentów z XVIII w., 

by wskazać czy ich forma i treść są podobne/różne od obserwowanych wcześniej. 

Doktorant zastosował w swojej rozprawie najnowsze rozwiązania metodologiczne. 

Odwołuje się w tym zakresie do propozycji Ewy Domańskiej – rozumienia historii lokalnej jako 

historii ratowniczej, stosuje perspektywę „mikrohistoryczną”. Sama rozprawa składa się ze 

wstępu, sześciu rozdziałów merytorycznych i zakończenia wraz z załączoną bibliografią, 

wykazem tabel, wykresów i skrótów oraz aneksem, w którym ujęte zostały wykorzystane 

testamenty w układzie chronologicznym, z podziałem na grupy społeczne testatorów. 

Generalnie w pracy można wyróżnić dwie wyraźnie odrębne części – w rozdziałach II-IV 

doktorant omawia grono testatorów i spadkobierców oraz świadków, wreszcie elementy 

pobożności mieszczańskiej związanej z testowaniem i pogrzebami. W drugiej części (rozdziały 

I, V-VI) mgr Płonka dokonuje analizy źródłoznawczej badanych dokumentów. 

W rozdziale I poświęconym kulturze testowania doktorant wskazuje na ramy 

ustrojowe, towarzyszące powstawaniu testamentów – funkcjonowanie kancelarii miejskiej, 

normy prawne dotyczące testowania (ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Bartłomieja 

Groickiego). W rozdziale tym doktorant umieścił też podrozdział dotyczący stosunku 

protestantów (w tekście innowierców!) do testowania. W tym wypadku niezbędna wydaje się 

ponowna redakcja tekstu, w którym autor – być może pod wpływem przekazów źródłowych – 

zajmuje zbyt jednoznaczną, czasami nie do końca obiektywną, postawę wobec „nowinkarzy”. 

Wyraźnej rewizji wymagają spostrzeżenia autora dotyczące legalności związków małżeńskich 

protestantów. Konieczne jest uporządkowanie narracji – raz autor stwierdza, że „innowiercy 

sprowadzili testament do prawnego aktu ze względów czysto pragmatycznych”, by kilka stron 

dalej stwierdzić, że „innowiercy nie kryli swojej znajomości Pisma Świętego, a niejednokrotnie 

dobieranymi cytatami bardzo subtelnie podkreślali swoją konfesję”. Samo używanie 

określenia „innowiercy” zbyt ostro wskazuje na światopoglądowe usytuowanie autora i 

osłabia obiektywizm jego dociekań. Nie do końca konsekwentne są też kolejne wnioski 

doktoranta w podrozdziale „Barokowa vanitas”. Zwracam uwagę na konstrukcję zdania: „Choć 

innowiercy pierwsi potraktowali testament jako rodzaj ordynacji i uporządkowania spraw 

ziemskich, ich podejście spotkało się z pozytywnym przyjęciem Kościoła i mieszczan w czasie 

kontrreformacji”. Czyżby autor chciał zarzucić Kościołowi (w domyśle katolickiemu) i 
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mieszczanom-katolikom sprzeniewierzenie się właściwej dla nich idei sporządzania aktów 

ostatniej woli poprzez wzorowanie się na regułach, które jako pierwsi przyjęli innowiercy? 

Wydaje się, że wystarczyłoby w tym miejscu wskazać, że działania Kościoła, a szczególnie w 

przypadku Bochni dominikanów, przyczyniły się do wzmocnienia religijnej warstwy 

testamentu, związanej z barokowymi formami pobożności. Doktorant wskazuje z jednej strony 

na wpływ protestantów na zmianę wzorca testamentów katolików, z drugiej obstaje cały czas 

przy kontrreformacyjnym podejściu do „innowierców”. Może jednak wywarli oni jakiś 

pozytywny wpływ na kulturę testowania katolików, skoro ci akceptowali i przyjmowali 

proponowane przez nich wzorce. Zdecydowanie bardziej udane są dociekania doktoranta 

dotyczące „testowania jako wydarzenia”. Również kolejne podrozdziały i podpunkty dotyczące 

przyczyn i okoliczności spisywania testamentów wnoszą interesujące spostrzeżenia w tym 

względzie, oparte na solidnej i dobrze interpretowanej podstawie źródłowej. Jednak i w tej 

części pracy doktorant nie ustrzegł się pewnych sformułowań i ujęć, które nie powinny znaleźć 

się w recenzowanej pracy. Dotyczą one aktów ostatniej woli, „do których spisania 

sprowokowali bochnian Żydzi”. O ile sama intencja wskazania na taką przyczynę spisywania 

testamentów jest uzasadniona to wniosek, że „Zatem i w testamentach ukrył się zapewne 

powód wygnania Żydów z Bochni w 1606 roku, którego zaledwie symboliczną przyczyną była 

profanacja konsekrowanych hostii”, jest jedną z najdotkliwszych „wpadek interpretacyjnych” 

autora. Zdanie to wraz z odnoszącym się do niego przypisem 159 wykracza poza problematykę 

podejmowaną w pracy i może być interpretowane w bardzo jednoznaczny sposób.  

W zakończeniu tego rozdziału autor wskazuje na sposób powstania testamentów 

(dyktowane, pisane własnoręcznie, spisane przez kogo innego opieczętowane przez testatora, 

znane tylko z relacji świadków, bez zaznaczonego sposobu testowania). Należy tylko żałować, 

że większość z wykorzystanych testamentów należała do tej ostatniej grupy, bo analiza tego 

problemu mogłaby być bardzo interesująca. 

W rozdziale II mgr Płonka zajął się osobami sporządzającymi testamenty. Ważnym 

wnioskiem autora jest stwierdzenie, że „mieszczanie piastujący urzędy miejskie lub związani 

bezpośrednio z kręgiem władzy byli bez wątpienia prekursorami upowszechnienia instytucji 

testamentu w mieście”. Potwierdza to znaczący zawsze wpływ elity na rozprzestrzenianie się  

różnego rodzaju „mody” na sporządzanie testamentów, ale też nadawanie imion itd. itp. 

Ciekawe są, ze względu na specyficzny, górniczy charakter Bochni, dociekania doktoranta, 

dotyczące zawartości testamentów osób związanych z wydobyciem soli. Bardziej 
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porównywalne z innymi ośrodkami miejskimi są testamenty rzemieślników. Interesujące są 

wyniki badań nad testującymi sługami kościelnymi. Doktorant wskazał też na udział kobiet 

wśród testujących, a nawet ich przewagę nad mężczyznami w tym zakresie w okresie od 

ostatniej ćwierci XVI wieku do połowy XVII w., dopatrując się przyczyn tego zjawiska we 

wpływie reformacji i generalnie poprawie sytuacji materialnej bochnian. W punktu widzenia 

recenzenta warto postawić pytanie, czy nie byłoby zabiegiem ciekawszym połączenie kobiet i 

mężczyzn w wyodrębnionych wcześniej grupach „społeczno-zawodowych”. Ta przynależność 

miała chyba wpływ na liczbę testujących kobiet (przewaga żon rzemieślników).  

Przy analizie zamożności testatorów doktorant stworzył pięć klas majątkowych 

wykazując, że w grupie tej dominowały osoby średniozamożne. Brak jednak w tym miejscu 

odniesienia do ogólnej struktury majątkowej mieszczan bochneńskich, co pozwoliłby uchwycić 

proporcje zachowanych testamentów do tejże struktury. Generalnie w pracy brakuje 

odniesienia do stanu zaludnienia Bochni w analizowanym okresie, struktury zawodowej tej 

ludności, co pozwoliłby na precyzyjniejszą ocenę wskaźników uzyskanych dla grupy 

testatorów. 

W kolejnym podrozdziale mgr Płonka poddał analizie „mobilność  testatorów”. Wydaje 

się jednak, że tytuł ten jest mylący. W przytaczanych przykładach dominują informacje o 

zasięgu terytorialnym kontaktów handlowych testatorów, ich zobowiązań dłużnych, rzadziej 

o posiadanych poza Bochnią nieruchomościach. Wszystko to sprawia, że tytułowa „mobilność” 

testatorów właściwie nie jest obecna w przeprowadzonej przez doktoranta interesującej 

analizie właśnie zasięgu terytorialnego kontaktów, zobowiązań i stanu posiadania testatorów. 

W rozdziale III mgr Płonka zwarł w tytule analizę „stosunków rodzinnych i 

społecznych”. W rzeczywistości poświęcił ten rozdział relacjom rodzinnym testatorów ze 

spadkobiercami, występującym w testamentach egzekutorom i tutorom oraz obdarowywanej 

przez testatorów służbie. Wśród spadkobierców z rodziny doktorant wyróżnił dzieci, którym 

poświęcił najwięcej uwagi (zgodnie z zawartością źródeł), małżonków, rodziców, rodzeństwo i 

ich dzieci, wnuki, powinowatych i dalszych krewnych. W doborze egzekutorów i opiekunów 

wskazał na dominującą pozycję przedstawicieli władz miejskich, którzy byli zobowiązani do 

takiej roli przez przepisy prawa magdeburskiego. W ostatnim podrozdziale tego rozdziału 

doktorant przytoczył kilka przykładów uwzględnienia w rozporządzeniach testamentowych 

służby. Rzadkie występowanie tej kategorii „spadkobiorców” związane było zapewne ze 

strukturą majątkową testatorów. 
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Kolejny rozdział został poświęcony pobożności mieszczańskiej, która znajdowała 

poczesne miejsce w zapisach testamentowych. Doktorant zwrócił uwagę na rolę bractw 

religijnych w kształtowaniu pobożności mieszczan i na ich szczególne miejsce wśród instytucji 

religijnych obdarowywanych legatami pobożnymi w testamentach. Przeanalizował też 

„osobiste relacje” testatorów z Sacrum, przejawiające się w odwołaniach do Bożego 

Miłosierdzia, Matki Bożej i cudów z jej kultem związanych, świętych. W testamentach 

wskazywane były też przedmioty kultu takie jak różańce, relikwiarze, książeczki i modlitewniki, 

pasyjki, krzyże naścienne, obrazy itp. Przeznaczenie legatów świadczyło o dostrzegalnym 

zaangażowaniu testatorów w życiu lokalnego Kościoła. Wśród legatów doktorant wyróżnił też 

przedmioty osobiste przeznaczone na sakralia (m.in. tkaniny, biżuteria, elementy uzbrojenia). 

Nieco więcej miejsca poświęcił doktorant organizacji pogrzebów i dyspozycjom z tym 

związanym w testamentach mieszczan z Bochni. 

Z poznawczego punktu widzenia najciekawsze są dwa ostatnie rozdziały recenzowanej 

rozprawy, poświęcone analizie testamentów jako źródła. W rozdziale V doktorant określił 

testament jako swego rodzaju palimpset – dzieło „wtórne”, do którego „większość słów i zdań 

należy uznać za treści zinternalizowane przez testatora, zaczerpnięte z innego aktu ostatniej 

woli, literatury dewocyjnej, kazań lub będące wiedzą, której nośnikiem był np. pisarz miejski 

czy obecny przy testowaniu inny urzędnik”. Doktorant szuka więc wzorów tych słów i zdań w 

oddziaływaniu szkoły, wykształceniu urzędników, moderowanym oczekiwaniami testatorów, 

kanonach zachowań religijnych, regułach używanego języka. Mgr Płonka zwraca też uwagę na 

zmianę relacji od średniowiecznej „Człowiek-Bóg” do renesansowej „Człowiek-Człowiek”, 

wzbogaconej potem barkowym nawrotem do religijności. 

W rozdziale VI doktorant wkracza na drogę „twardej” analizy źródłoznawczej. Poddaje 

osadowi występujące w testamentach formuły urzędowe, sposoby datacji, rodzaje inwokacji, 

intytulacji. Analizuje występujące w źródłach arengi, narracje i promulgacje. Zauważa wyraźny 

wzrost występowania arengi w testamentach mieszczan bocheńskich. Omawia rodzaje 

dyspozycji – głównej części testamentu, zwraca uwagę na stosowane w testamentach sankcje, 

klauzule i aprekacje, wreszcie wyróżnia jako części składowe testamentu pożegnanie i 

westchnienia. Omawia też krótko sposoby kasowania i zmiany testamentu. 

W zakończeniu doktorant podkreśla znaczenie pamięci w analizowanych dokumentach 

i performatywne znaczenie testamentów – jako aktów prawnych zmieniających rzeczywistość  

na tyle, na ile są one przyjmowane, sankcjonowane przez odbiorców - egzekutorów i 



6 
 

 

sukcesorów. Samo zakończenie pozostawia jednak poważny niedosyt w odczuciu recenzenta 

– brakuje w nim zebrania wniosków wynikających z pracy, postawienia tez syntetyzujących 

zgłaszane postulaty badawcze, wskazania ewentualnych kierunków dalszych badań nad 

podjętym zagadnieniem. 

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie elementy recenzowanej rozprawy stwierdzam, że 

praca mgra Mirosława Płonki spełnia wymogi stawiane pracom doktorskim. Autor wykazał się 

umiejętnością doboru źródeł i ich interpretacji na poziomie pozwalającym uznać jego 

kompetencje merytoryczne. Rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu 

badawczego. Na szczególne wyróżnienie zasługuje część poświęcona źródłoznawczej analizie 

testamentu. Ewentualne przygotowanie pracy do druku wymagać będzie poważnego 

przemyślenia sygnalizowanych w recenzji kwestii dyskusyjnych i nowej redakcji niektórych 

zagadnień, zgodnej z przyjmowanymi powszechnie standardami naukowymi. W związku z tym 

wnoszę o dopuszczenie mgra Mirosława Płonki do dalszych etapów postępowania 

doktorskiego. 
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