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Mieszkan cy Bierunia
i parafii bierun skiej
drugiej pośowy XIX wieku
w swietle zachowanych testamentow

” Mieszkan cy Bierunia i parafii bierun skiej ...ą
Testamenty i ich losy sa swiadectwem stosunkow spośecznych, gospodarczych
i politycznych swoich czasow. Daja moz liwosc poznania przeszśosci. Stanowia bogata baze
Środśowa. W Archiwum Pan stwowym1 w Pszczynie, w zbiorach uporzadkowanych w 368
zespośow, znajduja sie bogate materiaśy, w wiekszosci dotyczace Ziemi Pszczyn skiej. Z
dokumentow, jakie pozostaśy po dziaśajacym w Pszczynie, w latach 1849-1876, Krolewskim
Sadzie Powiatowym, utworzono zespoś archiwalny Koenigliches Kreisgericht zu Pless2.
Zawiera on, miedzy innymi, 1101 jednostek 3 - poszytow4 - dokumentow spraw spadkowych
mieszkan cow Ziemi Pszczyn skiej ze 129 wsi i 3 miast, z lat 1849-1876. Z tych 1101
jednostek archiwalnych 851 dotyczy mieszka n cow wsi, a 298 mieszkan cow 3 miast:
Pszczyny, Bierunia, Mikośowa - wchodzacych w drugiej pośowie XIX wieku w skśad powiatu
pszczyn skiego. Wsrod tych dokumentow znajduja sie rowniez testamenty, ktore, dla
uwaz nego czytelnika, stanowia bogate Środśo wiedzy o z yciu codziennym minionych czasow.
W pszczyn skim Archiwum zachowaśo sie 48 testamentow z miasta Bierunia5 i 42 z parafii
bierun skiej w tym z: Bijasowic6 - 1. Cielmic7 - 9, Jajost8 - Jaroszowic9 - 6, Porombka10 - 2,
Scierni11 - 4. Swierczyn ca12 7. Urbanowic13 - 9, Zabrzega14 - 8. Korzystajac z tych
dokumentow sprobujemy odtworzyc, jak w swietle zachowanych testamentow wygladaśo
codzienne z ycie mieszkan cow Bierunia i parafii bierun skiej (lata 1849 - 1876).
Omawiane tu poszczegolne aspekty owczesnego z ycia codziennego ilustrowane sa bogato
cytatami. Cytaty, w ktorych pozostawiono oryginalna pisownie, pochodza z testamentow
spisanych w jezyku polskim. Nie chcac naruszac spokoju z yjacych do dzis na terenie Bierunia
i byśej parafii bierun skiej potomkow owczesnych testatorow, nazwiska testujacych zostaśy, w
tym opracowaniu, przedstawione w postaci inicjaśow.

Sytuacja spośeczno - prawna chśopow i mieszczan
na Slasku w XIX wieku
Ziemia Pszczyn ska wniosśa ogromny wkśad w rozwoj cywilizacyjny Slaska. Jej
geograficzne pośoz enie, pomiedzy lewym brzegiem gornej Wisśy, a prawym brzegiem dolnej
Przemszy, determinowaśo na przestrzeni tysiaclecia jej przynalez nosc pan stwowa do Polski,
Czech, Prus - Niemiec. Od X wieku ziemia ta znajdowaśa sie w obrebie pan stwa Piastow, a
od XIV wieku Czech. W poczatkach XV wieku staśa sie samodzielna jednostka gospodarczopolityczna. W XVI wieku ksiestwo po przejsciu w rece wegierskich magnatow
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funkcjonowaśo jak Wolne Pan stwo Stanowe. Kolejne cztery stulecia to panowanie
magnackich, niemieckich rodow - Promnicow, Anhaltow, Hochbergow15 .
Ziemia Pszczyn ska, jak i caśy Slask, zostaśa wśaczona do Prus w wyniku wojen slaskich
(1740 - 1745) i wojny siedmioletniej (1756 - 1763) 16. Sytuacja ta spowodowaśa na terenach
Slaska szereg zmian ustrojowych oraz przeobraz en spośeczno-politycznych i gospodarczych.
Na wsiach stopniowo przechodzono od renty odrobkowej i naturalnej do pieni ez nej.
Wśasciciele ziemscy i chśopi zawierali najczesciej umowy kupna-sprzedaz y, na mocy ktorych
chśop przechodziś na swiadczenia w czynszu pieniez nym i uzyskiwaś rownoczesnie lepsze
prawo do ziemi. Byśa to tak zwana wśasnosc podlegśa - rownoznaczna z nabyciem prawa
wśasnosci dolnoslaskiej17. Przeksztaścenia te dotyczyśy tylko pewnej czesci chśopow, ekonomicznie silniejszych, ktorzy zdośali wykupic ziemie od pana. Uprawnienia pozostaśej
ludnosci chśopskiej pozostaśy zasadzie bez zmian - panowaśsystem feudalny. Chśop nadal byś
jedynie uz ytkownikiem obrabianego przez siebie gruntu - cha śupe stawiaś mu pan, a on byś
dziedzicznie przywiazany do gruntu zagospodarowanego. Ch śopow niewolnych nie
przyjmowano do prawa miejskiego, jesli nie wykazali sie listem uwolnienia z poddan stwa
wystawionym przez ich dotychczasowego pana. Nie przyjmowano te z synow niewolnych
chśopow do nauki rzemiosśa w miescie, dopoki nie przedstawili listu oswobadzajacego od
swego dziedzica. Koniec XVIII i pierwsze lata XIX wieku na Slasku to okres ciagśych
buntow chśopskich, powszechnej niemal odmowy peśnienia powinnosci, czynnych i bardzo
gwaśtownych wystapien przeciw panom feudalnym. Wśadze Prus, 9 paŚdziernika 1807 roku,
opublikowaśy edykt znoszacy poddan stwo18. Jednak w rzeczywistosci wśasnosc chśopska
pozostaśa nadal wśasnoscia podlegśa, bo ograniczona szeregiem instytucji feudalnych jak np.
sadownictwo patrymonialne, prawo pan skich śowow na ziemiach chśopskich itd. PoŚniejsze
ustawy regulacyjne z lat 1811, 1816, 1821, 1827 19 to dalszy etap zmian chśopskich praw do
ziemi. W 1848 roku zniesiono prawo pan skich śowow, w 1849 zlikwidowano sadownictwo
patrymonialne. Ostatecznie ustawa z 2 marca 1850 roku uregulowa śa podstawy chśopskiej
wśasnosci prywatnej20. Reformy uwśaszczeniowe znoszace poddan stwo osobiste chśopow
likwidowaśy ograniczenia chśopow takz e w takich sprawach jak: zawarcie maśz en stwa, dobor
zawodu, moz liwosc opuszczania wsi, najem przymusowy, prawo do rozporz adzania swym
majatkiem, przejmowanie spadkow21.
Inaczej wygladaśa sytuacja spośeczna mieszczan. Poczatkowo do XV wieku roz nica w
stosunkach spośeczno-prawnych pomiedzy chśopami na wsi a mieszczanami byśa nieznaczna.
Natomiast w wiekach XVI - XVIII doszśo do znacznego zroz nicowania pomiedzy tymi
grupami spośecznymi. Najwaz niejsza taka roz nica byśa obywatelska wolnosc mieszczan, a
zwśaszcza prawo nieskrepowanej wolnosci przenoszenia sie z miejsca na miejsce. Tak wiec
obywatel - mieszczanin, gdy nie miaś moz liwosci wyz ywienia siebie i rodziny w swym
miescie, przenosiś sie do innego miasta. Ponadto obywatel byś peśnoprawnym wśascicielem
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posiadanej przez siebie roli i domostwa. Mogś swoj majatek sprzedac, zastawic, zamienic,
darowac itd. Zgodnie z prawem obowiazujacym w Prusach, status spośeczno - prawny
mieszczan i chśopow zostaśzrownany dopiero w pośowie XIX wieku.
W XIX wieku, nawiazujac do wczesniej obowiazujacych nazw, rozroz niano wsrod
ludnosci rolniczej trzy warstwy spośeczne: siodśakow, zagrodnikow, chaśupnikow.
Dodatkowo, w zalez nosci od tego jaka czesc pierwotnego gospodarstwa posiadali,
wyroz niano: pośsiodśakow, cwiercsiodśakow, pośzagrodnikow, cwierczagrodnikow oraz
chśopow z rola i bez roli22. Wielkosc gospodarstw siodśackich przekraczaśa jeden śan (1 śan
niemiecki rownaś sie 22,6 ha i dzieliś sie na 43 morgi 23, gospodarstwa zagrodnikow miaśy
areaś rowny -1/3 śana, 1/2 śana. Reformy uwśaszczeniowe doprowadziśy do zmniejszenia
areaśu gospodarstw chśopskich, gdyz nabycie przez chśopa prawa do wśasnosci Ziemi
zwolnienie go ze swiadczen na rzecz pana, zwiazane byśo z odstapieniem panu czesci areaśu
uprawianego wczesniej na zasadzie wśasnosci podlegśej lub prawa lessyckiego24. W wyniku
tego zmniejszyśa sie liczba gospodarstw siodśaczych a zwiekszyśa chaśupniczych. Sredni areaś
siodśaczy utrzymywaś sie w tym okresie na poziomie 8 - 20 morgow25. Procz gospodarzy
utrzymujacych sie tylko z uprawy roli, byli na wsiach chśopi śaczacy prace na roli z
wykonywaniem rzemiosśa lub prowadzeniem interesu 26. Kolejna grupe ludnosci wiejskiej
tworzyli komornicy mieszkajacy ” na komornymą u bogatych gospodarzy, w dominialnych
czworakach lub we wśasnej chaśupce. Komornicy nalez eli do najbiedniejszych mieszkan cow
wsi. Niektorzy z nich posiadali niewielki skrawek roli, z kt orego trudno byśo sie wyz ywic,
pracowali wiec u bogatych gospodarzy, na terenie dominium, folwarku lub najmowali si e do
innych prac pozarolniczych. W skśad kaz dej spośecznosci wchodziśa tez grupa mieszkan cow,
ktora nie dysponowaśa z adnym areaśem, uzalez niona od pracy najemnej lub wrecz od
moralnych postaw osob postronnych27. Waz na w spośecznosci wiejskiej odrebna grupe
mieszkan cow, wywodzaca sie zarowno z siodlakow, zagrodnikow, chaśupnikow i
komornikow, tworzyli starzy gospodarze, ktorzy juz przekazali swe gospodarstwa nastepcom.
W powiecie pszczyn skim zwano ich wymownikami (na OpolszczyŚnie i w srodkowej czesci
dawnej rejencji opolskiej - wycuz nikami)28.
Takiego nazewnictwa uz ywano do przypisania mieszkan cow wsi do okreslonych grup
spośecznych. Podobnie, w takich miastach, w kt orych wiekszosc obywateli trudniśa sie
wyśacznie rolnictwem i zewnetrznym trybem z ycia i pracy, prawie wcale nie roz niśa sie od
chśopow na wsi, obywateli dzielono wedśug kategorii posiadania gruntow na: mieszczan
wśasciwych i podmiejskich zagrodnikow29. Mieszczanie wśasciwi to obywatele, ktorzy mieli
posiadśosci przy rynku i w ulicach niedaleko rynku, z kt orych posiadaniem byśy pośaczone
przywileje np. piwowarzenie, wysznyk piwa itd. Tych obywateli stare urbarze nazywaja
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” gospodarzamią (” writeą ), poŚniej, od XVIII wieku utarśo sie dla nich okreslenie ” wielkich
obywatelią (z niem. ” GrossBurgerą ). Podmiejski zagrodnik to mieszkaniec przedmiescia ” obywatel przedmiesciaą (z niem. ” Vorstadt-Burgerą ).
Zasadnicza reorganizacja sadownictwa w Prusach miaśa miejsce w 1849 roku (ustawa z
5 XII 1848 r. ). Zniesiono wowczas jurysdykcje partymonialna, tj. pozbawiono dziedzicow
miast i wsi sadownictwa wśasnego i powośano do z ycia sady pan stwowe30. W Pszczynie
utworzono Krolewski Sad Powiatowy powstaśy z pośaczenia: sadu ksiaz ecego, sadow
miejskich w poszczegolnych miastach powiatu, sadow patrymonialnych ze wsi rycerskich.
Krolewski Sad Powiatowy w Pszczynie skśadaś sie z dyrektora, 10 czśonkow grona
sedziowskiego, 16 urzednikow srednich i 12 niz szych funkcjonariuszy. Trzech z dziesieciu
sedziow tego sadu pracowaśo w delegaturach sadowych w Mikośowie i Nowym Bieruniu 31.
Sad ten dziaśaś od 1849 do 1876 roku, poŚniej zostaś przemianowany na Sad Okregowy
i dziaśaś az do roku 1922, kiedy to Ziemia Pszczyn ska znalazśa sie w obrebie Pan stwa
Polskiego.

Bierun i okolice w XIX wieku
Nalez aśoby odnotowac fakt powstania w 1871 roku na pośudniowych rubiez ach miasta
fabryki dynamitow, ktora daje poczatek powstania nowej profesji - robotnika fabrycznego.
Ludnosc Bierunia byśa przez caśy okres istnienia miasteczka ludnoscia o charakterze
rolniczym, to jest gśownym zajeciem i gśownym Środśem jej dochodu, do XX wieku, byśo
rolnictwo. Do kaz dego domu rynkowego i znajdujacego sie w pobliskich uliczkach nalez aśa
dziaśka roli32. Wśasnosc poszczegolnych parcel byśy prawnie zawarowana. Dziaśki rolne,
przywileje wyszynku itp. uprawnienia obywateli zwiazane byśy z wśasnoscia danej parceli w
rozkśadzie planu miasta. Centrum miasta zamieszkiwali ” wielcy obywateleą , zas
przedmiescia ” podmiejscy zagrodnicyą . Od XVIII wieku mieszkali na przedmiesciach
rowniez chaśupnicy 33.
W 1827 roku J.G. Knie opisaś Bierun w taki sposob- ze 108 drewnianych domow
skśadajaca sie miejscowosc, nazwana jest - jak wiekszosc osad towarowych na Slasku miasteczkiem. Lez y w oddaleniu 2 1/2 mili od miasta Powiatowego Pszczyny na p ośnocny
wschod i na pośnocnym (mylnie, bo na zachodnim) brzegu obecnie juz zupeśnie osuszonego
i na śaki i pola zamienionego Jeziora Bierun skiego, miedzy dwiema nawodnionymi rowami.
Jest tu jeden koscioś parafialny katolicki i jedna kaplica cmentarna, jak r owniez J katolicka
szkośa o jednym nauczycielu. Jeden szpital dla 5 ubogich. Jedna ekspedycja pocztowa i jeden
browar sa w tej miejscowosci. Jeden mśyn wodny a w pobliz u Staw Prusa, karpiami
obsadzony. Jezyk mieszkan cow jest Polski. Ich liczba wynosi 787 osoby, w tym 20
ewangelikow i 90 z ydow. Gśowne wyz ywienie ludnosci: rolnictwo na 1750 morgach roli 500
metrow śak. Jeden targ tygodniowy w czwartki i 6 jarmarkow rocznych. Komora miejska
(kasa 1 rachuba) ma tylko 120 talarow dochodu z miejskiego myta. Jedyny urzad miejski
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nazywa sie magistratem, bywa jednak wybierany nie przez deputowanych miasta, lecz przez
ksiecia na Pszczynie, ktorego urzad sprawiedliwosci zawiaduje i sadownictwem miasta.ą 34
W interesujacym nas okresie, lata 1849-1876, obszar miejski Bierunia wynosi ś 7783
morgi, w tej liczbie 4632 morgi roli, reszta śaki, lasy etc. Obszar dominialny stanowiś teren,
uzyskany po osuszeniu wielkiego stawu bierun skiego35, wielkosci 2500 morgow, z ktorych
1391 morgow, zamieniono na ziemie orna, rozparcelowano i wydzierz awiono obywatelom.
Reszta nalez aśa do folwarku, powstaśego w posrodku stawu, tzw. folwarku stawowego. W
roku 1861 folwark dzierz awiś z ramienia ksiaz ecego dzierz awca dobr biasowickich. Ponadto
istniaś wydzielony obszar w miescie ” wojtostwo kopieczneą zajmujace obszar 160 morgow
( roli 82 morgi, śak dobrych 78 morgow). Oprocz terenu scisle miejskiego, to jest
znajdujacego sie pod zarzadem miasta Bierunia, istniaś tam czesciowo pomieszany z
miejskim obszarem obwod dominialny czyli okreg dworski, nalez acy do zarzadu ksiecia na
Pszczynie36.
W 1861 roku zamieszkiwaśo Bierun razem 1334 mieszkan cow, w tej liczbie 81 z ydow i 6
ewangelikow. Znajdowaśo sie tam 126 domow mieszkalnych i 107 zabudowan
gospodarczych, 2 kosciośy, 1 plebania, 1 boz nica, 1 szpital, 3 mśyny. W miescie wyroz niano
40 obywateli wielkich, 19 srednich, oraz 44 maśych. Natomiast z rzemieslnikow
i uprawiajacych proceder handlowy byśo, w roku 1860, w Bieruniu: 7 kupcow, 6 gospod
i wyszynkow, 3 mśynarzy, 3 masarzy, 3 piekarzy, 8 handlarzy zboz em, 4 handlarzy
z ywnoscia, 1 malarz, 1 handlarz koni, 6 krawcow, 10 szewcow, 3 bednarzy, 3 siodlarzy, 3
kowali, 1 powroŚnik, 1 zdun, 1 tkacz 37. Zas na obszarze kopiecznego wojostwa ludnosci
liczyśa razem 102 osoby, w tym: 10 chaśupnikow, 2 krawcow, 1 szewc, 1 stalmach,
1 grzebiennik i 2 handlarki masśem38.
Do parafii bierun skiej, utworzonej okośo 1631 roku, nalez aśy: miasto Bierun , Bijasowice,
Cielmice, Urbanowice, Jaroszowice, Porombek, od kon ca XVII wieku Swierczyniec, a od
1867 roku Sciernie, wczesniej przynalez ne do parafii ledzin skiej39.
W skśad wiekszosci wsi tej parafii wchodziś folwark lub obszar dominialny nalez acy do
pana Ziemi Pszczyn skiej (najczesciej dzierz awiony) oraz obszar wiejski, czyli ziemie
nalez ace do chśopow. Poniz sza tabela pokazuje jak ksztaśtowaśy sie wielkosci gruntow
nalez acych do chśopow i dominiow w poszczegolnych wsiach 40.
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MIEJSCOWOSC

OBSZAR DOMINIALNY
OBSZAR WIEJSKI
41
Powierzchnia w morgach
Rola
– aki
Stawy
Rola
– aki
Stawy
1183
365
190
448
Brak danych
1281
724
26
Brak
danych
406
204
1007
775
75
Brak danych
192
Brak danych
Brak danych
500
110
300
101
502
116
436
614
136
42
397
385
197
2643
515
38

Bijasowice
Cielmice
Jaroszowice
Porombek
Sciernie
Swierczyniec
Urbanowice
Tabela I:
Wielkosci gruntow nalez acych do chśopow i dominow w poszczegolnych wsiach parafii
bierun skiej (dane z lat 1860-1861).
Kolejna tabela ilustruje jak ksztaśtowaśa sie w roku 1861 struktura gospodarstw chśopskich w
poszczegolnych wsiach tej parafii 42.
MIEJSCOWOSC

GOSPODARSTWA GOSPODARSTWA GOSPODARSTWA
SIOD– ACZE
ZAGRODNICZE
CHA– UPNICZE
20
30
15
2
47
3
10
9
35
173 mieszkan cow (brak danych o strukturze gospodarstw)
6
7
20
42
11
4
72

Bijasowice
Cielmice
Jajosty
Jaroszowice
Porombek
Sciernie
Swierczyniec
Urbanowice
Tabela II:
Struktura gospodarstw chśopskich w poszczegolnych wsiach parafii bierun skiej (1861 rok).

Zawartosc testamentow
W poszytach dotyczacych spraw spadkowych, procz testamentow, znajduja sie akta
rozpraw spadkowych, kwity depozytowe, zalakowane koperty, pisma wzywaj ace komisje
sadowe do testatora 43 itp. dokumenty niezbedne przy przeprowadzaniu dochodzenia
spadkowego. Sposrod tych dokumentow testamenty wyroz niaja sie pod wzgledem
graficznym. Kaz dy testament skśada sie z trzech wyraŚnie wyodrebnionych czesci: 1. opis
zdarzen , ktore doprowadziśy do spisywania testamentu; 2. wśasciwy testament rozporzadzenia testatora; 3. opis dziaśan podjetych dla uprawomocnienia ostatniej woli. Czesc
41

morg (morga, jutrzyna), jednostka powierzchni gruntow; morga pruska obowiazujaca na Ziemi Pszczyn skiej
w XIX wieku wynosiśa 2500 m 2, za Encyklopedia Popularna PWN. Red. – akowski R.,Warszawa 1982, s. 488
42
Musioś L.: Bierun ... s. 135-147
43
testator - osoba, ktora w testamencie rozporzadziśa swym majatkiem; za: Sśownik jezyka polskiego. Red.
– akowski R. Warszawa 1981, T. 3. t.499
Barbara Sopot-Zembok
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pierwsza i trzecia spisana jest na prawej pośowie kartki 44 (lewa czesc pozostawiona jest na
adnotacje urzedowe), czesc druga - wśasciwy testament -zajmuje caśa szerokosc kartki. Na
poczatku kaz dego testamentu protokolant wpisywa ś miejscowosc, w ktorej dokonywano
spisywania tego typu dokumentu oraz date.
Wydaje sie, iz czesc pierwsza i trzecia kaz dego z zachowanych w pszczyn skim archiwum
testamentow jest do siebie bardzo podobna. To jakby urzedowe sprawozdanie z podjetych
czynnosci prawnych, ktore maja doprowadzic do prawomocnego spisania ostatniej woli
testatora. Jednak uwaz ny czytelnik moz e znaleŚc tam informacje mowiace miedzy innymi o
statusie spośecznym, majatkowym, stanie zdrowia, umiejetnosci czytania i pisania,
narodowosci testatora.

Swiadectwo polskosci
Ludnosc Bierunia i okolic byśa od poczatku ludnoscia polska. Jeszcze okośo pośowy XIX
stulecia obrady rady miejskiej toczyśy sie w Bieruniu w jezyku polskim45. Zaswiadczaja o
polskosci mieszkan cow tych terenow rowniez zachowane w pszczyn skim archiwum
testamenty. Akta zachowane w zespole Koenigliches Kreisgericht zu Pless spisane sa
odrecznie w jezyku niemieckim, jednak w wielu poszytach znaleŚc moz na kartki, zapisane po
niemiecku, z gotowym drukowanym w polskim jezyku tekstem, umieszczonym w prawym
dolnym rogu strony: ” Wyrzekam.., sie prowadzenia osobnego protokotu w polskim je zyku,
chociaz wynauczony jestem, ze w naste pstwie tegoz zeznania jedynie protokoś w niemieckim
je zyku zaswiadcza. 46 lub ” Wyrzekam... sie prowadzenia osobnego polskiego protokolu„ 47
Kaz dy testament znajdujacy sie w poszycie spisany jest w jezyku niemieckim. Czesto
jednak (w ponad 1/3 ogośu poszytow) do akt dośaczony jest tenz e sam testament dodatkowo
spisany w jezyku polskim, zwykle z zaznaczeniem, iz testujacy tylko taki jezyk zna: ”on po
polsku tylko mowi...„ 48 , ą oni sa tylko polskiej mowy mozni...„ 49.
Ponadto w wielu testamentach, spisywanych tylko w jezyku niemieckim, umieszczone sa,
w tekscie opisujacym okolicznosci spisywania tegoz testamentu, adnotacje w jezyku polskim:
” wyrzekam sie spisywania polskiego protokośu pobocznegoą , ą nie za dam spisania protokośu
pobocznego w polskim je zyku„ 50 . W jednym z testamentow spisanym w jezyku niemieckim,
procz adnotacji ą nie za dam wiedzenia osobnego polskiego protoko śu„
wpleciono w
niemiecki tekst testamentu notatke po polsku: Ja moja zone Barbara rodzona W. za herbem
jedinem robiam. Dzieci nie mam, moje oicowie jurz umarli„ 51. Na 90, dotyczacych Bierunia
i parafii bierun skiej, zachowanych testamentow 18 zostaśo spisanych w jezyku polskim
i niemieckim, zas 25 zawiera adnotacje w jezyku polskim umieszczone w niemieckim tekscie
testamentu. Ponadto w 33 poszytach znajduja sie kartki zapisane po niemiecku z
wydrukowanym w prawym dolnym rogu polskim tekstem mowiacym o wyrzeczeniu sie praw
44

format papieru troche wiekszy od wspośczesnego formatu A4
Musioś L. : Bierun ... s. 66
46
we wszystkich cytowanych fragmentach akt zachowano oryginalna pisownie
47
APP KKP przykśadowo wybrane: sygn. 1058, sygn. 1077, sygn. 1078, sygn. 1964, sygn. 1975, sygn. 2005,
sygn. 2093 i inne
48
APP KKP sygn. 1356
49
APP KKP sygn. 1190
50
Ibidem, przykśadowo wybrane: sygn. 1488, sygn. 1544, sygn. 1877, sygn. 187 5, sygn. 1894
51
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do protokośu w jezyku polskim. Dodatkowo w niemieckich tekstach mo z na znaleŚc polskie
nazwy: ” stawisko... zadworze...„ 52 , ą ...Rudnik... Karczelowe...„ 53 Zapisy te i dokumenty
swiadcza o tym, iz prowadzona na Slasku przez wśadze pruskie od pośowy XVIII wieku
polityka germanizacyjna 54, nie daśa oczekiwanych rezultatow.

Przynalez nosc testatorow do grupy spośecznej
We wszystkich testamentach przy podawaniu imienia i nazwiska lub przezwiska 55
testatora podkresla sie jego przynalez nosc do okreslonej grupy spośecznej. Po reformach
uwśaszczeniowych dawne kryteria, oparte gśownie na stanie majatkowym, dzielace chśopow
na warstwy spośeczne zatraciśy swe znaczenie. Przynalez nosc chśopa do okreslonej grupy
spośecznej wsi w drugiej pośowie XIX wieku, nie zalez aśa od wartosci posiadanego majatku,
lecz od tego do jakiego typu gospodarstwa nale z aśo ono pierwotnie. Nazewnictwo to
zachowaśo sie jednak w XIX wieku w dokumentach urzedowych, a w potocznym uz yciu
przetrwaśo nawet do czasow dzisiejszych. Forma testamentu i rozporzadzenia testatora
wzgledem spadkobiercow, nie zalez aśy od tego do jakiej grupy spośecznej przynalez aś, lecz
tylko od tego jakim majatkiem dysponowaś.
Z Bierunia zachowaśo sie: 13 testamentow mieszczan, 2 testamenty kupcow, 2 testamenty
handlarzy (w tym 1 handlarza zboz em), po jednym testamencie: kowala, szewca, restauratora,
pracownika cesarskiej poczty, aptekarza, dok tora medycyny, nauczyciela, pośzagrodnika, 3
testamenty chaśupnikow, 5 testamentow wymownikow oraz 9 testamentow kobiet, w tym po
jednym: z ony mieszczanina, chaśupnika, rzeŚnika, komornika (w testamentach kobiet czesto
brak adnotacji do jakiej grupy spośecznosci dana kobieta nalez y, wymienia sie za to jej
nazwisko panien skie i ewentualne nazwiska wszystkich jej mez ow). Przynalez nosc testatorow
- mieszkan cow wsi parafii bierun skiej, do okreslonych grup spośecznych przedstawia tabela
III56.

52

APP KKP sygn. 1088
APP KKP sygn. 1092
54
Popiośek K. : Historia Slaska od pradziejow do 1945 roku. Katowice 1972, s.152-159.
55
Chśopi czesto uz ywali kilku nazwisk, przysparzaśo to wśadzom sporo kśopotow. Zwracano na to uwage w
urzedowych ” kreisblatachą : ” Wielu, jez eli nie najwieksza czesc wiesniakow powiatu tutejszego uz ywa kilka
nazwisk, skutkiem tego byśo, jak doswiadczenie juz nauczyśo, z e dzieci czesto nazwiska ojca a tem mniej
dziadka swego nie znaśy (...). Wzywamy wiec urzedy wiejskie powiatu tutejszego, we wszystkich doniesieniach
i podaniach urzedowych oprocz z adnych przezwisk wiejskich swych mieszkan cow, onym zas nie tylko przy
pierwszej lecz tez i przy kaz dej zdarzajacej sie okolicznosci nakazac, aby tego prawdziwego swego nazwiska
familijnego (rodzinnego) uz ywali i na to uwage ich zwrocili, z e kto nazwiska nie nalez acego mu sie uz ywa (...)
kara pieniez na az do 100 talarow lub wiezieniem az do 3 miesiecy ukaranym zostanieą ” Plesser Kreist-Blattą
1952, Stuck 3. nr. 10.
56
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MIEJSCOWOSC

Siodśacy

Zagrodnicy

Chaśupnicy

Wymownicy

Bijasowice
Cielmice
Jajosty
Jaroszowice
Porombek
Sciernie
Swierczyniec
Urbanowice

6
1
2
-

1
-

3
2
2
1

2
2
2
1
1
2

3 w tym 2
pośsiodśakow
1 pośsiodśak

Inni
2 mśynarz
dzierz awca

Kobiety
1
1
4
1

Zabrzeg
1
2
2
Tabela III:
Przynalez nosc testatorow - mieszkan cow wsi parafii bierun skiej, do okreslonych grup
spośecznych (brak testamentow komornikow).

Okolicznosci spisywania testamentow
Testamenty byśy spisywane przez specjalna komisje, do tego celu powośywana przez
dyrektora Sadu, w skśad ktorej wchodzili: sedzia Krolewskiego Sadu Powiatowego,
protokolant i w razie koniecznosci - tśumacz. Najczesciej do aktu spisania ostatniej woli
dochodziśo w przypadku choroby testatora. Przedstawicieli sadu wzywaś zwykle ktos z
rodziny lub sasiadow chorego, osobiscie zgśaszajac sie do Sadu z wnioskiem o przysśanie
stosownej komisji do miejsca zamieszkania chorego:
Dziaśo sie w Starym Bieruniu dnia osmnastego Maja tysia c osm set szescdziesia t
pia tego roku Wskutek wniosku do protokotu podanego obywatela Jakuba S. tu zta d udata sie
dzis podpisana Krolewska Koinisya sa dowa z Nowego Bierunia do pomieszkania Marianny
S.z domu Sz...57 dlatego Albertowi G. ustnie nadal, aby o odes śanie Komisyi sa dowej na to
do siebie prosiś...58 . Prosby o przybycie komisji sa dowej byty tez przekazywane na pismie:
Klimek C. przez Chaśupnika Pawia L. pisemnie sa d prosiś o odesśanie komisji do spisania
jego testamentu 59. Pisma takie redagowaś zazwyczaj gminny pisarz - nauczyciel lub umiej acy
pisac przedstawiciel gminy:
wskutek wniosku pismiennego gminu tutejszego z 22 tego bie za cego i wskutek prosby
Clemensa K. z dnia dzisiejszego... 60
Aktu spisania ostatniej woli dokonywano r owniez w Sadzie. Testator stawiaś sie tam
osobiscie, uprzednio uzgadniajac date takiej wizyty61. Najczesciej bezposrednio do Sadu
przychodzili wymownicy62, ktorzy juz wczesniej swoje majatki przekazali dziedzicom na
podstawie umowy kupna - sprzedaz y, a do ostatniego rozporzadzenia pozostaś im niewielki
majatek z wymowku. Stawiali sie osobiscie w Sadzie takz e wspolnie maśz onkowie, ktorzy nie
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59
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mieli dzieci ani innych spadkobierc ow i zapisywali, z reguśy, sobie wzajemnie swoj
majatek63.
W Sadzie zjawiali sie tez zapobiegliwi gospodarze, czyniac rozporzadzenie na wypadek
smierci, bedac jeszcze w peśni siś: Gdybym za maśoletnoscia mojego syna Jana zmarś wzia c
ma moja wdowa pod dobrem opieka na to miejsce tak dśogo aze moi syn w stanie be dzie na
tem miescu sam gospodarzyc...„ 64
Trudno wywnioskowac z sadowego protokośu na jakie choroby zapadali ludzie
wzywajacy komisje sadowa do spisania testamentu. Musieli jednak powa z nie podupasc na
zdrowiu, gdyz komisuja zastawaśa ich najczesciej lez acych w śoz kach: ” ... widocznie
hieruja cy z ciaśa ...„ 65 ą ... w śuzku leza cego chorego podśug widoku ...„ 66, ,,... w izbie
wymownej starza osoba me zna w śozku leza ca natrafiona byśa...„ 67, ” ... i ostatnia w śozu
leza ca znalazśa. Marianna wydana za S. z domu S. juz rezywiscie chora ...„ 68
Prawdopodobnie po wezwaniu komisji sadowej umieszczano chorego w paradnej izbie,
specjalnie przygotowujac go do tejz e wizyty: ” ... gdzie w tej na prawej re ce wchodu
znaydya cy sie izbie chora na śozu leza ca...„ 69. ą ... Znajdowali tukej wjednej izbie, z dwiema
oknami na lewej re ce wschodu pierw na zimnie leza cegoŚ jak sie zdaśo chorego chśopa...„ 70,
ą ... w izbie na lewo od wste pu do domu leza cej z 3 oknami ...ą 71. Umieszczenie umierajacego
w paradnej izbie zwiazane byśo rowniez z przygotowaniem go do odwiedzin ksiedza,
poz egnania sie z rodzina, sasiadami, wspolnej modlitwy oraz czuwania przy konajacym itp.
obrzadkow zwiazanych z przygotowaniami do smierci72

Wiek testatorow
W z adnym z omawianych testamentow nie podaje sie wieku testatora w chwili
sporzadzania przez niego ostatniej woli. Moz na probowac domyslac sie, ile miaś lat z tego, z e
przy imionach dzieci podawany jest ich wiek. Zapewne czśowiek, ktorego najstarsze dziecko
liczyśo sobie 17-20 lat, byś osoba w sile wieku i prawdopodobnie smiertelna choroba byśa dla
niego, jak i jego rodziny zaskoczeniem. Tylko przy testamentach wymownikow - mez czyzn
moz na w miare pewnie twierdzic, z e testujacy byli ludŚmi juz w podeszśym wieku. Poniewaz
byli wymownikami, wiec swoje gospodarstwa przekazali juz wczesniej mśodym
gospodarzom, a takie przekazywanie nastepowaśo najczesciej wtedy, gdy stary gospodarz nie
miaś juz dosc siś do obrabiania swego gospodarstwa 73. Jednak w przypadku, gdy
wymownikiem byśa kobieta, ktora po smierci mez a zajmowaśa sie gospodarstwem a
wymowek otrzymaśa po przekazaniu gospodarstwa dzieciom, gdy te osi agneśy peśnoletnosc,
mogśa byc osoba stosunkowo mśoda: ” ... moja zona od moich synow Janka i Klimka po
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oddaniu miesca na czas zycia wymowek otrzymac ma ...„ 74, ą ... gdy moja zona to miesce
dzieciu ... pusci ona ma prawo sobie wyśamek przystaja cy na czas swego zycia
wyznaczyc...„ 75. Tak wiec na podstawie tych testamentow moz emy tylko domyslac sie wieku
testujacych.

Niezbedne czynnosci prawne
Komisja sadowa miaśa obowiazek stwierdzenia toz samosci testatora. Jesli testujacy byś
osobiscie znany, ktoremus z czśonkow komisji wyraŚnie zaznaczano to w tekscie protokośu:
” ... znany komisarzowi...„ 76 , ą ... podpisanym aktuaryuszom z osoby dobrze znanego siodśaka
...„ 77. Natomiast, gdy testator byś osoba nieznana jego toz samosc potwierdzaś ktos znany
czśonkom komisji:
” ... On byś rekognoskowany przez 1. expedtora poczty Kl. i obywatela tute jszego L., ktorzy
osobom sa dowym znani sa i na dowod tego potniarkunek znania podpisali ...„ 78.
Przed przystapieniem do spisywania ostatniej woli, cz śonkowie komisji przeprowadzali
rozmowe, w czasie ktorej sprawdzali stan umysśu i zdolnosc do dziaśan urzedowych
testujacego: ” ... prowadzona rozmowa wydaśa przekonuja ca ize ona chociaz choruja ca i
sśaba jednakze przy peśnym rozumie sie znajduje, ize zadnej wa tpliwosci wzgle dem zdolnosci
jeje do rozporza dzenia nie ma ...„ 79. ą ... Zaczynta z nim gwara dśuzsza udaśa, ze on duchnie
peśnie jest przy rozumie ...„ 80, ą ... cociaz z ciaśa choruja cy widocznie przy peśnym i czystym
rozumie byś ...„ 81 Sprawdzano rowniez , czy dana osoba nie dziaśa pod przymusem i chce
spisac swoj testament dobrowolnie:
” ... Wyswiedczyśa ona na pytanie ze brata swego Jozefa Sz. dzisiaj odesśaśa aby Komisya
sa dowa z Bierunia nowego do spisania woli ostatniej jej uprosi c, a ize ona nimiejszem prosby
jeja powtaza...„ 82, ą ... oswiadczyś. Jest moja wazna i wolna wola ostatnie rozporza dzenie
zrobic i z tej przyczyny radcy upraszaś Krolewskem Komisya sa dowa w Nowym Bieruniu do
spisania testamentu mego jak najpre dzej do mojego pomieszkania uprosic...„ 83.
Ponadto komisja miaśa obowiazek sprawdzic, czy testujacy ma prawo do rozporzadzania
swym majatkiem lub, czy nie spisaś wczesniej swej ostatniej woli: ” ...Testamentu Klemens
C. podśug swego istowania jeszcze nie ustanowiśa nic jego prawu do rozporza dzania nad
maja tkiem swym przyszśym naprzeciw jest w...ą 84, ” ... nad swoia puszczyzna przyszśa, i ze
wtemn nie jest urazony albo ograniczony ani przez herbowego kontrakt ani przez zubstytuty
hipot. albo z inszym sposobem...85
W przypadku, gdy osoba, ktora chciaśa spisac swoj testament, byśa bardzo chora
i obawiano sie, iz nie doz yje ona do czasu przybycia komisji sadowej, powośywano komisje
74
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zśoz ona z mieszkan cow gminy86. W skśad takiej komisji wchodzili najczesciej wojt, sośtys,
pisarz, nauczyciel itp. osoby urzedowe. Taki sporzadzony przez gmin testament oddawano
jak najszybciej do sadu w celu jego uprawomocnienia. Jez eli testator po spisaniu takiego testamentu z yś nadal, a stan jego zdrowia na to pozwalaś, wzywano do niego komisje sadowa,
aby spisac jego ostatnia wole w majestacie prawa, zśoz yc w sadzie i uniemoz liwic jej
podwaz enie:ą ... Wedśug dzisziey od Josepha B. krysowskiemu sa du w Pszczynie oddanemu od
urze du w Swiercze cu napisanemu testamentu chaśupniczej Annej D., pierwej owdowiaśej W.
albo T., podpisana deputacya sa dowa od ktorej podpisany se dzia roz na wszytki raze i tez
podpisany tśumacz i protokolista przez osa dek direktorialnego od dziszeszeigo dnia do
spisania testamentu tukey zamiarkowany, sie udaśa do przesśuchania urze du i testatorrej ...
po przedśozeniu testamentu urze dowego od 20go tego miesia ca wykśadaśa ona: Ja prawdzie
przed urze da w Swierczeniu wykśadaśa do protokośu ale teraz chczem ze tenze testament
urze dowy mie ma byc zwracony i dac spisac do sa dowego protokośu ostatnie wola ino ja, i
proszem o odebranie tejze87
Zdarzaśo sie tez , z e testator juz po spisaniu swego testamentu, zmieniaś swe
postanowienia i rozporzadzenia. Nalez aśo wtedy uniewaz nic istniejacy dokument i spisac
nowy:
” ... na rozkaz wymownika Wawrzina M. terz mianowanego N. wedle cofnienia
testamentu tego ostatniego co on na bie za ce go miesia ca robiś przed sa dowa Komisyja w
Nowym Bieruniu i w celu odebrania inszego testamentu... on wypowiadaś naste puja co.
Naiprzod upeśnie , ze nie jeste urazony w prawie, testirowac ostatniowolnie nad moja
przymozenie, a ni przez herbowy kontrakt, ani przez testament wzajemny a ni terz inszem
sposobem. Konfirmuie przez to, zeja dzisiaj zie ainoienu Jana L. Z jedliny daśem rozkosz
prosic u krysowskiego sa du w pszynie deputacya welle cofnienia testamentu od mnie
robionego na 3go b. m., i odebrania inszego rozkazu ostatnowolne go. Jest i teraz jeszcze
wola moja fraina, uwazona i prawa tego testamentu mianowanego cofna c i testirowac inaksie
nad moia przymozenia ... To przedsawiono nasadzam jak naste puja co: Cofne przez tego
testament odemnie na 3go b. m. przed sa dowa komysya z Nowego Bierunia robionego, w
wszystkich punktach i wykśade go tak za nie geltownego...„ 88

Prawni spadkobiercy
Po dokonaniu przez komisje sadowa niezbednych formalnosci i opisaniu podjetych
czynnosci prawnych przystepowano do spisywania wśasciwego testamentu (czesc druga
protokośu sadowego). Protokolant notowaś rozporzadzenia testatora, w niektorych
przypadkach sa tu prawdopodobnie dokśadnie przytaczane caśe zdania testujacego.
Zachowany jest jednak i w tej czesci testamentu pewien urzedowy styl i charakter pisma
sadowego (podziaśna paragrafy, kolejnosc opisywanych rozporzadzen itp.).
Na wstepie testujacy wymieniaś wszystkie osoby bedace jego prawnymi spadkobiercami.
Najogolniej89, w mysl obowiazujacych wowczas przepisow prawo do dziedziczenia majatku
w pierwszej kolejnosci miaśy dzieci spadkobiercy i jego maśz onek, zas w przypadku gdy
testator byś bezdzietny mogli dziedziczyc po nim maśz onek, rodzice i rodzen stwo: ” ...
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Niezyja w tejze maśzestwie zadne dzieci, i sie taki nie spodziewaja , tak tez nie wnuki zadne.
Rodzice tez juz nie mam...„ 90 , ą ...spadkobiercow podśug praw do spadkobrania po mnie nie
mam ...„ 91. Kolejnosc wymienionych spadkobiercow byśa takz e jakby z gory ustalona.
Wpierw wymieniano imie i nazwisko (i przezwisko) maśz onka, zas gdy testowaś mez czyzna,
wymieniaś rowniez nazwisko panien skie swej z ony oraz jesli jego z ona byśa wczesniej
zamez na i po owdowieniu wyszśa za maz , nazwiska jej poprzednich mez ow. Nastepnie
wyliczano dzieci wymieniajac ich imiona i wiek. W razie, gdy dzieckiem byśa juz zamez na
kobieta, wymieniano nazwisko i status spośeczny jej mez a oraz miejsce jej zamieszkania:
” ... Zyjem w maśzenstwie z Kaska rodzona S., z ktorq naste puia ce dzieci mam:
1., Kaske zatne z. Johann K. w Wesoli, ktora juz letna 2., Jadwige 20 lat, 3., Maryne 16 lat, 4.,
Janka 12. i 5. Neszke 6 lat maja ce ...„ 92
Jez eli testator w ciagu swego z ycia kilkakrotnie wstepowaś w zwiazek maśz en ski,
wymieniaś wszystkich kolejnych maśz onkow oraz dzieci zrodzone z tych zwiazkow: ” ...
Zyjem w 3 maśzenstwie 1 z 1go dzieci przy zyciu mam to jest: I z 1go maśzenstwa mego z
Regina rodz. S. 1. Walek C. chaśupnik na Swierczyncu; II z 2go maśzenstwa mego z Sofia
rodz. T., 2. Marianna za siodśakiem Wawrzynem N. zta d; III z 3go maśzenstwa z Maryna rodz.
W., 3. Agnes za,n. za szośtysemn Franz W. z Tychow, 4. Catharina zam. zafoitem B. zta d, 5.
Jadwiga, 6. Johann, 7. Klemens, 8. Hanka, 9. Sophia, 10. Tomasz i 11. Jacob...„ 93, ą ... Zyem
swojem mezem terazieszem Maczejetn D. w drugim maśzestwie. Z pierwszego mojego
maśzenstwa z Janem W. albo T. dwoje dzieci, Jadwiga i Bartolomeusz i z mojem drugim
me zem tez dwoje dzieci Pawśa i Woltka D. urodziśa ...ą 94, ” ... Zyie w drugie maśz e stwie z
Therezem rodzona N. Z maśz e stwie znia nie zyja zadne dziedzice, ani sa takie do
spodziewania, Zona mola pierwsza zwaśa sie Regina, przedtem dowa G. Z maśze stwie z nia
zyia 1., sen moj Marcin M. tukej, 2., sera moja Katharzina zame zna za zagrodnika L. albo N.,
w Jedlinie, 3., sera mola Maryna zame zna za zagrodnika T. w Bojszowie...„ 95 .
Powtorny oz enek po smierci maśz onka byś w owczesnych czasach koniecznoscia.
Wdowiec z eniś sie ponownie, gdyz potrzebowaś na gospodarstwie kobiety, ktora zajmowaśa
by sie: po pierwsze ‚ wychowywaniem jego dzieci z poprzednich maśz en stw, po drugie wykonywaniem ” kobiecychą prac gospodarczych i domowych. Wdowa wychodzi śa ponownie
za maz , poniewaz do prowadzenia gospodarstwa i prac potowych potrzebny by śmez czyzna.
Jezeli testator nie posiadaś dzieci przekazywaś maja tek swemu maśzonkowi:
ą ... Wysadzam przez to zone moja Hanke S. rodzona Ko. za dziedzice uniwersalna caśej mojej
puszczyznej i upeśniem, ze nie mam nic wie cej do rozporza dzenia...„ 96, ą ... tak ize zona moja
jest sama moja dziedziczka potrzebna. To przesśano wsadzam przez to zone moja Elzbiete
rodzona P. za dziedziczke moja sama , tak ize ona dostamzie puszczyzna moja przyszśa caśa
sama ...ą 97. Testator zastrzegś sobie jednak, ze gdyby z maśzenstwa tego narodziśy sie jakies
dzieci to i one maja prawo do spadku po nim: ą ... Kiedys bez spodziewania sie jeszcze dzieci
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mieli urodzic z maśze stwie z nia tak wsadzam tychze i zone moje Elzbiete rodzona P. za
dziedzice moje na rowne dziale...„ 98 .
Brak potomkow skśaniaś rowniez niektore maśz en stwa do spisywania wspolnego
testamentu, w ktorym maśz onkowie wyznaczali jako spadkobiercow siebie
nawzajem99.Wzajemne testamenty skśadali rowniez maśz onkowie - wymownicy, zaznaczajac
przy tym, z e dzieci otrzymaśy juz nalez ny im po rodzicach majatek100.
W przypadku, gdy prawnymi spadkobiercami testatora byli jego z ona i dzieci, wyznaczaś
sposrod nich jednego (czasem dwoch) gśownego spadkobierce, zobowiazujac go jednoczesnie
do zaspokojenia z adan majatkowych pozostaśych spadkobiercow: ” ... Ja herba caśej
pozostaśosci mnojej postanawiam corke maje Ewe S. Ona jest obowia zana bratowi swemu
Janowi S. przy doletnosci 100 (sto) talarow jako wynagrode wypśacic ...ą 101 lub dzieliś caśosc
rowno pomiedzy wszystkich: ” ... Za herba po moie puszczisne wszystka nasadze to jest na
rowne partwe: 1., zone moja Therezie rodzona N. 2., sena moiego Marcina M. 3., sere moia
Katharzine M. zame zna za zagrodnika L. albo N. w Jedlinie. 4., sere ino ia Marianne M.
zame zne za zagrodmilka T. w Boiszowie„ 102, ” ... Moim 6 cioro dzieciom mianem Jochan,
Agnes, Thomasz, Jakob, Hanka i Zofia Rz. postanawiem miesce mi naleza ce pod Nź 13 tu
pośozone na wśasnosc wszystkich do kupy...„ 103.

Spadkobiercy - ich prawa i obowia zki
Wybor gśownego spadkobiercy nie byś zapewne śatwy. Nie zawsze gospodarstwo
dziedziczyśo najstarsze dziecko. Na gśownych spadkobiercow wyznaczano zarowno synow,
corki, jak i maśz onkow: ” ... Do dziedzicej samej caśej mojej puszczyznej wsadzam przez to
sere moja Maryne ...„ 104, ą ...Postanawiam ... me za mego, za herba caśej pozostaśosci
mojej...„ 105, ą ... Jako moich spadkobiercow postanawiam moja zone Maryne ... i moich 2
synow Janka i Klimka...„ 106 , ą ... Jak jedzimego spadkobierca moich pozostaśosci usadzam
mojego syna z drugiego śoze Jana...„ 107. Prawdopodobnie testator kierowaś sie dobrem
swego majatku, powierzajac go moz liwie najlepszemu przyszśemu gospodarzowi. Jez eli
dzieci byśy jeszcze zbyt maśe, na to, aby poznac ich przydatnosc dla gospodarstwa, testator
pozostawiaś decyzje o wyznaczeniu gśownego spadkobiercy swemu maśz onkowi: ” ...
NajpoŹniej przy peśnoletnosci najmśodszego z dzieci jedno z moich nich, ktore moja zona
sama postanowi to mi naleza ce miesce pod N013 w Swierczyncu pośozone ... na wśasnosc
swoja ma odebrac...„ 108. W takim przypadku i rowniez wtedy, gdy testator wyznaczyś
gśownego spadkobierce sposrod swoich nieletnich dzieci, zobowiazywaś on swego maśz onka,
do czasu przekazania majatku, do prowadzenia gospodarstwa i do opieki nad swymi dzie cmi:
” ... Ona ma tez prawo moje mianowane miesce przez 12 lat od dzisiaj bez dawania komu
98

APP KKP sygn. 1970
APP KKP sygn. 1057,1085
100
APP KKP sygn. 1355
101
APP KKP sygn. 2096
102
APP KKP sygn. 1337
103
APP KKP sygn. 1974
104
APP KKP sygn. 1975
105
APP KKP sygn. 1087
106
APP KKP sygn. 1182
107
APP KKP sygn. 1064
108
APP KKP sygn. 1974
Barbara Sopot-Zembok
99

15

” Mieszkan cy Bierunia i parafii bierun skiej ...ą
rachunku gospodarzyc lecz za to obowia zana moje dzieci ktorym to potrzeba be dzie na
miescu zywic i chowac...„ 109, ą ... ma miec prawo do gospodarzenia i do uzytkowania
ograniczonego tego miesca bez odśozynia rachunku ... lecz jest ona obowia zana starac sie o
wychowanie dzieci moich podśug stanu i azeby gruntu tego miesca dobrze obrobiony zostaśy
... ą 110.
Testujacy zabezpieczali dodatkowo prawa swoich maśoletnich dzieci wyznaczajac dla
nich opiekunow prawnych. Najczesciej taki obowiazek opieki nad pośsierotami nakśadano na
czśonkow rodziny lub osoby godne zaufania, piastujace jakis urzad: ” ... Za opiekuna mego
teraz cztery roki starego syna Jana ... wyznaczam tutejszego mieszczanina Franciszka
(nieczytelne nazwisko) ...„ 111, ą ... Jako opiekuna mianuje dla moich dzieci z pierwszego
maśzenstwa obawatela Jana G. tu z ta d ...ą 112. Opiekun prawny dzieci dbaś o to, aby jego
podopieczni nie zostali pokrzywdzeni przy podziale maj atku i aby zostaśy zrealizowane
wszystkie odnosne dzieci polecenia testatora. Czasem zobowi azywano go takz e do
prowadzenia takiego gospodarstwa, az do chwili przejecia go przez prawnych spadkobiercow:
” ... Zyczam sobie zeby terazui az dotychczasowy opiekun dzieci moich Maciek S. spuszczony
zostaś i jak opiekun brat moj Jozef S. obowia zany zostaś. Jozef S. ma to miesce pod N0 2 w
Zabrzegu az do wydania herba caśej pozostaśosci arendowac ...ą 113. Taki zarzadca gospodarstwa; maśz onek lub opiekun prawny, mieli prawo prowadzi c powierzone im gospodarstwo
wedśug wśasnego uznania: ” ... bez śozenia rachunkow ...„ 114, zatrzymujac dochod z tego
gospodarstwa dla siebie, pod warunkiem, z e wywiazywali sie ze wszystkich naśoz onych na
nich zobowiazan , tj. pśacenia podatkow, dbania o gospodarstwo, z ywienia
i wychowywania dzieci: ” ... z dochodow wszystkie cie zary i podatki zapśacic, dzieci oboje
moje wyzywic, oszacic, wychowac i interesa od kapitaśu ... do depozytu spśacic co rocznie
...ą 115 .
Przejecie majatku przez gśownego spadkobierce nastepowaśo zazwyczaj wtedy, gdy
osiagaśon peśnoletnosc. Za peśnoletnia w tamtym okresie uwaz ano osobe, ktora ukon czyśa 24
lata: ” ... najpoŹniej ale az do dwudziestego czwartego roku jejego ... 116, ą ... jak skoro rok
24 ukonczy ...ą 117, ” ... 24 lat miec be dzie ...ą 118, lub taka , ktora rodzice uznali wczesniej za
peśnoletnia : ą ... ktory po dozytem dwudziestego roku za letniego wywo śany zostac ma ...ą 119
Poniewaz smiertelnosc dzieci w XIX wieku byśa znaczna, testatorzy czesto wydawali
rozporzadzenia na wypadek smierci, ktoregos ze spadkobiercow:
” ... Gdyby jedno z moich szescioro dzieci przed oddaniem tego miesca jednemu z nich zmarśo,
te pozostaja cy przy zyciu dzieci z tym ktory go odbiera dziaś z tych pienie dzy kupnych na
rowna cze sc otrzymac maja ...„ 120, ą ... Gdyby z nich jedna umrzyśa przed peśnoletnosci bez
dzieci to przezyja ce ja siostry jej na jej miescu nasta pic maja to jest jej legat odebrac...„ 121.
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Zastrzegano tez prawo dzieci, ktore nie byśy gśownymi spadkobiercami, a ich czesc
spadku miaśa byc im wypśacona przy peśnoletnosci lub oz enku, do korzystania z mieszkania i
poz ywienia w pozostawianym przez testatora gospodarstwie: "” ... Moj syn Jan S. mna prawo
az do doletnosci swojej na miescu pozostaśym bez wynagrody mieszkac i bez wynagrody byc
kustowanym...„ 122.
Testament sporzadzony przez sadowa komisje od strony prawnej nie budziś zazwyczaj
sprzeciwu i z reguśy spadkobiercy stosowali sie do woli testatora. Zreszta spadkodawcy,
ktorzy dokonywali nierownego podziaśu majatku, umieszczali w swych testamentach
rozporzadzenia na wypadek proby obalenia testamentu, przez ktoregos ze spadkobiercow:
” ... To z moich dzieci ktore-by z postanowien testamentu mego sie nie ukontentowaśo
wysadzam na cza stke prawna ...ą 123, ” ... be dzie ukontentowany na swoja cza stke przy czem
mnie jest powiadomionoŚ ze cza stka kazdego z moich dziecow wynosi pale tego, co be byli
dostali jakby nie robi ta ja zadnego testamentu...ą 124.
Mowa tu o tak zwanym zachowku. Instytucja zachowku - uwzgl edniajac swobode
dysponowania majatkiem na wypadek smierci - miaśa (i ma do dzisiaj) zapobiec pozbawieniu
czśonkow najbliz szej rodziny korzysci ze spadku. Podstawa obliczenia zachowku jest
wielkosc udziaśu spadkowego, ktory przypadśby uprawnionemu przy dziedziczeniu
ustawowym, tzn. wtedy, gdy nie sporzadzono testamentu lub go zakwestionowano i wynosi
pośowe tego udziaśu125.

Wartosc spadku
Testatorzy czesto okreslali wartosc swego gospodarstwa. Kowal Ć chaśupnik, ktorego
majatek ” ... skśada sie w posiadśosci obywatelskiej pod liczba 61 w Starem Bieruniu na ktorej
tez jedne mnie przynaleza ca kuŹnia lezy...„ 126 w 1864 roku oszacowaśwartosc swego majatku
na 300 talarow: ” ... Herbka caśej mojej pozostaśosci jednakoz jest obowia zana za tej
posiadśosc (miesce) cene wynosza ca 300 tal. (trzy sta talarow) uiszczyc...„ 127.
Mieszczanka z Bierunia w 1865 roku czesc swojej posiadśosci w Bieruniu pod numerem
51 wyceniśa na 600 talarow: ” ... posiadśosc moja pod N0 51 w miescie Bieruniu jak daleko
mi jeszcze nalezy, a to za cene przyje ta od 600 twardych mowia c szesc set twardych....„ 128.
Siodśak z Cielmic dzielac swoje gospodarstwo pomiedzy dwu synow wyznaczyś im
obowiazek zapśaty za przejety majatek w wysokosci 2200 talarow: ” ... rowna cze scia
otrzymac maja z wyja tkiem pobudunkow, ktore Janek sam odebrac ma... Janek zato 1300 tal.
a Klimek 900 tal. pśacic powinni...„ 129.
Chaśupnik z Jaroszowic w 1872 roku wyceniś swoje gospodarstwo na 1500 talarow: ” ...
Miesce moje pod M 17 tutaj z przydatkiem mianowanym moja corka Jadwiga na dniu moi
smierci odebrac i od tego czasu od ceny 1500 tal... „ 130. W Swierczyn cu chaśupnik w 1864
roku oszacowaś swe gospodarstwo na 500 talarow: ” ... miesce pod N0 13 w Swierczyncu
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pośozone za cene 500 talarow...131. Cena gospodarstwa nie zalez aśa od tego do jakiej grupy
spośecznej nalez aśjego wśasciciel.
Wartosc gospodarstw moz na rowniez probowac wycenic sumujac wartosc legatow, jakie
gśowny spadkobierca miaś obowiazek wypśacic pozostaśym uprawnionym do spadku. Siodśak
z Urbanowic w 1871 roku zapisaś caśy majatek z onie, lecz zobowiazaś ja do wypśacenia
kaz demu z pieciorga swoich dzieci po 200 talarow w czasie gdy osiagna peśnoletnosc. Zatem
wartosc jego gospodarstwa moz na by oszacowac na co najmniej 1000 talarow. Restaurator z
Bierunia zapisaś swym dzieciom prawie 8000 talarow, reszte majatku pozostawiajac
z onie132. Niekiedy testujacy nie okreslaś dokśadnie wartosci swego majatku, lecz wymieniaś
po kolei, co wchodzi w skśad jego majatku:
” ... 1. Maja tek moj skśada sie w posiadśosci pod liczba 51 w miescie Bieruniu, ktorej za
jednakze umowa z kwietnia b. r. dom siodśakowi D. sprzedaśam 2. pienia dzach kupnych
wynosza cych 280 tal. tj. dwiesta osiemdziesia t talarow ktore mi kupuciel tego domu siodśak
D. jeszcze winien jest...„ 133, ... Do maja tku mego nalezy gśownie miesce pod liczba 2 w
Zabrzegu...„ 134.
Przy obliczaniu wartosci spadku uwzgledniano rowniez te kwoty i darowizny w naturze,
ktore przyszli spadkobiercy otrzymali od testatora wczesniej jako posag, poz yczke, darowizne
itp. Testator wyraŚnie zaznaczaś, ktore dziecko juz swoja nalez na mu czesc majatku
otrzymaśo i pozbawiaś je udziaśu w pozostawianej masie spadkowej: "” .. Cera jedina moja z
pierwszego matzienstwa Anna rodzona P. wydana za mśynarza B. w Urbanowicach jest przez
te jej wydane wiano i przez to ukontentowana, ze ja porzyczkowal pienia dze me zowi jeim
Jankowi B. od dwuch set talarow inemu daruje . Ona na erbiznie mojej cze sci lezac nie ma,
miaśaby ona ustanowienie moje pozawrocic chciec, albo z prawem to uczynic w sztendzie byc,
to posadze ja w tem policzunku na kwote jei powinna wedśug prawu i naznacze ja sta kwota
na te porzyczke jego me za mnie powiflna , onein teraz derowana ...„ 135, ą ... Moja najstarsza
curka Kaska wzgle dem jej pomnie dziaśu juz odemnie ukontentowana nic z moi pozosta śosci
nie otrzyma...„ 136, ą ... Tymi kwotami moje 5 dzieci ukontentowane byc maja wzgle dem ich
pomnie dziaśu...„ 137.
Podobnie rzecz sie miaśa w przypadku, gdy wczesniej wywianowany potomek zmarś
i pozostaśy po nim dzieci Ć wnuki testatora. Zaznaczaś on wtedy, z e tym wnukom juz ze
swego majatku nic nie pozostawia, gdyz ich rodzic otrzymaśjuz swoja nalez na mu czesc: ” ...
Moja wnuczke Maryne K. wykluczam z herbostwa, poniewaz jej matka Maryna wydana za
Walka K. pierw zame zna za OK. juz 80 Talarow gotowych pienie dzy i dwie krowy wart 20
talarow od mnie dostaśa takim sposobem - poniewaz moja teraznieisza przemoga okośo 80
talarow wynosi - wie cej jak za godzona sie uwazac musi... .ą 138.
Z takich i podobnych wzmianek w testamentach moz emy dowiedziec sie o tym, jak
wyposaz ano corki przy zamaz pojsciu. Wysokosc posagu byśa zalez na od stanu majatkowego
rodzicow, jak rowniez od ilosci dzieci w danej rodzinie. Zapewne siodśak z Cielmic, ktory
miaś 11 dzieci, a kaz dej corce dawaś w posagu 400 talarow byś czśowiekiem bogatym: ” ...
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Catrinie B., ktora na czas wydania swego odemnie 200 tal. otrzymaśa, jeszcze 200 tal. .
..Gdyby moja corka dopiero 16 lat maja ca Hedwig... wydac sie miaśa, to ino-ja zona
obowia zana jest, 400 tal. ...wypśacic jako wiano...„ 139. Procz tego siodśak ten wyposaz yś juz
wczesniej, przypuszczalnie przy oz enku, trojka swych dzieci w znaczne kwoty pieniez ne i
innego rodzaju dobra: ” ... Moj syn Wojtek C. odemnie juz 200 tal. gotowki, 3 jutrzny śa ki i
dwie krowy otrzymaś, moja corka Maryna za N. 400 tal. i 3 krowy, a moja c orka Agnes za W.
600 tal. gotowki i 2 krowy odemnie otrzymaśa. Ci dlatego wzgle dem ich dziaśu po mnie z tym
ukontentowani sa ...„ 140. Sporym majatkiem dysponowaś tez pewnie wymownik - siodśak
wyposaz ajac swe dzieci w znaczne kwoty pieniez ne i z ywy inwentarz: ” ... Mathias na okośo
300 T, Hanka na okośo 350 T i 2 krowy a jaśowke i Maryna 60 T a 2 krowy i jaśowke wart 50
T na obrachunek po mnie dziaśu otrzymaśy...„ 141.
W niektorych testamentach znajduja sie takz e wzmianki odnosnie majatku wniesionego do
maśz en stwa przez maśz onka testatora: ” .. przyznajem sie przez to wyraŹniee, ze mojemu
me zowi Maciejaowi D. jestem dśuzna 200 talare to jest dwiesta ta/are, ktore on mnie daś do
gospodarstwa miesce pod N ź 30ta w Swierczyncu i do zakupienia matyryaśow budonkowych
do sprawenia od poprawkowych budonkow na tegoze miejsce...„ 142.
Najczesciej jest to polecenie do gśownego spadkobiercy zwrotu wniesionego dobra:
,,... Ona wypśaci mojej zonie Katarzynie z damu S. sume wynosza ca ... 50 tal. tj. pie cdziesia t
talarow jako ilosc jejego wniosku a to trzy lata po dosiqgnionej doletnosci lierbki caśej
pozostaśosci...„ 143, ... Wysadzen zonie mojej Therezie... ta jaśuwka ktora sie wychodzyśa od
tej krowie, co mule przynisśa zona moja do malze stwo...„ 144.
Do wartosci przekazywanego majatku wliczano nie tylko wypśacone juz posagi, poz yczki,
darowizny itp., ale i przekazany wczesniej majatek na podstawie umowy kupna Ć sprzedaz y.
Takie umowy zawieraś stary gospodarz ze swoim synem lub corka wtedy, gdy nie miaś juz
dosc siś do efektywnego prowadzenia gospodarstwa. Przy takim przekazaniu maj atku
ustalano kwote, jaka nastepca musiaś zapśacic za otrzymany majatek swym rodzicom lub
rodzen stwu: ” ... Syn moj Adam zas tania cene za odemnie odkupione miejsce pod licz. 6
tukej wzgledem swego pomnie dziaśu ukontentowany podśug swego wśasnego zdania z moi
pozostaśosci skśadajacej sie osobliwie z pieniedzy wypoz yczonych i z ywnosci z mego
wymowku nic nie otrzyma...ą 145 , ą .. .Z kontraktu kupnego o miejsce N 0 35 w Jaroszowicach
od 7mego lipca 1874 r. Mam jeszcze kupne pieni a dze od sto talarow od kupiciela Janka K.
do za dania...„ 146.
Przekazujacy gospodarstwo stary gospodarz zastrzegaś sobie oczywiscie w umowie tzw.
wymowek, czyli zabezpieczenie swej starosci.

Znaczenie wymowku
Zabezpieczenie wśasnej starosci poprzez wymowek byśo dla starzejacego sie gospodarza
jedna z najwaz niejszych spraw w z yciu. Los starych ludzi nieprzydatnych juz w pracach
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” Mieszkan cy Bierunia i parafii bierun skiej ...ą
gospodarskich, ktorzy nie mieli prawnie zapisanego wymowku, byś okrutny147. Stad tez we
wiekszosci testamentow znajduja sie zapisy zabezpieczajace wymowek dla maśz onka
testatora. Dodatkowo taka wymowe testator czesto przykazywaś jeszcze zapisac w ksiegach
hipotecznych: ” ... ten wymowek ma na haśupniczem miescu Nź 28 na Kopcu wniesiony
byc...„ 148, ą ... To prawo ma byc bez rekognicyina miescu pozostatym zapisane...„ 149. Sa to
szczegolnie ciekawe fragmenty testamentow. Zawieraja one szereg informacji o owczesnych
zwyczajach, uprawach, hodowanych zwierz etach itp.
Na pierwszym miejscu spisu wymieniajacego nalez ne dobra wymieniano zawsze
mieszkanie. Dokśadnie definiowano, ktora izba i jakie inne pomieszczenia w cha śupie beda
nalez ec do wymownika: ” ...1. wolne pomieszkanie w izbie na lewej r e ce od wchodu leza cej
wkluczenie gory nad nia ...„ 150 ... 1. wolne pomiszkanie w mniejszej izbie i gore nad
nie...„ 151.
Tak wiec wymownik otrzymywaś do swej dyspozycji jedna z izb w chaśupie, tzw. izbe
wymownicza152
i czesto dodatkowo jeszcze prawo uz ytkowania strychu nad tym
pomieszczeniem. W niektorych gospodarstwach, w obrebie zabudowan gospodarczych
miesciśa sie druga, mniejsza chaśupa przeznaczona wśasnie dla wymownikow: ” ... 1. obie
izby w domie mniejszym z gora nad niemi i piwnica pod niemi z prawem, i z tych dwuch izb
wynaja c...„ 153. Prawdopodobnie byśy to stare chaśupy, ktore pozostaśy w gospodarstwie po
wybudowaniu nowych, wiekszych pomieszczen mieszkalnych.
Kolejne odnoszace sie do wymowku zapisy dotyczyśy spraw gospodarskich, a gśownie
zabezpieczenia wymownikowi poz ywienia, moz liwosci uprawiania ziemi i hodowania
zwierzat domowych. Najwaz niejsze po zapewnieniu mieszkania byśa dla wymownika
moz liwosc trzymania wśasnych zwierzat, a w szczegolnosci krow, nazywanych do dzis na
Ziemi Pszczyn skiej ” z ywicielkami rodzinyą 154. Stad tez na drugim miejscu umieszczano
wśasnie adnotacje dotyczace krow: ” ... 2. wolne miesce w chlywie dla swoich krow...„ 155, ą ...
2. miejszy hlyw na krowy i gore nad nim...„ 156, ... 2. mniejszy chlew krowski...„ 157.
Dodatkowo zaznaczano prawo do hodowania drobiu, czasem okre slajac nawet ilosc
poszczegolnych gatunkow: ” ... prawo na podwurzu ptaki domowe sobie trzymac...„ 158,
ą ... grze dy w zagrodzie na przizewe ...„ 159.
Zabezpieczano takz e wymownikowi warunki do prowadzenia w ramach przekazanego
obejscia, odrebnego, wśasnego gospodarstwa, wyznaczajac do tego celu odpowiednie miejsca
i grunt. Wydzialano osobne miejsce na skśadowanie: gnoju, sciośki, opaśu: ” ... wolne miejsce
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” Mieszkan cy Bierunia i parafii bierun skiej ...ą
w placu na gnoj...„ 160, ą ... miesce na gnoi, sciośke i opaś...ą 161, ,,... miejsce na podworzu na
gnoj, podsciolke i opaś...„ 162.
Scisle okreslano, ktora czesc gruntu ornego nalez y sie wymownikowi: ” ... dwanascie
zagonow role w poierwszych gonach od haśupy od Stachoniowej strony...ą 163, ” ... Spośowe z
ogrodu od strony Laskiego i grza tke na przysade od strony Norasowej 6. 20 zagonow pola od
Norasowej granicy i 10 zagonow pola na piasku od grobli 7. kawa śek śa ki od granicy
Glosowej az ku przykopie...„ 164.
Czesto na gospodarza, na ktorego gospodarstwie byśa zapisana wymowa, nakśadano
obowiazek obrobienia pola wymownikowi i pomocy w prowadzeniu jego gospodarstwa:
” ... 8. wolne obrobienie pola i prziwiezienie owocow polnych jako tez i siana... 12. wolne
paszynie 2 krow przy stadzie gospodarzy...„ 165. Wymownikowi przysśugiwaśo tez prawo
uz ytkowania wspolnie z gospodarzem niektorych pomieszczen gospodarczych. Z reguśy miaś
prawo skśadania swych plonow w okreslonej czesci stodośy, a takz e korzystania na czas
mśocki z gumna: ” ... 1/4 z stodośy z prawem wymśocenia obiela na gumnie...„ 166.
Do obowiazkow gospodarza nalez aśo rowniez dostarczanie wymownikowi opaśu na zime:
” ... rocznie 4 tony we gli rubnych i 2 fury zbieraniny i sie g dzewa szeitowego..„ 167.
Z tego zapisu moz emy wnioskowac, z e w okolicach Bierunia, a prawdopodobnie na ca śej
Ziemi Pszczyn skiej, korzystano z bogactwa tej ziemi Ć wegla, uz ywajac go rowniez w
chśopskich gospodarstwach. Wegiel kupowano w kopalniach, a ponadto zbierano na ha śdach (
2 fury zbieraniny ). W gospodarstwach uz ywano takz e drewna pozyskiwanego z ksiaz ecych
lasow.
Wymownicy wywodzacy sie z bogatych gospodarstw, posiadajacy jeszcze spory wśasny
majatek prawdopodobnie zatrudniali u siebie sśuz be. Jednej z wymowniczek przyznano
prawo pasienia krow wraz z krowami gospodarza, ale dogladac tych krow miaś jej wśasny
pasterz: ,,... lecz swoim wśasnym pasterzem...„ 168.
Wydawaśoby sie, z e udostepnienie swoim rodzicom Ć wymownikom moz liwosci
korzystania ze studni czy swobodnego poruszania si e po gospodarstwie, jest sprawa
oczywista i nie podlegajaca dyskusji. Musiaśy jednak zdarzyc sie przypadki zakazu
korzystania przez wymownika z wody studziennej, gdyz w jednym z testamentow spotykamy
wyraŚny zapis o prawie wymownika do korzystania ze studni: ” ... uzytek studni...„ 169. W
innym zas zapisane jest prawo do przechodzenia przez sien: ” ... wolny przechod w wychod w
sienie...„ 170.
O tym jak waz ne byśo zapisanie w wymowku, nawet wydawaśoby sie najbśahszych praw
wymownika, swiadczy zapis, wjednym z testamentow, w ktorym testatorka wydziedzicza
niektore ze swych dzieci: ” ... Jakoby moj syn Jakub jednako nie miś dostac przez tenze legat
i to co inszego joz od mnie odebraś, i co sie ma narachowac na cza stke tego ostatnego, to jest
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” Mieszkan cy Bierunia i parafii bierun skiej ...ą
cza stke jeszcze nie pewnego, tak ja wydziedziczam go wed śug ~ 408 lit. 2 cz. Ii § ym. praw, az
na wysadzeniea tego legatu od 10 talar ow poniewaz on mnie, co ja jest przez 9 lat niewidza ca
i w bydzie nie chczaś pomagac. Dalej wydziedziczam a.) syna mojego Jana T. z tej przyczyny
u Jakuba T ...„ 171
Ilez goryczy zawiera w sobie ten fragment testamentu niewidomej wymowniczki, ktora
zapewne oddaśa swym synom caśy majatek, bez wyszczegolnienia wielkosci swej wymowy,
liczac na uczciwosc i prawosc swych potomkow. Na szczescie, dla tej wymowniczki, nie
wszystkie dzieci okazaśy sie niegodne, zajeśa sie nia jej corka: ” ... Pomiarkujem, ze sera
moja Maryna T. mnie upatrywaśa i zywiśa sama...„ 172
Omawiane testamenty to takz e swiadectwo cierpienia i doznanych krzywd. Moz na znaleŚc
tam potwierdzenie istnienia problemu niewierno sci maśz en skiej, pozostawienia maśz onka w
niedostatku bez srodkow do z ycia: ” ... wydziedziczam... me za mojego Jana P., ktory od
wie cych lat odszedś od mnie, wedśug 轜 632, 677 i 7 II lit J cz II § ym. praw poniewaz mnie
ostawiś bez pomocy i opuszyś zśosliwie i mnie nie daje zywnosci wele swojego zycia lajdackie
go...„ 173.
W testamentach uwidacznia sie tez troska nie tylko o swoja najbliz sza rodzine. Niektorzy
gospodarze zabezpieczali starosc dalszym czśonkom rodziny. Wymownik Marcin P. zapisaś
swej siostrze krowe: ” ... Siostrze mojej Mariannie wydanej za S. w Bieruniu wyznacz e jedna
krowe ...„ 174. Marianna S., ktorej siostra pracowaśa jako sśuz aca, znaśa zapewne losy starych,
nieprzydatnych juz w gospodarstwie ludzi 175, postanowiśa zabezpieczyc przyszśosc swej
siostry zapisujac jej wymowek: ” ... Moja herbka caśy pozostaśosci jest obowia zana siostrze
mojej Jadwigiej S. teraz na sśuzbie az do smierci 1. cztery zagonki pola na pastwisku przez
caśy stojonek i kazdy zagonek szesc skibow szyroki i 2. wolne pomieszkanie w izbie
gospodarza dac...„ 176

Zobowiazania spadkobiercow
Wydaje sie, z e przejecie majatku przez gśownego spadkobierce nie byśo sprawa śatwa.
Procz zapewnienia wymowku miaś on obowiazek wypśacenia swemu rodzen stwu nalez nej im
czesci spadku. Testator dokśadnie okreslaś wysokosc nalez ny poszczegolnym spadkobiercom
czesci spadku. Jez eli wyznaczaś legaty pieniez ne, zawsze dokśadnie wyszczegolniaś, jaka
kwota i komu sie nalez nej, i kiedy ma zostac wypśacona: "” .. Ona jest obowia zana bratowi
swemu Janowi S. przy doletnosci 100 (sto) talarow jak wynagrode wypśacic...„ 177, ą ... Ona
ma wypśacic trzy miesia ce po moim smiercu synowi Jakubowi T. legat od 10 T. t. j. dziesi e c
talarow...„ 178, ą ... za cene 500 talarow na wśasnosc swoja ma odebrac. Te pienia dze kupne
pomie dzy moje dzieci z wyśaczeniem tego, ktory to miesce odbierze na wśasnosc rowna
cze scia po sto talarow maja byc podzielone...„ 179. Wysokosc zapisanych sum byśa roz na i
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zalez aśa od zamoz nosci testatora i wartosci jego gospodarstwa. Kowal - chaśupnik wyceniś
swe gospodarstwo na 300 talarow i po zapisaniu z onie 50 talarow reszte podzieliś rowno
pomiedzy trojke dzieci: ” ... Dalej wypśacic jako uiszczenie wynagrodyjejei siostom i
braciom jak skoro one kazdy swoja doletnoscdosia gna a Annie D. ...83 tal. 10 cz. t.j. osm
dziesia t tal. dziesie c czeskich b. Juliannie D. Takze . ..83 tal 10 cz c. Franciszce podobna i
rowna wynagrode w ilosci . ..83 tal 10 cz ...„ 180. Bogaty siodśak z Cielmic gospodarstwo
warte 2200 talarow pozostawiś dwom synom, pozostaśym dzieciom poleciś wypśacic po 400
talarow a moim 5 dzieciom.., kazdemu 400 tal. wypśacic przy odebraniu mego miesca. ...„ 181
Czas wypśaty legatu wyznaczano zazwyczaj na okres uko n czenia przez otrzymujacego
legat 24 roku z ycia - osiagniecia peśnoletnosci. W przypadku dziewczat legat mogś byc
wypśacony wczesniej niz w 24 roku z ycia, wtedy gdy dziewczyna wchodziśa za maz : ” ... Z
tych szesc set twardych pore czam kazdej z moich corkow Ewie, Agneszcej i Jadwidzej S. 200
twardych mowia c dwie sta twardych ktore im Jakob S. przy doletnosci jeich czyli przy
wydaniu pierwasczym spśaci...„ 182, ą ... zapisujem moim 3 curkom z 2 maśzenstwa Hance,
Kasce i Jadwidze M. kazdej 100 talarow ktore przy swej peśnoletnosci lub maśzenstwa od moi
zony otrzymac maja ...„ 183. Ponadto, czesto nakśadano na gśownego spadkobierce obowiazek
dopisywania procentow do zapisanej innemu spadkobiercy sumy: ” ... interwsuje pojedyncze
wyna grody od dnia dosia gnionej wśasnej doletnosci...„ 184, ą ... od dnia smierci mojej ten
kapitaś od sta interwsowac...„ 185, ą ... Uroki maja byc co rocznie do depozytu pśacone i do
kapitaśu przytaczane...„ 186 .
W celu unikniecia jakichkolwiek sporow czy niedomowien testator zlecaś zazwyczaj
wpisywac powinnosci gśownego spadkobiercy do ksiegi hipotecznej: ” ... na czas
peśnoletnosci tych dzieci wypśacony a do tego czasu na swoim miejscu zapisane by c ma...„ 187,
” ... dalej uiszczenia dzieci moich jak tez ostatnich korzysci zony mojej w ksie dze hypotecznej
posiadśosci podliczba 61 w Starym Bieruniu zapisane byc maja ...„ 188, ą ... Jakub S. jest
obowiazany legaty wzmiankowane na miescu onemu zleconym uiscic...189, ą ... ten kapitaś ma
byc bez rekognicyi na miescu pozostaśym zapisany...„ 190.
Procz legatow pieniez nych testujacy zapisywali swoim spadkobiercom rowniez inne
dobra. Najczesciej, procz gotowki zapisywano krowy, gdyz miaśy one dla owczesnych ludzi
szczegolna wartosc: ” ... Moja zona otrzyma 1 krowem... Krowa zaraz po moi smierci jej
wydana byc musi...„ 191 , ,,... Oprocz tego zapisujem memu synu Jozefowi 1 krowe wart 12
talarow ktora od spadkobierca na czas peśnoletnosci odebrac ma...192, ą ... dzieciom mojej z
maśzenstwa pierwszego Jadwigej i Bartolomeuszowi W. albo T.. Kazdemu wysadzem jedna
jaśuwka I wyznaczem przez to, ze one przez tenze legat ma-ja byc ukontentowane z mojej
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puszczyznej przysztej...„ 193, ... Mojemu me zowi Maciejowi D. wysadzam na przod jedna
krowe brunatna , jedna krowa biaśa i dwoje jaśowki...„ 194. Do szczegolnych zwierzat
gospodarskich nalez aś tez kon , ktorego testator zapisywaś zwykle gśownemu spadkobiercy:
” ... Moja zona jestobowia zana dzieciu ktore to moje mianowane miesce wśasnie odbierze
jako za przydatek 1 konia. Tyle zprze tu rolniczy i przydac, wiele z nich przy moi smierci
zostanie..„ 195. Do wartosciowych rzeczy procz zwierzat nalez aś takz e sprzet. sśuz acy do
prowadzenia gospodarstwa; wozy, pśugi, brony itp.: ” ... Moi corce Jadwidze zapisujem
miesce moje po N 0 17 tutaj z J koniem, J jaśowka , J wozem, J pśugiem I z tym drugim zbrojem
rolniczym...„ 196. Pewna wartosc posiadaś tez sprzet codziennego uz ytku sposrod, ktorego
jeden z testatorow wymieniś pierzyny: ” ... Pierzyny moje tez moja zona odebrac ma...„ 197.

Zarzadzenia dodatkowe
Testament byś tez dla sporzadzajacego go czśowieka ostatnia okazja do prawnego
uregulowania istniejacych juz w rzeczywistosci podziaśow gruntu:
” ... sa obowia zani mojemu synowi Wojtkowi C. te 3 jutrzny ą na starym unoscie„ , ktore on juz
teraz uzywa, mu na czas zycia za roczny czynsz 5 tal. do uzytkowania dac i kazdy z nich z swoi
pośowy gruntu ma 1 i 1/2 jutrzny dac powinien a do czynszu mianowanego rowno oni sie
dzielic maja ...„ 198. Ziemia stanowiśa dla chśopow najwieksza wartosc, stad przy zapisywaniu
kawaśka gruntu wyszczegolniano dokśadnie, jakie i kiedy czesci gruntu nalez y przyznac
spadkobiercy. Oczywiscie zaznaczono koniecznosc zapisania takiego podziaśu w ksiedze
hipotecznej: ” ... obowia zana ma byc przy peśnoletnosci syna mego z 1 maśzenstwa Jozefa M.
temu tymi kawaśek z miesca N0 10 grum?tu (roli i lasu) ktory graniczy z lasem Rudośtowskim i
z gruntami Gandzika i Bowskiego i przykopa ten kawaśek od miejsca odśa czaja c wydac. Ten
kawaśek jest na 7jutrzen i na istosc tego prostacya na M 10 zapisane byc ma...„ 199.
Podobnie postapiś kowal przy wydzielaniu z gospodarstwa chaśupniczego warsztatu
rzemieslniczego - kuŚni: ” ... Postanowie dalej (pore cze ) mojemu synowi Jankowi D. maje
kuŹnie z wszystkim rzymiosśem kowalskim w wartosci od ... 80 tal t. j. osm dziesie c talarow.
Ten legat dostanie od jak skoro swoi 20ty rok dosia gnie... Postanowie ze kuŹnia dla syna
mego Jana D. odposiadśosci pod liczba 61 w Starym Bieruniu odszczepiona i wkluczenie z
gruntu na ktorym kuŹnia stoi nowa liczbe otrzymuje. Przy tem ma dla niego potrzebny
przychod do niej Jankowi D. przyznany byc...„ 200
Spisujacy swa ostatnia wole wydawali takz e rozporzadzenia dotyczace plonow
otrzymywanych z gospodarstwa: ” ...
Memu synowi Wqwrzynowz... przy moi smierci
znajduja ca sie zywnosc i owoce polne z czem on ukontentowany byc ma...„ 201, ą ... zniwa tego
roku, w ktorym moja zona moje miesce odda, tak dzielone byc maja , ze moja zona pośowe a
moi synowie pośowe otrzymnaja ...„ 202, ą ... Ona jeszcze z zniw tego roku. w ktorym zemzem
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1/3 i moja corka Jadwiga 2/3 z mego miesca mianowanego otrzyma. Oprocz tego moja zona
gdybym w tym roku zemzyś 1 i 1/2 jutrzyny kartofli i 8 zagomow rzy zpola odemnnie naje tego
otrzyma...„ 203. Trudno z tych zapisow wnioskowac, jakie byśy w drugiej pośowie XIX wieku
w okolicach Bierunia gśowne uprawy, widac jednak, z e na pewno uprawiano ziemniaki
i zboz a. Pomimo, iz testujacy starali sie bardzo skrupulatnie i rowno dzielic swe majatki,
zdarzaśy sie przypadki obdarowania niektorych spadkobiercow szczegolnymi tzw.
przedlegatami, wydzielanymi z ogolnej masy spadkowej przed jej podziaśem: ” ... moja
corka Maryna otrzyma 1 krowe najprzod z moi pozostaśosci...„ 204.
W jednym z testamentow testatorka podaje, z e taki zapis czyni na korzysc swej corki,
gdyz ta opiekowaśa sie nia i pomagaśa jej w prowadzeniu gospodarstwa: ” ... Z tych od
siodśaka D. mi przynaleznych kupnych pienie dzy za dom pore czam corcej Mariannej z damu
S. wydanej za Tomkiem P. 200 tal mowia c dwie sta talarow... Pomiarkujem ze corka moja
Marianna wydana za P. oprocz tego porzednio onej zleconych 200 twardych juz takze rowna
sume otrzymaśa. Ostatni dwa sta twardych wartuje jako przedni legat jako wynagrodzenie za
to ze mi w gospodarstwie dobrze i (nieczytelne sśowo) gospodarzyśa...„ 205.
Niektore takie zapisy byśy skomplikowanym sposobem rozliczenia sie z udzielonych
poz yczek i zaciagnietych przez testujacego dśugow: ” ... Moja corka Maryna zam. za Sz. albo
T. jako legat ona przod otrzymac 100 T. Jaj ma z moj zie c Mathas Sz. albo T. odemnie
wszystkim wie cej niz 100 T otrzymaś, z tego dśugu na okośo 50 tal, mu odrachowane byc maja ,
ktora kwote Sz. za mie wyśozyś a moja corka Maryna wskutek tego mego poza dania od jej
me za ma prza d z mego maja tku pozostaśe go dostac powinna...„ 206.
Testatorzy w swej ostatniej woli starali sie takz e porzadkowac niezaśatwione za z ycia
sprawy urzedowe. Jedna z nich dotyczy uprawomocnienia w stosownym urz edzie dokumentu
przekazania gruntu oraz sprostowania omyśki zaistniaśej w tym dokumencie:
” ...
0
Upeśnomocnie zarazemn zone moja usta pienie miejsca N 35 w Jaroszowicach Jankowi B.
przed urze dem Gruntowym w Pszczynie mnie zeznac i poprawic te umyśke ku koncu onego
kupnego kontraktu popeśniona tak, ze ona sie po ojcu nie Śą K.„ tylko ą M.„ nazywa...207 Inny z
testuja cych informuje swych spadkobiercow o, cze sciowo juz spśaconej, zapisanej w ksie dze
hipotecznej naleznej mu kwocie: powiem przitem wyraŹnie ze tej 160 T. kupne pienia dze co
sa zapisane na miesce pod N 0 2 w Jajost dla mnie, sa zapśacony az na 124 T...„ 208
Z tresci niektorych testamentow moz na takz e wyczytac informacje o handlu gruntami.
Chaśupnik Paweś W. z Jaroszowic prawdopodobnie prowadziś, nim zachorowaś i byś
zmuszony spisywac testament, rozmowy z urzednikami ksiecia pszczyn skiego na temat
sprzedaz y, lub wymiany na inny grunt, posiadanego stawu. W swej ostatniej woli
szczegośowo instruuje spadkobiercow, w jaki sposob ma byc podzielona gotowka lub ziemia,
ktora otrzymaja po sfinalizowaniu transakcji z ksieciem: "” ... Do mego miesca pod N0 5 tutaj
naleza jeszcze 2 kawaśki gruntu stawowegoŚ okośo 16 jutrzyn. Gdyby te dwa kawaśki ksie ciu
pszczynskiemu za inny grunt zakonotowane byc miaśy, to moi synowie Janek i Klimek z tego
gruntu ksia ze cego pośowe i moje 5 dzieci druga pośowe rowna cze scia otrzymaja , gdyby zas
te kawaśki stawowe pienia dze gotowe zapśacone byśy, to te pienia dze moim 5 ostatnie mia203
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nowanym dzieciom przypadaja . Gdyby to dopiero po moi smierci staśo, to moja zona sama
uznac ma, jesli za te 2 kawaśki stawowe inny grunt albo pienia dze dane byc maja ona tez w
tym razie prawo ma do uzytku jej przedniej wystawionego pienie dzy i gruntu, gdyby moja
zona juz martwa byśa, jak tyn handel sie stanie, to moi synowie Janek i Klimek pośowe i moje
5 dzieci druga pośowe niech be dzie z pienie dzy niech be dzie z gruntu ksia ze cego to jest
rowna cze scia otrzymaja ...„ 209.
Do szczegolnych polecen testatora nalez y rowniez zaliczyc polecenia spśaty dśugow. Na
ich pokrycie przeznaczaś sume uzyskana ze sprzedaz y swoich osobistych rzeczy. Ody tak
uzyskana kwota nie wystarczaśa, nakśadaś on na gśownego spadkobierce obowiazek pokrycia
tych dśugow z otrzymanego majatku: ” ... naj przod moje dśugi hypoteczne i inne zapśacone
byc maja to jest na czas gdyby mija inna pozosta śosc na to nastawiona na niestykśa...„ 210.
Czesc testatorow przy spisywaniu swej ostatniej woli zabezpiecza śa sobie srodki na
pokrycie kosztow pogrzebu: ” ... ostatek zlecam me zowi memu Jakubowi S., z obowia zkiem
pogrzeb moj i koszta testamentu zapśacic...„ 211. Niekiedy przeznaczano na swoj pogrzeb nie
pieniadze, lecz czesc inwentarza wydajac polecenie jego sprzedaz y: ” ... Ta jedna czerwiena
krowa zaraz po rnoiem smierci ma byc przedana i z odkupnienia byc zapśacony moj
pogrzeb...„ 212.
Zdarzaśy sie i przypadki zabezpieczania przez testatora srodkow na pogrzeb maśz onka:
"” .. Moja zona otrzyma... 20 talarow na jej pogrzeb od moich 3 dzieci Maryny, Janka i
Neszki...„ 213
Dodatkowo, niektorzy testatorzy, ktorzy chcieli zapewnic sobie pamiec i spokojne z ycie
pozagrobowe, zapisywali legaty na rzecz ko sciośa. W takich przypadkach szczegośowo
okreslano jak dana suma pieniedzy ma byc spoz ytkowana: ” ... Te sto talarow polece ja
Kosciośowi katolickiemu w StaroBierunie z ta powinnoscia od farorza rocznie pie c mszow za
dusze moja za uroki odprawiac...„ 214, ą ... Wysadzem przez tego Kosciośowi w Starym
Bieruniu 100. T. t. z. sta talarow z tem sposobem, ze one maja byc na uroki wydany i z tych
urokow rocznie nai mni msza jedna za zbawienie dusze momje i od moie familie ma byc
czytana...„ 215.
Na zakon czenie drugiej - wśasciwej czesci testamentu testatorzy czesto wydawali zakaz
inwentaryzowania i opieczetowywania swego majatku po ich smierci, wierzac w uczciwosc
swych spadkobiercow, a raczej w to, z e kaz dy z nich dokśadnie wiedziaś z czego skśada sie
majatek testatora: ” ...
zakazam ale piecze towania i inwenture pozostśosci...„ 216,
ą ... Wyrzekam sie sa dowego zapiecze towania i inwentarza moi puszczyŹnie...„ 217.
Tego typu zapis spowodowany byś tez zapewne checia nie naraz enia spadkobiercow na
dodatkowe koszty.
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Po spisaniu wszystkich rozporzadzen testujacego, ktore z reguśy kon czono formuśka:
” ... Wie cej nie mam nic do rozporza dzenia...„ 218, ą ... Wie ce nie mam do testirowania...„ 219
itp., komisja sadowa przystepowaśa do czynnosci majacych uwierzytelnic testament. W
przypadku, gdy testujacy potrafiś pisac, uwiarygodnienie testamentu nie sprawiaśo z adnych
trudnosci. Testatorowi odczytywano gśosno jego spisana ostatnia wole, po czym skśadaś on
pod dokumentem swoj wśasnoreczny podpis: ” ... Potem protokoś, ktory w niemnieckim jako i
w polskim je zyku spisany zostaś w oboch protokośach przeczytany czyli raczej przetśumaczony
i potem od niego zezwolony i jak naste puje od niego wśasnore cznie podpisany. Michaś
D...„ 220.
Wśasnoreczny podpis testatora (imie i nazwisko) w zasadzie wystarczaś do
uwierzytelnienia testamentu. Bardzo rzadko, ale jednak zdarzaśo sie, z e podpis testatora
potwierdzany byśprzez swiadkow: ” ... Protokuś wyzszy Jakubowi Rz. byś powolnie i wyraŹnie
przeczytany i od niego przyzwolony i jak nast e puje podpisane Jakub Rz. w przytomnosci
Jakuba G. i chaśupnika Johana T. , ktorzy za swiadkow przywośani zostali. Jakub G. Johan T.
...„ 221.
Pomimo istnienia od XVIII wieku na Slasku przymusu szkolnego 222, pośowa sposrod 90
testamentow Bierunia i parafii bierun skiej jest podpisanych przy pomocy znakow krzyz a.
(W miescie Bieruniu na 42 testamenty 23 podpisane s a z imienia i nazwiska.) Znakowane
krzyz ami testamenty musiaśy podlegac szczegolnej legalizacji. Po odczytaniu testujacemu
jego ostatniej woli i stwierdzeniu, z e testator nie potrafi pisac, komisja sadowa powośywaśa
swiadkow podpisu (znaku krzyz a) testamentu: ,,... Protokoś tenze zostaś....podaja cej po polsku
po maśu przeczytany od nie zezwolony i w przitomnosci swiadkow podpisu krzyzykamy
oznaczony + + + Marianna werlich. S. geb. L. Max L. August K...„ 223. Obok, zawsze trzech,
znakow krzyz a zrobionych reka testujacego, protokolant wpisywaś jego imie i nazwisko
zaznaczajac czasem dodatkowo, iz sa to znaki re kowe...„ 224 testatora.
Na swiadkow testamentu powośywano tylko takie osoby, ktore nie byśy w z aden sposob
powiazane ani z czśonkami komisji sadowej, ani nie rosciśy sobie prawa do spadku po
testatorze, ktorego podpis krzyz ykami potwierdzaśy:
” ... Poczen tenze protokoś testatorowi byś przedczytany wolno i wyraŹnie. On go przeje ś
wcaśoscie. Poczem za swiadki instrumnentu byli przycia ganioni:
J. sa dowy sekretarz pan E. K. 2. aktuaryusz pan W. tu sta d ktore mnaia przedmiote swadkow
geltownych instrumnentalmiych, tak co sie patrzi testatora, jak i osobe sa dowe.
Wprzitomnnosci wykśadaś testator, widza c tego protokośa: Tenze protokot, ktorego czyma w
re ce pan protokolista una wola moja ostatna i jest minie przedczytany ija go przie ś w
colozcie, do znaku tego wsadzam po przedczytaniu tychze sśow znaki moje re kom pod tego.
+++ Przedstaia ce znaki re kowe Klimka K. attestuja wierchnie przycia gniony swiadki instrumnentalne Wś. E. K...„ 225. Czśonkowie komisji sadowej musieli wszystkie przewidziane
prawem czynnosci zwiazane z uwierzytelnieniem testamentu przeprowadza c bardzo
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starannie. Tak aby taki testament byś nie do podwaz enia i nikt nie mogś go obalic
wykorzystujac jakiekolwiek uchybienia komisji.
Szczegolnej starannosci musiaśo wymagac uwierzytelnienie testamentu niewidomej
testatorki, tym bardziej, z e w ostatniej woli wydziedziczaśa ona niektorych czśonkow swej
rodziny: ” ... poczem testatnent testatyorej byś przedczytany poleku i wyraŹnie i przyje ty
odniej: Uwazaja c slepote testatorej byli przycia gniony J. wlantair sa dowy Karl P. 2. wlontair
sa dowy Jozef L. tu sta d, obie mozny mowej polskiej ktory, jak sie upelnie z wszystkich stron i
ze stronej sa du maja przymiote geltownych swiadkow testamentu, w ktorej przytomnoscia ten
protokol w dozwoleniu testatorej jeszcze raz byś przedczytany poczem ona wykśadaśa: Tenze
protokol mnie teraz przedczytany na wola moja ostatna i przyimujem go w caśosci, i co sie
patrzi oprawe . Wele moje nie mogem go podpasac i na miescu moiego to be de robic swiadki
instrumentu. Poczem przyje to to na wszystkie strone i podpisano: Swiadki instrumemitalne:
Carl P. Jozef L...„ 226.
Na kon cu kaz dego testamentu spisanego czy to w jezyku niemieckim, czy polskim,
niezalez nie od tego czy byś on przez testujacego podpisany imieniem i nazwiskiem, czy
krzyz ykami, podpisywali sie czśonkowie komisji sadowej. Przy nazwiskach czśonkow komisji
umieszczano adnotacje dotyczace ich funkcji urzedowej; sedzia, protokolant, tśumacz: ” ...
tśumacz polskij mowy przisie zny...„ 227. Tak uwierzytelniony dokument wkśadano do koperty.
Koperte zawierajaca testament lakowano i znakowano pieczeciami sadowymi. Testator
otrzymywaś kwit zaswiadczajacy o tym, z e jego testament zostaś spisany i zapieczetowany
zśoz ony w Krolewskim Sadzie Powiatowym w Pszczynie.

Losy testamentow
Zalakowany testament pozostawaś w depozycie sadowym tak dśugo, az o jego otwarcie
upomnieli sie spadkobiercy testujacego. Zazwyczaj nastepowaśo to wkrotce po tym, jak z ycie
testatora dobiegśo kresu. Rodzina - spadkobiercy najczesciej zbieraśa sie siedem dni po
smierci testatora, aby odczytac jego ostatnia wole228. W poszytach, omawianych w tym
opracowaniu, akt sadowych znajduja sie sprawozdania z przeprowadzanych postepowan
spadkowych a wraz z nimi i interesujace nas testamenty. Nie wszystkie jednak testamenty
odkryśy swe tajemnice przed prawnymi spadkobiercami. Cztery 229 z dziewiecdziesieciu
omawianych testamentow z Bierunia i okolic, przetrwaśy zalakowane w kopertach w
nienaruszonym stanie, az do poczatku lat trzydziestych XX wieku. Do dzis nie wiadomo, z
jakich powodow nie zostaśy one odczytane wkrotce po smierci testatorow. Testamenty te
zostaśy otwarte dopiero po latach, kiedy to minaś ustawowy czas ich przechowywania
wynoszacy 54 lata. Aktu odczytania tych testamentow dokonywaś, w majestacie prawa,
sedziowie i urzednicy polskiego Sadu Grodzkiego w Pszczynie, ktory to sad, po 1922 roku,
przejaś wszystkie akta i sprawy po wczesniej dziaśajacych na Ziemi Pszczyn skiej sadach
pruskich. Z kaz dego takiego urzedowego otwarcia testamentu sporzadzano protokoś. Wpierw
opisywano, iz testament ” ... znajdowaś sie w zalakowanej kopercie z nienaruszonymi 3
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piecze ciami...„ 230. Nastepnie stwierdzano, z e testament ” ...otwarto z urze du z powodu upśywu
lat 54 od daty jego zśozenia do urze dowego przechowania...„ 231.
Z kolei zlecano wysśanie pisma do Urzedu Gminnego miejscowosci, w ktorej wczesniej
mieszkaś testator z zapytaniem, czy ten jeszcze z yje, a jesli nie to co sie dzieje Z jego
spadkobiercami. Z otrzymywanych z Urzedow Gminnych informacji okazywaśo sie, z e
spadkobiercy tych testatorow podzielili majatki swych rodzicow i gospodaruja na nich
pomimo, z e nie znali ich ostatniej woli. Takie podzia śy byśy zapewne nie zawsze zgodne z
wola testujacego, jednak juz sie dokonaśy i po upśywie przeszśo poś wieku trzeba byśo uznac
je za prawomocne.

Oto kilka wybranych testamentow
( nazwiska zastapiono inicjaśami):

Testament kowala - chaŚupnika z Bierunia (APP KKP sygn. 1061)
Dziaśo sie w starym Bieruniu dnia czwartego Wrzesnia tysia c osmnset
szesc dziesia t czwartego roku. Wskutek prosby pismiennej radmiego pana E. tutay z dnia
dzisiejszego udaśa sie podpisana Komnisya sa dowa z nowego Bierunia dzis przedpośudniem
tutay gdzie przybyśa o godzinie dziesia tey przed pośedniem. Udaśa sie komnisja sa dowa do
posiadśosci kowala i chaśupnika Michaśa D. jak pomieszkania obznaczonego testatora i
znalazśa w temze na prawej re ce od wchodu kowala i chaśupnika Michaśa D. w śozu leza ce
go. On byś rekognoskowany przez 1. expedtora paczty K. i obywatela tutejszego L., ktorzy
osobom sa dowym znani sa I na dowod tego pomiarkunek znania podpisali.
pozeczyśem zezwolono i podpisano.
K. L.
Michaś D. polskiego je zyka tylko swiadomy jest I z oswiadczyc. Jest moja
wazna i wolna wola ostatnie rosporza dzeuiie zrobic i ztej przyczyny radcy
upraszaś krolewskem kornisya sa dowa w Nowym Bieruniu do spisania testamentu
mego jak najpre dzej do mojego pomieszkania uprosic.
Z testatorem prowadzona rozmowa wydaśa ze chociaz cielesnie sśaby Michaś
D. przy peśnim rozumie i zupeśnie zdolny do dziaśania jest. On potem oswiadczyś
jako jego ostatnia wole co naste puje.
轜1.
Ozyniśem sie dwa razy. Z pierwszego maśzestwa mego z Anna z domu L. pochodza pie c
zyja cy dzieci a to:
1.Marianna 17 lat licza ca
2. Jan 14 lat licza cy
230
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3.Anna 12 lat licza ca
4.Julianna 9 lat licza ca
5.Franciszka 7 lat licza ca
Moja druga zona jest Katarzyna z domu St. dzieci z nia nie spśodziśem.
轜2.
Moj maja tek skśada sie wposiadśosci obywatelski ej pod liczba 61 w Starym Bieruniu na
ktorej tez jedne mnie przynaleza ca kuŹnia lezy.
轜3.
Jako opiekuna mianuje dlamoich dzieci z pierwszego maśzenstwa obywatela Jana G. tu z
ta d.
轜4
Za herba (dziedzica) caśej mojej pozostaśosci postanowie moja najstarsza corke
Marianne . Ona po smierci mojej moja posiadśosc pod liczba 61 w starym Bieruniu herbowac
(dziedziczyc). Posiedzenie tej posiadśosci otrzymuje ona dopiero, jak skoro rok 24 uko nczy.
轜5.
Herbka caśej mojej pozostaśosci jednakoz jest obowia zana za ty pozostaśosc (miejsce)
cene wynosza ca 300 tal. (trzysta talarow) uiszczyc I w nast e puja cym sposobie do podziaśu
stawic.
1. Ona wypśaci mojej zonie Katarzynie z domu St. sume wynosza ca
50 tal. t.j. pie cdziesia t talarow jako ilosc jejego wniosku a to trzy lata po
dosia gnionej doletnosci herbki caśej pozostaśosci.
2. Dalej wypśacic jako uiszczenie wynwgrode jejei siostrom I braciom jak skoro one kazdy
swoja doletnosc dosia gna .
a) Annie D
83 tal. 10 Cz. t.j. osm dziesia t
trzy tal. dziesie c czeskich
b) Juliannie D. takze tez
83 tal. 10 Cz.
c) Franciszce podobne I rowne wynagrode w ilosci
82 tal. 10 Cz. interesuje
pojedyncze wyna grody od dnia dosia gniony wśasnej doletnosci.
轜6
Postanowie dalej (pore cze ) mojemu synowi Janowi D. mnoje kuŹnie z
wszystkim rzemiosśem w wartosci od
80 tal. t.j.
osm dziesie c talarow. Ten legat dostanie jak skoro swoj 2Oty rok dosia gnie.
轜7
Az do czasu w ktorym herbka caśej pozostaśosci posiedzenia onej postanowionej
posiadśosci i moj sym Jan posiedzenia kuŹni w (nieczytelne sśowo) z rzemiosśem otrzymuye,
moja zona z domu St. posiadśosci I kuŹnia
bez śazenia rachunku gospodazyc i dzieci moje u siebie wyzywic i wychwac ma, takze tez
uroki wynagrodzenia uiszczen jaiko odbierac. Jak Skoroby Marianna i Jamz D. w posiedzenie
swojej herbowizny nasta pia otrzymuje moje zona Katarzyna z damnu St. naste puja ca
wymowa :
1. wolne pomieszkanie w izbie na lewej re ce od wchodu lezacej wklucznie gory nad nia .
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2. wolne miejsce w chlywie dla dwoch krow
3. wolne miejsce w placu dla gnoj
4. wolny przechod w wychod wsienie.
轜8
Postanowie ze kuŹnia dla syna mego Jana D. od posiadśosci pod liczba 61 w starymn
Bieruniu odszczepiona i wkluczenie z gruntu na ktorym kuŹnia stoi nowa liczbe ptrzymuje.
Przytemn ma dla niego potrzebny przychod do niej Janowi D. przyznany byc.
Ź9
Dalej uiszczenia dzieci moich jak tej ostatnich korzysci zony mojej w ksie dze hypotecznej
posiadśosci podliczba 61 w starym Bieruniu zapisana byc maja .
Wie cej nie main nic do rozporza dzenia.
Potem protokoś, ktory w niemieckim jako i polskim je zyku spisany zostaś w
oboch protokośach przeczytany czyli raczej przetśumaczony i patem od niego
wśasnore cznie podpisany.
Michaś D.
nieczytelne podpisy komisji
se dzia
tśumacz
przysie gśy
protokolista

Testament mieszczanki z Bierunia (APP KKP sygn. 1087)
Dziaśo sie w Starym Bieruniu dnia osmnastega Maja tysia c osm set
szescdziesia t pia tego roku
Wskutek wniosku do protokośu podanego obywatela Jakoba S. tu zta d udaśa
sie dzis podpisana Krolewska Komisya sa dowa z Nowego Bierunia tutay do
pomieszkania Marianny S. z darnia Sz. i ostatnia w śozu lezaca znalazśa Marianna
wydana za S. z damnu Sz. juz rezywiscie chora jednakze jak z nia prowadzona
rozmowa wydaśa zupeśnie zdolna do dziaśania, rekogneskowana zostaśa przez:
I. Expeditora poczty Augustyna K.
2. i kupca Maxa L.
tu zta d ktorzy sa dowej komisji osobiscie znani sa i wzgle dem tego ze Marianna
wydana za S. pisac nie urnie razem za swiadkow podpisu przyśaczeni zostali.
Ona tez tylko po polsku mowi.
Marianna wydana za S. oswiadczyśa:
Jest moja wazna i wolna wola dzisiaj testament moj zrobic i stej przyczyny
daśam uprzszac przez me za mego Jakoba S. Krolewska Komisje Sa dowa do
spisania ostatniej wali mojej:
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Postanawiam niniejszem prosbe moja a spisanie testamentu mego.
I
Byśam tylko raz wydana a to z obywatelem Jakobem S. ktory jeszcze zyje.
Z maśzenstwa z nim zyja jeszcze naste puja ce dzieci:
1. Marianna z domu S. wydana za obywatelem Tomkiem P. peśnoletnia
2. Ewa S. 18 lat licza ca
3. Agnieszka S. 13 lat licza ca
4. Jadwiga S. 11 lat licza ca
II
1. Maja tek moj skśada sie w posiadśosci pod liczba 51 w miescie Bieruniu, ktorej za
jednakze umowe z Kwietnia b.r. dom siodśakowi D. sprzedaśam
2. pienia dzach kupnych wynosza cych 280 tal. t.j. dwiesta osiemdziesia t talararow ktore mi
kupiciel tegd domu siodśak D. jeszcze winien jest. Wola moja jest jak nast e puje:
轜1.
Postanawiam Jakoba S. me za mego, za herba caśej pozostaśosci mojej. On odbierze po
smierci mnojej posiadśosc moja pod N0 51 w uniescie Bieruniu jak daleko mi jeszcze nalezy,
a to za cene przyje ta od 600 twardych mowia c szesc set twardych.
轜2
Z tych szesc set twardych pore czam kazdej z mnaich corkow Ewie, Agneszcej, Jadwidziej
S. 200 twardych mowia c dwie sta twardych, ktore jun Jakob S. przy doletnosci jich czyli przy
wydaniu pierwasczytn spśaci. Jakob S. jest obowia zany legaty wzmiankowane na mniescu
onemu zleconym uiscic.
轜3
Z ta d od siodśaka D. przynaleznych kupnych pienie dzy za dom pore czam corcej Mariannej
z domu S. wydanej za Tomkiem P. 200 tal. mnowia c dwie sta talarow. ostatek zlecam me zowi
memu Jakobowi S. z obowia zkiem pogrzeb moj i koszta testamentu mego zapśacic.
Pomniarkujem ze corka Marianna wydana za P. oprocz tego popzednio onej zleconych
200 twardych juz takze taka rowna sume otrzymaśa. Ostatni dwa sta twardych wartuje jako
przedni legat jako wynagrodzenie za ta ze mi w gospodarstwie dabrze i (nieczytelne sśawa)
gospodarzyśa.
轜4
To z moich dzieci htoreby z postanowiemi testamentu mego sie nie ukotentowaśa
wysadzam na cza stke prawna .
Wie cej nie mam do postanowienia.
Protakoś tenze zostaś (nieczytelne sśowo) padaja cej po polsku pa maśu
przeczytany od niej zezwolony i w przytomnosci swiadkaw podpisu krzyzykany
oznaczany
+++ Marianna werlich. S. geb. S.
Max L.
August K.
nieczytelne podpisy komisji se dzia przysie gśy aktuaryuz
protokolista i tśomacz
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Testament wymownika ze Swierczyn ca (APP KKP sygn. 1970)
Dziaśa sie w Pszczynie szesz dwudziestego Kwietnia 1861 go roku.
Wymnownik Klimek K. z Swierczynca pod 2ltern przesśego miesia ca poza daś
odebrania wolej jego ostatnej do protoko śu sa dowego.
On sie stawiś w dzisiejszem terminie i z nowu stawiaś tejze poza danie. Z asobej
on byś rekognoskowany przez tego protokolistom osobiscie znaiamego posśugacza
chorow Augusta Kr. tu sta d za wymownik Klimek K.
Rekognoskowaia c, Kr. podpisaś tego znaka onemu przed-czytanego:
August
Kr.
Umowa zaczynta z Klimkiem K. udaśa niewa tpliwie, ze on duchownie jest przy
peśnie dyspozycie. On wykśadaś spytany ze jest jego wala wyraŹna kaina i peśna,
osa dzic ostatnowolnie nad swoia puszczyzna przyszśa, i ze wtem nie jest urazony
albo ugranie-zony ani przez herbowego kontrakt, ani przez zubstitucy a alba z
inszem sposobem. Po wybadaniu on nast e puia co za wola jego ostatnego przed
komysya podpisana generalna .
§ yje teraz w pierwszej maśze stwie z Elzbietom rodzonam P. Niezyja z teje maśze stwie
zadne dzieci, i sie tez takie nie spodziwaja , tak tez nie wnuki zadne. Rodzice tez juz nie mam,
tak iz zona moja jest sama moja dziedzicka potrzebna. To przez śano wsadzam przez to zone
moja Elzbieta rodzona P. za dziedzicke moja sama , tak ize ona dostanie puszczyzna moja
przyszśa cala sama. Kiedys bez spodziewania sie jeszcze dzieci mieli urodzic z maśze stwie z
nia tak wysadzem tychze i zone moja Elzbiete rodzona P. za dziedzica moje na rowne dziośe.
Wie ce nie mam nic do osa dzenia. Pisac i czytac nie umie .
Paczem tenze protokuś testatorowi byś przedczytamio wolmiie i wyraŹnie. On go
przyje ś wcaśoscie. Poczem za wiadki instrumemztu byli przycia gnioni:
I. sa dowy sekretarz pan E.K.
2. aktuaryusz pan Wś. tu sta
ktore maja przedmiote swiadkow geltownych instrumentalnych, tak co si e patrzi
testatora, jak osobe sa dowe. W jej przytomnnosci wykśadaś testator, widza c tego
protokośa: Tenze protokoś, ktorego czyma w re ce pan protokolista ma wola moja
astatna i jest minie przedczytany i ja go przie ś w colozcie, do znaku tego wsadzam po
przedczytaniu tychze sśow znaki moje re kompod tego
+++
Przedstaia ce znaki re kowe Klimka K. attestuia wierchnie przycia gniony swiadki
instrumentalne
Wallowy
E.K.
nieczytelne podpisy komisji
se dzia
przysie gśy tśomacz
protokolista przysie gniony
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Testament chaŚupnika z Jaroszowic (APP KKP sygn. 1358)
Dziaśo sie w Jaroszowicach dnia 11tego Maja 1872 raku.
Wskutek wniosku podanego dzis przez zagrodniczego syna Alberta G. zta d
podpisani urze dnikowie sa dowi do spisania testamentow w 4 okre gu, do ktorego
Jaroszowice naleza , raz na zawsze nastanawieni, tutaj na miescie pod N0 17 tutaj sie
udawszy w izbie na lewo od wste pu do domu leza cej z 3 oknami z osoby znanego
dobrze chaśupnika Pawśa W. zta d w śozu natrafili, ktory jak mowa z nim prowadzona
szczegośowa udaśa, przy czystym i peśnym rozumie byś, chociaz widocznie cielesnie
chorowaś. Pytany podaś, iz wola swoja wolna i dobrze uwazna
testament swoj przed sa dem postanowic, ze dlatego Albertowi G. ustnie nadaś, aby
o odesśanie komnisyi sa dowej na to do siebie prosiś. Razem istuja c, iz prawu
swemu do rozporza dzenia nad swa pozostaśoscia amii jakie umowy spadku amii
nic inmlego nie przeszkadza co nasta pi jako testament podaś:
轜1
§ yśem w maśzenstwie z Kaska rodzona S., z ktora naste puja ce dzieci mam:
I. Kaske zame z. Johann K. w Wesoli, ktora juz letna
2. Jadwige 20 lat,
3. Maryne 16 lat,
4. Janka 12 lat I 5. Neszke 6 lat maja ce. Moja najstarsza curka Kaska wzgl e dem jej
pomnie dziaśu juz adeninie ukontentowana nic z ufaj pozosta śosci nie otrzyma.
轜2
Jako spadkobiercow moich pastanawiem mnoje 3 dzieci Maryne , Janka i Neszke . moja
corka Maryna otrzyma 1 krowe najprzod z moim pozostaśosci.
轜3
Moi curce Jadwidze zapisujem miesce moje pod N 0 17 tutaj z 1 koniem, 1 jaśowke , 1
wozem, 1 pśugiem i z tym drugim zbrojem rolniczem za 1500 tal. i za wymowek dla zony Kaski
z domu S. na czas jej zycia nastanowiony ktory tam jest.
1. obie izby w domie mniejszym z gara nad niemi i piwnica pad niemi z prawem, z jednym z
tych dwoch izb wynaje c.
2. mniejszy chlew krowski.
3. J/4 stodośy z prawem do wymśacenia obiela na gumnie.
4. miejsce na podworzu na gnij, podsciośke i opaś.
5. pośowe z ogrodu od strony Laskiego i grza tke na przysade od strony Norasowej.
6. 20 zagonow pola od Norasowej granicy i 10 zagonow pala na piasku od grobli.
7. kawaśek śa ki od granicy Galasowej az ku przykopie.
8. wolne obrobienie pola i przywiezienie owoc ow polnych jaka tez i siana.
9. rocznie 4 tony we gli rubnych i 2 fury zbieraniny i sie g dzewa szeitawego
10. uzytek studni.
11. prawo na podwurzu ptaki domowe sobie tzymac.
12. walne paszynie 2 krow przy stadzie gospodarzy lecz pod swoim wśasnym pasterzem.
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Ź4
Miesce moje pod N0 17 tutaj z przydatkiem mianowanym moja curka Jadwiga na dniu moi
smierci odebrac i od tego czasu od ceny 1500 tal. S pro centow interesu rocznie pśacic ma. Z
tych 1500 talarow naj przod maje dśugi hypoteczne i inne zapśacone byc maja to jest na czas
gdyby mija inna pozostaśosc na to nastanowiana niestykśa. To co po zapśaceniu mnoich
dśugow z ceny kupnej przypada malin 3 dzieciom Marynie, Jankowi i Neszce rawna cze scia i
na czas peśnoletnosci tych dzieci wypśacony a do tego czasu na swoim miescu zapisane byc
ma.
Ź5
Moja zona otrzyma J krowem i 20 talarow na jej pogrzeb od moich 3 dzieci Maryny, Janka
i Neszki. Krowa zaraz po moi smierci jej wydana byc ma musi. Ona jeszcze z zniw tego roku,
w ktorym zemzem 1/3 I moja curka 2/3 z mego miesca mianowanego atrzyma, oprocz tego J I
J/2 jutrzny kartajli i 8 zagonow rzy z pola adeninie naje tego otrzyma. Pierzyny moje taz moja
zona odebrac ma sama.
Wie cy nie mam nic do rozporza dzenia.
Tyn przedni protokoś potem testuja cemu W jego je zyku przeczytany wolna i
wyraŹnie od niego w wszystkim przyje ty i wśasnore cznie podpasany byt.
Paweś W.
nieczytelne podpisy komisji
se dzia
protokolista
tśomacz
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Zakon czenie
Analiza zachowanych w pszczyn skim archiwum testamentow potwierdza, iz stanowia one
ciekawe Środśo wiedzy o czasach, w ktorych powstawaśy. Przekonujemy sie, z e owczesnych
mieszkan cow. Bierunia i okolic trapiśy w z yciu codziennym takie same problemy jak
wspośczesnych nam ludzi. Widzimy, z e ziemia - gospodarstwo - warsztat pracy, a wiec Środśo
dochodow i utrzymania rodziny, stanowiśy dla nich wartosc najwyz sza. Troszczyli sie, ciez ko
pracujac o swe dobra doczesne za z ycia. Mysleli o przyszśosci schedy oraz sprawiedliwym
zabezpieczeniu swych spadkobiercow, nawet na śoz u smierci. Dbali nie tylko o pozastawiane
dobra, ale i o z ycie przyszśe, o pamieci po smierci. Nie obce byśy im bieda, niedostatek,
zdrada, nieuczciwosc, nielojalnosc, ale i przyjaŚn , wspaniaśomyslnosc, hojnosc, z yczliwosc,
bezinteresownosc, szczescie, radosc. Zasadna wiec wydaje sie proba spojrzenia na
owczesnych ludzi przez pryzmat ich ostatniej woli i odtworzenia owczesnie panujacych
zwyczajow. Moz e ta lektura zacheci niektorych czytelnikow do spisania wśasnego
testamentu, zastanowienia sie nad wśasnym z yciem, losem swoich najbliz szych, nad tym co
(niekoniecznie z dobr materialnych) zostawimy po sobie.

Barbara Sopot- Zembok, mgr, absolwentka Wydziaśu Pedagogiczno-Artystycznego na
Uniwersytecie Slaskim Filia Cieszyn oraz Podyplomowych Studiow Historii. Obecnie
sśuchaczka Podyplomowych Studiow Wiedzy o Regionie na Uniwersytecie Slaskim.
Nauczycielka Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Gocza śkowicach - Zdroju. Zainteresowania
naukowo-badawcze koncentruja sie wokoś tematyki zwiazanej z zagadnieniami wsi XIX
i poczatkow XX wieku. Pisze prace doktorska na temat kultury wsi gornoslaskiej XIX wieku
w swietle zachowanych testamentow. Autorka kilku publikacji naukowych.
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