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UWAGI O KILKU TRZYNASTOWIECZNYCH
TESTAMENTACH GENUEŃCZYKÓW Z PERY

1. Uwagi wstępne – 2. Okoliczności sporządzenia testamentu – 3. Formularz testamentu: 3.1. Formu-
ły wstępne, 3.2. Rozrządzenie ciałem i legaty pobożne za zbawienie duszy, 3.3. Rozrządzenie mająt-
kiem, 3.4. Wykonawca testamentu, 3.5. Ustanowienie spadkobiercy – 4. Podsumowanie.

1. Pera (obecnie Galata) to dzielnica Konstantynopola położona na wschodnim brzegu
Złotego Rogu. W 2. połowie XIII w. stała się ona głównym ośrodkiem działalności Ge-
nueńczyków we wschodnim basenie Morza Śródziemnego i punktem, z którego wyru-
szali w kierunku Morza Czarnego. Obecność Genueńczyków w Perze związana była z
układem, jaki zawarli oni w Nimfos w 1261 r. z cesarzem Michałem Paleologiem1. W
zamian za udzielenie pomocy wojskowej w wojnie z Wenecją, liguryjska Republika
uzyskała wtedy daleko idące przywileje handlowe, po przejęciu przez Paleo-loga tronu
bizantyjskiego2. Polegały one na zwolnieniu od ceł i podatków we wszystkich ważniej-
szych portach cesarstwa oraz na wyspach Chios, Lesbos, Krecie, Samos i Eubei. W
wielu ośrodkach (w tym przede wszystkim w Perze) Genueńczycy uzyskali  własne
dzielnice handlowe, z prawem wystawienia kościoła, loggi, budynków mieszkalnych3.
Dzielnica taka znajdowała się pod władzą podesty genueńskiego, rządziła się własnymi
prawami, a jej odrębność od ziem będących pod bezpośrednim zwierzchnictwem cesa-
rza była mocno podkreślana. W genueńskich dokumentach z tego okresu, które opisują
położenie budynków, podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest  zawsze to,  czy

1 G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 1968, s. 356 i n.; D. Quirini-Popławska, Włoski handel
czarnomorskimi niewolnikami w późnym średniowieczu, Kraków 2002, s. 77–78, 107; S. Runciman, Dzieje
wypraw krzyżowych, Warszawa 1987, t. III, s. 127–128.

2 M. Balard,  La Romanie génoise, Rome 1978, s. 13–17; S. Inglot,  Historia społeczna i gospodarcza
średniowiecza, Wrocław 1949, s. 242; D.M. Nicol, Byzantium and Venice. A Study in Diplomatic and Cul-
tural Relations, Cambridge 1988, s. 294; G. Ostrogorski, Dzieje, s. 338; N. Sokołow, Narodziny weneckie-
go imperium kolonialnego, Warszawa 1985, s. 249.

3 R. Hryszko, Z Genui nad Morze Czarne. Z kart genueńskiej obecności gospodarczej na północno--za-
chodnich wybrzeżach Morza Czarnego u schyłku średniowiecza, Kraków 2004, s. 24–25; O.R. Constable,
Funduq, Fondaco and Khan in the Wake of Christian Commerce and Crusade, [w:] The Crusades from the
Perspective of Byzantium and the Muslim World, ed. by A.E. Laiou, R.P. Mottahadeh, Dumberton Oaks
2001 (http://www.doaks.org/etexts.html).



nieruchomość znajduje się  in Peira super terram concessam per dominum Imperato-
rem communi Januensium4 czy też na solum sive terram Imperatoris5. 

Wraz z podestą i administracją genueńską do Pery przybywali również włoscy nota-
riusze, którzy przede wszystkim pełnili funkcje publiczne w kurii podesty, ale oprócz
tego w bardzo szerokim zakresie zajmowali się obsługą prawną podmiotów prywat-
nych, opatrując publiczną gwarancją czynności prawne podejmowane przez mieszkań-
ców kolonii6. 

Przedmiotem moich rozważań będzie omówienie kilku testamentów, które znalazły
się w zbiorze aktów notarialnych sporządzonych w Perze w 1281 r. przez notariusza
Gabriela di Predono. Zbiór ten został wydany przez prof. Bratianu w 1927 r. i zawiera
on dokumenty z Pery i z Kaffy z lat 1281–1290.

W badanym przeze mnie materiale źródłowym wśród 320 dokumentów z Pery znaj-
duje się siedem testamentów sporządzonych właśnie przed notariuszem Szymonem de
Albario7. Wszystkie one pochodzą, jak już nadmieniłem, z 1281 r. Pierwszy z 4 lipca, a
ostatni z 29 września tego roku. 

Testamenty  te  stanowią  kapitalny  materiał  źródłowy,  który  rozpatrywać  można
w wielu aspektach (nie tylko prawnym, ale także historii mentalności, stosunków go-
spodarczych czy dziejów regionu). Ze względu na niewielką objętość artykułu, pozwo-
lę sobie jedynie na podzielenie się kilkoma uwagami na ich temat, biorąc pod uwagę:
formę ich sporządzenia, zastosowane instytucje prawne, a także w pewnym zakresie
samą treść rozporządzeń.

2. W porównaniu z innymi czynnościami prawnymi sporządzanymi w obliczu tego no-
tariusza, zwraca uwagę miejsce spisania testamentów. O ile utrwalania na piśmie in-
nych  kontraktów  i  umów  dokonywano  w  przytłaczającej  większości  przypadków
w loggi, o tyle wszystkie odnotowane przeze mnie testamenty spisane zostały w do-
mach prywatnych, w których testatorzy zamieszkiwali na stałe lub czasowo, i zazwy-
czaj w porze późniejszej niż zdarzało się to przy innych dokumentach. W trzech spo-
śród testamentów w datacji odnotowano: inter nonam et vesperas8, w jednym post ve-
speras9, a w kolejnym z nich, sporządzonym przez testatora Baldwina z Varagine, czas
sporządzenia określony został jako  in sero ante campanas10. Z przytoczonych w nich
okoliczności można domniemywać, że wszystkie testamenty zostały spisane na życze-
nie testatorów złożonych chorobą, którzy ze względu na nią nie mogli stawić się przed
notariuszem w godzinach jego urzędowania, w związku z czym to on wraz ze świadka-
mi przychodził do nich (zapewne po załatwieniu innych spraw – co tłumaczyłoby póź-

4 G.I. Bratianu, Actes des Notaires Génois de Péra et de Caffa de la fin du trezième siècle (1281–1290),
Bucarest 1927, dok. XV, XVI.

5 Ibidem, dok. XXXVI.
6 Ibidem, s. 13–14; M. Balard, La Romanie génoise, s. 18; C.M. Cipolla, The Italian and Iberian

Peninsulas, „The Cambridge Economic History of Europe”, vol. III: Economic Organisation and Policies
in the Middle Ages, ed. by E. Miller, Cambridge 1965, s. 397–418; S. Epstein,  Wills and Wealth in Me-
dieval Genoa. 1150–1250, Harvard 1984, s. 5 i n.; A.B. Langelli, Il notariato, „Atti della Società Ligure di
Storia Patria”, t. 41: 2001, s. 73–102.

7 W cytowanym zbiorze dokumenty te noszą numery: XVIII, XXI, XXXVII, XLVIII, CXXI, CXLI.
8 G.I. Bratianu, Actes, dok. XVIII, XXI, CXXI.
9 Ibidem, dok. XLVIII.
10 Ibidem, dok. CLI.
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niejszą  porę  sporządzania  testamentów),  aby odebrać  treść  rozporządzenia  ostatniej
woli. Co prawda tylko w jednym testamencie znajduje się wyrażone wprost sformuło-
wanie, iż dokument sporządzono w domu należącym do kusznika Jana, w którym testa-
tor (Baldovino di Varazze) leżał złożony chorobą (in domo Iohannis balistrarii qua ia-
cet infirmus)11, to jednak również z treści pozostałych testamentów można przypusz-
czać, że powstały w podobnych okolicznościach. Często bowiem znajdują się w nich
zapisy nakładające na spadkobierców obowiązek rozliczenia wydatków poniesionych
na leczenie testatora w czasie jego choroby, zaś w testamencie Katalończyka Nicolausa
Despalau umieszczony został obszerny zapis na rzecz pewnej kobiety o imieniu Irena,
za to, że pielęgnowała ona testatora w czasie jego choroby12. 

Wśród zbadanych dokumentów brak przykładów na to, aby testament był sporzą-
dzany przez człowieka w pełni zdrowego czy w obliczu jakichś innych niż choroba
wydarzeń (na przykład przed udaniem się w podróż); wydaje się niemal pewne, że
wszystkie one powstały podczas choroby testatora, a wręcz w niebezpieczeństwie jego
bliskiej śmierci. 

Co do formy testamentu, warto również wspomnieć o większej niż w przypadku in-
nych dokumentów liczbie świadków. W rozporządzeniach ostatniej woli przygotowy-
wanych w Perze przed Gabrielem di Predono, ich liczba wynosiła zawsze sześciu. Dla
porównania, w testamentach spisywanych na Cyprze w 1301 r. przez notariusza Lam-
berto di Sambuceto wahała się ona od pięciu do ośmiu13. Wydaje się, że w tego typu
praktykach odnaleźć można ślady poklasycznego prawa rzymskiego, które dla ważno-
ści pisemnego testamentu zwyczajnego wymagało od pięciu do siedmiu świadków14.

Charakterystyczne jest również to, że świadkowie byli zawsze osobami trzecimi.
Nie  ma  wśród  nich  spadkobierców,  zapisobierców  czy  wykonawców  testamentu.
W celu uniknięcia niejasności, w przypadku kiedy spadkodawca pozostawiłby kilka te-
stamentów, na końcu dokumentu dodawano często klauzulę, w której testator unieważ-
niał wszelkie wcześniej przez siebie dokonane rozporządzenia ostatniej woli15.

3.1.  Każde z analizowanych przeze mnie rozporządzeń ostatniej woli  sformułowane
zostało według podobnego schematu. Po podaniu imienia spadkodawcy następowało
zapewnienie o jego pozostawaniu w pełni władz umysłowych (in mea bona et sana
memoria; in mea bona memoria existens; in mea bona mente et memoria existens), co
wobec sporządzania testamentu przed obliczem notariusza i świadków nadawało tej
okoliczności  walor  wiarygodności.  Następnie  wyrażana  była  obawa  testatora  przed
czekającym go  sądem boskim (timens  divinum iudicium; iudicim Dei  timens)  oraz
przed zejściem z tego świata bez sporządzenia ostatniej woli (ne intestatus decedam).
Ta część miała jednak w badanych przeze mnie dokumentach charakter wybitnie for-
mularzowy i w żaden widoczny sposób nie ulegała indywidualizacji.

11 Ibidem, dok. CLI: [...] in domo Johannis balistrarii qua iacet infirmus dictus Baldvinus [...].
12 Ibidem, dok. XLVIII; por. S. Epstein, Wills, s. 51 i n.
13 V. Polonio,  Notai genovesi in oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (3 luglio

1300–3 agosto 1301), Genova 1982, s. 192, 328.
14 W. Litewski, Prawo rzymskie, Warszawa 1999, s. 306.
15 G.I. Bratianu, Actes, dok. XVIII. [...] omnia alia testamenta hinc retro per me facta, seu ultimas

voluntates si quas feci, ipsas casso et irrito et cassa seu cassas et irritas et nullius valoris esse iubeo [...];
S. Epstein, Wills, s. 40 i n.
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3.2. Dalej następowały już rozporządzenia spadkodawcy na wypadek jego śmierci. Na
pierwszym  miejscu  wskazywał  on  miejsce,  w  którym  spocząć  miały  jego  zwłoki.
Mieszkańcy Pery wybierali najczęściej położony tam kościół św. Michała. Jedynie Ka-
talończyk Nicolaus Despalau jako miejsce swego pochówku wskazał kościół pod we-
zwaniem św. Marii  w Konstantynopolu16.  Na rzecz kościoła wybranego na miejsce
swojego wiecznego spoczynku testator przekazywał legat na koszty pochówku i egze-
kwie – w wysokości od jednego do dziesięciu złotych hiperperów (w jednym tylko
przypadku wysokość legatu określono na kwotę 15 soldów genueńskich17). Z reguły na
tym nie kończyły się pobożne zapisy dokonywane przez testatora dla zbawienia swej
duszy. Pewne kwoty spadkodawcy przeznaczali również na rzecz szpitala św. Heleny
w Perze, a także na rzecz innych kościołów – z reguły leżących we Włoszech. I tak na
przykład Giacommino Sacco sporządził zapisy dla trzech kościołów w Genui: św. Mi-
kołaja, św. Ambrożego i św. Eugenii18, zaś inny testator, Bertolino di Sestri Ponente,
przeznaczył 5 soldów genueńskich na rzecz kościoła ze swojej rodzinnej miejscowości
pod wezwaniem św. Jana19. Na tym tle znacząco wyróżnia się testament Baldovina di
Varazze, w którym dokonał on aż 21 szczegółowo opisanych zapisów na cele poboż-
ne20. Między innymi oprócz 10 hiperperów dla kościoła św. Michała w Perze – tytułem
kosztów pogrzebu, zapisał on kapłanom tejże świątyni 15 hiperperów na msze, które
mieli  odprawiać w intencji  zbawienia duszy swego dobroczyńcy. Spośród instytucji
znajdujących się w Perze, kwotą 5 hiperperów testator ten obdarował także szpital św.
Łazarza. Pozostałe zapisy uczynione przez Baldovina dotyczyły kościołów, klasztorów
i szpitali w Genui, którym przeznaczył w sumie kwotę 104 lirów genueńskich.

W ciekawy sposób swoim majątkiem rozporządził również Nicolaus Despalau, któ-
ry prócz zapisania 7 hiperperów na rzecz szpitala w Perze, polecił wykonawcom testa-
mentu, aby rozdali na rzecz ubogich ubrania używane na co dzień przez testatora. 

Z przytoczonych rozporządzeń wynika, że mieszkańcy Pery w 1281 r. realizowali
w swych testamentach zalecenia Kościoła, który podkreślał,  iż zasadnicze znaczenie
ma umieszczenie w testamencie elemosynae pro remedio animae21. Zarówno okolicz-
ność uwzględnienia zapisów na cele pobożne w pierwszej części rozporządzenia ostat-
niej woli, jak i częstokroć ich hojność przemawiają za tym, że zasada ta była w już
trzynastowiecznej Perze stosowana.

3.3. Po dokonaniu zapisów na cele pobożne i związane ze zbawieniem duszy, testato-
rzy przechodzili do uporządkowania swoich spraw ziemskich. W czterech spośród ba-
danych przeze mnie testamentów spadkodawcy podawali wyliczenie swoich niespłaco-
nych długów, które powinny zostać uregulowane przez spadkobierców, jak również
przysługujących im wierzytelności, z poleceniem, aby spadkobiercy lub wykonawcy
testamentu ściągnęli je od dłużników. Dokonywali oni przez to swego rodzaju spisu

16 G.I. Bratianu, Actes, dok. XLVIII.
17 Ibidem, dok. XXI.
18 Ibidem, dok. XXI.
19 Ibidem, dok. XVIII.
20 Ibidem, dok. CLI.
21 S. Epstein, Wills, s. 136; K. Koranyi, Podstawy średniowiecznego prawa spadkowego, Lwów 1930,

s. 105.
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przedmiotów spadkowych, równocześnie ustanawiając zapisy na rzecz swoich wierzy-
cieli.

Przykładowo, Pascolo Batifoli w swojej ostatniej woli spisanej 11 lipca 1281 r.22

polecił, aby z jego majątku spłacono dług w wysokości 7 lirów genueńskich, który za-
ciągnął u Marsylczyka Marino Martino. Równocześnie testator wskazał swoich dłużni-
ków: Pietro Stagnario, który był mu winien 3 złote hiperpery, oraz Balione di Vinder-
cio, który miał u niego dług w wysokości 3 lirów i 10 soldów. Testator Giacommino
Sacco, podając listę swych długów i wierzytelności, zwrócił się do spadkobierców, aby
wypełnili wszystkie jego zapisy i spłacili długi wraz z wydatkami, które spadkodawca
poniósł podczas swojej choroby23. Szczegółową listę swoich dłużników przekazał w te-
stamencie Nicolaus Depalau, który wymienił wśród nich Pizańczyka Bernarda (winne-
go 10 hiperperów), Hiszpana Piotra (9 hiperperów) oraz swojego wspólnika Gwidona z
Bolonii, który tytułem umowy komendy posiadać miał 60 hiperperów należących do
testatora, a także kilku innych pomniejszych dłużników24.

Najbardziej rozbudowany pod tym względem jest jednak testament pozostawiony
przez Baldovina di Varazze25. Spadkodawca ten odznaczał się na tle innych olbrzymim
majątkiem,  był  również  aktywnym inwestorem i  uczestnikiem wielu  przedsięwzięć
handlowych.  W  swoim  rozporządzeniu  ostatniej  woli  wspominał  między  innymi
o czterech umowach komendy, w które zainwestował kapitał liczony w setkach złotych
hiperperów. 

Istnienie w zbadanych przeze mnie dokumentach klauzul dotyczących zapłaty dłu-
gów zmarłego z pozostawionego przez niego majątku nie stanowi zaskoczenia, gdyż
już w XIII w. ich występowanie było powszechne, na co wpływ miała również nauka
Kościoła. Zgodnie z istniejącą już prawdopodobnie wtedy praktyką, długi takie powin-
ny zostać spłacone jeszcze przed dokonaniem działu spadku pomiędzy spadkobierców,
z  ograniczeniem  ich  odpowiedzialności  do  wysokości  spadku.  Spadkobiercy  byli
w tym zakresie zobowiązani do uregulowania długów testatora, do czego można już
było w XIII w. zmusić ich na drodze sądowej26.

Testatorzy w trzynastowiecznej Perze nie ograniczali się jednak tylko do wskazania
swoich wierzycieli, ale chętnie przypominali też o swych dłużnikach, polecając, aby
spadkobiercy lub wykonawca testamentu ściągnęli również te należności. Zobowiąza-
nia takie wiązały się często z prowadzoną przez nich działalnością handlową.

3.4.  Z regulowaniem zobowiązań i  zarządem majątkiem zmarłego łączyła się także
funkcja  wykonawcy  testamentu  (fideicomissarii).  Instytucja  ta  musiała  cieszyć  się
w Perze sporą popularnością, bowiem została ona wykorzystana aż w pięciu spośród
analizowanych przeze mnie dokumentów. Częstym powodem ustanawiania fideikomi-
sariusza była troska o zabezpieczenie interesów spadkodawcy. Stąd też często powoły-
wano do  tej  funkcji  wspólnika,  jako  osobę,  która  nie  tylko dobrze  orientowała  się
w czynnościach handlowych dokonanych przez spadkodawcę, ale posiadała również

22 G.I. Bratianu, Actes, dok. XXXVII.
23 Ibidem, dok. XXI: [...] omnes illas expensas et missiones que fient in infirmitate mea [...].
24 Ibidem, dok. XLVIII.
25 Ibidem, dok. CLI.
26 K. Koranyi, Podstawy, s. 106–108.
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swój własny interes w doprowadzeniu ich do pomyślnego końca. Oprócz uporządko-
wania spraw majątkowych zmarłego obowiązkiem wykonawcy testamentu było zreali-
zowanie zapisów, a także przekazanie majątku w ręce ustanowionych spadkobierców27.
To ostatnie wiązało się często z koniecznością wysłania kapitału i przedmiotów testato-
ra drogą morską do Genui, do czego fideikomisariusze bywali wyraźnie zobligowani
w treści testamentu. Dla przykładu, Pascolo Batifoli ustanowił swym fideikomisariu-
szem własnego wspólnika Guglielmo Barberio, ograniczając jednak jego uprawnienia
do majątku znajdującego się w chwili śmierci spadkodawcy poza Genuą28. Jego zada-
niem było  zebranie  kapitału  pozostawionego  na  Wschodzie  przez  zmarłego  i  nie-
zwłoczne odesłanie go spadkobiercom do Genui. Również Baldovino di Varazze usta-
nawiając fideikomisariusza (w osobie notariusza Giovanino Obertiego), polecił mu pie-
czę tylko nad majątkiem znajdującym się w Perze oraz w Cesarstwie. Testator podał
równocześnie wykonawcy szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu zakończenia in-
teresów oraz realizacji zapisów29.

Nieco inny charakter miało ustanowienie fideikomisariuszy w testamentach Bertoli-
no di Sestri Ponente i Nicolausa Despalau30. Z dokumentów tych wynika, że ich głów-
nym zadaniem było  przede  wszystkim prawidłowe rozdzielenie  spadku  zgodnie  ze
wskazówkami spadkodawcy, a także realizacja zapisów. W obu tych przypadkach te-
statorzy nie ograniczyli się do powołania jednego wykonawcy testamentu, ale ustano-
wili ich w liczbie odpowiednio dwóch i trzech.

3.5.  Najważniejszym elementem każdego testamentu powinno być jednak ustanowie-
nie spadkobiercy. W średniowieczu zasada ta nie zawsze była przestrzegana, często za
testament uważano również dokument, który przewidywał wyłącznie zapisy na rzecz
różnych osób i instytucji, bez ustanawiania spadkobierców31. 

Analizując testamenty z Pery, należy w pierwszym rzędzie zauważyć, że instytucja
ustanowienia spadkobiercy była w nich już wyraźnie ukształtowana i wykorzystywana
– spadkobierca w sposób wyraźny odróżniał się od zapisobierców. W treści badanych
testamentów ustanowienie spadkobiercy było z reguły jednym z ostatnich rozporzą-
dzeń, umieszczanym za wszystkimi zapisami i ustanowieniem fideikomisariuszy. Było
ono najczęściej wyrażane za pomocą sformułowania Reliqoum bonorum (mobilium vel
immobilium) meorum mihi heredem instituo. Nigdy nie są przy tym wymienione po-
szczególne przedmioty wchodzące w skład spadku, co nieraz utrudnia ocenę tego, jak
dużym majątkiem dysponowali testatorzy z Pery.

Na spadkobierców powoływane są z reguły osoby najbliżej ze spadkodawcą spo-
krewnione, które i tak doszłyby do dziedziczenia w drodze ustawowej. W dwóch przy-
padkach zostali nimi ustanowieni synowie, w trzech bracia, a w jednym ojciec spadko-
dawcy. Tylko testament Oberto di Monleone32 powołuje na spadkobiercę niejakiego

27 S. Epstein, Wills, s. 201 i n.
28 G.I. Bratianu, Actes, dok. XXXVII.
29 Ibidem, dok. CLI.
30 Ibidem, dok. XVIII, XLVIII.
31 S. Epstein, Wills, s. 67 i n.; K. Koranyi, Podstawy, s. 106–108; S. Płaza, Historia prawa w Polsce na

tle porównawczym, t. I: X–XVIII w., Kraków 2002, s. 303–304.
32 G.I. Bratianu, Actes, dok. CXXI.
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Guillelma di Sori, osobę niespokrewnioną ze spadkobiercą (a przynajmniej pokrewień-
stwo takie nie wynika z treści testamentu). 

We wszystkich testamentach można domniemywać, że testator nie pominął żadne-
go z członków rodziny pozostających w tym samym lub bliższym kręgu dziedziczenia.
Brak bowiem jakichkolwiek klauzul wydziedziczających, które na przykład pozbawia-
łyby dziedzictwa syna, a w jego miejsce powoływały brata spadkodawcy.

Również zgodnie z ogólnymi zasadami średniowiecznego prawa spadkowego roz-
wiązana została sytuacja żony spadkodawcy, która poza przypadającą na nią częścią ze
wspólnego majątku nie posiada przymiotu spadkobiercy. I tak na przykład Bertolino
di Sestri Ponente, ustanawiając spadkobiercami dwóch synów, swojej żonie Benwenu-
cie pozostawił jedynie zapis o wartości 10 liwrów. Co więcej, wyłączył ją wyraźnie ze
sprawowania opieki (cura) nad swoimi małoletnimi synami, których powierzył bratu33.
W  tym  samym  testamencie  spadkodawca  pozostawia  swojej  jedynej  córce  kwotę
20 liwrów na poczet  posagu,  choć równocześnie  prosi  synów, aby w miarę swoich
możliwości lepiej wyposażyli siostrę. Można tu również powołać przykład testamentu
Guglielmo di Vignale, który powołując jako spadkobierców trzech braci, swojej sio-
strze pozostawił jedynie zapis pieniężny na poczet posagu34. W testamencie Nicolausa
Despalau jedynym spadkobiercą ustanowiony został Jan – syn testatora. Równocześnie
wraz z jego ustanowieniem zamieszczona została klauzula podstawienia, statuująca, iż
gdyby syn umarł wcześniej niż jego ojciec, wykonawcy testamentu powinni przekazać
Marii – matce Jana, zapis wysokości 10 hiperperów (który w stosunku do innych zapi-
sów czynionych w tym samym testamencie nie może uchodzić za szczególnie hojny),
natomiast pozostały spadek winni według swego uznania rozdzielić między potrzebują-
cych za zbawienie duszy testatora35.

Jedynie w testamencie Pascolo Batifolio36 przewidziana była możliwość ustanowienia
spadkobiercą siostry testatora, ale również tylko z tytułu podstawienia, w razie przed-
wczesnej śmierci ojca testatora, który był przewidziany na głównego spadkobiercę.

Z podanych wyżej przykładów wynika, że znana i stosowana była przez testatorów
i notariuszy instytucja podstawienia, która występuje w czterech dokumentach.

4. Podsumowując, należy zauważyć, że testamenty sporządzane w Perze wykorzysty-
wały cały wachlarz możliwości prawnych stwarzanych przez prawo średniowieczne.
Znajdziemy w nich instytucje zapisu części majątku na cele zbawienia duszy, ustano-
wienia wykonawcy testamentu, podstawienia spadkobiercy. Na uwagę zasługuje bar-
dzo dobre i ścisłe rozróżnienie pomiędzy zapisem konkretnej kwoty lub przedmiotów
na rzecz określonej osoby a ustanowieniem spadkobiercy, który był prawidłowo powo-
ływany do całości spadku. Rozumiano również dobrze, że w skład spadku poza akty-
wami wchodzą także zobowiązania na rzecz osób trzecich, które powinny być spłacone
przez  spadkobierców.  Pod  względem techniki  sporządzenia  i  ścisłości  prawniczych
sformułowań badane testamenty prezentują się bardzo korzystnie.

33 Ibidem, dok. XVIII.
34 Ibidem, dok. CXXIII.
35 Ibidem, dok. XLVIII: [...] relique alia bona mea que habeo [...] volo quod dentur et distribuantur pro

anima mea per dictos fideicommisarios meos, ubi eius melius videbitur distribuendum [...].
36 Ibidem, dok. XXXVII.
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Z ich treści wyłania się ponadto obraz testatorów jako ludzi praktycznych i odpo-
wiedzialnych, dysponujących często dużym majątkiem i prowadzących rozległe intere-
sy, o których nie zapominali nawet w obliczu śmierci. Analizując je, można również
mniemać, że obywatele genueńscy, prowadząc swoją działalność na Wschodzie, nie
tracili równocześnie związku ze swoją ojczyzną, o czym świadczą przekazywane wy-
konawcom polecenia przewiezienia majątku do Genui, a także liczne zapisy na rzecz
włoskich kościołów. 

BEMERKUNGEN ÜBER TESTAMENTE VON GENUESERN AUS PERA AUS DEM
13. JAHRHUNDERT

Zusammenfassung

Die Gründung eines genuesischen Stützpunkts in Pera-Galata, einem Stadtviertel gegenüber von Kon-
stantinopel, das auf der anderen Seite der Bucht das Goldenen Horns lag, erfolgte 1267 aufgrund der
Vollstreckung des Abkommens von Nimfos, das sechs Jahre früher vom Kaiser Michael Paleolog und
der Regierung der Ligurischen Republik abgeschlossen wurde. Von Beginn an war diese Kolonie ein
lebendiges Zentrum des Handels und der Aktivitäten der in das östliche Kaiserreich kommenden Ge-
nueser. Das wurde deutlich in den auf dem Gebiet von Pera verfassten notariellen Urkunden abgebil-
det, die Handelsverträge (accommendatio, societas) sowie Kaufverträge, Testamente u.a. enthalten. In
meinem Artikel beschreibe ich einige Testamente von Genuesern, die im Jahre 1281 in Pera verfasst
wurden und im Register vom dortigen Notar Gabriela di Predono erhalten geblieben sind. Ich habe
mich vor allem auf die formelle Seite der untersuchten Urkunden konzentriert. Mich hat die Gestalt
des benutzten Formulars interessiert, außerdem die benutzten rechtlichen Institutionen. Die Notare
von Pera haben eine breite Skala von ihnen verwendet, um den Willen des Erblassers gänzlich abzu-
bilden. In den Urkunden lassen sich neben der Ernennung des Erblassers und Vermächtnissen für reli-
giöse Ziele auch Institutionen zum Einsetzen und Ernennungen des Testamentsvollstreckers und vie-
ler anderer finden, die alle im römischen und mittelalterlichen Recht ihre Quelle haben. 

Die untersuchten Testamente gewähren außer dem Wissen über die notarielle Praxis in Pera im
13. Jahrhundert auch viele interessante Informationen über das Leben in einer Kolonie, Techniken der
Ausübung von Handelstätigkeiten und das Bild der dortigen Gesellschaft in den ersten Jahren der
Existenz dieses Stützpunkts.

Marek Żurek – absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brał udział w wielu konferen-
cjach,  również  międzynarodowych  (w  Max-Planck-Institut  für  Europäische  Rechtsgeschichte  we
Frankfurcie nad Menem oraz na Uniwersytecie im. Mikołaja Romera w Wilnie). Zajmuje się między
innymi historią prawa kanonicznego i staropolskim sądownictwem wiejskim.
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