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Wykaz skrótów
АВАК – Акты, издаваемые комиссиею, высочайше учрежденною для разбора
древних актов в Вильне
AС – Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо‑
‑Западной Руси
ap. – apyrašas (opis)
b. – byla (akt)
Borowik, Jurydyki miasta Grodna – Przemysław Borowik, Jurydyki miasta Grodna
w XV‑XVIII wieku. Stanowy podział nieruchomości, Supraśl 2005
f. – fond (zespół)
JKM – Jego Królewskiej Miłości
k. – karta
LM – Lietuvos Metrika
LMAVB – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
m. – miasto
NHAB – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (Nacyjanalny Histaryczny
Archiŭ Belarusi)
op. – opis (sygnatura)
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe – Agnieszka Pisanko‑Borowik, Dyspozycje
pogrzebowe mieszczan grodzieńskich w świetle ich testamentów (XVII‑XVIII w.),
[w:] Małe miasta. Religie, red. M. Zemło, Lublin‑Supraśl 2007, s. 143‑168
Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan – Agnieszka Pisanko‑Borowik, Testamenty
mieszczan grodzieńskich w XVII‑XVIII wieku, „Studia Podlaskie”, t. XV, Białystok
2005, s. 129‑185
pow. – powiat
RGADA – Российский государственный архив древних актов (Rossijskij gosudarstwennyj archiw drewnich aktow w Moskwie)
Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich – Natallia Sliž, Testamenty mieszczan
grodzieńskich w pierwszej połowie XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2013, t. 61, z. 2, s. 305‑316
spr. – sprava (nr)
vop. – vopis (inwentarz)
w. – wieś
WKL – Wielkie Księstwo Litewskie
Zielecka‑Mikołajczyk, Prawosławni i unici – Wioletta Zielecka‑Mikołajczyk, Prawo‑
sławni i unici w Rzeczypospolitej XVI‑XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle
testamentów, Warszawa 2012
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Wstęp
Katalog testamentów mieszkańców Brześcia i Grodna powstał w ramach międzynarodowego projektu badawczego Zespołu Historii Kultury Staropolskiej w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pt. Katalogi testamentów mieszkańców
miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 r. realizowanego
pod kierownictwem prof. Urszuli Augustyniak. Inspiracją i wzorem dla powstania
tej serii był katalog testamentów mieszczan warszawskich z XV‑XVII w. autorstwa
Agnieszki Bartoszewicz, Andrzeja Karpińskiego i Katarzyny Wardy1.
Istnieją już prace dotyczące testamentów mieszczan grodzieńskich i brzeskich,
a w niektórych z nich w aneksach opublikowano zapisy ostatniej woli i dołączono
spisy testamentów2. Część testamentów brzeskich, głównie testatorów prawosławnych i unitów, ukazała się drukiem w zbiorowych edycjach dokumentów3, jednak
nie obejmują one całego zespołu dokumentów. Ponadto w niniejszym katalogu
uwzględniono testamenty nie tylko mieszczan – obywateli posiadających pełne
1 A. Bartoszewicz, A. Karpiński, K. Warda, Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca
XVII wieku. Katalog, Warszawa 2010.
2 И. Спрогис, Предисловие, [в:] АВАК, т. 6, Акты Брестского гродского суда (поточные).
Акты брестского подкоморского суда. Акты Брестской магдебургии. Акты Кобринской
магдебургии. Акты Каменецкой магдебургии, Вильна 1872, с. XL‑XLII; E. Dubas‑Urwanowicz,
Pożegnanie z doczesnością Zygmunta Szulca, rajcy grodzieńskiego, „Miscellanea Historico‑Archivistica”,
t. XI, Warszawa 2000, s. 243‑246; A. Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan grodzieńskich w XVII‑
‑XVIII wieku, „Studia Podlaskie”, t. XV, Białystok 2005, s. 129‑185 (w artykule jest spis testamentów,
ale z pierwszej połowy XVII w. oznaczono tylko 4 pozycje); A. Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrze‑
bowe mieszczan grodzieńskich w świetle ich testamentów (XVII‑XVIII w.), [w:] Małe miasta. Religie,
red. M. Zemło, Lublin‑Supraśl 2007, s. 143‑168; А. Грыб, З. Яцкевіч, Тэстамент гарадзенскага
мешчаніна Барталамея Галоўчыца 1639 г. як крыніцы па гісторыі беларускага мяшчанства,
[w:] Гарадзенскі палімпсест ХІІ‑ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі
(Гародня, 7 лістапада 2008 г.), пад рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж, Гародня‑Беласток 2008,
c. 214‑220; W. Zielecka‑Mikołajczyk, Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI‑XVIII wieku wobec
życia i śmierci w świetle testamentów, Warszawa 2012, s. 46, 51, 88, 89, 233, 317‑319, 322‑324, 329
(księga utrzymuje spis testamentów, między innym są testamenty mieszczan brzeskich i grodzieńskich, jednak tylko osobne); N. Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich w pierwszej połowie XVII w.,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2013, t. 61, z. 2, s. 305‑316 (artykuł posiada spis testamentów
tylko z pierwszej połowy XVII w.); Н. Сліж, Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава
Баброўскага, 1639 г., „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 2014, nr 42, c. 7‑24; Н. Сліж, Тастамент
гарадзенскага радцы Фёдара Багдановіча, „Архіварыус”, 2014, вып. 12, c. 65‑85; Н. Сліж, Купцы
Фандэберкі ў Гародні ў XVII ст., „Архіварыус”, 2016, вып. 14, c. 347‑357.
3 АВАК, т. 6, с. 242, 264, 273, 280, 284‑287, 368, 369, 305‑307, 375 і інш.; Археографический
сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении
Виленского учебного округа, т. 11 (1545‑1823), Документы быв. Брестского Симоновского
монастыря. Документы и дела из архива Литовской духовной консистории, Вильна 1890,
с. 45‑46, 52‑53; Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст. (з актавых
кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі), падрыхт. А.Ф. Аляксандрава, В.У. Бабкова,
І.М. Бобер; Нац. гіст. архіў Беларусі, Мінск 2012, с. 146‑148.
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prawa miejskie – ale i innych kategorii mieszkańców Grodna i Brześcia. Do ksiąg
magistrackich wpisywały bowiem dokumenty ostatniej woli osoby mieszkające
w momencie śmierci w Grodnie lub Brześciu, a należące do różnych stanów
społecznych (duchowieństwo, szlachta, ubodzy). Tytułowy termin „mieszkańcy”
Brześcia i Grodna obejmuje wszystkie kategorie testatorów.
Obywatelstwo miejskie umożliwiało wolne prowadzenie działalności gospodarczej, członkostwo w bractwach kupieckich i cechach rzemieślniczych, dawało prawo
wyborcze do władz miejskich. Można je było otrzymać przez urodzenie w mieście
z legalnego związku rodziców‑mieszczan lub przez złożenie uroczystej przysięgi
dotyczącej przestrzegania praw i stosowania się do rozporządzeń władz miejskich.
Mieszczanie byli zobowiązani wpisywać swoje dokumenty prywatne do ksiąg miejskich. Mieszkańcy, którzy podlegali innej jurysdykcji, przed spodziewaną śmiercią
musieli stawić się w mieście i podać swój testament przed urzędnikami miejskimi.
Cezury chronologiczne katalogu są związane ze stanem zachowania źródeł do
historii Brześcia i Grodna. Istniejące do dzisiaj najstarsze księgi magistrackie brzeskie
i grodzieńskie pochodzą z XVII w. Dokumenty z XVI w. i częściowo z pierwszej
połowy XVII w. zostały zniszczony podczas wojny w latach 1654‑1667. Z tych
czasów zachowały się tylko niektóre wypisy z ksiąg. Z WKL z tego okresu istnieją
księgi miejskie wileńskie, kowieńskie i mohylewskie, które dają możliwość badania
historii miast. Jednak one także są niekompletne, a stan zachowania źródeł z innych
miast wygląda znacznie gorzej niż w wypadku Grodna i Brześcia4. Rozproszenie
źródeł w różnych archiwach i zespołach wskazuje na potrzebę skatalogowania zapisów ostatniej woli w celu ułatwienia przyszłych badań historii miast Wielkiego
Księstwa Litewskiego i społeczeństwa mieszczańskiego.
W historiografii niejednokrotnie zwracano uwagę, że testament jest bardzo
cennym źródłem do badań historii miasta, społeczeństwa, religii, rodziny, prawa, życia codziennego itd.5 Oprócz tego pokazuje on w najbardziej wiarygodny
sposób życie i mentalność konkretnej osoby, bo często jest jedynym, a zazwyczaj
ostatnim dokumentem związanym z nią przed śmiercią. Z tego powodu badania
nad testamentami nie tracą aktualności i uważa się je za jedne z najcenniejszych
egodokumentów6.
4 Informacje o księgach miejskich zob.: Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie, oprac. M. Kocójowa, (Studia Batoriana 1), Kraków 1993, s. 14, 153‑155, Фонды Национального исторического
архива Беларуси: справочник, Минск 2006, с. 17‑19.
5 Zob.: K. Wiszowata, Testament jako źródło historyczne, „Białostockie Teki Historycznie”,
2009, t. 7, s. 25‑38; A. Bartoszewicz, Testament jako źródło do badań nad piśmiennością mieszczańską
w późnym średniowieczu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2011, nr 3‑4, s. 293‑302; W. Zielecka‑Mikołajczyk, Prawosławni i unici; A. Adamska, „Stąd do wieczności”. Testament w perspektywie
piśmienności pragmatycznej na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej”, 2013, nr 2, s. 185‑200 i inne.
6 Testament zaliczył do egodokumentów po raz pierwszy holenderski socjolog i poeta Jacques
Presser, za: W. Szulakiewicz, Ego‑dokumenty i ich znaczenie w badaniach naukowych, „Przegląd
Badań Edukacyjnych” (Educational Studies Review), UMK, Toruń 2013, s. 67, przyp. 11; por.
także Ego‑Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte, red. W. Schulze, Berlin
1996, s. 11‑30.
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W pracach naukowych zauważono różnicę między testamentem a aktem ostatniej
woli, który jest pojęciem szerszym i obejmuje listy, testamenty, relacje, darowizny. Akt
ostatniej woli nie zawsze można traktować jako klasyczny testament7. W niniejszym
katalogu uwzględniono nie tylko testamenty, ale także dokumenty, które odnoszą
się do aktów ostatniej woli: listy, relacje, ustne zeznania przed sądem, darowizny,
zapisy fundacyjne sporządzone na wypadek śmierci albo powiązane z ostatnią wolą.

Brześć i Grodno – historia i instytucje miejskie
Katalog obejmuje testamenty mieszkańców Brześcia i Grodna, a więc dwóch miast,
które znajdowały się na zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Oba miały wysoki status w swoich regionach, stanowiły centra administracyjne:
Brześć – centrum powiatu i województwa, Grodno – powiatu w województwie
trockim, a jednocześnie stanowiły ważne ośrodki handlowe, ekonomiczne, religijne
i kulturalne. Oba znajdowały się pod patronatem królewskim8.

Brześć
Trwale zapisał się w historii w związku z takimi wydarzeniami, jak wydanie Biblii
Brzeskiej w 1563 r. i Unia Brzeska w 1596 r. Otrzymał prawo magdeburskie w 1390 r.9
Pierwszy przywilej miejski, jak i następne, nie podają opisu herbu miasta. Interesujące
wydaje się, że w Brześciu Rada i Ława posługiwały się odmiennymi pieczęciami:
Rada – pieczęcią z łukiem ze strzałą skierowaną ku górze na wyobrażeniu, a Ława
– z wieżą obronną nad rzeką10.
Pierwsze przywileje miejskie Brześcia nie podają także informacji o sądach i ich
funkcjach, wspomniano tylko o uprawnieniach sądowniczych wójta. Z dokumentów
7 A. Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan grodzieńskich w XVII‑XVIII wieku, s. 135‑136.
8 Т. Забела, Места Берасцейскае ў XVI сталецьці: (сацыяльна‑эканамічны нарыс), „Arche”,
2009, № 7, c. 431‑486; Р. Баравы, Атрыманне магдэбурскага права Берасьцем і палітычная
барацьба у Вялікім Княстве Літоўскім на мяжы XIV‑XV ст., „Беларускі гістарычны агляд”,
1994, т. 1, cш. 1, c. 38‑53; Н. Сліж, Статус Гародні ў XVI – першай палове XVII стст., c. 10‑44;
Н. Сліж, Гарадзенскі бурмістраўска‑радзецкі суд: суадносіны судовай практыкі з магдэбургскім
правам (1639‑1642 гады), „Палітычная сфера. Гісторыя: літаратура, права, палітыка”, 2014‑2015,
№ 22‑23, c. 35‑51.
9 Акты Литовско‑Русского государства, изд. М. Довнар‑Запольским, вып. 1, Москва
1899, c. 1‑2; В. Дружчыц, Магістрат у беларускіх местах з майдэборскім правам у XV‑XVI
сталецьцях, „Arche”, 2009, № 7, c. 257‑258; Р. Баравы, Атрыманне магдэбурскага права, c. 38‑53;
А.Д. Никитчик, Т.А. Никитчик, Первая берестейская магдэбургия. События и подробности
получения и история, „Вестник Брестского государственного технического университета”,
2011, № 6, с. 54‑64; С.П. Стрэнкоўскі, Гарадское самакіраванне на тэрыторыі Беларусі (канец
ХІV‑ХVIІІ ст.), ч. 2, Мінск 2013, с. 382‑389.
10 E. Rimša, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, tłum. J. Sienkiewicza, Warszawa
2007, s. 333‑351.
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pierwszej połowy XVI w. wynika istnienie instytucji wójta i sądu burmistrzowsko‑radzieckiego11. Późniejsze źródła, z XVII w., pokazują, że w Brześciu funkcjonowały
następujące sądy: burmistrzowsko‑radziecki, wójtowski, wójtowsko‑ławniczy.
Praktykę działania sądu wójtowsko‑ławniczego przedstawiono w źródłach
fragmentarycznie. Ława rozpatrywała sprawy kryminalne i majątkowe, wysyłała
urzędników na oględziny miejsca przestępstwa, dla intromisji we własność itd.
W wypadku złamania prawa przez landwójta i ławnika skargi podawano do sądu
burmistrzowsko‑radzieckiego, co pokazuje, że w systemie sądów brzeskich rada
miała większy wpływ, niż ława12.
Na temat ławników spotykamy informacje z 1589 r. Jednak bez ksiąg miejskich
XVI w. nie możemy dokładnie określić czasu powstania sądu wójtowsko‑ławniczego. Przy nadaniu wójtostwa Kazimierzowi Tyszkiewiczowi w 1632 r. zwrócono
uwagę na tryb działania sądownictwa i kompetencje wymienionych wyżej sądów.
Poważne sprawy, do których były też zaliczone sprawy kryminalne, rozpatrywał
cały magistrat, mniej ważne – sąd wójtowsko‑ławniczy, a wykroczenia zagrożone
karą poniżej 10 kop groszy litewskich – wójt.
Historia wójtostwa brzeskiego ma swoje osobliwości. W 1496 r. wójt Paweł Czerny z Witowicz otrzymał prawo wieczyste na dwór Kornica w powiecie brzeskim13.
Wojewoda witebski Iwan Sapieha wykupił od niego wójtostwo w 1512 r.14 W krótkim
czasie, w 1515 r., zostało ono sprzedano podskarbiemu ziemskiemu litewskiemu,
Ezofowiczowi Abrahamowi. W drodze zapisu testamentarnego w 1519 r. wójtostwo
otrzymał jego syn Wasil, który był zaręczony z córką marszałka nadwornego Jerzego Illinicza, Jadwigą. Z tego powodu syn Abrahama został pod opieką Illinicza.
Wasil zmienił wyznanie z prawosławnego na katolickie i otrzymał nowe imię Jan15.
Podjęta w 1524 r. próba odebrania mu wójtostwa przez stryja Michela Ezofowicza,
powołującego się na wolę brata Abrahama16, nie powiodła się.
W związku z sytuacją finansową Jan Abramowicz zmuszony był oddać w zastawie wójtostwo mieszczanom Kalichowi Cepowiczowi i jego synowi Michnie.
Zostało ono jednak odkupione przez jego żonę Jadwigę Illiniczównę za 700 kop
groszy litewskich, z których 600 otrzymała od męża, a 100 zapisała na jego korzyść
w testamencie z 1537 r. Mieszczanie Brześcia otrzymali zezwolenie od Zygmunta
11 LM. Kn. 14 (1524‑1529): Užrašymų knyga 14, par. D. Antanavičius, L. Karalius, Vilnius 2008,
p. 321, 401‑402.
12 АВАК, т. 6, с. 334‑335, 341‑342, 449‑450, 461‑463, 468‑470.
13 LM. Kn. 6 (1494‑1506): Užrašymų knyga 6, par. A. Baliulis, Vilnius 2007, p. 134‑135.
14 LM. Kn. 7 (1506‑1539): Užrašymų knyga 7, par. I. Ilarienė, L. Karalius, D. Antanavičius,
Vilnius 2011, p. 536‑537.
15 С. Бершадский, Русско‑еврейский архив. Документы и материалы для истории евреев
в России, т. 1, Документы и регесты к истории литовских евреев, 1388‑1550, СПб. 1882, c. 88‑89,
96‑97; В. Дружчыц, Войты і іх улада ў беларускіх гаспадарскіх местах з магдэбурскім правам,
„Arche”, 2009, № 7, c. 359; W. Pociecha, Ezofowicz Rabinkowicz (Rabiczkowicz, Rebiczkowicz) Jan
Abraham, Polski Słownik Biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 328‑331.
16 LM. Kn. 14 (1524‑1529): Užrašymų knyga 14, par. D. Antanavičius, L. Karalius, Vilnius
2009, p. 156.
10

Starego na wykupienie wójtostwa od Jana Abramowicza w 1539 r.17 Jednak skarga
mieszczan brzeskich w 1541 r. przeciwko Abramowiczowi o poczynione przez
niego szkody świadczy, że do tego nie doszło18.
Po śmierci Jana Abramowicza trwał proces – o jego długi zaciągnięte w okresie urzędowania na wójtostwie brzeskim – między mieszczanami Michnem
Kalichonowiczem i Serafinem Niesterewiczem a marszałkiem litewskim Jerzym
Tyszkiewiczem. Ten ostatni był drugim mężem drugiej żony Abramowicza, Hanny
Lwówny Kotowiczówny, i zmuszony był zajmować się jej sprawami finansowymi,
w tym długami odziedziczonymi po pierwszym mężu. Tyszkiewiczowi udało
się wykupić wójtostwo i otrzymać urząd19. W 1589 r. wójtem dziedzicznym był
jego syn Jan Ostafi20. Źródła wymieniają jako wójtów jeszcze inne osoby, byli to:
Hregory Wahanowicz (otrzymał przywilej na wójtostwo w 1570 r.), wojewoda
brzeski Ostafi Tyszkiewicz (zaznaczony w księgach sądowych w 1626 r. i innych
latach), znany kalwinista Piotr Kochlewski21 (otrzymał przywilej na wójtostwo
w 1634 r.)22.
Wójt miał mocną pozycję w mieście. Po wyborach burmistrzowie mogli objąć
urząd dopiero po zatwierdzeniu przez niego. Kiedy w 1587 r. mieszczanie podjęli próbę sprzeciwienia się temu porządkowi, trafili do więzienia. W XVII w.
wójt co roku zatwierdzał burmistrzów. W 1642 r., w wyniku odjazdu do Wilna
wójta Kazimierza Tyszkiewicza, nowi burmistrzowie nie otrzymali konfirmacji i z tego powodu sądzili ich poprzednicy z minionego roku. Burmistrzów
było dwóch: jeden katolik, a drugi prawosławny. Taki sam podział religijny
obowiązywał między innymi urzędnikami, jednak w 1641 r. niezadowolenie
magistratu spowodowało zatwierdzenie dwóch prawosławnych burmistrzów –
Jana Jędrzejewskiego i Wasila Sorokę. Ostatecznie jednak ze strony katolików
został wybrany Marcin Kaczyński, ze strony prawosławnych – Jan Jędrzejewski23. Burmistrzowie corocznie zdawali sprawozdanie ze swej działalności przed
specjalnie wybranymi delegatami.
17 LM. Kn. 20 (1536‑1539): Užrašymų knyga 20, par. R. Ragauskienė, D. Antanavičius, Vilnius
2009, p. 106‑109, 286.
18 LM. Kn. 231 (1540‑1543): 12‑oji Teismų bylų knyga, par. I. Valikonitė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė‑Saviščevienė, L. Steponavičienė, Vilnius 2007, p. 152, 153.
19 NHAB, f. KMF‑18, spr. 44, k. 75r.‑78r.; LM. Kn. 37 (1555‑1558): 37‑oji Teismų knyga, par.
I. Valikonitė, L. Steponavičienė, Vilnius 2010, p. 63‑65, 74, 86. В. Дружчыц, Войты і іх улада, c. 360;
W. Pociecha, Ezofowicz Rabinkowicz, s. 331.
20 АВАК, т. 6, с. 26‑27.
21 O P. Kochlewskim zob.: Z. Trawicka, Działalność polityczna i reformacyjna Piotra Kochlewskiego,
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1963, t. 8, s. 125‑148; eadem, Memoriał Piotra Kochlewskiego,
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1975, t. 20, s. 185‑199; N. Śliż, Testament Piotra Kochlewskiego,
sędziego ziemskiego brzeskiego z 1646 roku, „Zapiski Historyczne”, 2007, t. LXXII, z. 1, s. 97‑109; M.
Jarczykowa, „Papierowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów
birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, Katowice 2006.
22 NHAB, f. KMF‑18, spr. 49, k. 76r.‑76v.; NHAB, f. KMF‑18, spr. 111, k. 421v.‑422r.; АВАК,
т. 6, с. 268.
23 NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 1, k. 483r.; spr. 2, k. 23r., 193r., 795r.‑796r.; spr. 2, k. 33r.; АВАК,
т. 6, с. 26‑27, 381‑382; С.П. Стрэнкоўскі, Гарадское самакіраванне, ч. 2, Мінск 2013, с. 382‑389.
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Z Brześcia zachowały się księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego. Wynika
z nich, że sesja mogła odbyć się przy obecności jednego burmistrza i trzech rajców. Maksymalna liczba rajców w znanych nam źródłach to 9 osób. Można jednak
przypuszczać, że ogólna liczba rajców wynosiła 10 osób, tylu bowiem obrano
w wyborach 1589 r. Sąd burmistrzowsko‑radziecki zajmował się najważniejszymi
sprawami miasta: wyborami urzędników, sprawozdaniem burmistrzów, konfliktami między rzemieślnikami, między cechami, sporami majątkowymi, aktykacją
wilkierzy, przysiąg urzędników, dokumentów prywatnych itd. Do spisywania
testamentów urząd wysyłał rajców i pisarza; czasem w składzie delegowanych
w tym celu urzędników byli burmistrz i ławnicy. W większości wypadków ostatnia
wola była przed nimi zeznawana przez testatora ustnie. Najczęściej do magistratu
podawali testamenty rajcy24.
W działalności sądów miejskich Brześcia i Grodna korzystano ze Zwierciadła
Saskiego i Weichbildu Saskiego. W źródłach nie spotyka się informacji o korzystaniu z dzieł Bartłomieja Groickiego. Edukacja urzędników miejskich pozwalała
im pracować ze Zwierciadłem i Weichbildem w języku łacińskim, co – łącznie
z przywilejami – było wystarczającą podstawą orzecznictwa w praktyce sądów
miejskich25.
Brześć był ważnym centrum ekonomicznym w regionie. W mieście była rozwinięta struktura rzemieślnicza, istniały cechy: kowalski, ślusarski i rymarski, kuśnierski, piekarski, rzeźnicki, złotniczy, szewski, krawiecki, czapniczy, garncarski,
garbarski, cyrulicki. Wśród organizacji cechowych był podział religijny na cechy
greckie (prawosławne) i rzymskie (polskie), do których doszły unickie, co czasem
powodowało konflikty26. Brześć miał kontakty handlowe z Lublinem, Gdańskiem,
Toruniem, Moskwą itd.27
Naruszenie interesów ekonomicznych mieszczan powodowało ciągłe spory
między miastem i Żydami. W 1531 r. Żydzi próbowali otrzymać prawo do udziału
w ¼ dochodów miejskich (z wagi miejskiej, postrzygalni i innych) razem z magistratem, odwołując się do wypełniania na równi z chrześcijanami powinności
miejskich (budowanie mostów, brukowanie ulic) i w oparciu o rzekomy przywilej
króla Aleksandra Jagiellończyka, jednak mieszczanie chrześcijańscy sięgali do swych
przywilejów i obronili monopol na korzystanie z dochodów. Negatywne nastawienie
wobec rzemieślników‑Żydów miały także cechy chrześcijańskie28.
24 NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 1, k. 229r., 278r., 352r., 465r. itd.; spr. 2, k. 13r.; f. KMF‑18, spr. 103,
k. 253v.‑254v.; АВАК, т. 6, с. 47‑48, 243, 248, 251, 271, 282, 274, 305, 368, 370, 477, 460; Т. Забела,
Места Берасцейскае ў XVI сталецьці, c. 456.
25 Н. Сліж, Гарадзенскі бурмістраўска‑радзецкі суд, c. 35‑36.
26 АВАК, т. 6, с. 239‑242, 245‑257, 293, 300‑304, 314, 321‑322, 352‑359, 361‑363, 372‑373,
378‑379, 402‑404, 453‑456; Документы Московского архива Министерства юстиции, т. 1, Москва
1897, c. 205‑234; Т. Забела, Места Берасцейскае ў XVI сталецьці 7, c. 446‑448; З.Ю. Копысский,
Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI – первой половине XVII в., Минск 1966, c. 77.
27 Т. Забела, Места Берасцейскае ў XVI сталецьці, c. 442‑446; З.Ю. Копысский,
Экономическое развитие городов, c. 180‑188.
28 LM. Kn. 17 (1530‑1536): Užrašymų knyga 17, par. L. Karalius, D. Antanavičius, Vilnius 2015,
p. 135‑137; Т. Забела, Места Берасцейскае ў XVI сталецьці, c. 474‑476.
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Grodno
Otrzymało prawo magdeburskie w 1496 r., chociaż w historiografii występują
błędne daty – 1391 i 1444 r.29 Od samego początku herbem miasta był jeleń, o czym
świadczy zapieczętowany list do wielkiego mistrza krzyżackiego z datą 1500 r.30
Instytucja wójtostwa w Grodnie powstała jednocześnie z przyjęciem prawa magdeburskiego w 1496 r. Na utrzymanie wójta były przeznaczone dochody z trzech
‘karczm wolnych’ (tzn. z prawem do wyszynku), łaźni, wagi miejskiej, woskobojni
(wytworni wosku), a dodatkowo – co trzeci grosz ze spraw sądowych i czynszów.
Wójt otrzymał prawo zbudowania młyna na Niemnie i czerpania z niego korzyści.
Uposażenie wójta było potwierdzone przez przywileje 1506, 1576, 1589 r. i innych31.
Do 1564 r. przywileje na wójtostwo otrzymywali też i mieszczanie. Od nominacji
Dachny Konstantynowicza w 1564 r. zaczął się okres, gdy urząd wójta grodzieńskiego sprawowali przedstawiciele stanu szlacheckiego32.
W Grodnie, analogicznie jak w Brześciu, system sądów składał się z burmistrzowsko‑radzieckiego, wójtowskiego i wójtowsko‑ławniczego. Miały one wyraźny podział
kompetencji. Sąd burmistrzowsko‑radziecki zajmował się sprawami administracyjnymi, konfliktami między rzemieślnikami itd., i składał się z 13 osób. Wójt uczestniczył
w pracy dwóch sądów. Pierwszym z nich był sąd samego wójta, który przyjmował
skargi, rozpatrywał sprawy powiązane z drobnymi przestępstwami i wymierzał za nie
kary. Drugi sąd, wójtowsko‑ławniczy, rozpatrywał sprawy kryminalne, sprawy dotyczące własności (‘mienia’), wpisywał do ksiąg dokumenty prywatne (testamenty, akty
sprzedaży itd.). Składał się on z wójta, landwójta i 12 ławników, w niektórych latach
– 13. Zmiany religijne w mieście spowodowały, że większość urzędników rady i ławy
była katolikami. Spraw poważnych wójt nie miał prawa sądzić niezależnie od ławy.
W czynnościach sądowniczych wójta mógł zastępować landwójt. W rzeczywistości
wójt bardzo rzadko osobiście uczestniczył w sądach w pierwszej połowie ХVІІ w.33
Ponieważ testamenty mieszczan grodzieńskich wpisywano z reguły do ksiąg
sądu wójtowsko‑ławniczego, czasem do wójtowskiego, to do magistratu podawali
je ławnicy. Taka praktyka prawna była ustalona jeszcze przez przywilej Bony Sforzy
w 1541 r. W związku z tym, że zdarzały się przypadki niepoprawnego spisywania
testamentów w Grodnie, w dokumencie tym zawarto zalecenie zeznawania ustnego
29 Н. Сліж, Магдэбургскае права ў Гародні ў канцы ХV – першай палове ХVІ ст.: увядзенне
і развіццё, [у:] Гарадзенскі палімпсест. 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. XV‑XX стст., пад
рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж, Мінск 2012, c. 10‑44.
30 Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. HA, OBA, nr 18306.
31 АВАК, т. 7: Акты Городненского гродского суда, Вильна 1874, c. 60‑61, 77; LVIA, f. 1219,
ap. 1, b. 937; Н. Сліж, Магдэбургскае права ў Гародні, c. 14.
32 НГАБ, КМФ‑18, спр. 258, арк. 127 адв.‑128; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego:
Spisy, tom II: Województwo trockie XIV‑XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2007, s. 353‑355.
Faktycznie przedruk na język białoruski spisu wójtów zob.: З. Яцкевіч, В. Урублеўскі, Гарадзенскі
магістрат у ХVІІ ст., c. 96‑97.
33 Н. Сліж, Гарадзенскі бурмістраўска‑радзецкі суд, c. 35‑51; Н. Сліж, Гарадзенскі войтаўска‑
‑лаўніцкі суд (1638‑1644 гг.): суадносіны судовай практыкі з магдэбургскім правам, „Białoruskie
Zeszyty Historyczne”, 2016, t. 45, s. 46‑71.
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ostatniej woli tylko przed wójtem i ławnikami34. Oznaczało to, że sprawami testamentów powinien zajmować się sąd ławniczy, a nie radziecki.
Procedurę sporządzenia i wpisywania testamentu w księgi miejskie wyraźnie
przedstawiono w źródłach z XVII w. Testamenty były spisywane na podstawie
odpowiedzi na określone pytania zadawane testatorowi/testatorce przez ławników
i pisarza lub samodzielnie przez testatora/testatorkę. Najczęściej delegatami z urzędu
w domu umierającego byli przedstawiciele ławników i pisarze, rzadko spotykamy
burmistrzów, landwójta, rajców. Podczas wojny 1654‑1667 r., kiedy sądy działały
w sytuacji nadzwyczajnej, ostatnia wola mogła być zeznana przed jednym urzędnikiem lub przed jakimkolwiek urzędem. Po wojnie, w związku ze zgonem dużej
liczby rajców i ławników, sesje prowadzono wspólnie35.
Na rozwój Grodna w wielkim stopniu wpłynęła obecność w nim rezydencji wielkich
książąt litewskich i królów polskich, w związku z tym miasto stało się areną ważnych
wydarzeń politycznych. Działalność ekonomiczna królowej Bony Sforzy, która wykupiła starostwo grodzieńskie od Jerzego Radziwiłła w 1533 r., wywarła znaczny wpływ
na miasto36. W czasach Stefana Batorego zmienił się kształt architektoniczny Grodna.
Został przebudowany zamek i wymurowany kościół farski37. W latach 1469, 1501, 1522,
1566‑1567, 1568 w mieście odbyło się 5 sejmów WKL oraz 11 sejmów Rzeczypospolitej
– w latach 1677‑1678, 1688, 1692‑1693, 1718, 1726, 1729, 1730, 1744, 1752, 1784, 179338.
Grodno odgrywało znaczną rolę w handlu lokalnym i międzynarodowym.
Dzięki położeniu geograficznemu było powiązane ze szlakiem bałtyckim. Kupcy
grodzieńscy handlowali z Królewcem, Lidą, Lipskiem, Wilnem itd. Jednak handel prowadzony przez Żydów z naruszeniem prawa, a w efekcie – zmniejszenie
przychodów mieszczan z działalności handlowej, był przyczyną ciągłego konfliktu
z miastem. Żydom zabroniono zajmować się handlem hurtowym, skupować towary
i wywozić do Prus. W 1666 r. doszło nawet do pogromu żydowskiego39.
34 АВАК, т. 7: Акты Городненского гродского суда, Вильна 1874, c. 76; A. Pisanko‑Borowik,
Testamenty mieszczan, s. 140‑141.
35 NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1; N. Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 305‑306; Н. Сліж,
Гарадзенскі войтаўска‑лаўніцкі суд (1638‑1644 гг.), s. 46‑71.
36 А. Шаланда, Замкавы суд у Гарадзенскім павеце (другая палова ХV‑1566 г.), [у:]
Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае жыццё. XV‑ХХ ст., пад
рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж, Гародня 2009, с. 14, 17‑18.
37 W. Pociecha, Królowa Bona (1494‑1557). Czasy i ludzie odrodzenia, t. IIІ, Poznań 1949,
s. 101‑102, 111‑131, 202‑205; J. Wojciechowski, Stary zamek w Grodnie, „Biuletyn Historii Sztuki
i Kultury”, 1938, R. VI, nr 2, s. 119‑142; ibidem, nr 3, s. 229‑270; Н. Сліж, Статус Гародні ў XVI –
першай палове XVII стст., „Rocznik Grodzieński”, Grodno 2012, s. 30‑48.
38 М.К. Любавский, Литовско‑Русский сейм. Опыт по истории учреждения в связи
с внутренним строем и внешней жизнью государства, Москва 1900, с. 126, 143, 224, 558‑776,
790; А. Радаман, Соймы, [у:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, т. 6. кн. 1, Мінск 2001, c. 380‑382;
P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna w XV‑XVIII wieku. Stanowy podział nieruchomości, Supraśl 2005, s. 29.
39 Z. Guldon, J. Wijaczka, Związki handlowe ziem litewskich i białoruskich z Królewcem
w świetle rejestrów celnych komory grodzieńskiej z lat 1600 i 1605, „Komunikaty Mazursko‑Warmińskie”, 1993, nr 1, s. 21‑31; E. Dubas‑Urwanowicz, Grodno do XVIII wieku. Miasto i ludność, [w:]
Grodno w XVIII wieku. Miasto i ludność (na tle trendów rozwojowych od średniowiecza do 1939 r.),
red. A. Woltanowski, J. Urwanowicz, Białystok 1997, s. 14; Н. Сліж, Арганізацыя гандлю ў Горадні ў
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Organizacja rzemieślnicza w Grodnie była dobrze rozwinięta, jednak do pierwszego
cechu zorganizowanego w 1570 r. wchodzili jeszcze przedstawiciele różnych profesji.
Dopiero później powstały osobno cechy: mularski (1593), krawiecki, szewski, rzeźnicki (1593), złotniczy (1636), rybacki (1698), kowalski, kotlarski, garbarski (1593)40.

Specyfika kulturalna i wyznaniowa Brześcia i Grodna
Brześć i Grodno usytuowane były na pograniczu kulturowym, gdzie przenikały się
wpływy prawosławia i katolicyzmu, tradycje bizantyjska i rzymska. W Brześciu kultura
prawosławna była rozwinięta w większym stopniu niż w Grodnie. Jednak rewizja
starostwa brzeskiego z 1566 r. wskazuje na współistnienie w nim różnych wyznań.
W źródle tym wymieniono cerkwie prawosławne: św. Mikołaja, Woskresieńska
(Zmartwychwstania), św. Trójcy, św. Spasa (Zbawiciela), Preczystieńska (Przeczystej
Bogurodzicy) wraz z monastyrem Świętego Krzyża i monastyr Siemionowski; kościoły
katolickie: farski, św. Barbary, św. Trójcy z klasztorem augustianów, św. Doroty41.
Istniał także zbór kalwiński. Po Unii Brzeskiej sytuacja religijna stała się bardziej
skomplikowana w wyniku przejścia prawosławnych budynków cerkiewnych w ręce
unitów. W XVII w. fundowano nowe katolickie kościoły i klasztory: bernardynów
(1624), bernardynek (1617), jezuitów, dominikanów (1635) oraz monastyr bazyliański
(1629)42. W zakresie działalności kulturalnej warto wspomnieć o istnieniu drukarni
brzeskiej i otwarciu szkoły „wolnej” dla mieszczan w 1590 r.43 Obecnie centrum historyczne miasta nie istnieje w oryginalnej postaci, jego wygląd możemy zobaczyć
tylko w źródłach ikonograficznych44.
XVI – першай палове XVII стагоддзя, [у:] Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да
канца ХХ ст.): праблемы вывучэння і перспектывы даследавання. Матэрыялы І Міжнароднай
навукова‑практычнай канферэнцыі (Мінск, 14‑16 лістапада 2013 г.), Мінск 2014, c. 130‑149.
40 NHAB, KMF‑18, spr. 77, k 423r.-426r., 508v.‑514r.; spr. 106, k. 357r.‑358v.; spr. 146, k. 640v.
‑634r.; Biblioteka Jagiellońska, rkps 3579; З. Ю. Копысский, Социально‑политическое развитие
городов Белоруссии в XVI‑первой половине XVII в., Минск 1975, c. 154‑155; З.Ю. Копысский,
Экономическое развитие городов, c. 77; В. Галубовіч, Канфірмацыйныя прывілеі гарадзенскім
шаўцам Жыгімонта (1605) і Уладзіслава Вазаў, (1633), [у:] Гарадзенскі палімпсест. 2012. Людзі
даўняй Гародні, рэд. А.Ф. Смаленчук, Н.У. Сліж, Гродна 2013, c. 125‑132; А. Цітоў, Гарадзенскія
злотнікі ў ХVI – пачатку ХХ ст., [у:] Гарадзенскі палімпсест. 2012, c. 114‑115.
41 Część inwentarza zachowuje się w: AGAD, Archiwum Radziwiłłów, XVII, sygn. 43. Inwentarz
nadrukowany w: Документы Московского архива, c. 206, 209‑211, 227.
42 LVIA, f. 694, op. 1, b. 4020, l. 600r.‑756v.; AC, т. 11, c. 12‑14; И. Лавровская, Монастырь
оо Базилиан и церковь сс. Петра и Павла в Бресте. Фундация. Строительство. Архитектура,
„Могилянські читання 2005”, Кіив 2006, с. 294‑301; І. Лаўроўская, Ахвярадаўцы і ахвяраваньні
ў Берасьці Літоўскім, „Arche”, 2008, № 7‑8, c. 681‑694.
43 AC, т. 11, c. 8‑10; Т. Забела, Места Берасцейскае ў XVI сталецьці, c. 479.
44 I. Ławrowska, Analysis of the Territorial Layout of Brest Litovski (XIV‑XVI century), [in:] Struc‑
tural Analysis of Historical Constructions, ed. J. Jasieńko, Wrocław 2012, s. 1220‑1230; А.Д. Никитчик,
Т.А. Никитчик, Берестейский кроссворд Дальберга – гравюра „Urbs et castellum”, „Вестник
Брестского государственного технического университета”, 2012, № 6, с. 71‑86.
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Grodno było od wieku ХІІ centrum religijnym wiary prawosławnej. W tym czasie
istniały cerkwie: Niżniaja (Dolna), Preczystieńska (Przeczystej Bogurodzicy) oraz św.
Borysa i Hleba (Kałożska). Później zbudowano Woskresieńską (Zmartwychwstania)
i Świętego (Czestnego) Krzyża45. Pierwszy katolicki kościół pod wezwaniem Matki
Boskiej, którego fundatorem był Wielki Książę Litewski Witold, powstał około roku
1392. W roku 1494 wzmiankowany jest kościół św. Trójcy, przy którym później
istniał szpital św. Ducha. W XVI w. była tu kaplica św. Mikołaja46. Prawosławie
w mieście mocno ucierpiało z powodu Unii Brzeskiej. Cerkwie Preczystieńska,
Kałożska, Woskresieńska zostały przekazane unitom47, co sprowokowało konflikty
w społeczności miejskiej. W pierwszej połowie XVІI w. w Grodnie pojawili się
jezuici, brygidki, bernardyni, bernardynki, dominikanie, karmelici, franciszkanie,
co w istotny sposób zmieniło kulturowy i religijny obraz miasta. Dążenie kleru
katolickiego do opanowania znacznych terenów często powodowało konflikty
z władzami miasta i mieszczanami48. Przy tym w mieście nie budowano nowych
świątyń prawosławnych i unickich.
Wojna polsko‑moskiewska z lat 1654‑1667 była ciężką próbą zarówno dla Grodna,
jak i całego kraju. W czasie tego tragicznego wydarzenia wyniszczona została duża
liczba ludności białoruskiej, zrujnowano miasto, cerkwie i kościoły49. Wpływ tych
wydarzeń historycznych znajdujemy w testamentach mieszczan grodzieńskich.

Charakterystyka materiałów źródłowych
Większość zebranych dokumentów pochodzi z XVII w., tylko nieliczne z XVI w.
(nr 1, 2, 48) i XVIII w. (nr 47). Najstarszy dokument z Brześcia pochodzi z 1546 r.
(nr 1), a z Grodna – z 1500 r. (nr 48). Oryginał najstarszego testamentu grodzieńskiego nie zachował się, dysponujemy tylko jego późniejszą aktykacją. Najpóźniejszy
testament z Brześcia zamieszczony pod datą 1702 r. (nr 47) pochodzi z zaginionej
45 АВАК, т. 1, Вильна 1865, с. 55‑56, 60‑62; АВАК, т. 17, Вильна 1890, с. 136, 149; J. Jodkowski, Świątynia warowna na Kołoży w świetle badań archiwalnych i archeologicznych dokonanych
w 1935 r., Grodno 1936, s. 35‑49; Н. Воронин, Древнее Гродно, Москва 1954, c. 86‑104; Н. Сліж,
З гісторыі Прачысценскай царквы ў Гародні. ХV‑ХVIІI ст., [у:] Гарадзенскі палімпсест ХІІ‑ХХ
стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7 лістапада 2008 г.), пад рэд.
А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж, Гародня‑Беласток 2008, c. 64‑95; Н. Сліж, Невядомае пра вядомае:
уладанні царквы і манастыра Св. Барыса і Глеба ў канцы 15 – пачатку 17 ст., „Гістарычны
альманах”, 2012, т. 18, c. 2‑26.
46 NHAB, f. KMF‑18, spr. 38, k. 259r.–259v.; J. Paszenda, Kościół pojezuicki (farny) w Grodnie,
[w:] Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, red. J. Kowalczyk, Warszawa
1995, s. 196‑209; Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, t. 1, wydali J. Fiałek i W. Semkowicz, Warszawa‑Kraków‑Lublin‑Łódź‑Poznań‑Wilno‑Zakopane 1932, s. 473‑475; P. Borowik,
Jurydyki miasta Grodna, s. 111.
47 АC, т. 6, Вильна 1869, c. 156‑157.
48 P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 109‑208.
49 С. Данскіх, Гродна ў гады руска‑польскай вайны, [у:] Памяць. Гродна, Мінск 1999,
с. 82‑84; P. Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 31‑32.
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księgi brzeskiej i był wydany drukiem przez komisję Archeograficzną w Wilnie
w XIX w.50 Krańcowy rok testamentów grodzieńskich – 1690 (nr 123, 124).
Testamenty mieszczan brzeskich i grodzieńskich z drugiej połowy XVII w. są
ważnymi źródłami, które pokazują stan miast podczas wojny 1654‑1667 r. i po
wojnie, rujnowanie życia i grabieże mienia przez wojska moskiewskie (nr 30,
81‑85 i inne). W tym okresie dokumenty były sporządzane w sytuacjach nadzwyczajnych i różniły się od testamentów klasycznych, były zeznawane przed
jednym urzędnikiem, nie zawsze przed urzędem miejskim, zawierały głównie
informacje o majętności. I tak np. Dorota Burbianka zeznała swoją ostatnią
wolę przed burmistrzem Janem Adamowiczem, który ogłosił ją przed urzędem
w 1657 r. (82), a o ostatniej woli małżeństwa Krystyny Wierbikówny i Andrzeja
Filipowicza dowiadujemy się z ustnej relacji Andrzeja Gruszczyńskiego, namiestnika grodzieńskiego w tymże roku (83)51.
Archiwalia magistrackie brzeskie i grodzieńskie przechowywane są w Państwowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku (Нацыянальны гістарычны
архіў Беларусі). Są to najważniejsze zespoły testamentów, jednak dla XVII w. nie
zachowały się w całości: księgi brzeskie – z 1623‑1626, 1637‑1641, 1642‑1644,
1661‑1676 r., 1636‑1688 (wypisy z ksiąg magistrackich), księga z lat 1676‑1708
zgubiona, księgi grodzieńskie – z 1638‑1644, 1659‑1676, 1660‑1676, 1689‑1698 r.52
Pierwsze trzy księgi brzeskie są pięknie zdobione. Po wojnie z lat 1654‑1657 sytuacja
ekonomiczna zmieniła się, co pokazuje sposób spisywania dokumentów – księga
czwarta nie ma żadnych ozdób. Oprócz tego, księga czwarta zawiera materiały z sądów wójta i rady. Niektóre testamenty mieszczańskie znaleziono w mikrofilmach
z Metryki WKL w Archiwum w Mińsku oraz archiwach kościelnych (dominikanów brzeskich, jezuitów i franciszkanów grodzieńskich) i innych zbiorach (zbiór
Jodkowskiego).
W księgach miejskich liczba aktów ostatniej woli jest zróżnicowana, o czym
świadczą informacje w tabelach, który zawierają numer sygnatury, lata krańcowe
i liczbę dokumentów w książce aktowej:
Archiwum magistratu brzeskiego53
Sygnatura

Lata krańcowe

Liczba wpisanych
testamentów

f. 1786, vop. 1, spr. 1

1623‑1626

5

f. 1786, vop. 1, spr. 2

1637‑1641

15

f. 1786, vop. 1, spr. 3

1642‑1644

7

f. 1786, vop. 1, spr. 4

1661‑1676

14

f. 1786, vop. 1, spr. 12

1636‑1688

253

50
51
52
53

АВАК, т. 6, с. 475.
A. Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 141‑142.
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 1‑4, 12; f. 1761, vop. 1, spr. 1‑3; f. 1800, vop. 1, spr. 1.
Jeden testament (nr 33) znajduje się jeszcze w spr. 4.
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Archiwum magistratu grodzieńskiego54
Sygnatura

lata krańcowe

Liczba wpisanych
testamentów

f. 1761, vop. 1, spr. 1

1638‑1644

29

f. 1800, vop. 1, spr. 1

1659‑1676

34

f. 1761, vop. 1, spr. 2

1660‑1676

854

f. 1761, vop. 1, spr. 3

1689‑1698

2

Ogólnie katalog zawiera 124 pozycje, z których 47 to notki testamentów brzeskich
(nr 1‑47), a 77 – grodzieńskich (nr 48‑124).
Struktura noty katalogowej zawiera następujące informacje:
1. Kolejny numer dokumentu.
2. Data powstania oryginału testamentu (jeśli jest znana) i jego aktykacji do
ksiąg; brak daty zaznaczono w przypisach.
3. Informacje o testatorze/testatorce:
• imię i nazwisko,
• zawód,
• urząd,
• przynależność wyznaniowa.
W wypadku kobiet informacje o mężu bądź mężach; kolejne zamążpójścia
odnotowano w kolejności chronologicznej.
4. Informacje o zachowanej formie przekazu:
• oryginał,
• kopia dokumentu,
• wypis z oryginalnego dokumentu,
• wpis do księgi na podstawie zeznania testatora lub osób trzecich, informacje
o osobach, które podały testament do akt;
• źródła.
5. Sygnatura:
• zespół,
• sygnatura,
• karty lub strony, na których wpisano testament.
6. Informacja o języku (językach) spisania aktu.
7. Przypisy zawierające informacje o losach majątku pozostawionego przez
testatorów: sprzedażach, ugodach między spadkobiercami, rozliczeniach po nieboszczyku (nr 13, 41, 57, 60, 66, 67, 98, 99, 102) oraz o sporach przy spisywaniu
ostatniej woli lub o konfliktach po śmierci testatora lub testatorki (nr 12, 18, 50, 67,
83, 88, 90, 92, 99, 110). Oprócz tego podaje się informacje o stosunkach rodzinnych lub małżeńskich z osobami oznaczonymi w katalogu, publikacji testamentu,
literaturze przedmiotu poświęconej temu konkretnemu źródłu.
54 Testamenty nr 103 i 109 znajdują się jeszcze w f. 1800, vop. 1, spr. 1. Oprócz tego jeden
testament (nr 124) pochodzi z 1690 r.
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Do katalogu dołączono indeksy – osobowy, geograficzny i rzeczowy. W indeksie
geograficznym pominięte zostały hasła „Brześć” i „Grodno”; zaznaczano tylko ulice.
Przed wstępem zamieszczono wykaz skrótów, w którym znajdują się główne
archiwa i literatura często wykorzystana w kartkach katalogowych.
Większość dokumentów wpisano do akt sądowych na podstawie zeznania ustnego testatora/testatorki przed urzędem miejskim. Urzędnicy posiadali kwestionariusz, przy pomocy którego pytano o miejsce i sposób pochówku, podział mienia,
długi itp. Taką praktykę wyraźnie pokazują testamenty mieszczan grodzieńskich
z pierwszej połowy XVII w.55
Oryginałów znaleziono bardzo mało (nr 93, 103, 109, 119, 120). Były one włączone do księgi wójta grodzieńskiego, która przeważnie składa się z dokumentów
oryginalnych i nie była przepisana56. Zazwyczaj ostatnia wola była zeznawana przez
jedną osobę, rzadko przez małżeństwo (nr 3, 83).
Poza testamentami mieszczan Grodna i Brześcia do ksiąg sądowych tych miast
trafiały akty ostatniej woli osób niebędących ich mieszkańcami. Zdarzało się to
w przypadku przebywania w mieście testatora w momencie śmierci, funkcjonowania
tylko sądu miejskiego bądź skierowania zgodnie ze statusem lub mieszkaniem do
jurysdykcji miejskiej. Na przykład w księgach brzeskich były wpisane dokumenty
mieszczan ze Lwowa (nr 5), grodzieńskich – z Zabłudowa (nr 101), Królewca
(nr 117). Oprócz tego spotykamy wpisane do ksiąg miejskich testamenty przedstawicieli innych warstw społecznych: szlachty (nr 73, 76, 144), duchowieństwa
(nr 44, 81), ubogich (nr 30).
Imiona i nazwiska podano w katalogu w brzmieniu występującym w źródłach;
w niektórych przypadkach inne formy nazwisk odnotowano obok, w nawiasach
okrągłych. Nie we wszystkich dokumentach podano imiona; w takich przypadkach w notkach katalogowych i indeksie figurują tylko nazwiska. Nazwiska kobiet
odnotowywano zgodnie z pochodzeniem rodzinnym, podając obok nazwiska mężów. W przypadkach, gdy nazwisko rodowe kobiety nie zostało w źródle podane,
wpisywano ją tylko pod nazwiskiem męża.
Większość testamentów podawano do ksiąg magistrackich po śmierci testatora
lub testatorki. Odstęp czasu między datą wygłoszenia ostatniej woli i datą aktykacji był najczęściej krótki – od kilku dni do kilku miesięcy. Spotykamy jednak
także przypadki podawania dokumentów do akt urzędowych za życia testatora lub
ogłoszenie ostatniej woli ustnie przed sądem (nr 3, 14, 79, 102). Podczas epidemii
testatorzy z powodu nagłej śmierci nie mieli możliwości zeznawania swojej woli
przed urzędem (nr 51). Natomiast zdarzają się przypadki unieważnienia ostatniej
woli przy powrocie do zdrowia (nr 7, 17). Do niektórych testamentów dodawano
odrębnie rejestr rzeczy ruchomych i wykaz długów (nr 65, 101, 121), jednak przed
wojną z lat 1654‑1667 często występują one w samych aktach ostatniej woli (6, 19,
26, 28, 53, 58, 59, 60, 63, 64 itd.). W czasie wojny mobilia były często gubione
55 N. Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 305‑316.
56 Przyczyna włączenia oryginałów nie została wyjaśniona w badaniach Agnieszki Pisanko‑Borowik, zob. eadem, Testamenty mieszczan, s. 136.
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i zagarniane przez najeźdźców, dlatego zapewne mniej o nich informacji w źródłach.
Istniała tradycja sporządzania inwentarzy pozostawionych dóbr, ale dokumenty
tego rodzaju rzadko spotykamy w aktach miejskich (nr 13, 59, 68).
Większość dokumentów pozwala zidentyfikować wyznanie testatora lub testatorki na podstawie dyspozycji co do miejsca pochówku, organizacji pogrzebu
i legatów nabożnych. Problemy z określeniem przynależności do określonej grupy
wyznaniowej powstawały w sytuacji, kiedy testator nie podał żadnej informacji
o miejscu pochówku (nr 1, 2, 10, 22, 51, 67, 77, 79, 83, 88, 90, 93, 94, 100, 119).
Należy także zaznaczyć problem z odróżnieniem unitów i prawosławnych, szczególnie w pierwszej połowie XVII w., kiedy główne cerkwie grodzieńskie stały się
greckokatolickimi (unickimi), natomiast mieszczanie, którzy spisywali testamenty
w tym okresie, od urodzenia byli wyznawcami prawosławia. Z dokumentów nie
wynika jednoznacznie, czy pozostali oni przy pierwotnym wyznaniu, czy zmienili
je na greckokatolickie (unickie). W testamentach mieszczan brzeskich trudno
także jednoznacznie ustalić, czy cerkiew wyznaczona na miejsce pochówku była
prawosławna czy unicka – niektóre cerkwie były bowiem odebrane prawosławnym,
a potem im zwrócone57. Bardzo rzadko spotykamy protestantów (nr 117) lub informacje o zmianie wyznania (nr 49).

57
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И. Спрогис, Предисловие, [в:] АВАК, т. 6, c. XXXI‑ХL.

Katalog

Brześć
1
Św. Elżbiety* 1546 r.**
Uliana Dankowiczowa, żona Marcina Dankowicza, wyznania nie zaznaczono
Wpis do Metryki WKL wypisu z księgi radzieckiej na podstawie zeznania
testatorki
Starobiałoruski
Podał do urzędu syn testatorki, Tomasz Marcinowicz
NHAB, f. KMF‑18, spr. 31, k. 18r‑19r; RGADA, inw. 1, cz. 1, nr 30, 18r‑19r.
* Prawdopodobnie św. Elżbiety matki Jana Chrzciciela, w kalendarzach prawosławnych
18 listopada, a katolickich – 5 listopada.
** Data spisania testamentu przed sądem gajonym brzeskim, wpis do Metryki WKL
9 lutego 1547 r.

2
26 września 1591*
Marcin Soroka, brak danych o wyznaniu
Wpis do księgi ziemskiej wypisu z księgi wójta, na podstawie zeznania testatora
Podał do akt szlachcic brzeski Hrehory Kulen Chodynicki, opiekun rodziny
M. Soroki
NHAB, f. 1741, vop. 1, spr. 5, k. 215r‑216r.
Starobiałoruski, polski
* Wpis do księgi ziemskiej brzeskiej 10 października 1591 r.

Edycja: Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы
XVI ст. (з актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі),
А.Ф. Аляксандрава, В.У. Бабкова, І.М. Бобер; Нац. гіст. архіў Беларусі,
Мінск 2012, c. 146‑148.
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3
24 maja 1624 r.*
Hurin Fiodorowicz, rajca i kupiec, i jego żona Sołomia**, prawosławni
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu
burmistrzowsko‑radzieckiego
Podał do akt testator
Starobiałoruski
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 1, k. 136v‑138v.
* Data wpisu do księgi sądu.
** Wspólny testament małżonków.

Edycja bez uwzględnienia specyfiki języka starobiałoruskiego: АВАК, т. 6,
с. 242‑243.
4
15 sierpnia 1624 r.*
Paweł Sczepanowicz, rajca, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu
burmistrzowsko‑radzieckiego
Podali do akt rajcy Hrehory Omelianowicz i Bohdan Wasilewicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 1, k. 229r.‑233r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Data wpisu do księgi sądu.

5
22 lutego 1624 r.*
Krystyna Worchówna, żona 1v. Walentyja Hasa, 2v. Stanisława Szembeka,
mieszczanka lwowska, katoliczka
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 1, k. 378r.‑384r.
Polski
* Wpis do księgi 2 listopada 1624 r.

6
26 listopada 1624 r.*
Zofia Sczasnianka, żona Jana Szypa, katoliczka
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
Podał do akt rajca Stanisław Sierztowski
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 1, k. 402r.‑404r.
Polski
* Data wpisu do księgi sądu.

22

7
2 czerwca 1625 r.*
Zienko Protasowicz, rybak, unita
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatora**
Podali do akt rajca Jan Wit, pisarz miejski Wojciech Rostek
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 1, k. 552r.‑557r.
Polski
* Data wpisu do księgi sądu.
** Protasowicz powrócił do zdrowia i 8 czerwca 1625 r. anulował testament.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 264‑265.

8
24 października 1636 r.*
Andrzej Bańkowski, prawosławny
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu
burmistrzowsko‑radzieckiego
Podał do akt rajca Stefan Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 54r., 56r.‑57r.**
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 14 maja 1637 r.
** Brak karty 55r.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 280‑281.

9
14 marca 1637 r.*
Sołomia Doroszówna, żona Bogdana Zakapy, prawosławna
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
Podał do akt rajca Foltyn Ryzler
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 57r.‑59r.
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 14 maja 1637 r.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 273‑275.
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10
12 czerwca 1637 r.*
Hawryła Trochimowicz, kuśnierz, wyznania nie zaznaczono
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatora**
Podali do akt rajcy Marcin Kaczyński, Jan Jędrzejewski i Stefan Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 73r.‑74r.
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 18 czerwca 1637 r.
** Prosił, żeby go pochować w ogrodzie.

11
11 października 1637 r.*
Panas Wasilewicz Krówka**, prawosławny
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu
burmistrzowsko‑radzieckiego
Podali do akt rajcy Marcin Kaczyński, Jan Jędrzejewski i Stefan Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 128r.‑132r.
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 13 października 1637 r.
** Testament matki testatora, Krystyny Chanichy (Chanichi, nom. Chanicha) pod nr 28.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 284‑287.

12
13 maja 1638 r.*
Katarzyna Sceciukówna, żona 1v. Kotowicza, 2v. Siemiona Kozłowicza, unitka**
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
Podali do akt rajcy Iwan Bielkiewicz, Foltyn Ryzler, Stefan Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 259r.‑262r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 28 maja 1638 r.
** Prosiła o pochowanie w cerkwi św. Trójcy, która była unicka.

Drugi mąż Siemion Kozłowicz protestował przeciw niezgodnemu z prawem
przekazaniu nieruchomości, która była kupiona i zbudowana jego własnym
kosztem, synowi testatorki Pawłowi Kotowiczowi.
Edycja: АВАК, т. 6, с. 305‑307.
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13
4 stycznia 1639 r.*
Stanisław Bobrowski, burmistrz, kupiec, aptekarz, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu
burmistrzowsko‑radzieckiego**
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 333r.‑338r., 377r.‑384r.***
Polski
* Data sporządzenia testamentu i wpisu do księgi sądu.
** Wypis oblatowany do Metryki WKL 11 lutego 1639 r.
*** Po śmierci Bobrowskiego zostały spisane inwentarze domów, apteki, spichlerzów. Spadkobiercy
otrzymali nieruchomość zgodnie z testamentem. NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 341r.‑345r.,
351r.‑360r.

Edycja testamentu i inwentarzy: АВАК, т. 6, с. 317‑318 (tylko inwentarz apteki);
Н. Сліж, Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага,
1639 г., „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 42, 2014, s. 7‑24 (testament
i wszystkie inwentarze do niego). O aptece pisano w: В.П. Грицкевич,
С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины, Минск 1987,
с. 66‑68.
14
11 maja 1639 r.*
Marcin Kaczyński**, burmistrz, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu burmistrzowskoradzieckiego***
Podał do akt Marcin Kaczyński
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 409r.-411r.
Polski
* Data wpisu do księgi sądu.
** Testament córki testatora Ewy pod nr 36, 46.
*** Testator żył jeszcze w 1644 r. NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 3, k. 311r.-312v. (zob. nr 29).

15
2 marca 1640 r.*
Jędrzej Ganowski, katolik
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatora
Podał do akt rajca Jarosz Soroka
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 584r.‑586r.
Polski
* Wpis do księgi sądu 27 marca 1640 r.
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16
5 kwietnia 1640 r.*
Jan Kozicki, ławnik, katolik
Wpis na podstawie zeznania testatora do księgi sądu
burmistrzowsko‑radzieckiego
Podali do akt rajcy Marcin Kaczyński, Wacław Barczewski i Jan Jędrzejewski
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 586r.‑590r.
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 11 kwietnia 1640 r.

17
3 października 1640 r.*
Tatiana Iwanówna, żona Nikona Bukrijewicza**, prawosławna
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki***
Podali do akt rajcy Iwan Bielkiewicz, Łukasz Pomarzański i Jan Jędrzejewski
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 684r.‑687r.
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 17 października 1640 r.
** W pierwszym testamencie napisano: Tatiana Nikonówa, a w unieważnieniu testamentu –
Tatiana Iwanówna Bukrijewiczowa; dzieci w pierwszym testamencie określono jako Nikonowiczy,
a w unieważnieniu Bukrijewiczowy. Danie osobiste testatorki podano na podstawie obu źródeł.
*** Wpisany do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 17 października 1640 r.; skasowany
2 grudnia 1643 r. NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 3, k. 213‑214.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 368‑369.

18
9 października 1640 r.*
Hanna Kuźmianka, żona Filipa, prawosławna
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki**
Podali do akt rajcy Jan Jędrzejewski i Wasyl Soroka
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 689r.‑691r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu 20 października 1640 r.
** Zięć Wasil Soroka protestował przeciw zeznaniu Hanny Kuźmianki, że jej córka Hanna
wniosła w jego dom rzeczy ruchome na 200 złotych, których on nie otrzymał, bo wyprawę
(oryg. wniesienie) legowała ona wnuczkowi.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 369‑371.
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19
30 grudnia 1640 r.*
Marcin Piechrzacki, ławnik, katolik
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatora
Podali do akt rajcy Jan Jędrzejewski i Wasil Soroka
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 748r.‑751r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu 31 grudnia 1640 r.

Po sporządzeniu testamentu teściowa, Hanna Jamborowska, opowiadała, że
izbę i spichlerz ona budowała za swoje pieniądze, a testator tylko izbę z kamorą.
Jednak w testamencie wszystkie budynki były zapisane na korzyść żony i dzieci.
Ze strony testatora nie było żadnych komentarzy.
20
6 lutego 1641 r.*
Iwan Packowic, prawosławny
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatora
Podali do akt rajcy Jan Jędrzejewski, Stefan Rapowicz i Iwan Bielkiewicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 807r.‑811r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu burmistrzowskiego‑radzieckiego 23 marca 1641 r.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 375‑376.

21
16 października 1641 r.*
Jerzy Suchorog**, cyrulik, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu
burmistrzowsko‑radzieckiego
Podał do akt Jan Malinuerno***
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 937r.‑940r.
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 14 listopada 1641 r.
** Testament żony testatora, Katarzyny Popieczówny, pod nr 23.
*** Zob. przypis do nr 31.
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22
11 grudnia 1641 r.*
Hanna Tizanówna, żona 1v. Kurianowicza, 2v. Andrzeja Częstochowskiego,
wyznania nie zaznaczono
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
Podali do akt rajcy Wacław Barczewski i Łukasz Pomarzański
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2, k. 977r.‑982r.
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 20 grudnia 1641 r.

23
29 stycznia 1642 r.*
Katarzyna Popieczówna, żona Jerzy Suchoroga**, katoliczka
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 3, k. 21r.‑23v.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu 31 stycznia 1642 r.
** Testament męża testatorki Jerzego Suchoroga pod nr 21.

24
17 maja 1642 r.*
Jan Gawroński, katolik
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatora
Podali do akt rajcy Jan Jędrzejewski i Bazyl Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 3, k. 49v‑51v.
Polski
* Wpis do księgi sądu 22 maja 1642 r.

25
8 lipca 1642 r.*
Jan Kobyliński, stelmach, katolik
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatora
Podali do akt rajcy Wasil Saroka, Jarosz Marcinowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 3, k. 70r.‑71v.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu burmistrzowskiego‑radzieckiego 17 lipca 1642 r.

28

26
7 lipca 1642 r.*
Monia Naumowna Myrszyna, żona 1v. Maxima Lichobyta, 2v. Iwana Stasiewicza,
prawosławna
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
Podali do akt rajcy Iwan Bielkiewicz i Jarosz Soroka
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 3, k. 76r.‑77v.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 7 sierpnia 1642 r.

27
23 lutego 1643 r.*
Uliana Marmuzówna Charicicha, żona 1v. Stefana Joskowicza, 2v. Hrehora
Chomicza, unitka, mieszkała pod jurysdykcją biskupa (oryg. episkopa)
włodzimierskiego i brzeskiego
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
Podali do akt rajcy Łukasz Pomarzański, Stefan Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 3, k. 137v‑140v.
Polski
* Wpis do księgi sądu 24 lutego 1643 r.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 416‑418.

28
17 października 1643 r.*
Krystyna Chanicha, żona 1v. Wasila Krówki**, 2v. Łukasza Gury***,
prawosławna
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 3, k. 214r.‑216r.
Polski
* Data wpisu do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 2 grudnia 1643 r.
** Testament syna testatorki Panasa Wasilewicza Krówki pod nr 11.
*** Testament męża testatorki Łukasza Gury pod nr 29.

29

29
8 sierpnia 1644 r.*
Łukasz Gura**, katolik
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatora
Podali do akt rajca Marcin Kaczyński, ławnik Adam Kozłowski, pisarz miejski
Bazyl Soroka
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 3, k. 311r.‑312v.
Polski
* Data wpisu do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 23 sierpnia 1644 r.
** Testament żony testatora Krystyny Chanichy pod nr 28.

30
13 października 1661 r.*
Zofia Fłorjanowiczówna Zacieczkówna, była mieszczanka, uboga babka
zamieszkała w szpitalu przy kościele Św. Ducha w Brześciu, katoliczka
Wpis do sądu wójta na podstawie zeznania testatorki**
Podali do akt ławnik Adam Gostowicz, Iwan Kuibida (Jan Kuybieda) i wójt
szpitalny Jarmosz Rymacz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 36r.‑37r., 39r.‑40r.
Polski
* Data wpisu do księgi wójta 13 października 1661 r.
** Testament wpisany do księgi dwukrotnie: na podstawie zeznań przed ławnikiem Adamem
Gostowiczem, Iwanem Kuibiem i przed wójtem szpitalnym Jarmoszem Rymarzem.

31
30 grudnia 1664 r.*
Zofia Malinernianka**, katoliczka
Wpis do sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt rajcy Matjasz Franciszek Dzierzkowski, Hawryło (Gabriel)
Romanowicz*** i Grygier Działkowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 363r.‑365r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Data wpisu do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 30 grudnia 1664 r., kopia oblatowana do
księgi wójta Ostafeja Tyszkiewicza 23 czerwca 1666 r.
** Możliwe, że córka Jana Malinuerno – odnośnik do nr 21. Jednak w dokumencie napisana jak
Malinernianka, bez litery ‘u’.
*** W źródłach dwie wersje imienia Romanowicza: Hawryło i Gabriel.

30

32
27 lutego 1665 r.*
Ustynka Manciukowna, żona Fiodora Konstantynowicza Kostiukowicza,
prawosławna
Wpis do sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt rajcy Hawryło Romanowicz i Ostap Marcinowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 391r.‑392r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Data wpisu do księgi 27 lutego 1665 r.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 446‑447.

33
13 stycznia 1666 r.*
Anna Dąbrowska, żona Jana Ladzińskiego, katoliczka
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
Podali do akt rajcy Matjasz Franciszek Dzierzkowski, Michał Markiewicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 485r.‑486r.; spr. 12, k. 6r.‑6v.**
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 14 stycznia 1666 r.
** Są dwa egzemplarze testamentu: w księgach sądu burmistrzowsko‑radzieckiego i wypis z księgi.

34
31 marca 1666 r.*
Sobastjan Wojciechowicz, prawosławny
Wpis na podstawie zeznania testatora do księgi sądu
burmistrzowsko‑radzieckiego
Podali do akt Roman Matfiejewicz, Michał Markiwicz, pisarz wójtowski Felicjan
Kazimierz Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 507r.‑509r.
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 31 kwietnia 1666 r.

35
13 kwietnia 1666 r.*
Ewa Krystyna Białozorowska, żona 1v. Znugrodckiego, 2v. Andrzeja Mikołaja
Paprockiego, katoliczka
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
Podali do akt rajcy Matjasz Franciszek Dzierzkowski, Roman Matfiejewicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 515r.‑521r.
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 14 kwietnia 1666 r.

31

36
6 lutego 1667 r.*
Ewa Kaczyńszczanka (Kaczyńska)**, 1v. żona Stanisława Jasickiego, 2v. Jana
Podkowskiego (Pudkowskiego)***, katoliczka
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatorki
Podali do akt rajcy Matjasz Franciszek Dzierzkowski, Jan Hlebanowski
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 583r.‑586r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu burmistrzowskiego‑radzieckiego 22 lutego 1667 r.
** To jest pierwszy testament Kaczyńszczanki. Zmarła ona w 1686 r. i spisała drugi testament,
zob. nr 46. W pierwszym dokumencie nazwisko podano jako Kaczyńszczanka, a w drugim –
Kaczyńska. Testament ojca Marcina Kaczyńskiego burmistrza pod nr 14.
*** W pierwszym testamencie nazwisko męża podano jako Podkowski, a w drugim – Pudkowski.

37
29 stycznia 1669 r.*
Mikołaj Piotrowicz Przyłucki, młynarz, prawosławny
Wpis do księgi sądu wójtowskiego na podstawie zeznania testatora**
Podali do akt burmistrz Jan Hlebanowski, rajca Hawryło Romanowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 699r.‑701r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi wójta 5 lutego 1669 r.
** Do testamentu dołączono legat zakonnikom przy cerkwi św. Siemiona Słupnika, w księdze
określony jako ‘legacja’.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 448‑449.

38
13 kwietnia 1670 r.*
Oleszko Rekratowicz, rzeźnik, prawosławny
Wpis do księgi sądu wójtowskiego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Iwan Kuibida, Ferens Hlizewicz, pisarz wójtowski
Felicjan Kazimierz Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 881r.‑883r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi wójta 20 kwietnia 1670 r.
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39
20 lipca 1672 r.*
Ustynka Hawryłówna, żona Oleszki Mirszynowa, prawosławna
Wpis do księgi sądu wójtowskiego na podstawie zeznania testatorki**
Podali do akt ławnicy Paweł Sidorowicz, Konstanty Iwanowicz, pisarz wójtowski
Felicjan Kazimierz Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 1179r.‑1180r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi wójta 20 lipca 1672 r.
** W 1697 r. na marginesie urzędnicy zaznaczyli, że testament nie zawiera żadnej ostatniej woli.

Edycja: АВАК, t. 6, s. 458‑459.

40
20 kwietnia 1673 r.*
Owdotia Białonożenka, żona Jędrzeja Szepeliwicza, unitka (?)**
Wpis do księgi sądu wójtowskiego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt rajca Majasz Franciszek Dzierzkowski, ławnik i cechmistrz
cechu rzeźnickiego Paweł Panasewicz, ławnik Paweł Piotrowicz, Bazyl Wacław
Bokojemski
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 1217r.-1219r.; LMAVB, f. 264-238, l. 5r.-6r.***
Polski
* Wpis do księgi wójta 20 kwietnia 1673 r.
** Prosiła o pochówek w cerkwi św. Trójcy, o której napisano w testamencie jako o prawosławnej,
jednak była unicka.
*** Zachowały się dwa egzemplarze testamentu: jeden w księdze sądu, drugi – wypis z księgi
z pieczęcią ławy miejskiej.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 459-461.
Informacja o pieczęci herbowej ławników z testamentu, jednak z mylną datą
– 1643 r. w: E. Rimša, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, tłum.
J. Sienkiewicza, Warszawa 2007, s. 348.
O testamencie: Л. Паевский, Брестъ-Литовскъ и его древние храмы, [в:]
Труды девятого Археологического съезда в Вильне, 1893, Москва 1895, с. 339.
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41
3 lipca 1673 r.*
Dimitry Iwanowicz Bielkiewicz, prawosławny
Kopia oblatowana do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego**
Podała do akt żona Ohafia Iwanówna
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 1291r.‑1293r.
Polski, z wtrętami staroukraińskimi
* Data według kalendarza prawosławnego, wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego
3 stycznia 1674 r.
** Testator wyznał ostatnią wolę przed prawosławnym bractwem św. Mikołaja we Lwowie.

Żona Ohafia Iwanówna z dziećmi sprzedała ogród, który otrzymała po śmierci
męża, bazylianom brzeskim przy cerkwi św. Siemiona w 1674 r. АВАК, т. 6,
с. 465‑466.
Edycja: АВАК, т. 6, с. 463‑465.
42
2 stycznia 1674 r.*
Zofia Esmontówna, żona 1v. Jana Kaszuby, 2v. rajcy Łukasza Pomarzańskiego,
3v. Kazimierza Pałowskiego, 4v. Kazimierza Koleńskiego, aptekarka, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowskiego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Ostap Borowik, Ferens Hlizewicz, pisarz wójtowski
Felicjan Kazimierz Rapowicz
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 1269r.‑1272r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi wójta 3 stycznia 1674 r.

43
29 listopada 1675 r.*
Timofiej Trociewicz, młynarz, prawosławny
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania
testatora
Podali do akt rajcy Jędrzej Konstantinowicz, Ostap Borowik
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 4, k. 1379r.‑1382r.
* Data wpisu do księgi sądu.

Edycja: АВАК, т. 6, с. 466‑467.
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44
23 grudnia 1678 r.*
Ławrenty Łazarowicz, ksiądz unicki
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania testatora
Podała do akt żona Mariana Łatowska
NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 12, k. 14‑15v
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 23 grudnia 1678 r.

45
1682 r.*
Ewdokia, żona Wasila Charławicza, prawosławna
Ostatnia wola ogłoszona ustnie w obecności zakonnika monasteru przy cerkwi
św. Siemiona Słupnika Bartłomieja i mieszczan brzeskich Marka Siemenowicza,
Matwieja Werkowicza, Radziwona Dolinskiego, Artema Andrzejewicza starosty
bractwa św. Siemiona Słupnika
Polski
* Zaznaczony tylko rok, bez daty wpisania do księgi.

Edycja: AC, т. 11, c. 45‑46.

46
19 kwietnia 1686 r.*
Ewa Kaczyńszczanka (Kaczyńska)**, 1v. żona Stanisława Jasickiego, 2v. Jana
Podkowskiego (Pudkowskiego), namiestnika brzeskiego, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowskiego na podstawie zeznania testatorki
Podał do akt mąż Jan Podkowski
LVIA, f. 694, ap.1, b. 4591, l. 12r.‑13r.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi
* Wpis do księgi wójta 24 października 1686 r.
** To jest drugi testament Kaczyńszczanki, pierwszy zob. pod nr 36.

47
30 lipca 1702 r.*
Anna Kobylińska, żona Jana Kobylińskiego, prawosławna
Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego na podstawie zeznania testatorki
Podał do akt Hawryła Hermanowski, zakonnik monastyru przy cerkwi
św. Siemiona Słupnika
Polski
* Wpis do księgi sądu burmistrzowsko‑radzieckiego 5 sierpnia 1702 r.

Testament pochodzi z zaginionej księgi magistratu z 1676‑1708 r., znajdował się
na kartkach 507‑510.
Edycja: AC, т. 11, c. 51‑53; АВАК, т. 6, с. 475.
Informacje o testamencie: W. Zielecka‑Mikołajczyk, Prawosławni i unici, s. 89.
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48
3 marca 1500 r.*
Iwaszko Sierhejewicz, prawosławny
Kopia z oryginalnego dokumentu
Podał do akt Leon Kreuza, arcybiskup (eparcha) smoleński i czernihowski
Wpis do księgi sądu ziemskiego 14 b.m. 1633 r.
Starobiałoruski
* Rok 1485 podano w akcie 3 indyktu oraz w innych źródłach monasterskich. Do indyktu
3 może jeszcze pasować 1500 r. Informacja z testamentu nie daje możliwości pewnej datacji.
Jednak badania historyka białoruskiego Juria Mikulskiego udowodniły datę 1500 r. Miscellanea
з архіўных і бібліятэчных сховішчаў (XIV-XVII ст.), Падрыхт. Ю.М. Мікульскі, „Беларуская
даўніна. Гістарычны альманах”, Пад агульнай рэд. Ю.М. Мікульскага, вып. 2, Мінск 2015,
с. 244-245.

Po śmierci Sierhejewicza jego żona nie chciała przekazać monasterowi
św. Borysa i Hleba folwarku (późniejsza nazwa: Poniemuń), który został mu
zapisany w testamencie. Sprawa doszła do starosty grodzieńskiego Aleksandra
Holszańskiego, który podjął decyzję na korzyść monasteru. NHAB w Grodnie,
f. 128, vop. 1, spr. 9, k. 1r.‑2v; АC, т. 9, Вильна 1870, c. 413‑414.
Edycja: АВАК, т. 1, Акты Гродненского земского суда, Вильна 1865, с. 55‑56.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 136;
Н. Сліж, Невядомае пра вядомае: уладанні царквы і манастыра Св. Барыса
і Глеба ў канцы 15 – пачатку 17 ст., „Гістарычны альманах”, 2012, т. 18,
c. 5‑6.
49
27 sierpnia 1615 r.*
Marcin Reiss (Reisz), kupiec, ur. w Kownie**, luteranin, zmienił wyznanie na
katolickie
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu
wójtowsko‑ławniczego***
NHAB, KMF‑18, spr. 92, k. 50r.‑53v; RGADA, inw. 1, cz. 1, nr 92, k. 50r.‑53v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu ławniczego 28 sierpnia 1615 r.
** Pochodzenia pruskiego.
*** Wypis oblatowany do Metryki WKL 24 lutego 1616 r.
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50
8 stycznia 1616 r.*
Jagnieszka Maciejówna, żona Jana Tarasowicza, katoliczka
Wpis do księgi wójtowsko‑ławniczej na podstawie zeznania testatorki**
NHAB, KMF‑18, spr. 92, k. 54v‑56v; RGADA, inw. 1, cz. 1, nr 92, k. 54v‑56v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 22 stycznia 1616 r.
** Kopia oblatowana do Metryki WKL.

Przy spisywaniu testamentu obecni byli ławnicy Aleksander de Grepo i Piotr
Patocki delegowani z urzędu wójtowskiego w celu przypomnienia o długach na
rzecz szpitala i o sprawach pozostałych po zeszłym mężu Janie Tarasowiczu. Nie
zrobił on sprawozdania ze swego burmistrzostwa. Tarasowiczowa opowiedziała,
że nie wiedziała o sprawach małżonka. Ławnicy aresztowali wszystkie dobra.
51
1627 r.*
Hrehory Hrybuc, umarł podczas powietrza morowego w 1624 r., wyznania nie
zaznaczono
Wpis zeznania testatora na podstawie oświadczenia ustnego mieszczan
Wojciecha Stanisławowicza, Mikołaja Buskiewicza, Pawła Chilimonowicza,
Bałtruka Wołkowicza przed urzędem burmistrzowsko‑radzieckim na prośbę
zięcia, Hrehoria Maciejewicza
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 144r.‑144v.
Polski
* W dokumencie mylnie podany 1657 r. Zapis zrobiony innym pismem niż księga. Na rok 1627 r.
podają nazwiska urzędników. 16 października 1747 r. zapis skasowany.

Informacje o testamencie w: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 306,
314.

52
27 sierpnia 1638 r.*
Hanna Cyganówna, katoliczka**
Wpis zeznania testatorki, który był zrobiony przed mieszczanami Matysem
Swirczewskim, Janem Radwańskim, Konstantym Iwanowiczem, którzy zeznali
testament przed sądem wójtowsko‑ławniczym
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 95v‑96r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Data wpisu do księgi.
** Przyjechała do Grodna w 1635 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 307, 313.
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53
22 marca 1639 r.
Diemian Radziwonowicz, prawosławny (unita?)
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 107r.‑108r.
Polski
Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 305, 307,
312, 313.
54
27 marca 1639 r.*
Stefan Maksimowicz Gibuła, ze wsi miejskiej Gibulicze, prawosławny (unita?)
Wpis na podstawie zeznania testatora do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 107r.‑108r.
Polski
* Wpis do księgi 27 marca 1639 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 307, 312, 313.
55
4 kwietnia 1639 r.*
Bartłomej Hołowczyc, rzeźnik, katolik
Wpis na podstawie zeznania testatora do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 108v‑109r.
Polski
* Wpis do księgi 4 kwietnia 1639 r.

Edycja: А. Грыб, З. Яцкевіч, Тэстамент гарадзенскага мешчаніна
Барталамея Галоўчыца 1639 г. як крыніцы па гісторыі беларускага
мяшчанства, [y:] Гарадзенскі палімпсест ХІІ‑ХХ стст. Матэрыялы
міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7 лістапада 2008 г.), пад
рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж, Гародня‑Беласток 2008, c. 214‑220.
Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 308, 313.
56
12 kwietnia 1638 r.*
Andrzej Smiarowski (Szmiarowski), rajca, burmistrz**, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podał do akt rajca Marcin Fandeberk
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 113r.‑114r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi 23 maja 1639 r.
** Testament żony Heleny Zgleczewskiej pod nr 69.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 308, 309,
312, 313.
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57
24 sierpnia 1639 r.*
Hanna Łubianka, żona Gemzińskiego, Bartosza Ćwiklicza (Ćwikli)**, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 121v‑122v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi 24 sierpnia 1639 r.
** Testament teściowej Maryny Siemionówny zob. pod nr 59.

Syn testatorki z pierwszego małżeństwa Szymon Gemziński, sprzedał dom matki
na ul. Jezierskiej, żeby spłacić długi i wypłacić legaty na kościół po jej śmierci
(1639). NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 122v.‑123v.
Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 308, 313.
58
7 lutego 1640 r.*
Regina Hawłowiczówna, żona Jana Przyłuckiego mieszczanina i wice‑syndyka
klasztoru bernardyńskiego św. Krzyża w Grodnie**, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 129r.‑130r.
Polski, z wtrętami łacińskimi, starobiałoruskimi
* 10 lutego Regina dodała informację do testamentu o mieszkaniu synów Pawła i Stanisława przy
córce Jagnieszce i zięciu Jakubie Grotowskim.
** Testament syna Stanisława pod nr 102.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 156, 159;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 147, 165; Sliž, Testamenty mieszczan
grodzieńskich, s. 307, 308, 311, 314.
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59
27 marca 1640 r.*
Maryna Siemionówna, żona Pawła Ćwiklicza**, rajcy i burmistrza Hanusa
Fandeberka, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnik Daniel Kiszmanowicz i pisarz ławniczy Kazimierz
Pietransewicz
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 130v‑132r.
Polski, z wtrętami łacińskimi, starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu 29 marca 1640 r.
** Zob. testamenty rodziny: synowej Hanny Łubianki (nr 57), syna Adama (nr 116) i jego drugiej
żony Zofii Sikorskiej (nr 108), wnuka Kazimierza (nr 111), zięcia Marcina Fandeberka (nr 71),
wnuka Jana Fandeberka (nr 84).

Po śmierci testatorki 10 kwietnia 1640 r. majątek został zinwentaryzowany przez
urzędników miejskich, inwentarz wpisano do ksiąg 12 kwietnia. NHAB, f. 1761,
vop. 1, spr. 1, k. 63v‑64v.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 160, 165,
167, 168, 174; Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 156; Sliž, Testamenty
mieszczan grodzieńskich, s. 308, 310, 314.
60
27 lutego 1640 r.*
Matys Pastewka, cechmistrz cechu szewców, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podała do akt druga żona Maryna Rohaczewszczanka
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 132v‑133r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 20 kwietnia 1640 r.

Zgodnie w testamentem wszystko zostało podzielone między żoną i dzieci.
W 1642 r. syn Jan Pastewka zaświadczył o otrzymaniu od macochy rzeczy
zapisanych mu przez ojca. NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 230r.‑230v.
Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 306, 312,
314.
61
18 maja 1640 r.*
Stefan Migowiec, prawosławny
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 140r.‑141v.
Polski
* Data odprawiania sądu gajonego w domu Migowca. Brak końca testamentu.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 309, 311,
314.
40

62
29 marca 1640*
Matys Granda, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podał do akt zięć Krzysztof Bolejko
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 141v‑142v.
Polski, z wtrętami łacińskimi i starobiałoruskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 8 kwietnia 1640 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 308, 311, 314.
63
12 lipca 1640 r.*
Fiodor Bohdanowicz ze wsi miejskiej Mączyn, rajca, prawosławny (unita?)
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podał do akt rajca Stanisław Bielski
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 150r.‑155v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 8 sierpnia 1640 r.

Edycja: Н. Сліж, Тастамент гарадзенскага радцы Фёдара Багдановіча,
„Архіварыюс”, 2014, вып. 12, c. 65‑85.
Informacje o testamencie: Zielecka‑Mikołajczyk, Prawosławni i unici, s. 51
(mylnie nazwany Bohdanem Filipowiczem), 88, 233, 318; Sliž, Testamenty
mieszczan grodzieńskich, s. 306, 307, 308, 310‑312, 314.
64
4 sierpnia 1640 r.*
Urban Kamieński, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 161v‑162v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi 4 sierpnia 1640 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 308‑309, 315.
65
7 października 1640 r.*
Walenty Woliński Wujcikowicz, rajca, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego**
Podał do akt rajca Stanisław Bielski
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 162v‑163r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi 25 października 1640 r.
** Do testamentu dodany spis długów.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 310, 315.
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8 grudnia 1640 r.*
Mikołaj Lachowicz, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podał do akt rajca Mikołaj Kudajewski
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 163v‑164r., 168v‑169r.**
* Wpis do księgi 26 kwietnia 1641 r.
** Testament wpisany do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego dwa razy, datę podano tylko w drugim
egzemplarzu.

Żona testatora, Elżbieta Krosniewczanka (Kroszniewczanka), zgodnie z legatem
Lachowicza przekazała w 1670 r. klasztorowi bernardyńskiemu grodzieńskiemu
pół placu na ul. Mostowej w Grodnie. Druga połowa placu, która należała się
według testamentu Elżbiecie, została przez nią sprzedana w 1670 r. Michałowi
Czarniawskiemu i jego żonie Reginie Dorzbachównie. NHAB, f. 1800, vop. 1,
spr. 1, k. 203v‑204v.
Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 307, 315.

67
4 kwietnia 1641 r.*
Helena Zgleczewska, żona Andrzeja Smiarowskiego (Szmiarowskiego),
burmistrza**, katoliczka
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 226v‑227v.
Podał do akt syn Jan Smiarowski, rajca
Polski
* Wpis do księgi 4 lipca 1642 r.
** Testament męża pod nr 56.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 306, 307, 312, 315.
68
13 czerwca 1641 r.*
Iwan Butoka ze wsi miejskiej Małachowicze, wyznania nie zaznaczono
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 180r.‑180v.
Polski, z wtrętami starobiałoruskimi i łacińskimi
* Data wpisu do księgi sądu 28 czerwca 1641 r.

Po spisaniu 13 czerwca testamentu żona Paraska Daniłówna protestowała w domu
przed urzędnikami w związku z pokrzywdzeniem majątkowym przez męża.
Zgodnie z testamentem 22 listopada 1641 r. został zrobiony podział mienia. Paraska
otrzymała 1/8 włoki, 5 uli, 1/4 klaczy. Pasierbowie zobowiązali się wypłacić za to
18 kop i pozwolić jej mieszkać do święta św. Jerzego 1642 r. Odebrała pieniądze,
6 owiec. NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 193r.‑193v, 254r.‑254v.
Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 310, 315.
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69
12 kwietnia 1642 r.*
Adam Migowiec, cechmistrz cechu garbarskiego, prawosławny
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podał do akt Jan Kramar
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 218r.‑219r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi 16 maja 1642 r.

17 kwietnia 1642 r. był spisany inwentarz mienia Migowca. NHAB, f. 1761,
vop. 1, spr. 1, k. 219r.‑219v.
Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 306, 308,
311, 312, 315.
70
10 września 1642 r.*
Marcin Scernik, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławniki Adam Ćwiklicz, Foltyn Szulc
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 233v‑234r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 26 września 1642 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 315.
71
15 października 1642 r.*
Marcin Fandeberk (Fondeberk, Fendeberk, Vonden Berg), rajca, aptekarz,
kupiec, katolik**
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podał do akt rajca Jan Ćwiklicz
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 239v‑241r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 21 listopada 1642 r.
** Marcin Fandeberk był żonaty z Ewą Ćwiklanką, córką Maryny Siemionówny (zob. nr 59)
i Pawła Ćwiklicza, testament syna Marcina – Jana pod nr 84.

Edycja: Н. Сліж, Купцы Фандэберкі ў Гародні ў XVII ст., „Архіварыус”, 2016,
вып. 14, c. 347‑357.
Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 307, 309,
312, 315.
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30 września 1642 r.*
Tomasz Janczewski, ławnik, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podał do akt ławnik Jerzy Bychnerz
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 243r.‑243v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 9 stycznia 1643 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 308, 312, 315.
73
1 maja 1643 r.*
Paweł Przeździecki, szlachcic grodzieński ze wsi Łosośnej, koło Grodna, pod
jurysdykcją miejską, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podała do akt matka Halszka, żona Tomasza Przeździeckiego, przez szlachcica
grodzieńskiego Andrzeja Sikorskiego
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 252r.‑253r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 4 maja 1643 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 306, 315.
74
23 października 1643 r.*
Jerzy Bychnerz, ławnik, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Adam Makowski, Jan Smiarowski
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 265v‑267r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 13 listopada 1643 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 312, 315.
75
23 sierpnia 1643 r.*
Jagnieszka Narkiewiczówna, żona Wojciecha Grzesiewicza, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Mateusz Jabłonowski, Jan Smiarowski
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 267r.‑268r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 20 listopada 1643 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 315.
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18 kwietnia 1644 r.
Jakub Rogucki, piwniczy JKM, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Mateusz Jabłonowski, Wojciech Piotrowski
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 275v‑276r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 22 kwietnia 1644 r.

Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 306, 308, 316.
77
9 marca 1644 r.*
Hanna Tołoczkówna, żona Fiodora Jurewicza (Jurgewicza), ławnika, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Mateusz Jabłonowski, Jan Smiarowski
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 276r.‑276v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 27 maja 1644 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 153;
Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 308, 316.
78
6 czerwca 1644 r.*
Kasper Bohdankiewicz, tkacz, wyznania nie zaznaczono
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 281v.
Polski
Podał do akt ławnik Wojciech Piotrowski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 8 czerwca 1644 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 171;
Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 316.
79
4 listopada 1644 r.
Jan Janucewicz, kotlarz, wyznania nie zaznaczono
Ustne zeznanie Janucewicza przed sądem wójtowsko‑ławniczym na korzyść żony
Ewy Pruszkowskiej
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 1, k. 293v‑294r.
Polski
Informacje o testamencie: Sliž, Testamenty mieszczan grodzieńskich, s. 306, 307, 316.
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1649 r.*
Kazimierz Pietransewicz (Pietranszewicz, Pietrancewicz), ławnik, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt rajcy Andrzej Kasprowicz, Foltyn Szulc
AGAD, Zbiór Jodkowskiego, sygn. 7, k. 3r.‑10r.
Polski
* Wpis do księgi 19 listopada 1649 r., brak daty spisania testamentu, dokument uszkodzony.

81
2 listopada 1655 r.*
Jakub Janczewski, niegdyś pleban sokolański
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podał do akt starszy jezuitów grodzieńskich Sylwestr Drezewski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 4v‑5v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 12 maja 1659 r.

82
12 maja 1657*
Dorota Burbianka, żona burmistrza Tomasza Łagowskiego, katoliczka
Wpis do księgi na podstawie zeznania burmistrza Jana Adamowicza**
LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4663, l. 1r.; LVIA, f. 1282, ap. 1, b. 4734, l. 1r.
Polski
* Wpis do księgi 28 marca 1659 r. i 15 maja 1709 r., dwa egzemplarze testamentu.
** W związku z niedostatkiem urzędników sądu ławniczego podczas okupacji wojsk moskiewskich
Grodna (wrzesień 1655 r. – marzec 1659 r., 25 grudnia 1659 r. – wrzesień 1660 r.) testament był
zeznany przed burmistrzem jak urzędnikiem miejskim.

Syn Jan, jezuita, pół placu na ul. Wileńskiej, który otrzymał po matce, zapisał
jezuitom grodzieńskim. NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 28‑29v, 89v‑90v;
Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 179.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 141, 159.

83
Październik 1657 r.*
Małżeństwo Krystyna Wierbikówna i Andrzej Filipowicz, wyznania nie zaznaczono
Wpis zeznania testatorów, złożonego przed Andrzejem Gruszczyńskim,
namiestnikiem grodzieńskim
Podał do akt A. Gruszczyński
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 25v‑26r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi 20 września 1660 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 135, 166.
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22 listopada 1657 r.*
Jan Fandeberk**, ławnik, katolik
Wypis z ksiąg dworu Chodorowskiego*** wpisany do księgi sądu
wójtowsko‑ławniczego
Podał do akt Kazimierz Ćwiklicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 52v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 2 grudnia 1661 r.
** Jan Fandeberk syn rajcy Marcina Fandeberka (nr 71), wnuk Maryny Siemionówny (nr 59),
siostrzeniec Adama Ćwiklicza (nr 116), brat wujeczny Kazimierza Ćwiklicza (nr 111).
*** Testament był zeznany przed Aleksandrem Michałem Moszczyńskim, podstarościm
chodorowskim. Dwór znajdował się niedaleko Grodna.

Edycja: Н. Сліж, Купцы Фандэберкі ў Гародні ў XVII ст., „Архіварыус”, 2016,
вып. 14, c. 347‑357.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 137,
141, 153; P. Borowik, Funkcjonowanie samorządu miejskiego w Grodnie podczas
„potopu moskiewskiego” (1655‑1661) oraz kilka uwag o zniszczeniu miasta
przez Moskali, [у:] Гарадзенскі палімпсест ХІІ‑ХХ стст. Матэрыялы
міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7 лістапада 2008 г.), рэд.
А.Ф. Смаленчук, Н.У. Сліж, Гародня‑Беласток 2008, с. 33, 34.
85
2 stycznia 1659 r.*
Jan Chockiewicz alias Wołk, unita
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podał do akt ławnik Piotr Lewkowicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 13v‑14v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 26 września 1659 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 142, 155,
170, 173; Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 154.
86
16 czerwca 1659 r.*
Paweł Worobiejowicz, pisarz wójtowski ławniczy, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podał do akt ławnik Jan Zielepuha
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 6r.‑7r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 21 czerwca 1659 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 142, 160,
161, 171.
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20 października 1660 r.*
Jadwiga Kalęczówna, żona Tomasza Massnickiego, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podał do akt ławnik Piotr Dziwo
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 30v‑31r.
Polski
* Data wpisu do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 142.
88
18 kwietnia 1661 r.*
Katarzyna Pelczanka, żona Aleksandra Karłowskiego, wyznania nie zaznaczono
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podał do akt ławnik Mikołaj Bohdanowicz, zięć
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 41r.‑41v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 7 stycznia 1661 r.

Podczas spisywania testamentu mąż, Aleksander Karłowski (zob. jego testament
pod nr 99), był przeciw przekazaniu mienia na korzyść dzieci, jednak testatorka
przekonała go, że dysponuje tylko swoją własnością.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 142.
89
19 grudnia 1661 r.*
Piotr Lewkowicz, burmistrz, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Matjasz Massnicki, Marcin Szamatuła Sapinski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 58v‑60v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 6 lutego 1662 r.

Informacje o testamencie: Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 153;
Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 158, 164; Pisanko‑Borowik,
Dyspozycje pogrzebowe, s. 146‑147, 151.
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20 marca 1663 r.*
Fiodor Borsukiewicz** ze wsi Mioły, wyznania nie zaznaczono
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Matjasz Massnicki, Adam Iwaniszewski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 76r.‑77r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 25 maja 1663 r.
** Wyznał przed urzędnikami, że umiera otruty przez żonę. Z tego powodu została ona odsunięta
od spadku.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 165;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 150.

91
18 października 1663 r.*
Anna Kozłowszczanka, żona syndyka Hieronima Mleczki, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Matjasz Massnicki, Jakub Szarawski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 100v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 18 lipca 1664 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 150, 166;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 158.
92
5 kwietnia 1664 r.*
Jerzy Strzeczenia, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Symon Szamatuła Sapinski, Adam Iwaniszewski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 91v‑92v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 25 kwietnia 1664 r.

Po śmierci Strzeczeni jego żona Magdalena Ćwiklanka (testament brata
Kazimierza pod nr 111) była oskarżona o czarowanie męża. Było śledztwo
w sprawie, jednak wina nie została udowodniona. NHAB, f. 1800,
vop. 1, spr. 1, k. 91v‑92v, 93r.‑93v, 94v‑95v; f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 51r.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 153;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 147, 156.
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12 maja 1664 r.*
Stanisław Joszkiewicz, ze wsi miejskiej Baranowicze, wyznania nie zaznaczono
Oryginał testamentu wklejony do księgi wójta**
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 126r.‑126v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi wójta 18 maja 1664 r.
** Tylko tekst testamentu bez aktykacji, ostatnia wola zeznana przed rajcą Władysławem Dorzbachem.

94
16 maja 1664 r.*
Wojciech Borysowicz, rzeźnik, wyznania nie zaznaczono (unita?)
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Adam Iwaniszewski, Matjasz Massnicki
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 218v‑219.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 3 lipca 1671 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 153,
169‑170, 174; Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 151.
95
30 czerwca 1664 r.*
Marina Iwaniszewiczówna, żona Sowoski Kracieniaci (Kracienia), katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Jakub Szarawski, Matjasz Massniсki
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 99v‑100r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 11 lipca 1664 r.

96
4 maja 1665 r.*
Mikołaj Kudajewski** ze wsi miejskiej Małachowicze, rajca, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora***
Podali do akt Matjasz Massnicki, Adam Iwaniszewski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 116r.‑117r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 12 czerwca 1665 r.
** W testamencie mylne podano nazwisko – Gudajewski.
*** Z tekstu wynika, że pierwszy testament, którego daty nie podano, był skasowany przez drugi.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 151,
156, 159, 174; Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 154, 162‑163.
W artykułach przyjęta mylna wersja nazwiska Gudajewski.
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15 stycznia 1666*
Tomasz Cuprykowski, krawiec, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Marcin Szamatuła Sapinski, Lewon Łaskiewicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 128v‑129r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 26 stycznia 1666 r.

98
2 maja 1666 r.*
Jan Adamowicz, burmistrz, rajca, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podali do akt ławnicy Symon Szamatuła Sapinski, Adam Iwaniszewski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 125r.‑126r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 14 maja 1666 r.

Po śmierci Jana Adamowicza za jego burmistrzostwo i długi rozliczenie przed
magistratem robili córka Jagnieszka i syn Tomasz, ławnik (1667). NHAB, f. 1800,
vop. 1, spr. 1, k. 151v‑152r.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 154, 158,
160, 164; Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 150.
99
21 sierpnia 1666 r.*
Aleksander Karłowski**, ze wsi miejskiej Mickiewicze, ławnik, unita
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Symon Szamatuła Sapinski, Adam Iwaniszewski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 130r.‑130v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 27 sierpnia 1666 r.
** Testament jego pierwszej żony Katarzyny Pelczanki pod nr 88.

Zgodnie z testamentem druga żona Jagneszka Przyłucka otrzymała 1/4 gruntu
gołego we wsi Mickiewicze. Oprotestowała ona testament męża, bo wyliczyła,
że nie dostała należnej jej części majątku, jednak nie zmieniło to ostatniej
woli testatora. W 1667 r. Przyłucka była już żoną Józefa Wandałowskiego
i sprzedała grunt, który otrzymała po Karłowskim. NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1,
k. 148r.‑149v; f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 149r.‑150r.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 151, 174;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 154.
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1 marca 1667 r.*
Jadwiga Janucikowa, ze wsi miejskiej Ćwiklicze, wyznania nie zaznaczono
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podał do akt ławnik Kasper Worobiej (Wróblewski)
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 140v‑141r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 11 marca 1667 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 165, 172;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 145.
101
16 kwietnia 1667 r.*
Wawrzyniec Szwarc, mieszczanin zabłudowski, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Tomasz Adamowicz, Michał Borysowicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 142r.‑142v; Архіў гродзенскага
францысканскага касцёла (Archiwum kościoła franciszkańskiego
grodzieńskiego), f. 1., spr. 19, k. 1r.‑2r.**
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi 6 maja 1667 r.
** Testament zachował się w dwóch egzemplarzach: jeden w księgach ławniczych, a drugi –
w Archiwum kościoła franciszkańskiego w Grodnie. Wypis z ksiąg magistrackich był potrzebny
franciszkanom z powodu śmierci mieszczanina w klasztorze i uwierzytelnienia otrzymanego od
niego legatu.

Dodatkowo do testamentu był dopisany rejestr ruchomości i długów. NHAB,
f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 142v‑143r.

102
4 czerwca 1667 r.*
Stanisław Przyłucki**, katolik
Ustne zeznanie ostatniej woli Przyłuckiego przed sądem wójtowsko‑ławniczym
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 145r.‑145v.
Polski
* Stanisław Przyłucki, będąc ułomny na rękę i nogę, podjął decyzję, by zamieszkać przy szpitalu
katolickim św. Ducha w Grodnie; zostawił dyspozycję o swoim mieniu. W 1673 r. Stanisław już nie
żył. Jego córki Regina, Agnieszka i Mariana sprzedały majątki spadkowe: grunty w Suchym Siele
w 1667 i 1671 r. oraz place na ul. Mostowej w 1673 r. Szwagierka Krystyna Kołaczkowska i jej mąż
Michał Dzierzanowski też sprzedali pół placu na ul. Jezierskiej w 1667 r., które otrzymali w zamian
za przyjęcie na wychowanie córek testatora po śmierci jego żony Halszki Kołaczkowskiej. NHAB,
f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 145v‑148r., 224r.‑225r., 265v‑266v.
** Stanisław Przyłucki syn Reginy Hawłowiczówny (nr 58).

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 135, 180.
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103
8 sierpnia 1667 r.*
Jerzy Szelpuk, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Michał Borysowicz, Lorens Blaut (Blahut)
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 150r.‑150v; f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 146r.**
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 26 sierpnia 1667 r.
** Testament zachował się w dwóch egzemplarzach: jeden – w księdze ławniczej, drugi – w księdze
wójta. Drugi egzemplarz jest oryginałem spisanym przy Szelpuku z podpisami urzędników
i świadków.

Żona Mariana Karłowska otrzymała pół włoki we wsi miejskiej Adamowicze.
W 1671 r. razem z drugim mężem Janem Olizarowiczem sprzedała grunt.
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 228‑228v.

104
23 marca 1668 r.*
Barbara Chawłowska, szlachcianka grodzieńska, katoliczka
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podali do akt ławnicy Michał Borysowicz, Matjasz Massnicki
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 161r.‑162r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 10 kwietnia 1668 r.

105
2 czerwca 1668 r.*
Anna Jordanówna, żona Tobiasza Dorzbacha, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Matjasz Massnicki, Michał Borysowicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 166r.‑166v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 1 sierpnia 1668 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 166;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 167.
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106
16 kwietnia 1669 r.*
Anna Siemionówna, żona 1v. Oleksiego Przyhotki, 2v. Mikuci**, wyznania nie
zaznaczono
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Michał Borysowicz, Lorens Blaut
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 182‑182v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 10 maja 1669 r.
** W testamencie nie podano imienia drugiego męża, tylko nazwisko.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 165.
107
24 lipca 1669 r.*
Piotr Ciborowski ze wsi miejskiej Adamowicze, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Michał Borysowicz, Adam Iwaniszewski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 189r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 4 września 1669 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 166.
108
16 czerwca 1669 r.*
Zofia Sikorska, druga żona burmistrza Adama Ćwiklicza**, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Michał Borysowicz, Marcin Szamatuła Sapinski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, ark 195v‑196v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 24 stycznia 1670 r.
** Testament burmistrza Adama Ćwiklicza pod nr 116.
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109
26 września 1670 r.
Marianna Zyskiewiczówna, żona 1v. Marcina Kolendy, 2v. Malchera Piotrowicza,
katoliczka
Oryginał wpisany do księgi sądu wójtowskiego, kopia z oryginalnego dokumentu
aktykowana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podali do akt ławnicy Lewon Łaskiewicz, Michał Borysowicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 237v‑238r.; NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 2,
k. 285r.**
Polski
* Wpis do księgi 18 marca 1672 r.
** Testament zachował się w dwóch egzemplarzach: jeden – w księdze ławniczej, drugi – w księdze
wójta. Drugi egzemplarz jest testamentem spisanym w obecności urzędników i uwierzytelniony
ich podpisami.

110
9 listopada 1670 r.*
Cecylia Kwaczówna Karłowska, żona 1v. Jana Gibuły, 2v. Sebastjana
Lewoncewicza, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Marcin Szamatuła Sapinski, Matjasz Massnicki
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 202v.‑203v.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 14 listopada 1670 r.

9 listopada 1670 r. brat rodzony Aleksander Stanisław Kwacz Karłowski,
szlachcic i generał grodzieński, podał do sądu wójta skargę przeciw Sebastjanowi
Lewoncewiczowi o ‘nieodpowiednie’ spisanie testamentu, urzędnicy bowiem
zostali zaproszeni do Cecylii, kiedy już nie mogła mówić – co dało możliwość
sporządzenia testamentu na korzyść męża, chociaż poprzednio Cecylia chciała
odsunąć go od spadku za kradzież rzeczy i pieniędzy. Wynik skargi nie jest
znany. NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 209r.‑209v.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 151,
154‑156, 167; Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 154.
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111
15 stycznia 1671 r.*
Kazimierz Ćwiklicz**, landwójt, złotnik, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podali do akt ławnicy Marcin Szamatuła Sapinski, Michał Borysowicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 211v‑215r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 4 kwietnia 1671 r., wypis z ksiąg był jeszcze wydany
20 września 1791 r.
** Zob. testamenty rodziny: babki Maryny Siemionówny (nr 59), stryja Adama Ćwiklicza (nr 116)
i jego drugiej żony Zofii Sikorskiej (nr 108), szwagra Jerzego Strzeczeni (nr 92), brata ciotecznego
Jana Fandeberka (nr 84).

Informacje o testamencie: Borowik, Jurydyki miasta Grodna, s. 156;
Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 149‑152, 159‑160, 164, 165, 167, 169;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 154, 161, 164‑165.
112
20 maja 1671 r.*
Lewon Zyskiewicz, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Matjasz Massnicki, Lewon Łaskiewicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 219v‑220r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 7 czerwca 1671 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 152‑153, 163.
113
1 lutego 1672 r.
Jakub Hukniejko, katolik
Wpis do księgi wójta na podstawie zeznania testatora*
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 283r.‑283v.
Polski
* Tylko tekst testamentu bez aktykacji, brudnopis, utrzymuje zakreślenia i dopisania, bez podpisów
urzędników.

114
2 maja 1672 r.*
Jakub Olizarowicz, szlachcic grodzieński, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi wójta**
Podał do akt szlachcic grodzieński Jan Tołoczko Eliaszewicz
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 299r.‑300r.
Polski
* Wpis do księgi wójta 18 maja 1672 r.
** Testament spisany w Odelsku.
56

115
8 marca 1673 r.*
Katarzyna Pacinkówna, żona 1v. Wojciecha Puznika, 2v. Piotra Marcinowicza,
katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Michał Borysowicz, Wojciech Massnicki
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 254v‑255r.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Data wpisu do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 15 marca 1673 r.

116
5 czerwca 1673 r.*
Adam Ćwiklicz**, burmistrz, katolik
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Marcin Makowski, Lewon Łaskiewicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 260v‑261r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 7 lipca 1673 r.
** Zob. testamenty rodziny: jego drugiej żony Zofii Sikorskiej (nr 108), matki Maryny
Siemionówny (nr 59), bratanka Kazimierza (nr 111), siostrzeńca Jana Fandeberka (nr 84).

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 161.
117
5 września 1673 r.*
Hans Hansbach z Królewca (Prusy), aptekarz, luteranin
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Wojciech Massnicki, Michał Borysowicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 266r.‑267v.
Polski, z wtrętami łacińskimi i niemieckimi
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 15 września 1673 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 153;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 156.
118
2 kwietnia 1674 r.*
Anna Czernikówna, żona Fiodora Bobrykiewicza ławnika, katoliczka
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatorki
Podali do akt ławnicy Matjasz Massnicki, Marcin Makowski
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 278r.‑279r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 4 maja 1674 r.

57

119
19 września 1674 r.*
Ohapia Cimochówna, żona Mikołaja Jędrzejki, wyznania nie zaznaczono
Oryginał**
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 405r.
Polski
* Podane do księgi wójta 19 lipca 1675 r.
** Testament spisany na podstawie zeznania testatorki, z podpisem ławnika Matjasza
Massnickiego, napis o aktykacji zmieszczony na marginesu dokumentu.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 159.
120
7 października 1675 r.
Szymon Hurynowicz, katolik
Oryginał w księdze wójta*
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 409r.
Polski
* Testament spisany na podstawie zeznania testatora, z podpisami ławnika Józefa Adamowicza
i testatora, bez zaznaczenia daty aktykacji.

121
20 lutego 1676 r.*
Teodor Karny, mieszczanin grodzieński, ekonom klucza Łabieńskiego i dworu
Jana Antoniego Chrapowickiego, wojewody witebskiego w latach 1667‑1675,
unita
Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego na podstawie zeznania testatora
Podali do akt ławnicy Marcin Makowski, Jan Kononowicz
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 302r.‑303r.
Polski
* Wpis do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego 20 marca 1676 r.

Do tego testamentu dołączono regestr rzeczy i długów, od 20 lutego 1676 r.
NHAB, f. 1800, vop. 1, spr. 1, k. 303r.‑303r.
W Diariuszu Jana Antoniego Chrapowickiego jest wzmianka o Teodorze
Karnym, zob.: J.A. Chrapowicki, Diariusz, cz. III: lata 1669‑1673,
oprac. L. Wierzbicki, Warszawa 2009, s. 129, 204.
Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 151;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 154.
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122
18 maja 1689 r.*
Marcin Makowski, rajca, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podała do akt żona Zofia Jaroszówna
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 3, k. 15r.‑16v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi wójta 1 grudnia 1690 r.

Informacje o testamencie: Pisanko‑Borowik, Testamenty mieszczan, s. 163;
Pisanko‑Borowik, Dyspozycje pogrzebowe, s. 153.
123
20 marca 1690 r.*
Wojciech Gawroński, katolik
Kopia z oryginalnego dokumentu wpisana do księgi sądu wójtowsko‑ławniczego
Podała do akt żona Magdalena
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 3, k. 32r.‑33v.
Polski, z wtrętami łacińskimi
* Wpis do księgi wójta 29 marca 1690 r.

124
1690?*
[Gabriel?]** Rozumowicz, katolik
Wpis do księgi wójta***
NHAB, f. 1761, vop. 1, spr. 2, k. 127v.
Polski
* Dokument niedatowany, zapisana na odwrotnej stronie dokumentu adnotacja ‘z 1690 r.’ tym
samym charakterem pisma.
** W testamencie zapisano tylko nazwisko. Przypuszczalnie testatorem był ówczesny rajca,
a w 1691 r. burmistrz, Gabriel Rozumowicz.
*** Testament trafił do księgi wójta przypadkowo, bo zawiera ona dokumenty z lat 1660‑1674.
Zmieszczono tylko początek aktu testamentu.
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Ilustracje

Ilustracja 1/1a. Pieczątka herbowa miasta Brześcia, z dokumentu 1543 r.
Archiwum Państwowe Gdańska, Akta miasta Gdańska, sygn. 300, 53/318, k. 44r.
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Ilustracja 2. Unieważnienie testamentu Zienki Protasowicza, 1625 r. NHAB,
f. 1786, vop. 1, spr. 1, ark. 556r.
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Ilustracja 3. Testament Jerzego Suchoroga, 1641 r. NHAB, f. 1786, vop. 1, spr. 2,
ark. 937r.
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Ilustracja 4. Pieczęć herbowa ławników grodzieńskich, z dokumentu 1577 r.,
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Rękopisów, sygn. 260
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Ilustracja 5. Testament Wawrzynca Szwarca, mieszczanina zabłudowskiego,
1667 r., Archiŭ grodzienskaga francyskanskiego kosciola, spr. 19, k. 1r.
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Ilustracja 6. Testament Doroty Burbianki, 1657 r., LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4663, l. 1
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Indeks osób
W tym indeksie i w notach katalogowych pisownia nazwisk ewidentnie polskich
została zmodernizowana.
Adamowicz Jan, burmistrz grodzieński 82, 98
Adamowicz Józef, ławnik grodzieński 120
Adamowicz Tomasz, ławnik grodzieński 98, 101
Adamowiczówna Jagnieszka, mieszczanka grodzieńska 98
Andrejewicz Artem, starosta bractwa św. Siemiona Słupnika 45
Bańkowski Andrzej, mieszczanin brzeski 8
Barczewski Wacław, rajca brzeski 16, 22
Bartłomiej, zakonnik monastyru przy cerkwi św. Siemiona Słupnika 45
Białonożenka Owdotia, żona Jędrzeja Szepeliwicza, mieszczanka brzeska 40
Białozorowska Ewa Krystyna, żona 1v. Znugrodckiego, 2v. Andrzeja Mikołaja
Paprockiego, mieszczanka brzeska 35
Bielkiewicz Dimitry Iwanowicz, mieszczanin brzeski 41
Bielkiewicz Iwan, rajca brzeski 12, 17, 20, 27
Bielski Stanisław, rajca grodzieński 63, 65
Blaut (Blahut) Lorens, ławnik grodzieński 103, 109
Bobrowski Stanisław, burmistrz brzeski, kupiec, aptekarz 13
Bobrykiewicz Fiodor, ławnik grodzieński 118
Bohdankiewicz Kasper, tkacz, mieszczanin grodzieński 78
Bohdanowicz Fiodor, rajca grodzieński 63
Bohdanowicz Mikołaj, ławnik grodzieński 88
Bokojemski Bazyl Wacław, mieszczanin brzeski 40
Bolejko Krzysztof, mieszczanin grodzieński 62
Borowik Ostap, ławnik, rajca brzeski 42, 43
Borsukiewicz Fiodor, mieszczanin grodzieński 90
Borysowicz Michał, ławnik grodzieński 101, 103‑108, 111, 116, 117
Borysowicz Wojciech, rzeźnik, mieszczanin grodzieński 94
Bukrijewicz Nikon, mieszczanin brzeski 17
Burbianka Dorota, żona burmistrza grodzieńskiego Tomasza Łagowskiego 82
Buskiewicz Mikołaj, mieszczanin grodzieński 51
Butoka Iwan, mieszczanin grodzieński 68
Bychnerz Jerzy, ławnik grodzieński 72, 74
Chanicha Krystyna, żona 1v. Wasila Krówki, 2v. Łukasza Gury, mieszczanka
brzeska 11, 28, 29
Charicicha Uliana Marmózowna, żona 1v. Stefana Joskowicza, 2v. Hrehora
Chomicza, mieszczanka brzeska 27
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Charławiczowa Ewdokia, żona Wasila Charławicza, 45
Chawłowska Barbara, szlachcianka grodzieńska 104
Chilimonowicz Paweł, mieszczanin grodzieński 51
Chockiewicz alias Wołk Jan, mieszczanin grodzieński 85
Chodynicki Kulen Hrehory, szlachcic brzeski 2
Chomicz Hrehory, mieszczanin brzeski 27
Chrapowicki Jan Antoni, wojewoda witebski 121
Ciborowski Piotr, mieszczanin grodzieński 107
Cimochówna Ohapia, żona Mikołaja Jędrzejki, mieszczanka grodzieńska 119
Cuprykowski Tomasz, krawiec, mieszczanin grodzieński 97
Cyganówna Hanna, mieszczanka grodzieńska, 52
Czarniawski Michał, mieszczanin grodzieński 66
Czernikówna Anna, żona ławnika grodzieńskiego Fiodora Bobrykiewicza 118
Częstochowski Andrzej, mieszczanin brzeski 22
Ćwiklanka Ewa, żona rajcy grodzieńskiego Marcina Fandeberka 71
Ćwiklanka Magdalena, żona Jerzy Strzeczeni, mieszczanka grodzieńska 92
Ćwiklicz (Ćwikla) Adam, ławnik, burmistrz grodzieński 59, 70, 108, 111, 116
Ćwiklicz Bartosz, mieszczanin grodzieński 57
Ćwiklicz Jan, rajca grodzieński 71
Ćwiklicz Kazimierz, landwójt grodzieński, złotnik, 59, 84, 92, 111, 116
Ćwiklicz Paweł, mieszczanin grodzieński 59, 71
Daniłówna Paraska, żona Iwana Butoki, mieszczanka grodzieńska 68
Dankowicz Marcina, mieszczanin brzeski 1
Dankowiczówa Uliana, żona Marcina Dankowicza, mieszczanka brzeska 1
Dąbrowska Anna, żona Jana Ladzińskiego, mieszczanka brzeska 33
Dolinski Radyon, mieszczanin brzeski 45
Doroszówna Sołomia, żona Bogdana Zakapy, mieszczanka brzeska 9
Dorzbach Władysław, rajca grodzieński 93
Dorzbachównia Regina, żona Michała Czarniawskiego, mieszczanka grodzieńska 66
Drezewski Sylwestr, starszy jezuitów grodzieńskich 81
Działkowicz Grygier, rajca brzeski 31
Dzierzanowski Michał, mieszczanin grodzieński 102
Dzierzkowski Matjasz Franciszek, rajca brzeski 31, 33, 35, 67, 40
Dziwo Piotr, ławnik grodzieński 87
Elżbieta św. 1
Esmontówna Zofia, żona 1v. Jana Kaszuby, 2v. rajcy brzeskiego Łukasza Pomarzańskiego,
3v. Kazimierza Pałowskiego, 4v. Kazimierza Koleńskiego, aptekarka 42
Fandeberk (Fondeberk, Fendeberk, Vonden Berg) Hanus, rajca, burmistrz
grodzieński 59
Fandeberk (Fondeberk, Fendeberk, Vonden Berg) Jan, ławnik grodzieński 59, 71,
84, 111, 116
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Fandeberk Marcin 56, 59, 71, 84
Filipowicz Andrzej, mieszczanin grodzieński 83
Filipówna Hanna, żona rajcy brzeskiego Wasila Soroki 18
Fiodorowicz Hurin, rajca brzeski, kupiec 3
Fiodorowiczowa Sołomia, żona Fiodorowicza Hurina, mieszczanka brzeska 3
Ganowski Jędrzej, mieszczanin brzeski 15
Gawrońska Magdalena, żona Wojciecha Gawrońskiego, mieszczanka grodzieńska 123
Gawroński Jan, mieszczanin brzeski 24
Gawroński Wojciech, mieszczanin grodzieński 123
Gibuła Stefan Maksimowicz, mieszczanin grodzieński 54
Gemziński, mieszczanin grodzieński 57
Gemziński Szymon, mieszczanin grodzieński 57
Gibuła Jan, mieszczanin grodzieński 110
Gostowicz Adam, ławnik brzeski 30
Granda Matys, mieszczanin grodzieński 62
Grepo de Aleksander, ławnik grodzieński 50
Grotowski Jakub, mieszczanin grodzieński 58
Gruszczyński Andrzej, namiestnik grodzieński 83
Grzesiewicz Wojciech, mieszczanin grodzieński 75
Gura Łukasz, mieszczanin brzeski 28, 29
Hansbach Hans, aptekarz, mieszczanin grodzieński 117
Hawłowiczówna Regina, żona Jana Przyłuckiego, mieszczanka grodzieńska 58, 102
Hawryłówna Ustynka, żona Oleszki Mirszynowa, mieszczanka brzeska 39
Hermanowski Hawryła, zakonnik monastyru przy cerkwi św. Siemiona Słupnika 47
Hlebanowski Jan, burmistrz, rajca brzeski 36, 37
Hlizewicz Ferens, ławnik brzeski 38, 42
Holszański Aleksandr, starosta grodzieński 48
Hołowczyc Bartłomiej, rzeźnik, mieszczanin grodzieński 55
Hrybuc Hrehory, mieszczanin grodzieński 51
Hukniejko Jakub, mieszczanin grodzieński 113
Hurinowicz Szymon, mieszczanin grodzieński 120
Iwaniszewiczówna Marina, żona Sowoski Kracieniaci (Kracienia), mieszczanka
grodzieńska 95
Iwaniszewski Adam, ławnik grodzieński 90, 92, 94, 96, 98, 99, 108
Iwanowicz Konstanty, ławnik brzeski 39
Iwanowicz Konstanty, mieszczanin grodzieński 52
Iwanówna Ohafia, żona Dimitria Iwanowicza Bielkiewicza, mieszczanka brzeska 41
Iwanówna Tatiana, żona Nikona Bukrijewicza, mieszczanka brzeska 17
Jabłonowski Mateusz, ławnik grodzieński 75‑77
Jamborowska Hanna, mieszczanka brzeska 19
Jan Chrzciciel 1
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Janczewski Jakub, pleban sokolański 81
Janczewski Tomasz, ławnik grodzieński 72
Janucewicz Jan, kotlarz, mieszczanin grodzieński 79
Janucikowa Jadwiga, mieszczanka grodzieńska 100
Jaroszówna Zofia, żona rajcy Marcina Makowskiego, mieszczanka grodzieńska 122
Jasicki Stanisław, mieszczanin brzeski 36, 46
Jędrzejewski Jan, rajca brzeski 11, 16‑20, 24
Jędrzejka Mikołaj, mieszczanin grodzieński 119
Jordanówna Anna, żona Tobiasza Dorzbacha, mieszczanka grodzieńska 105
Joskowicz Stefan, mieszczanin brzeski 27
Joszkiewicz Stanisław, mieszczanin grodzieński 93
Jurewicz (Jurgewicz) Fiodor, ławnik grodzieński 77
Kaczynszczanka (Kaczyńska) Ewa, żona 1v. Stanisława Jasickiego, 2v. Jana
Podkowskiego (Pudkowskiego), mieszczanka brzeska 14, 36, 46
Kaczyński Marcin, rajca, burmistrz brzeski 10, 11, 14, 16, 29, 36, 46
Kalęczówna Jadwiga, żona Tomasza Massnickiego, mieszczanka grodzieńska 87
Kamieński Urban, mieszczanin grodzieński 64
Karłowska Kwaczówna Cecylia, żona 1v. Jana Gybuły, 2v. Sebastjana
Lewoncewicza, mieszczanka grodzieńska 110
Karłowska Mariana, żona 1v. Jerzego Szelpuka, 2v. Jana Olizarowicza,
mieszczanka grodzieńska 103
Karłowski Aleksander, ławnik grodzieński 88, 99
Karłowski Kwacz Aleksander Stanisław, generał grodzieński 110
Karny Teodor, mieszczanin grodzieński, ekonom klucza Łabieńskiego i dworu
Jana Antoniego Chrapowickiego, wojewody witebskiego 121
Kasprowicz Andrzej, rajca grodzieński 80
Kaszuba Jan, mieszczanin brzeski 42
Kiszmanowicz Daniel, ławnik grodzieński 59
Kobylinski Jan, stelmach, mieszczanin brzeski 25
Kobylińska Anna, żona Jana Kobylińskiego – ale nie stelmacha, mieszczanka
grodzieńska 47
Kobyliński Jan, mieszczanin grodzieński 47
Kolenda Marcin, mieszczanin grodzieński 109
Kolenski Kazimierz, mieszczanin brzeski 42
Kołaczkowska Halszka, żona Stanisława Przyłuckiego, mieszczanka grodzieńska 102
Kołaczkowska Krystyna, żona Michała Dzierzanowskiego, mieszczanka
grodzieńska 102
Kononowicz Jan, ławnik grodzieński 121
Konstantinowicz Jędrzej, rajca brzeski 43
Kostiukowicz Fiodor Konstantynowicz, mieszczanin brzeski 32
Kotowicz, mieszczanin brzeski 12
Kotowicz Paweł, mieszczanin brzeski 12
Kozicki Jan, ławnik brzeski 16
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Kozłowicz Siemion, mieszczanin brzeski 12
Kozłowski Adam, ławnik brzeski 29
Kozłowszczanka Anna, żona syndyka grodzieńskiego Hieronima Mleczki 91
Kracienia Sowoska, mieszczanin grodzieński 95
Kramar Jan, mieszczanin grodzieński 69
Kreuza Leon, arcybiskup smoleński i czernihowski 48
Krosniewczanka (Kroszniewczanka) Elżbieta, żona Mikołaja Lachowicza,
mieszczanka grodzieńska 66
Krówka Panas Wasilewicz, mieszczanin brzeski 11, 28
Kudajewski Mikołaj, rajca grodzieński 66, 96
Kuibida Iwan (Kuybieda Jan), ławnik brzeski 30, 38
Kurianowicz, mieszczanin brzeski 22
Kuźmianka Hanna, żona Filipa, mieszczanka brzeska 18
Lachowicz Mikołaj, mieszczanin grodzieński 66
Ladziński Jan, mieszczanin brzeski 33
Lewkowicz Piotr, ławnik, burmistrz grodzieński 85, 89
Lewoncewicz Sebastjan, mieszczanin grodzieński 110
Lichobyt Maxim, mieszczanin brzeski 26
Łagowski Jan, jezuita 82
Łagowski Tomasz, burmistrz grodzieński 82
Łaskiewicz Lewon, ławnik grodzieński 97, 109, 112, 116
Łatowska Mariana, żona księdza Ławrentja Łazarowicza 44
Łazarowicz Ławrenty, ksiądz unicki brzeski 44
Łubianka Hanna, żona Gemzińskiego, Bartosza Ćwiklicza, mieszczanka
grodzieńska 57, 59
Maciejewicz Hrehory, mieszczanin grodzieński 51
Maciejówna Jagnieszka, żona Jana Tarasowicza, mieszczanka grodzieńska 50
Makowski Adam, ławnik grodzieński 74
Makowski Marcin, ławnik, rajca grodzieński 116, 118, 121, 122
Malinernianka Zofia, mieszczanka brzeska 31
Malinuerno Jan, mieszczanin brzeski 21, 31
Manciukowna Ustynka, żona Fiodora Konstantynowicza Kostiukowicza,
mieszczanka brzeska 32
Marcinowicz Jarosz, rajca brzeski 25
Marcinowicz Ostap, rajca brzeski 32
Marcinowicz Piotr, mieszczanin grodzieński 117
Marcinowicz Tomasz, mieszczanin brzeski 1
Markiewicz Michał, rajca brzeski 33, 34
Massnicki Matjasz, ławnik grodzieński 89, 90, 92, 94, 96, 104, 105, 110, 112, 118, 119
Massnicki Tomasz, mieszczanin grodzieński 87
Massnicki Wojciech, ławnik grodzieński 116, 117
Matfiejewicz Roman, rajca brzeski 34, 35
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Mikucia, mieszczanin grodzieński 106
Mirszynow Oleszka, mieszczanin brzeski 39
Mleczka Hieronim, syndyk grodzieński 91
Moszczyński Aleksandr Michał, podstarosta chodorowski 84
Myrszyna Monia Naumówna, żona 1v. Maxima Lichobyta, 2v. Iwana Stasiewicza,
mieszczanka brzeska 26
Narkiewiczówna Jagnieszka, żona Wojciecha Grzesiewicza, mieszczanka
grodzieńska 75
Olizarowicz Jakub, szlachcic grodzieński 114
Olizarowicz Jan, mieszczanin grodzieński 103
Omelianowicz Hrehory, rajca brzeski 4
Pacinkówna Katarzyna, żona 1v. Wojciecha Puznika, 2v. Piotra Marcinowicza,
mieszczanka grodzieńska 115
Packowicz Iwan, mieszczanin brzeski 20
Panasewicz Paweł, ławnik brzeski, cechmistrz cechu rzeźnickiego 40
Paprocki Andrzej Mikołaj, mieszczanin brzeski 35
Pastewka Jan, mieszczanin grodzieński 60
Pastewka Matys, cechmistrz cechu szewców, mieszczanin grodzieński 60
Patocki Piotr, ławnik grodzieński 50
Pelczanka Katarzyna, żona Aleksandra Karłowskiego, mieszczanka grodzieńska
88, 99
Piechrzacki Marcin, ławnik brzeski 19
Pietransewicz (Pietranszewicz, Pietrancewicz) Kazimierz, pisarz ławniczy,
ławnik grodzieński 59, 80
Piotrowicz Malcher, mieszczanin grodzieński 109
Piotrowicz Paweł, ławnik brzeski 40
Piotrowski Wojciech, ławnik grodzieński 76, 78
Podkowski (Pudkowski) Jan, mieszczanin brzeski 36, 46
Pomarzański Łukasz, rajca brzeski 17, 22, 23, 42
Popieczówna Katarzyna, żona Jerzego Suchoroga, mieszczanka brzeska 21, 23
Protasowicz Zienko, rybak, mieszczanin brzeski 7
Pruszkowska Ewa, żona Jana Janucewicza, mieszczanka grodzieńska 79
Przeździecka Halszka, żona Tomasza Przeździeckiego, szlachcianka grodzieńska 73
Przeździecki Paweł, szlachcic grodzieński 73
Przyhotka Oleksi, mieszczanin grodzieński 106
Przyłucka Agnieszka, córka Stanisława Przyłuckiego, mieszczanka grodzieńska 102
Przyłucka Jagnieszka, żona Jakuba Grotowskiego, mieszczanka grodzieńska 58
Przyłucka Jagneszka, żona 1v. Aleksandra Karłowskiego, 2v. Józefa
Wandałowskiego, mieszczanka grodzieńska 99
Przyłucka Mariana, mieszczanka grodzieńska 102
Przyłucka Regina, mieszczanka grodzieńska 102
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Przyłucki Jan, mieszczanin i wice‑syndyk klasztoru bernardyńskiego św. Krzyża
w Grodnie 58
Przyłucki Mikołaj Piotrowicz, młynarz, mieszczanin brzeski 37
Przyłucki Paweł, mieszczanin grodzieński 58
Przyłucki Stanisław, mieszczanin grodzieński 58, 102
Puznik Wojciech, mieszczanin grodzieński 117
Radwański Jan, mieszczanin grodzieński 52
Radziwonowicz Diemian, mieszczanin grodzieński 53
Rapowicz Bazyl, rajca brzeski 24
Rapowicz Felicyan Kazimierz, pisarz wójtowski brzeski 34, 38, 39, 42
Rapowicz Stefan, rajca brzeski 8, 10, 11, 12, 20, 27
Reiss (Reisz) Marcin, kupiec, mieszczanin grodzieński 49
Rekratowicz Oleszko, rzeźnik, mieszczanin brzeski 38
Rogucki Jakub, piwniczy JKM 76
Rohaczewszczanka Maryna, druga żona Matysa Pastewki, mieszczanka grodzieńska 60
Romanowicz Hawryło (Gabriel), rajca brzeski 31, 32, 37
Rostek Wojciech, pisarz miejski brzeski 7
Rozumowicz [Gabriel?], mieszczanin grodzieński 124
Rymarz Jarmosz, wójt szpitalny, przy szpitalu przy kościele Św. Ducha w Brześciu 30
Ryzler Foltyn, rajca brzeski 9, 12
Sceciukowna Katarzyna, żona 1v. Katowicza, 2v. Siemiona Kozłowicza,
mieszczanka brzeska 12
Scernik Marcin, mieszczanin grodzieński 71
Sczasnianka Zofia, żona Jana Szypa, mieszczanka brzeska 6
Sczepanowicz Paweł, rajca brzeski 4
Sidorowicz Paweł, ławnik brzeski 39
Siemenowicz Mark, mieszczanin brzeski 45
Siemionówna Anna, żona 1v. Oleksiego Przyhotki, 2v. Mikuci, mieszczanka
grodzieńska 106
Siemionówna Maryna, żona 1v. Pawła Ćwiklicza, 2v. rajcy, burmistrza Hanusa
Fandeberka, mieszczanka grodzieńska 57, 59, 71, 111, 116
Sierhejewicz Iwaszko, mieszczanin grodzieński 48
Sierztowski Stanisław, rajca brzeski 6
Sikorska Zofia, druga żona burmistrza Adama Ćwiklicza, mieszczanka
grodzieńska 59, 108, 111, 116
Sikorski Andrzej, szlachcic grodzieński 73
Smiarowski (Szmiarowski) Andrzej, rajca, burmistrz grodzieński 56, 67
Smiarowski Jan, ławnik grodzieński 67, 74, 75, 77
Soroka Bazyl, pisarz miejski brzeski 29
Soroka Jarosz, rajca brzeski 15, 26
Soroka Marcin, mieszczanin brzeski 2
Soroka Wasil, rajca brzeski 18, 19, 23, 25
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Stanisławowicz Wojciech, mieszczanin grodzieński 51
Stasiewicz Iwan, mieszczanin brzeski 26
Strzeczenia Jerzy, mieszczanin grodzieński 92, 111
Suchorog Jerzy, cyrulik, mieszczanin brzeski 21, 23
Swirczewski Matys, mieszczanin grodzieński 52
Szamatuła Sapiński Marcin, ławnik grodzieński 89, 97, 108, 111
Szamatuła Sapiński Szymon, ławnik grodzieński 92, 98, 99
Szarawski Jakub, ławnik grodzieński 91, 95, 97
Szelpuk Jerzy, mieszczanin grodzieński 103
Szepeliwicz Jędrzej, mieszczanin brzeski 40
Szulc Foltyn, ławnik, rajca grodzieński 71, 80
Szwarc Wawrzyniec, mieszczanin zabłudowski 101
Tarasowicz Jan, burmistrz grodzieński 50
Tizanowna Hanna, żona 1v. Kurianowicza, 2v. Andrzeja Częstochowskiego,
mieszczanka brzeska 22
Tołoczko Jan Eliaszewicz, szlachcic grodzieński 114
Tołoczkówna Hanna, żona Fiodora Jurewicza (Jurgewicza), ławnika,
mieszczanka grodzieńska 77
Trochimowicz Hawryła, kuśnierz, mieszczanin brzeski 10
Trociewicz Timofej, młynarz, mieszczanin brzeski 43
Tyszkiewicz Ostafej, wójt brzeski 31
Wasilewicz Bohdan, rajca brzeski 4
Werkowicz Matwiej, mieszczanin brzeski 45
Wierbikówna Krystyna, żona Andrzeja Filipowicza, mieszczanka grodzieńska 83
Wit Jan, rajca brzeski 7
Wojciechowicz Sobastjan, mieszczanin brzeski 34
Woliński Wujcikowicz Walenty, rajca grodzieński 65
Wołkowicz Bałtruk, mieszczanin grodzieński 51
Worchówna Krystyna, żona 1v. Walentyja Hasa, 2v. Stanisława Szembeka,
mieszczanka lwowska 5
Worobiej (Wróblewski) Kasper, ławnik grodzieński 100
Worobiejowicz Paweł, pisarz wójtowski grodzieński 86
Zacieczkowna Zofia Fłorjanowiczowna, była mieszczanka brzeska, uboga babka 30
Zakapa Bogdan, mieszczanin brzeski 9
Zgleczewska Helena, żona burmistrza Andrzeja Smiarowskiego, mieszczanka
grodzieńska 56, 67
Zielepuha Jan, ławnik grodzieński 86
Znugrodcki, mieszczanin brzeski 35
Zyskiewicz Lewon, mieszczanin grodzieński 112
Zyskiewiczówna Marianna, żona 1v. Marcina Kolendy, 2v. Malchera Piotrowicza,
mieszczanka grodzieńska 109
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Indeks geograficzny
Adamowicze (Адамавічы), w., pow. grodzieński 107
Baranowicze (Баранавічы), w., pow. grodzieński 93
Chodorowo (Хадарова), dwór, pow. grodzieński 84
Ćwiklicze (Цвіклічы), w., pow. grodzieński 100
Gibulicze (Гібулічы), w., pow. grodzieński 54
Grodno (Гродна), ulice
~~ Jezierska (Азёрская) 57
~~ Mostowa (Маставая) 66, 102
~~ Wileńska (Віленская) 82
klucz Łabieński (Лабенскі), pow. grodzieński 121
Kowno (Kaunas), m. 49
Królewiec (Königsberg, Kunnegsgarbs, Калининград), m. 117
Lwów (Львів), m. 41
Łosośna (Ласосна), w., pow. grodzieński 73
Małachowicze (Малахавічы), w., pow. grodzieński 68, 96
Mączyn (Манчын), w., pow. grodzieński 63
Mickiewicze (Міцкевічы), w., pow. grodzieński 99
Mioły (Мёлы), w., pow. grodzieński 90
Odelsk (Адэльск), m., pow. grodzieński 114
Poniemuń (Панямунь), folwark 48
Prusy 117
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Indeks rzeczowy
apteka 13
aptekarka 42
aptekarz 13, 71, 117
arcybiskup (eparcha) smoleński i czernihowski 48
bazylianie 41
biskup 27
bractwo św. Mikołaja we Lwowie 41
burmistrz 13, 14, 36, 37, 50, 51, 56, 59, 67, 82, 89, 98, 108, 116, 124
cechmistrz
~~ cechu garbarskiego 69
~~ cechu rzeźnickiego 40
~~ cechu szewców 60
cerkiew
~~ św. Trójcy, Brześć 12
~~ św. Siemiona Słupnika, Brześć 37, 41, 45, 47
cyrulik 21
czary 92
dom 13, 18, 57, 61
ekonom klucza Łabieńskiego 121
episkop 27
folwark 48
generał grodzieński 110
inwentarz 13, 59, 69
jezuici grodzieńscy 82
jurydyka episkopa (biskupa) włodzimierskiego i brzeskiego 27
jurydyka miejska 73
kalendarz prawosławny 41
katolik 4, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 55, 56, 60, 62, 64‑66, 70, 72‑74, 76, 80,
84, 86, 89, 92, 96‑98, 101‑103, 107, 111‑114, 116, 120, 122, 123, 124
katoliczka 6, 23, 33, 67, 87, 91
klasztor bernardyński św. Krzyża w Grodnie 58, 66
kościół 57
kotlarz 79
ksiądz unicki 44
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kupiec 13, 49, 71
kuśnierz 10
luteranin 49, 117
ławnik 16, 19, 29, 30, 38, 40, 42, 50, 59, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 84‑92, 94‑100,
103‑112, 115‑121
mieszczanin zabłudowski 101
mieszczanka lwowska 5
monaster św. Borysa i Hleba, Grodno 48
młynarz 37, 43
namiestnik
~~ brzeski 46
~~ grodzieński 83
pisarz
~~ miejski 7
~~ ławniczy 59, 86
~~ wójtowski 34, 38, 39
piwniczy JKM 76
pleban sokolański 81
podstarosta chodorowski 84
powietrze morowe 51
prawosławna 9, 17, 18, 26, 28, 32, 39, 45, 47
prawosławni 3
prawosławny 8, 11, 20, 34, 37, 38, 41, 43, 48, 53, 54, 61, 63, 69
rajca 4, 6‑12, 15‑20, 22‑27, 29, 31‑34, 36, 37, 40, 43, 56, 59, 63, 65, 66, 67, 71, 79,
84, 93, 96, 98, 122, 124
rzeźnik 38, 55, 94
rybak 7
spichlerz 13
starosta bractwa św. Siemiona Słupnika 45
starosta grodzieński 48
starszy jezuitów grodzieńskich 81
stelmach 25
szlachcianka 104
szlachcic 2, 73, 110, 114
szpital przy kościele Św. Ducha w Brześciu 30
tkacz 78
unita 7, 53, 54, 63, 85, 94, 99, 121
unitka 12, 27, 40
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wice‑syndyk klasztoru 58
wojewoda witebski 121
wojska moskiewskie 82
wójt 2, 31, 37‑39, 42, 46, 93, 103, 109, 113, 114, 119, 122‑124
wójt szpitalny 30
wyprawa (wniesienie) 18
zakonnik 37, 45, 47
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A Catalogue of Last Wills of Brest and
Grodno Inhabitants from the Sixteenth
to the Early Eighteenth Century
Prepared by Natallia Sliž
Fragments of the “Introduction”
There have already been published studies on last wills and testaments of burghers
of Grodno and Brest; some of them are supplemented with annexes containing the
texts of wills and lists of testaments. A part of Brest wills, mainly by Orthodox and
Uniate testators, were published in collective editions of documents, but they do
not cover the whole set of documents. In addition, the present catalogue includes
last wills not only of burghers – citizens possessing full municipal rights – but also
other categories of Grodno and Brest inhabitants, for it was persons of various social
standing (the clergy, the nobility, and the poor), living at Grodno or Brest at the
time of their death, who registered their wills in the city council books. The term
used in the title “inhabitants” of Brest and Grodno, covers all categories of testators.
The urban citizenship enabled people to conduct free business, belong to merchant
and craft guilds, to run for office in the municipal authorities. The urban citizenship
was acquired by birth in the city, in lawful marriage of parents-burghers, or after
taking a solemn oath of adherence to laws and regulations of the city government.
The citizens were obliged to register their private documents in municipal books.
Those inhabitants who were subject to different jurisdiction, before their expected
death had to appear in the city and submit their last will before the city officials.
The chronological range of the catalogue results from the state of preservation of
sources to the history of Brest and Grodno. The existing oldest city council books of
Brest and Grodno were produced in the seventeenth century. Documents from the
sixteenth century and a part of those from the first half of the seventeenth century
were destroyed during the war of 1654-1667. Only some of the records have survived from this period. There are, however, municipal registers from the Territory
of the Grand Duchy of Lithuania, of Vilnius, Kaunas, and Mogilev, which made it
possible for us to study the history of cities. But they also are incomplete, and the
state of preservation of primary sources from other towns and cities is much worse
than in the case of Brest and Grodno. […]
The catalogue includes last wills and testaments of inhabitants of Brest and
Grodno, that is two cities situated on the western borders of the Grand Duchy of
Lithuania.
Both cities enjoyed a high status in their regions, and were administrative centres: Brest – the centre of a county (Polish: powiat) and province or voivodeship;
Grodno – of a country in the voivodeship of Trakai, and at the same time were
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important commercial, economic, religious, and cultural centres. Both cities were
under the king’s patronage. […]
The procedure of making a last will and testament and registering it in the municipal books was clearly described in the seventeenth-century sources. Wills were
written down on the basis of oral answers given to the questions put to the testator
by judicial benchjudges and a scribe, or independently by the testator. Most often,
it was the representative of judicial benchjudges and scribes who were delegated
to visit the dying; only seldom do we meet a mayor, landvogt or bailiff, or municipal aldermen. During the war of 1654 1667, when courts were operating under
emergency conditions, the last will could be stated before one official or before any
office. After the war, due to the death of a large number of aldermen and bench
judges, sessions were held jointly. […]
The majority of collected documents are from the seventeenth century, only
a small number of them is from the sixteenth and eighteenth centuries. The oldest
document of Brest dates to 1546, and from Grodno – to 1500. The original of the
oldest Grodno will has not survived; we have only its later record registered in the
municipal books. The latest will from Brest, under the year of 1702, is from the Brest
register and was published in print by the Archaeological Commission in Vilnius
in the nineteenth century. The final year for Grodno wills is 1690.
Last wills and testaments of burghers from Brest and Grodno of the second half
of the seventeenth century make important and valuable sources, illustrating the
situation in the cities during the war of 1654-1667 and after it, lives ruined and
properties plundered by the Russian troops. During this period testaments were
made under emergency conditions and differed from normal last wills, for they were
testified before one official, not always before the municipal office, and contained
mainly information about the property. […]
Archival materials from Brest and Grodno municipal offices are kept in the
National Historical Archives of Belarus in Minsk (Нацыянальны гістарычны
архіў Беларусі). They are most important sets of last wills, but for the seventeenth
century they have not survived in their entirety: Brest registers – from the periods
of: 1623-1626, 1637-1641, 1642-1644, 1661-1676, and 1636-1688 (excerpts from
municipal books), the register for the years 1676-1708 is lost; Grodno registers
– from the periods of: 1638-1644, 1659-1676, 1660-1676, and 1689-1698. The
first three Brest books are beautifully decorated. After the war of 1654-1657, the
economic situation of the city changed, as demonstrated by the method of registering documents – the fourth book has no decorations at all. Besides, it contains
materials from the vogts and council courts. Some burghers’ wills were found in the
microfilms of the Lithuanian Register (Polish: Metryka Litewska, Latin: Acta Magni
Ducatus Lithuaniae) at the Archives in Minsk and Church archival collections (the
Brest Dominican friars, Jesuits and Franciscans of Grodno), and in other archives
(Jodkowski’s Collection). […]
Most documents were entered into the court registers on the basis of oral testimony of the testator before the municipal office. Officials were filling in a questionnaire
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with questions about the place and method of burial, distribution of possessions,
debts, etc. This is clearly visible in wills of Grodno inhabitants from the first half
of the seventeenth century.
Only a very small number of original documents have been found. They were
included in the Grodno vogt register, which consisted mainly of original documents,
and was not copied. Usually, a last will and testament was submitted by a single
person, only occasionally by a married couple.
Aside from wills of Grodno and Brest inhabitants, the court books of these
cities registered acts of last wills of people who did not live there. This was the
case when testators at the time of their death stayed in the city, or when only municipal court operated, or testators were directed to the municipal jurisdiction, in
accordance with their status or domicile. For example, in Brest municipal books
there are documents of burghers from Lviv; and in Grodno books – of Zabłudów or
Königsberg. There are also last wills of members of other social strata: the nobility,
the clergy, or the poor.
The majority of last wills were registered into the municipal books after a testator’s death. The time gap between the date of making the will and the date of
its entering into the municipal register was usually short – from few days to few
months. But there were cases when wills were submitted to the registers while their
testators were still alive, or a last will was stated orally before the court. Often during
a plague, testators were unable to make their will before the municipal office due
to their sudden death. There were cases, however, when a will was revoked after
the testator recovered. Some testaments were supplemented by an inventory of
movables and a list of debts, but before the war of 1654-1667 such lists were often
included in the content of a testament. During the war, movables were often lost
or pillaged by enemy troops, and this probably was the reason for less information
about them in sources. […]
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Seria źródłowa Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku została przygotowana przez Zespół Historii Kultury Staropolskiej w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest nie tylko wydanie drukiem katalogów
testamentów mieszkańców miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz także zintensyfikowanie
badań nad mieszczańskimi aktami ostatniej woli w sytuacji, gdy głównym przedmiotem zainteresowania historyków i edytorów polskich stały się testamenty szlacheckie.
Mam nadzieję, że publikacja katalogów i poprzedzające ją prace badawcze pozwolą także nadrobić
zapóźnienia w inwentaryzacji i badaniach testamentów mieszczańskich z terenów Rzeczypospolitej
w stosunku do krajów ościennych. Katalogi będą istotną pomocą naukową dla wszystkich badaczy
wykorzystujących źródła testamentalne. Ułatwią docieranie do rozproszonego materiału i skrócą
czas kwerend w poszczególnych jednostkach archiwalnych. Dostarczą informacji o specyfice bazy
źródłowej, formie i ogólnej treści źródeł testamentalnych. Wykonana podczas przygotowywania do
druku digitalizacja cennych materiałów źródłowych, będących dziedzictwem narodowym zarówno
Polski, jak i innych krajów należących niegdyś do I Rzeczypospolitej, pozwoli na ich bezpieczne
zachowanie.
Urszula Augustyniak
kierownik projektu

Katalog obejmuje testamenty mieszkańców Brześcia i Grodna, a więc dwóch miast, które znajdowały się na zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Testamenty są bardzo cennym źródłem do badań historii miasta, społeczeństwa, religii, rodziny, prawa, życia codziennego,
mentalności itd. Rozproszenie źródeł w różnych archiwach i zespołach wskazuje na potrzebę
skatalogowania zapisów ostatniej woli w celu ułatwienia przyszłych badań historii miast Wielkiego
Księstwa Litewskiego i społeczeństwa mieszczańskiego. Katalog zawiera wykaz skrótów, wstęp
z charakterystyką miast i kartek katalogowych, katalog testamentów, indeksy osób, geograficzny
i rzeczowy oraz ilustracje.
Natallia Sliž – historyk, autorka ponad 150 artykułów i monografii Małżeńskie i pozamałżeńskie
stosunki szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII wieku (2015). Zainteresowania badawcze: historia rodziny szlacheckiej, historia małżeństwa szlacheckiego, historia Grodna i Brześcia
w XVI-XVIII w.
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