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1. Program badawczy
Celem niniejszego opracowania jest herbarz szlachty żmudzkiej w określonych ramach
chronologicznych. Na pozór może się wydawać, że jest to przedsięwzięcie nierealne
i przerastające możliwości jednej osoby, że okres pisania herbarzy dawno już minął.
Tak nie jest. Stale powstają bowiem nowe herbarze regionalne, zarówno w Polsce (np.
szlachty ostrołęckiej, mazowieckiej, kaszubskiej czy ostatnio łukowskiej), jak i zagra
nicą, np. herbarz szlachty „białoruskiej” czy niektórych regionów Białorusi1. Pisze się
o tym również w internecie.
Sam pomysł takiego opracowania narodził się w czasie przygotowywania do dru
ku taryfy dymów Żmudzi z 1690 r. Został on wyartykułowany we wstępie do tej taryfy2,
gdzie stwierdzono, iż we wspomnianej taryfie pojawiło się wiele nazwisk szlacheckich
skądinąd nieznanych w herbarzach.
Przedmiotem omawianego programu jest szlachta żmudzka rozumiana jako zbio
rowość o określonych prawach i obowiązkach, składająca się z rodów i rodzin, te ostat
nie będą właściwym przedmiotem badań. Obiektem zainteresowania będą więc pod
stawowe fakty genealogiczne: pochodzenie rodu i rodziny, najstarsza wzmianka o ich
1 J. Boguski, Herbarz szlachty ostrołęckiej, O strołęka 2002; O. Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej,
T. 1 Radom 2012; W Czarnecki, Szlachta yiemi chełmskiej do połowy XIH wieku, Białystok 2012
(nietypowy herbarz); P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, T. 1 [b.m.] [b.d.]; M. Woliński, Herbarz
sylachty yiemi łukowskiej na НиЪеЬусгусрпе, T. 1 Lublin 2011; E. Aniśćenko, Sljachta Thlkmysskogo poveta.
Spisok X I I I I s t, M insk 2012; Z. Dzjardzenka, Arśanskaja sljachta, M insk 1996; Gerbounik belaruskaj
sjachty, T. 1—2: M insk 2002—2007; Lietuvos bajorąpalikuoniai, Vilnius 2000; Mały gerbounik nanagradzkaj
sjachty, M insk 1997.
J Kijestrypodymnego W. Ks. Litewskiego. Księstwo "Zmudykie 1690 r , oprać. G. Błaszczyk, Warszawa 2009
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przedstawicielu, związki rodzinne, pozycja materialna, społeczna, prestiż (wyrażony
choćby w posiadanych urzędach i godnościach). Ważnym elementem będzie też geo
grafia historyczna: rozsiedlenie rodu, jego gniazdo i inne.
Przez pojęcie „szlachta żmudzka” rozumiem szlachtę, mającą jakąś osiadłość na
Żmudzi. W praktyce szlachta ta była rejestrowana w źródłach przekrojowych: skarbo
wych i wojskowych. Uwzględniono również osoby, które użytkowały tylko dobra kró
lewskie na Żmudzi. Ich związek z tą krainą był dość powierzchowny, niemniej zostały
włączone do niniejszego herbarza. Są to przypadki bardzo rzadkie, bo najczęściej dzier
żawcy królewszczyzn posiadali też inne, własne dobra na Żmudzi. Jest jeszcze problem
z magnaterią litewską, mającą dobra na Żmudzi. Ostatecznie tę kategorię włączono do
herbarza, choć w tym przypadku ograniczono się głównie do podania związków tych
rodzin ze Żmudzią, bez szczegółowej monografii tych rodzin.
Nie można bez komentarza zostawić terminu „szlachta polska”. W omawianym
okresie byl to termin nie etniczny, lecz polityczny i geograficzny. W pierwszym przypad
ku chodzi o posiadanie przywilejów politycznych przez szlachtę, a w drugim — o za
mieszkanie na terenie Królestwa Polskiego, czyli łącznie Korony Polskiej (Polski) i Wiel
kiego Księstwa Litewskiego (Litwy). W konsekwencji „szlachcicem polskim” będzie
także szlachcic litewski czy ruski. Jest to zgodne ze starym, bo sięgającym XVI w. ha
słem: „Gente Ruthenus (Lithuanus itp.), natione Polonus”, czyli z pochodzenia Rusin
(Litwin), z narodowości, a właściwie z przynależności państwowej, Polak. Jeśli do tego
dodamy, że oficjalnie od 1697 r. językiem urzędowym W Ks. Litewskiego był język pol
ski, to określenie „szlachta polska”, używająca języka polskiego jako ojczystego, jest jak
najbardziej na miejscu.
Żmudź to kraina historyczna w zachodniej części Litwy, leżąca nad Morzem Bał
tyckim między dwoma krajami niemieckimi: Prusami i Inflantami. Od reszty Litwy od
dzielała ją rzeka Niewiaża, a więc granica naturalna. Jedynie na północ od górnej Niewiaży do granicy inflanckiej nie było granicy naturalnej. Takie położenie geograficzne
powodowało, że Żmudź w pewnym stopniu — ale tylko w pewnym — izolowała się od
sąsiadów. Do sąsiadów zaliczano nie tylko Niemców, ale także... Litwinów, przynajmniej
w XV-XVIII w.
Żmudź jest wdzięcznym przedmiotem badań, bo jest to region o swojej specyfice,
silnie odróżniający się od otoczenia. Przede wszystkim zwraca uwagę jego swoisty „kon
serwatyzm”, wyrażający się choćby w starej strukturze administracyjno-terytorialnej,
która w zasadzie przetrwała głębokie reformy administracyjne Litwy z połowy XVI w.
i istniała aż do końca XVIII w., a w pewnym stopniu nawet w XIX.
Za wyborem Żmudzi jako przedmiotu badań genealogicznych przemawia rów
nież dobra podstawa źródłowa i stan badań. O podstawie źródłowej będzie mowa niżej
w punkcie 2. Tu krótko powiem, że podstawowe znaczenie będą miały źródła przekro
jowe, obejmujące całą szlachtę żmudzką w danym momencie. Będą to głównie taryfy
dymów i popisy wojskowe, czyli spisy całej szlachty, zobowiązanej do służby wojsko
wej (popisy wojskowe) oraz płacenia podatków z tytułu posiadania ziemi (właściwie ich
poddani płacili podatki). Z innych źródeł wymienię tylko cenny Geografićeskijslovar drevnej Zomojtskoj gernli XVI stoktija, oparty na 40 księgach sądowych tego stulecia. Opraco
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Wstęp

13

wany przez Iwana Sprogisa i wydany w 1888 r., jest prawie niewykorzystywany w bada
niach naukowych.
Z kolei stan badań nad dziejami Żmudzi znacznie się rozwinął w ostatnich kilku
dziesięciu latach. W okresie Litewskiej SRR (do 1990 r.) badania te prowadzone były tyl
ko sporadycznie, a ich wyniki publikowano najczęściej w formie niewielkich publikacji.
Jest paradoksem, że w tym czasie badania nad jednym z regionów Litwy prowadzono
nie w Litwie (tj. Litewskiej SRR), lecz w sąsiedniej Polsce. Na pewno jakąś cezurą jest
monografia o zaludnieniu i strukturze społecznej Żmudzi w XVII i XVIII w. niżej pod
pisanego z 1985 r.3 Od tego momentu minęło prawie 30 lat, w czasie których głównym
przedmiotem zainteresowania niżej podpisanego była i jest Żmudź.
W wolnej Litwie (po 1990 r.) Litwini, a może szczególnie „Żmudzini”, ostro przy
stąpili do zaniedbanych dotąd badań. Wśród nich znajduje się monografia dziejów
Żmudzi do początku XX w., choć w tytule była mowa tylko о XIX w.4Jest to solidna
monografia, napisana w większości przez „Żmudzinów”, tj. osoby urodzone na Żmudzi
i poczuwające się do więzi z tą krainą, o bardzo czytelnym układzie. Dziwi jedynie brak
zakończenia opracowania w 1918 r. oraz — szczególnie — brak bibliografii i map, co
przy tego rodzaju pracach jest dużym mankamentem. Ostatnio ukazały się dwie mono
grafie: Vytenisa Almonaitisa o położeniu politycznym Żmudzi w latach 1380—1410 oraz
Marka Radocha o walce o Żmudź od połowy XIII w. do 1411 r.5 Pomijając inne opra
cowania z historiografii Żmudzi, trzeba odnotować jeszcze cenną monografię Eugenijusa Saviscevasa o samorządzie i elicie władzy na Żmudzi do 1566 r.6Jest to opracowa
nie o charakterze genealogicznym, z licznymi tablicami i biogramami bardziej znanych
Żmudzinów, należących do elity władzy przede wszystkim w 1. połowie XVI w.
Znaczenie badań nad szlachtą żmudzką nie powinno podlegać dyskusji. Na pewno
ważny, choć nie najważniejszy, jest czysto ludzki wymiar tych badań — dzieje poszcze
gólnych ludzi, określonych rodzin i rodów to szukanie odpowiedzi o ich „korzenie” —
miejsce pochodzenia, więzy krwi, bagaż kulturowy itp. Z punktu widzenia nauki można
powołać się na dawny, bo wyrażony już w 1930 r. postulat badawczy Kazimierza Chodynickiego o potrzebie zbadania polskich wpływów na Litwie po unii lubelskiej 1569 r.7
Badaczowi temu chodziło o podjęcie szczegółowych studiów nad osadnictwem rodzin
polskich z Korony na Litwie, a w pierwszym rzędzie szlachty. Oczywiście, o ile ten po
stulat jest bardzo ważny dla badaczy polskich, to inny stosunek doń mająbadacze innych
krajów. Jednak i jednych, i drugich na pewno zainteresuje struktura narodowa (etnicz
na), wyznaniowa i materialna szlachty żmudzkiej. Może wreszcie da się rozwiązać kwe
stię polskiego osadnictwa na Litwie, w tym konkretnym przypadku na Żmudzi, i ustalić
przybliżoną choćby liczebność tego osadnictwa, choć w odniesieniu tylko do szlachty.
3 G. Błaszczyk, Ż m udj tv X I 71 i XVIII w. Zaludnienie i struktura społeczna, Poznań 1985.
4 Żemdtijos istoty a, A. Butrimas, V Zulkus, A. Nikzentaitis, V Vaivada, E. Aleksandravicius, Vilnius 1997.
5 V Almonaits, Żemaitijospadetis 1380—1410 metais, Kaunas 1998; R Radoch, Walki Zakonu Krqyjackiego o Ż m udj od polon y XIII m do 1411 roku, Olsztyn 2011.
0 E. Saviscevas, Żemaitijos sa vivalda ir valdpios elitas 1409—1566, Vilnius 2010.
К. Chodynicki, Kilka zagadnień %dyiejóm P itny p o unii lubelskiej, w: Pamiętnik V Zjazdu Historykom Pol
skich w Wilnie, T. 1: Lwów 1930 s. 127—129, 134.
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Po tych rozważaniach wstępnych można przejść do przedstawienia programu ba
dawczego „Herbarz szlachty żmudzkiej”. Jest to program wieloletni i złożony z dwóch
etapów. Każdy etap kończy się publikacją jednego lub kilku tomów herbarza, zwanych
serią. Seria I to herbarz XVII w., seria II — XVIII i XIX w.
Pierwszym etapem będzie publikacja herbarza szlachty żmudzkiej do końca XVII w.
Przewiduję, że będą to 4 tomy w układzie alfabetycznym. Jego podstawą będą opraco
wania (czasem monografie) poszczególnych rodzin według określonego schematu:
1. Dane źródłowe z trzech przekrojowych źródeł z XVII w.: popisu wojskowego
1621 r. i dwóch taryf dymów z lat 1667 i 1690. Tekst ten będzie nieznacznie zmodyfiko
wany i uporządkowany, zapisany kursywą dla wyodrębnienia go od opracowania. Bliżej
na ten temat będzie mowa w następnym punkcie.
2. Etymologia nazwiska rodziny, oparta głównie na słowniku współczesnych na
zwisk litewskich8. Etymologia ta nie przesądza o narodowości osób należących do danej
rodziny. W niektórych przypadkach sprawa przynależności narodowej jest oczywista,
np. przy rodzinach notowanych na ziemiach Polski etnicznej (Wielkopolska, Małopol
ska, Mazowsze, częściowo Podlasie i Pomorze Wschodnie) i mających jednoznacznie
„polskie nazwisko szlacheckie”. Jednak w wielu przypadkach polska czy ruska geneza
nazwiska może jedynie wskazywać na przyjęcie polskiej lub ruskiej tradycji kulturalnej
w odniesieniu do używania nazwiska przez danego bojara (lub szlachcica), który mógł
być np. Litwinem z pochodzenia.
3. Najdawniejsze informacje o danym rodzie czy rodzinie (XV—XVI w.), ale bez akt
ziemskich żmudzkich.
4. Dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. Tu krótki komentarz do tego źródła,
czy raczej opracowania źródłowego. Podane tam informacje uporządkowano według
chronologii i przynależności do danej włości, starając się zebrać wszystkie dane o danej
włości w jednym akapicie.
5. Popis 1621 r., taryfy z lat 1667 i 1690 — analiza danych.
6. Inne źródła z XVII w.: księgi grodzkie, inwentarze, testamenty itp.
7. Wywody pochodzenia szlacheckiego i inne.
8. Bibliografia: źródła i literatura. Nie chcąc przeciążać tej części, przyjęto zasa
dę, że w bibliografii na końcu pracy umieszczono tylko te prace, które były cytowane
przynajmniej dwa razy. Nieraz bibliografia była umieszczona bezpośrednio przy danych
osobach, np. przy szczegółowych wywodach niektórych rodzin, np. Piłsudskich.
Do tego etapu pracy będzie włączony osobny tom, w którym zostaną zebrane te
rodziny szlachty żmudzkiej, które pominięto w popisie 1621 r. i w taryfach z lat 1667—
1690. Na podstawie różnych źródeł i opracowań (np. herbarza Ciechanowicza) można
ustalić pewną liczbę szlachty żmudzkiej, dotąd nieznanej. W tym miejscu rodzi się pyta
nie, dlaczego tak się stało? Można nań różnie odpowiedzieć:
1.
Źródła z lat 1621, 1667 i 1690 są niepełne. Można się zgodzić, że są to źródła
niepełne, jak wszystkie źródła typu skarbowego czy wojskowego. Problemem jest raczej

Uetumąpapardpią podynas, T. 1—2: Vilnius 1985—1989.
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skala opuszczeń w tego typu źródłach, co ma ważne znaczenie dla ustalenia wiarygod
ności samego źródła.
2. Wspomniane źródła notują poszukiwane osoby, ale nie można ich zidentyfiko
wać, wskutek posługiwania się tylko imieniem i patronimikiem, a nie nazwiskiem. Argu
ment ten jest możliwy do przyjęcia, ale tylko w odniesieniu do popisu 1621 r. (szczegól
nie) i taryfy 1667 r. (częściowo).
3. Wspomniane źródła to spisy z lat 1621,1667 i 1690, a więc nie obejmują osób,
które zmarły w okresach między tymi latami (np. między 1621 a 1667 r.), pojawiły się na
Żmudzi po 1690 r. (do 1700) itp. Argument ten jest oczywisty.
4. Błędy w zapisie i odczytaniu niektórych nazwisk. Również ten argument jest
oczywisty. Są zarówno błędy w zapisie niektórych nazwisk, choć rzadko, jak i — zapew
ne — w ich odczytaniu. W rezultacie nie można ich zidentyfikować.
I jeszcze ważna uwaga co do kryterium chronologicznego. Kryterium końca
XVII w. nie będzie stosowane automatycznie. Po pierwsze, kryterium to nie będzie sto
sowane w przypadku wywodów szlacheckich z końca XVIII—początku XIX w Wydaje
się bowiem, że nie ma sensu przerywać toku genealogii danej rodziny w serii I w końcu
XVII w. i ciąg dalszy tej genealogii przenieść do następnej, II serii. W takim wypadku
cała genealogia zostanie zapisana w serii I.
To samo będzie w przypadku monografii rodzin, co do których mamy do dyspozy
cji bogaty i względnie pełny material. Przykładowo można wymienić genealogie rodzin
Biali ozorów, Billewiczów, Górskich czy Piłsudskich. W takich przypadkach cała mono
grafia zostanie zamieszczona w serii I, natomiast w serii II będą tylko dane źródłowe
z taryf XVIII—
wiecznych oraz późniejsze uzupełnienia i ewentualne poprawki. W re
zultacie w serii I będą informacje nawet о X IX - i XX-wiecznych dziejach poszczegól
nych i bardziej znanych rodzin.
Drugim etapem programu będzie herbarz szlachty żmudzkiej w XVIII i XIX w.,
czyli seria II. Jego podstawą będą trzy źródła przekrojowe: popis wojskowy z 1765 r.
(wojskowy) oraz taryfy dymów z lat 1775 i 1790. Oprócz nich zostaną tu umieszczo
ne dość liczne taryfy dymów poszczególnych powiatów z 1. połowy XVIII w. Z innych
źródeł ważne będą wywody szlachectwa z końca XVIII i 1. połowy XIX w. Tu także zo
staną wprowadzone poprawki i uzupełnienia do serii I.
Osobny problem to zbadanie szlachty żmudzkiej w XV i głównie w XVI w. Ten
przedmiot badań postanowiłem odłożyć na później, co ma głębokie uzasadnienie. Po
pierwsze, XVI w. to okres, w którym nazwisko szlacheckie dopiero się kształtowało,
a sam proces zasadniczo zakończył się na Żmudzi dopiero w końcu XVII w. W kon
sekwencji prowadzi to do tego, że większość szlachty żmudzkiej w XVI w. nie miała
nazwiska, a posługiwała się tylko imieniem i patronimikiem, który zmieniał się z po
kolenia na pokolenie. Rezultatem tej sytuacji jest duża trudność w identyfikacji szlach
ty w XVI w., skoro mamy do czynienia z kilkudziesięcioma Matysowiczami, Mikołajewiczami czy Piotrowiczami. W większości przypadków nie da się ustalić ich związków
genealogicznych, zwłaszcza w sytuacji lakonicznych informacji źródłowych w XVI w.
Po drugie, jedyna metoda, która może częściowo rozwiązać problem identyfikacji
osób, np. trzydziestu Matysów Piotrowiczów, to metoda retrogresywna. Jest to jedna
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z metod nauki historycznej, która zakłada, że można ustalać fakty z czasów dawniej
szych na podstawie źródeł późniejszych. W konkretnym przypadku herbarza szlachty
żmudzkiej XVI w. można wnioskować o genezie niektórych rodzin na podstawie źró
deł późniejszych, nawet w XVIII w.: tradycji rodzinnej, wywodów szlachty z XVIII
i XIX w. Stąd jest potrzeba najpierw poznania dziejów szlachty w XVII—XIX w. (tj. se
ria I i II), a dopiero później — w XVI w.
Ważną zasadą metodologiczną tej pracy jest tzw. brzytwa Ockhama, czyli „nie na
leży mnożyć bytów bez konieczności”. W tym konkretnym przypadku chodzi o to, by
nie tworzyć nadmiernej liczby rodzin szlacheckich i łączyć ich ze sobą, o ile nie będzie
ku temu podstawy. Nieraz będzie to bardzo trudne, bo w źródłach pojawiały się róż
ne nazwiska rodzin, które nie są znane z innych źródeł. Rodziny te mogły rzeczywiście
istnieć, ale często równie prawdopodobne jest to, że mamy do czynienia z błędem czy
zwykłą pomyłką, powstałą na etapie pisania danego źródła, albo jego odczytania przez
badacza, lub też błędnego wydrukowania w pracy. Tytułem przykładu można podać
trzy rodziny o podobnie brzmiącym nazwisku: Batowiczów, Botowiczów i Butowiczów.
Czy były to trzy różne rodziny, czy dwie, a może była to tylko jedna rodzina? Bliżej bę
dzie o tym mowa w trakcie pracy w tomie 1. Należy dodać, że zjawisko to występuje
dość często.
Przy opisie poszczególnych rodzin stosowano różne metody badawcze. Podstawo
wą jest metoda opisowa, tradycyjnie występująca w polskich herbarzach. Nieco ją zmo
dyfikowano przez dodanie przy każdej osobie numeru pokolenia z cyfrą rzymską w na
wiasie okrągłym. Jest to ważny zabieg, ponieważ w opisie poszczególnych pokoleń danej
rodziny łatwo o pomyłkę czy znalezienie ciągłości tej rodziny. Wyjątkowo odchodziłem
od tej metody na rzecz metody „liczbowej”: pokoleniowej. Nazwa tej metody pochodzi
stąd, że podstawą porządkowania materiału źródłowego były cyfry, a właściwie liczby.
Jej istota polega na użyciu dwóch liczb, oddzielonych kropką: pierwsza oznacza numer
kolejny pokolenia, a druga — kolejność członków danego pokolenia według starszeń
stwa. Metodę tę stosowano tylko w przypadku gdy istniała bogata podstawa źródłowa
do opracowania czegoś w rodzaju monografii danej rodziny. Tak było np. w odniesieniu
do Billewiczów, Górskich czy Piłsudskich.

2. Podstawa źródłowa
W tym miejscu zostanie omówiona tylko podstawa źródłowa serii I, czyli Herbarza
szlachty żmudzkiej XVII w. Podstawą tą są trzy źródła przekrojowe z XVII w.: popis
wojskowy 1621 r. i dwie taryfy dymów z lat 1667 i 1690. Pierwsze z nich jest najmniej
pełne, na co wskazuje zarówno jego objętość (kilkakrotnie mniejsza od taryf), jak i cha
rakter wojskowy samego spisu. Można bowiem przypuszczać, że część szlachty żmudz
kiej nie pojawiła się do popisu i nie została zarejestrowana. W kilku przypadkach była
wręcz mowa, że niektórzy szlachcice wzięli udział „w zaciągu”, co należy rozumieć, że
uczestniczyli w wojnie polsko-tureckiej 1621 r„ kiedy na czele armii polsko-litewskokozackiej stanął hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Sam popis 1621 r. jest
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bardzo lakoniczny, zawiera tylko imię i nazwisko danej osoby oraz liczbę stawianych
koni w danym powiecie. Do wyjątków należą informacje o dobrach ziemskich, należą
cych do danego szlachcica. W sumie przydatność tego źródła jest dość ograniczona do
badań. Niemniej jednak jest to najstarsze źródło przekrojowe dla naszych rozważań.
Znacznie bogatsze są obie taryfy dymów z lat 1667 i 1690. Porównując je, trze
ba oddać palmę pierwszeństwa taryfie z 1667 r. Po pierwsze, jest ona wyraźnie obszer
niejsza. Po drugie, zawiera więcej informacji, w tym ważne dane genealogiczne o po
krewieństwie spisanych tam osób. Zaś po trzecie, operuje innym pojęciem „dymu”,
podstawowej kategorii taryf dymów. W taryfie 1667 r. najpewniej są to dymy rzeczywi
ste, podczas gdy w taryfie 1690 r. mamy do czynienia z dymami skarbowymi. Te ostat
nie służą do celów podatkowych i są kilkakrotnie mniejsze od dymów rzeczywistych.
W praktyce dane z taryfy 1667 r. są z reguły kilkakrotnie wyższe od danych z 1690 r., i to
w odniesieniu do tych samych dóbr. Jest to ważne stwierdzenie, o którym należy stale
pamiętać przy korzystaniu z obu taryf. Dodatkowym atutem taryfy 1667 r. jest bogac
two zawartych tam informacji, szczególnie chodzi o dość liczne wzmianki o pokrewień
stwie spisanych osób: najczęściej chodzi o relacje: ojciec-syn.
Szczegółowe omówienie taryfy dymów z 1690 r. przedstawiono w innym miejscu
i nie ma powodu go tutaj powtarzać9. Tu tylko krótkie resume. Każdy szlachcic, mający
jakąś własność ziemską, powinien zostać spisany w danym powiecie w określonej ka
tegorii „dymów”: szlacheckich, poddańskich lub królewskich. Przez wspomnianą ka
tegorię „dym” rozumie się dom jako podstawową jednostkę podatkową. Z nich dym
szlachecki to dom szlachcica, niemającego poddanych, który sam musiał się utrzymać,
najczęściej pracując na roli jak poddany chłop. Z kolei dym poddański to prawie z re
guły dym chłopski, który należał do jednej z trzech podstawowych kategorii właści
cieli ziemskich: szlachcica, króla lub Kościoła (nie tylko katolickiego, bo na Żmudzi
w grę wchodziła jeszcze własność Kościoła protestanckiego, w praktyce kalwińskiego).
Oprócz wspomnianych dymów chłopskich były jeszcze bardzo nieliczne dymy zagrodnicze i ogrodnicze, czyli dymy innych kategorii ludności wiejskiej: zagrodników (jak ła
two się domyślić, niemających ziemi) i ogrodników (mających ogrody, czyli nieduże na
działy ziemi, znacznie mniejsze od nadziałów dla chłopów). Wreszcie dymy królewskie
stanowiły własność króla polskiego i były nadawane szlachcie tylko dożywotnio (byli to
właściwie dzierżawcy) z pewnymi wyjątkami.
Korzystano również z innych źródeł. Do ważnych należały testamenty znajdujące
się w dużej liczbie w księgach grodzkich żmudzkich oraz w różnych zbiorach archiwal
nych i wydawnictwach źródłowych.
Osobna uwaga odnosi się do źródeł internetowych. Wykorzystano stosunkowo nie
wiele tego typu źródeł. Są to najczęściej wywody szlachty z przełomu XVIII i XIX w.,
przede wszystkim z Litewskiego Archiwum Historycznego w Wilnie (LVIA), które
można uzyskać bezpośrednio w Archiwum. Oprócz opracowań amatorskich o mini
malnej wartości poznawczej znajdują się tam także opracowania naukowe, choć dość

9 Rejestry podymnego W. Ks. Litewskiego. Księstwo Zmudykie 1690 r., s. 8—14.
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rzadko. Przydatne okazały się również publikacje internetowe trudno dostępnych arty
kułów badaczy litewskich.
Z powodów praktycznych tylko w niewielkim stopniu przeprowadzono kwerendę
w aktach grodzkich i ziemskich żmudzkich. Jak pokazała wstępna kwerenda tych akt,
jest to wartościowe źródło informacji, które zostanie wykorzystane w znacznie więk
szym stopniu w pracy nad serią II tego herbarza. Podobna uwaga odnosi się do cen
nego opracowania Henryka Łowmiańskiego o wywodach szlachty litewskiej z końca
XVIII w. W tej serii wykorzystano tylko wersję drukowaną tego artykułu. Natomiast
kwerenda archiwalna zostanie przeniesiona do serii II.
Jeszcze uwaga o materiałach z ankiety archiwalnej przeprowadzonej przez Polskie
Towarzystwo Heraldyczne w niektórych archiwach Wilna i Petersburga. Dzięki uprzej
mości Kolegów z tego Towarzystwa miałem dostęp do tych ankiet. Przydatne okazały
się ankiety z Archiwum Historycznego w Petersburgu (RGIA), w których zostały do
brze streszczone wywody szlachty żmudzkiej.
Inne źródła, wykorzystane w herbarzu, zostały zanotowane w Bibliografii.

3. Nazwy osobowe (nazwiska)
Kwestię tę trzeba choćby krótko omówić, bo ma ona ważny wpływ na kształt samego
Herbarza szlachty żmudzkiej. Kluczowym pojęciem jest nazwisko szlacheckie, które jest
podstawowym elementem układu tego herbarza. Przez nazwisko będziemy rozumieć
taką nazwę osobową, która jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Nie jest to spra
wa tak prosta, jak mogłoby się wydawać.
W świetle popisu wojskowego 1621 r. rzuca się w oczy, że bardzo często szlachta
żmudzka nie miała jeszcze ukształtowanych nazwisk. We wspomnianym spisie notuje
się ogromną liczbę nazw osobowych, będących patronimikami jak: Andrzejewicz, Bałtromiejewicz, Hrehorowicz, Jakubowicz, Janowicz (szczególnie liczni), Jurewicz, Juszkiewicz, Ławrynowicz, Łukaszewicz, Maciejewicz, Marcinowicz, Mikołajewicz (bardzo
liczni), Pawłowicz, Piotrowicz (jw.), Stanisławowicz (jw.), Stefanowicz, Szymkiewicz,
Tomaszewicz, Walentynowicz i Wojciechowicz. Tu rodzi się jeden z głównych proble
mów: czy wymieniona wyżej nazwa osobowa to nazwisko, czy patronimik (tj. imię ojca
z ruską końcówką —owicz)? W pierwszym przypadku było dziedziczone przez dzieci
(było więc stałe), a w drugim zmieniało się z pokolenia na pokolenie, zależnie od imie
nia ojca (nie miało cechy stałości). W omawianym popisie 1621 r. nie ma pewności, czy
chodzi o nazwisko, czy o patronimik. Nie można tego udowodnić z braku informacji
o pokrewieństwie różnych osób. Można jedynie wyrazić przypuszczenie, że w zdecydo
wanej większości przypadków w 1621 r. były to patronimiki, a nie nazwiska. Wydaje się,
że był to jeszcze refleks stosunków z poprzedniego wieku. Wiadomo bowiem skądinąd,
że ewolucja od nazwy osobowej do nazwiska biegła najczęściej przez likwidację patronimika lub uznanie go za nazwisko w pewnym momencie.
Podstawę do dalszych rozważań dostarcza dopiero taryfa 1667 r., która przedsta
wia inny okres w dziejach nazwiska szlacheckiego na Żmudzi. O znaczeniu tej taryfy do
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badań z zakresu antroponimii już pisano: chodzi o względne bogactwo informacji ge
nealogicznych, a konkretnie o nazwy osobowe ojców i synów. We wspomnianej taryfie
regułą było występowanie typowej nazwy osobowej szlachty:
1. Imię + nazwisko
2. Imię + patronimik + nazwisko. Dość rzadko była odwrotna kolejność: nazwi
sko + patronimik, np. Hrehory Kotkowski Janowicz czy Andrzej Wismont Maciejewicz.
W obu przypadkach sprawa jest prosta. Niemniej jednak sytuacja nieraz się komplikuje,
gdy dwa człony nazwiska przpominają patronimik, np. Hrehory Jurkiewicz Ławryno
wicz z Pokłon. W tej miejscowości spisano też „Jewę” (tj. Ewę) Janównę Jurkiewiczównę, stąd przyjęto, że nazwiskiem jest „Jurkiewicz”.
Odstęstwa od tej reguły były nieliczne, znaleziono zaledwie kilka takich przypad
ków, które niżej podam:
1. Adam Radwilowicz na miejscu ojca Macieja Szymanowicza. Prawdopodobnie
mamy tu do czynienia z manierą pisarza taryfy, który opuszczał nazwisko w przypadku
pisania o ojcu i synu, gdy raz już wymienił to nazwisko. W tym przypadku pisarz zapew
ne pominął nazwisko „Radwilowicz” po patronimiku ojca (Szymanowicz).
2. Krzysztof Dowiat na miejscu Krzysztofa Berżańskiego rodzica z Berż.
Jest to podobny przypadek do poprzedniego. Można jedynie dodać, że podanie na
zwiska „Dowiat” przy ojcu, który miał to samo imię jak syn było dość niezręczne i mo
gło prowadzić do nieporozumień. Dodatkowo nazwisko „Berżański” nawiązywało do
posiadanych dóbr Berże (w pow. wielońskim) i ułatwiało identyfikację danej osoby. Jest
to również przykład formowania się nowego nazwiska.
3. Wojciech Augustinowicz na miejscu rodzica Krzysztofa Hrehorowicza.
Sprawę trudno jest wyjaśnić. Najpewniej chodzi o nazwisko „Augustinowicz”, któ
re opuszczono, zgodnie ze wskazaną wyżej manierą, w odniesieniu do ojca. W tym przy
padku forma „Hrehorowicz” byłaby patronimikiem, a nie nazwiskiem. Należy dodać,
że na Żmudzi w tym czasie notowano zarówno Augustynowiczów (Augustinowiczów),
jak i Hryhorowiczów (Hrehorowiczów itp.).
4. Wojciech Rumsza na miejscu Jerzego Wędkowicza rodzica.
Sprawa jest niejasna. Może chodzi o to, że Jerzy Wędkowicz był ojczymem Woj
ciecha Rumszy?
5. Mikołaj Fronckiewicz na miejscu Stanisława Tomkiewicza rodzica.
Sprawa jest również niejasna. Analogicznie do wyżej wymienionego przypadku nr 3 na
leży przyjąć, że chodzi o nazwisko Fronckiewicz, które opuszczono przy nazwisku ojca. Na
Żmudzi notowano w tym czasie zarówno Fronckiewiczów (Frąckiewiczów), jak i Tomkie
wiczów (Tomkowiczów).
6. Marcin Michałowicz Mitrowski na miejscu Mikołaja Mitrowskiego rodzica.
W tym przypadku chodzi najpewniej o zwykły błąd pisarza taryfy: zamiast „Michał” na
pisał „Mikołaj” przy nazwisku ojca lub zamiast „Mikołajewicz” napisał „Michałowicz”,
co nieraz się zdarzało.
7. Adam Janowski na miejscu ojca Stanisława Janowicza. Przypadek chyba najłatwiej
szy do wyjaśnienia, mamy do czynienia z polonizacją nazwiska: z Janowicza na Janowski.
8. Jerzy Bucewicz na miejscu rodzica Kazimierza Kasperowicza.
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Prawdopodobnie jest to przypadek podobny do wymienionego wyżej nr 1.
Zatem w największej liczbie omówionych przypadków mamy chyba do czynienia
z manierą pisarza tej taryfy. Sąd ten należy uzupełnić o to, że pewną rolę mógł odegrać
brak stabilizacji nazwiska szlacheckiego w tym czasie.
W dalszych rozważaniach zostaną przedstawione następujące kwestie:
1. Nazwiska dwuczłonowe (podwójne).
2. Nazwiska trójczłonowe i inne.
3. Nazwiska z przydawkąpochodzeniową.
4. Nazwiska kobiet.
Ad 1. Nazwiska dwuczłonowe (podwójne) spotyka się stosunkowo często. Jest ich
na pewno ponad 50. Nie wymieniając ich, można wyodrębnić kilka rodzajów:
a) nazwisko rodowe + nazwisko rodowe, np. Szondzia Duseyko. Forma dość
często spotykana.
b) patronimik + nazwisko rodowe, np. Paszkiewicz Narwoysz. Może być kolejność
odwrotna Patronimik w tym przypadku to nazwisko.
c) patronimik + nazwisko odmiejscowe, np. Kiernożewicz Gierulski (od Gieruli).
d) nazwisko rodowe + nazwisko odmiejscowe, np. Szołtmir Niewiardowski (od
Niewordzian). Forma również dość często spotykana.
Ad 2. Nazwiska trójczłonowe stanowią rzadkość. Są to:
a) Marcin Żaga Wierbowicz Narwoysz, syn Błażeja Narwoysza.
b) Paweł Piotrowicz Michałowicz Iszłostak, syn Piotra Michałowicza Iszłostaka. W tym przypadku nazwisko syna jest konsekwencją pisowni nazwiska ojca
z patronimikiem.
c) Jan Tit Burcewicz Pogiński z Pogiów. Jest to właściwie nazwisko podwójne
uzupełnione o nazwisko odmiejscowe (od posiadanych dóbr Pogie).
d) Kazimierz Stanisławowicz Piotrowicz Witkiewicz. Prawdopodobnie nazwi
skiem jest „Witkiewicz”, ale po co podano tak szczegółową genealogię?
e) Jan Szymonowicz Bałtromiejewicz Rymwidowicz Ejgird, czyli nazwisko czteroczłonowe: patronimikiem jest Szymon, awonimikiem Bałtromiej, ale dalsze
człony tego nazwiska budzą wątpliwości.
Ad 3. Nazwiska z przydawką pochodzeniową są ważne dla badań historyczno-genealogicznych. Bliżej będzie o nich mowa przy poszczególnych rodzinach. Oto ich ze
stawienie w układzie alfabetycznym:
z Andruszka Bogdanowicz, Goylewicz
z Bartoszewicza Miłoszewicz
z Beniusza Szymkiewicz
z Bohdana (Bogdana) Janowicz, Rynkszelewski, Towiański
z Bortka Stańczyk
z Botka [Butka?] Narkiewicz
z Bugienia Lutyk, Drąsutowicz
z Burneyków Domeyko
z Butkiewicz Kimont
z Chrzczona Blinstrub, Goyżewski (z Chrzczonowa), Margiewicz
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z Czesna Kuszleyko
z Dargwiła (Dargwały) Narutowicz
z Derkinca [w tekście: Defkinc] Mętryk
z Dowgiały (Dowgiałowicza) Micewicz
z Dowiata (?) Szawłowski
z Dowmonta Żakiewicz
z Dowpada (Dowpulta) Rosieński, Żolok
z Draba Drabowicz
z Drawdzika Darguż
z Drogomira Dowbor
z Drusieyka Monkiewicz
z Dyma Pukiński
z Dymida Suchoborów [może chodzi o miejscowość?] Krassowski
z Eybarta Mielwid
z Eytwida Dobszewicz, Lukowicz
z Fursa Piotrowicz
z Garbucia Rudziewicz
z Gaudyka Opulski
z Gerwida (Gorwida) Burba
z Giedmina Algmin, Platuść
z Giedmonta [Życki] Ottowicz
z Giedowga (lub Giedgowda) Mackiewicz, Przyałgowski, Szetkiewicz
z Giedygołda Orwid
z Gieysztowta (Giesztowta) Bernatowicz, Skowzgird,
z Giezgiełowca zob. z Kieżgajły
z Giniata (Giniatowicza) Igor, Piłsudski, Wizgin
z Ginwił (Ginwiłowicza) Kłusztyk, Noreyko
z Girskowda Konopiński
z Gostowta (Gosztowta) Giedwil, Ożyński
z Gotowta Białobrzeski, Giedwil, Laudański, Niewiardowski,
z Imbraima Strasz
z Iwaszka Iwaszkiewicz, Uwoyn
z Jadowga Lawcewicz
z Jaka Woynowicz, Woyszwilo
[z] Jakonta Putrament
z Jakubowicza (?) Augustynowicz. Zob. niżej,
zjandrycza (Jandrecza) Rafanowicz
z Janka Niewiardowski
z Jankowa Jankowski
z Juca Płuszczewski
z Judkiewicza (Judka) Niewiardowski
z Juszka Gudman
z Juszkiewicza Kupść
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z Kiborta (Kibortowicza) Jurewicz, Ruk
z Kiezgajły Lenartowicz (z Giezgiełowca), Szemiot
z Kławsza Tomkowicz
z Knieczuna Tondziagolski
z Kontryma Domeyko
z Koreywa [w tekście: Keweywa] Wołodko
z Kucz Butrymowicz
z Kumpika Jurewicz
z Kurzełka [pewnie przekręcona] Towtkiewicz
z Lizda Abramowicz
z Łabunowa Dowiat
z Mila Mosiey
z Milkonta (Milikonta) Narwoysz, Rodowicz
z Miłosza Nowicki
z Mindowga Kiewnarski
z Mingayła Mongird
z Minmonta Iszliński, Pacewicz (z Minmonta z Margulca)
z Mitka Niekrasz
z Moncza Bucewicz
z Mongałów Drowdwił
z Montwida (Monwida) Adamowicz, Białłozor
z Moscia Woytkiewicz
z Możeyka Montwid(owicz), Pikielewicz
z Narwoysza Dyszlewicz, Jurewicz, Niekrasz, Paszkiewicz
z Nielinka (Nelinga) Woynowicz
z Norwiła (Norwiłła) Giedmin, Ukryn
z Olechna Błuś
z Otowiczów Życki
z Paca Widmont, Wiekiewicz
z Pacewicza Lauda (Lawda), Ostrowski
z Peka Narbut
z Perekinta [raczej Perkinta] Nargiełowicz
z Petka Dymowicz, (z Petka Bortka) Demontowicz, Nurkiewicz, Urniaż
z Płacza Szymkiewicz
z Prekinta Bałtromiejewicz
z Proszcza Medeksza
z Pycha Kukiewicz
z Ramonta Noreyko
z Roszcza Beniuszewicz
z Ruszla Rupeyko
z Rymki Domaszewicz
z Rymsza Piłsudski
z Siekierza (Szykierza) Szykier
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[z] Skipor Gineytowicz. Sprawa jest wątpliwa.
[z] Skucz zob. z Kucz
z Staszków Staszkiewicz
z Steygwila Laudański
z Styrpeyki Butkiewicz
z Syriata Legaczyński
z Szymka Girdwoyn
z Tarła Jawtok
z Tarwida Syrewicz
z Tehodorajan Danilewicz
z Teywiła Laskowski
z Tita (Tytta) Pagiński
z Tomkiewicza Dowbor
z Totwiła (białoruski: Tatwilo, może Towtwilo) Balcerowicz
z Towdwiła (Towtwiła) Blinstrub
z Towtka Bohusz
z Tulsza Miłaszewicz Syrtowt
z Wencka Węckiewicz
z Wicz Baniewicz
z Wieża Piotrowicz
z Wilgayła (Wilgieła) Staszewicz
z Willa (Willusa, Wiłoycia, Willi) Dowiat
z Wilka Szczepowicz
z Wimbora Dyrda
z Wismonta Iwaszkiewicz
z Witorta Rekosz, Rymgayło, Szymkiewicz, Towtowicz
z Wizbora Bohdanowicz, Dowiat, Paszkiewicz
z Wizginta Giniat
z Wołodkiewicza Mickiewicz
z Worona Woronowicz
z Woytka Rodowicz
z Wysogina Walentynowicz
z Zegrza (Zgrza) Wolmiński
z Żalgi (?) Węcewicz
z Żutowta Jamont
Wątpliwości budzi następująca fraza: Kazimierz Augustynowicz z Jakubowicza na
miejscu Bartłomieja Jakubowicza. Czy kluczowy zapis „z Jakubowicza” to: przydawka
pochodzeniowa od Jakuba (ściślej od Jakubowicza), czy awonimik (imię dziadka poda
wane w dopełniaczu, tj. z literą „a” na końcu), czy wreszcie nazwa miejscowa „Jakubowicze”, gdzie dawniej mieszkali Jakubowicze [jednak w tym przypadku powinien być
następujący zapis: z Jakubowicz],
Należy dodać, że nieraz opuszczano literę „z” przy przydawce pochodzeniowej, tworząc
podwójne lub potrójne nazwisko, np. Giedowg Przyałgowski i z Giedowga Przyałgowski.
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Osobno trzeba zasygnalizować, że używano również przydawki odmiejscowej.
Przykładowo: Kotowski z Kotowic [w pow. łęczyckim], potem z Podubisia [w pow. rosieńskim na Żmudzi]. Była to szlachta polska. W sumie sprawa używania tej przydawki
to temat na odrębne opracowanie, którym zamierzam się zająć w przyszłości.
Ad 4. Nazwiska kobiet to również temat na dłuższe badania. Typowy schemat ta
kiego nazwiska był następujący: imię + nazwisko panieńskie + imię męża z dodaniem
końcówki —owa + [czasem] patronimik męża + nazwisko męża. Przykład: Marianna
Bartoszewiczówna Pawłowa Bogdanowiczowa Rynkszelewska, czyli Marianna była cór
ką Bartoszewicza i żoną Pawła Bogdanowicza Rynkszelewskiego. Czasami dodawano
jeszcze imię ojca, np.: Katarzyna Janowiczówna [imię ojca Jan] Kolotowska Teodorowa
Rosientowa (?). W wersji maksymalnie skróconej podawano tylko imię żony i nazwisko
męża, np. Zofia Temelewiczowa.
Sytuacja komplikowała się w przypadku kobiet kilkakrotnie wychodzących za mąż,
kiedy dodawano następujące określenia przy nazwisku: teraźniejsza i bywsza. Przykład:
Krystyna Andrzeykiewiczówna bywsza Janowa Żołokowa, a teraźniejsza Krzysztofowa
Goyżewska. Kończąc te krótkie uwagi, należy podnieść, że stosunkowo często pojawiają
się tu błędy przy staropolskich końcówkach nazwisk panien (-ówna) i mężatek (-owa).
Przykład: Zofia Krzysztofowa [zamiast: Krzysztofówna] Jamontówna Janowa Jakowiczowa, która była żoną Jana Jakowicza. Można wręcz odnieść wrażenie, że piszący nie
znali reguły odróżniającej nazwisko panny od mężatki, tak tu wiele błędów.

4. Uwagi końcowe
Przy opracowaniu wymienionych wyżej źródeł postępowano zgodnie z zasadami wy
dawniczymi dla źródeł historycznych z doby nowożytnej. W pisowni nazw geograficz
nych dokonano nieznacznej modernizacji, szczególnie tych, pisanych po rusku. Przy
kładem takiej modernizacji niech będzie miejscowość Pluszcze, nazwa powszechnie
używana przynajmniej od początku XVII do początku XX w., która w źródłach ruskich
brzmiała „Pluszczy”.
Problemem jest miejsce przecinka w nazwach geograficznych. Najczęściej mamy do
czynienia z ciągiem nazw miejscowych bez użycia przecinka. W rezultacie nie wiadomo,
czy chodzi o jedną, czy o kilka miejscowości, które powinny być oddzielone przecinkiem
według dzisiejszych reguł. Jest mało prawdopodobne, by jedna miejscowość liczyła pięć
lub więcej członów. Natomiast jest faktem, że na ogół dominowały nazwy dwuczłonowe:
nazwa ogólna, wspólna dla różnych nazw i nazwa szczegółowa. Przykładowo — Rosz
czę Kiebowicze: Roszczę to była nazwa ogólna okolicy szlacheckiej, a Kiebowicze to na
zwa szczegółowa, część wspomnianej okolicy zamieszkałej kiedyś przez Kiebowiczów czy
Kiebojciów W niniejszym herbarzu przyjęto zasadę, że przecinki wprowadzano do tekstu
tylko w dwóch przypadkach: gdy były w tekście źródłowym lub gdy można było ustalić,
że chodzi rzeczywiście o różne dobra na podstawie wiedzy historycznej.
Osobno trzeba wspomnieć o pisowni nazw powiatów żmudzkich, których forma
źródłowa była zmienna w XVI—XVII w Tak więc w przypadku powiatu użwenckiego
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przyjęto nazwę historyczną, nawiązującą do położenia za rzeką Wentą i języka litewskiego
[uż oznacza za] — użwencki. Nieznacznie zmodernizowano nazwy kilku dalszych powia
tów: kroskiego (zamiast krozkiego), jaswońskiego (zamiast jaswoyński), tendziagolskiego
(zamiast tędziagolskiego czy tondziagolskiego), połongowskiego (zamiast połągowskiego: nazwa Połąga, zamiast starszej Połongi, jest dość późna).
W odniesieniu do nazwisk nie zastosowano z reguły ich modernizacji. Podstawą
pisowni nazwisk były źródła: najczęściej ruskie lub polskie, rzadziej łacińskie. Często
opierały się one na formach litewskich. Jednak nazwiska zlituanizowane w XX w., jako
niehistoryczne, nie mogą stanowić podstawy do ustalenia właściwej formy nazwiska.
Tak więc forma źródłowa nazwiska była formą podstawową. Jedynie w komentarzu
własnym ta źródłowa forma nazwiska była nieznacznie modernizowana zgodnie z osta
teczną formą historyczną danego nazwiska, utrwaloną w polskich herbarzach z końca
XIX i początku XX w. W każdym przypadku był jednak odsyłacz od formy źródłowej
nazwiska do formy historycznej („herbarzowej”). W praktyce sprawa nie jest tak pro
sta, ponieważ w samych herbarzach jedno i to samo nazwisko było notowane na kilka
sposobów. Typowym przykładem jest pisownia nazwiska z tradycyjną literą „y” zamiast
późniejszego „j”, np. Mineyko, a nie Minejko. Jednak w źródłach ruskich ta forma na
zwiska brzmiała „Minejko” i tak zapisywałem ją przy analizie źródeł. Natomiast w ko
mentarzu historycznym i haśle głównym, będącym podstawą do umieszczenia nazwiska
w odpowiednim miejscu herbarza, będzie tradycyjna forma „Mineyko”.
Zgodnie z tą zasadą pisano imiona: Bałtromiej (pisownia ruska źródłowa), a nie
Bartłomiej (pisownia polska, późniejsza), którą zastosowano jedynie w komentarzu.
Stąd często używano ruskich imion (Juri, Hryhory, Matys, Pietr itp.), nie polszcząc ich.
Nawet w przypadku ewidentnych polskich nazwisk, ale pisanych w języku ruskim, przyj
mowano tę formę nazwiska.
W tym kontekście należy przypomnieć banalną prawdę, że językiem urzędowym
w W Ks. Litewskim był najpierw ruski, potem polski. Ten ostatni stał się językiem urzę
dowym w państwie litewskim formalnie dopiero w 1697 r., ale faktycznie nastąpiło to
znacznie prędzej, w zasadzie na początku XVII w. lub nawet wcześniej. Stąd pisownia
nazwisk musi być przystosowana do języka urzędowego, państwowego, obowiązujące
go w tym państwie i wszelkie odstępstwa od tej reguły grzesząbłędem ahistoryzmu. Ty
powym przykładem jest XX—wieczna lituanizacja nazwisk historycznych sprzed końca
XVIII w., która jest, niestety, normą w nauce litewskiej. Należy jednak dodać, że ostat
nio obserwuje się w nauce litewskiej interesujące zjawisko podwójnej pisowni nazwiska
historycznego: formy zlituanizowanej przez badacza z XX—XXI w. i formy historycznej
(praktycznie w języku polskim) w nawiasie. Jest to jakiś kompromis.
Uwaga co do stosowania nawiasów Nawiasy kwadratowe używano w dwóch przy
padkach: dokumentacji niektórych ważnych ustaleń, gdzie pełniły funkcję przypisów
oraz własnych komentarzy. W tym ostatnim przypadku chodziło o polemikę z dany
mi źródłowymi, też zamiast przypisów, lub uzupełnienie pewnych faktów skądinąd.
Ten ostatni przypadek najczęściej występował przy omawianiu lokalizacji określonych
nazw geograficznych, często przy wykorzystaniu Slovara (zob. Wykaz skrótów). Nawias
kwadratowy w tekstach źródłowych oznacza ingerencję w tekst: jego uzupełnienie, po
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lemiczną uwagę lub własny komentarz. Z kolei nawiasy okrągłe używano w innych sy
tuacjach, np. dla wyjaśnienia pewnych spraw omawianych w danym miejscu, które nie
miały charakteru własnego komentarza.
Problemem są nazwiska, czy raczej patronimiki, w odniesieniu do końca XVI w.
w aktach ziemskich żmudzkich. W mniejszym stopniu problem ten dotyczy obu popi
sów wojskowych XVI w. z 1528 i 1567 r. Przykładowo jest tam ogromna ilość infor
macji o różnych Janowiczach czy Pietkowiczach (Petkowiczach), którzy najczęściej nie
mieli nic wspólnego z rodzinami Janowiczów czy Pietkowiczów (Petkowiczów). Gdyby
wykorzystać wszyskie informacje o nich znajdujące się we wspomnianych źródłach, to
nasza praca znacznie by się rozrosła i przypominała książkę telefoniczną, a praktycznie
niewiele lub nic nowego nie wniosłaby do tematu. Przyjęto więc zasadę, że uwzględnio
no tylko te informacje z akt ziemskich żmudzkich XVI w., które znalazły potwierdze
nie w taryfie 1690 r., tj. gdy dana osoba, np. Piotr Mikolajewicz, była notowana w tych
samych dobrach w końcu XVI w. i w 1690 r. W takiej sytuacji istnieje duże prawdopo
dobieństwo, że chodzi o jedną i tę samą rodzinę, w tym przypadku Mikolajewiczów.
Za przyjęciem daty 1690 r. jako kryterium przemawia to, że właśnie w samym końcu
XVII w. obserwuje się wyraźne odejście od patronimików jako nazwisk i stabilizacji na
zwisk. Tego zjawiska jeszcze nie widać w taryfie 1667 r. Jednak w konkretnych sytu
acjach nieraz rezygnowano z tej zasady. Tak było w przypadku gdy w aktach ziemskich
żmudzkich XVI w. notowano tylko kilka informacji o danej rodzinie. Wykorzystywano
też inne informacje z tych akt, które miały pewne znaczenie dla genealogii, np. dane
o ojcowiźnie czy przodkach rodziny.
Komentarza wymaga jeszcze problem przynależności powiatowej określonej miej
scowości. Otóż w literaturze, np. w herbarzu Ciechanowicza, popełnia się nieraz ewi
dentne błędy przy określaniu przynależności powiatowej określonej miejscowości. Są to
błędy dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, błędnie zakłada się tożsamość dawnej Żmudzi
z późniejszą gubernią kowieńską, utworzoną w 1842 r. Gubernia ta objęła jednak dużo
większy obszar, dochodząc na północnym wschodzie nawet do Wileńszczyzny (powiat
jezioroski, czyli dawny brasławski). Nieraz zdarza się zaliczanie powiatu upickiego czy
kowieńskiego do historycznej Żmudzi, co jest ewidentnym błędem.
Drugi błąd z tego zakresu dotyczy braku wiedzy o podziałach administracyjnych
na Żmudzi w XVIII i XIX w. Tu krótkie wprowadzenie do tematu. W XVI—XVIII w.
na Żmudzi było 29 powiatów żmudzkich. W czasach stanisławowskich w 2. połowie
XVIII w. ten stary podział został najpierw zmieniony na dwie repartycje sądowe: rosieńską w stołecznych Rosieniach i telszewską w Telszach (od 1775 r. przeniesiono ją
do Szawli, głównego miasta ekonomii szawelskiej) w 1764 r. Następnie reforma admini
stracyjna z 1791 r., tuż przed rozbiorem państwa polsko-litewskiego, wprowadziła po
dział Żmudzi na trzy repartycje: rosieńską, szawelskąi telszewską. Ten podział utrzymał
się w XIX w , zmieniła się tylko nazwa: powiat zamiast repartycja. Później doszły jeszcze
pewne zmiany granic powiatowych.
Należy jeszcze dodać, że odczytanie niektórych nazwisk, rzadziej imion, oraz nazw
geograficznych było trudne lub wręcz niemożliwe. Wynikało to z dwóch powodów:
błędów pisarza (pisarzy) tej taryfy oraz jej stanu: miejscami uszkodzonej, niechlujnego
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lub niewyraźnego zapisu itp. Niżej zestawię najczęstsze problemy z odczytem niektó
rych nazwisk:
1. Berżański i Bużański.
2. Daniel i Dawid, nieraz nie można odróżnić obu imion.
3. Jasiewicz i Jusiewicz, głównie z tego powodu, że litera „u” może być odczytana
jak „a” w razie niestarannego zapisu. Podobnie: Jasowicz i Jusowicz.
4. Jacewicz i Jucewicz, jw. Sprawę komplikuje fakt, że na Żmudzi notowano oby
dwie rodziny.
5. Janowicz i Junowicz, jw.
6. Jutkiewicz i Sutkiewicz (oraz Judkiewicz i Sudkiewicz), podobieństwo zapisu du
żych liter „S” i „J” oraz istnienie obydwu rodzin na Żmudzi.
7. Lalewicz, Lelewicz, Lilewicz i Lulewicz.
8. Mickiewicz i Michniewicz, łatwo o pomyłkę.
9. Narkiewicz i Nurkiewicz, jw. Sprawę dodatkowo komplikuje nazwisko Skurkiewicz, notowane na Żmudzi, które łatwo pomieszać z Nurkiewiczem.
10. Perskowd i Puskowd.
11. Siucił i Szucił i kilka innych.
12. Stancewicz i Staniewicz i inne.
Omówić trzeba jeszcze dwie kwestie techniczne: ustalenie miejscowości w taryfach
dymów, gdy pominięto tam nazwę miejscowości oraz kolejność wymieniania rodzeń
stwa w wywodach według dat urodzenia. W pierwszej sprawie przyjęto zasadę, że w na
wiasie kewadratowym podawano informację o pochodzeniu danego szlachcica z miej
scowości z poprzedniego wiersza i opatrywano ją znakiem zapytania. Druga sprawa jest
bardziej skomplikowana. Na ogół w wywodach podawano kolejność rodzeństwa w da
nym pokoleniu zgodnie z zasadą chronologii, tj. według daty urodzenia. Niestety, nie
raz były odstępstwa od tej zasady, co mogło wynikać z różnych przyczyn: albo niekon
sekwencji autora wywodu, albo przyjęcia zasady odrębnego przedstawiania mężczyzn
i kobiet, albo też wskutek zwykłej pomyłki. Ta ostatnia możliwość jest niepokojąca.
Pomyłka może wynikać z błędu autora wywodu lub z błędnego odczytania daty przez
badacza. Wydaje się jednak, że ta ostatnia możliwość, aczkolwiek możliwa, jest stosun
kowo rzadka. Ogólnie należy chyba stwierdzić na podstawie analizy wielu wywodów, że
w większości wypadków mamy do czynienia z pomyłkami autorów tych wywodów. Nie
raz są one niezgodne z logiką i prawdopodobieństwem. W ramach jednego pokolenia
różnice wieku między najstarszym a najmłodszym sięgają bowiem 40—50 lat, a różnica
między pokoleniami: ojciec—syn wynosi nieraz 15—20 lat. Spotyka się również ojców,
którzy skończyli 70 i więcej lat. Ostatecznie przyjęto zasadę chronologii w kolejności
poszczególnych członków danego pokolenia, a w wątpliwych przypadkach sygnalizo
wano problem w nawiasie kwadratowym.
Wyjaśnienia wymaga jeszcze użycie skrótu w opisie źródeł. Na przykład w przypad
ku: „ODVCA, vyp. 1, s. 7-95,11-159 (...)” pierwsza liczba oznacza nr strony, a druga
po myślniku — nr regestu na tej stronie.
Na końcu pracy został umieszczony słowniczek terminów historycznych, używa
nych w tym herbarzu, głównie w tekstach źródłowych.
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Wykaz skrótów

A — Archiwum
AA — Album Academicum: Hasselblatt A., Otto G., Album Academicum der kaiserlichen
Universität Dorpat, Dorpat 1889
AA, III — Dartu Ülikooli Üliopilaskonna teatmik. Album Academicum Universitatis Tartuensis
1889—1918. Toimetanud Richard Kleis, T. 1-3, Tartu 1986—1988
AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AP — Album Polonorum, maszynopis w Archiwum Archidiecezjalnym w Warszawie,
Konwent Polonia nr 6. Nowsze wersje są w Internecie: wyd. 6 uzupełnione
według stanu badań z grudnia 2008 r.
AR — Archiwum Radziwiłłowskie w AGAD
AV— Alphabetisches Tirgeichnis des Immatrikulierten des Universität Dorpat von 1802 bis 1889
mit genealogisches Erglängungen. Zusammengestellt von Karl Johann Paulsen
bearb. Von M. Bark und L. Starek [kserokopia w Archiwum Historycznym
Estonii w Tartu]
AWAK— Akty igdavaemye I ilenskoju Kommissieju dlja ragbora drenmich Aktor, T. 12,14,24,
25: Vil’na 1883, 1887,1897, 1898
BJ — Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
BN — Biblioteka Narodowa w Warszawie
Dworzecki Bohdanowicz — Dworzecki Bohdanowicz, Herbarz szlachty litewskiej,
rkps LVIA, F 391-9-2782
EAA — Eesti Ajalooarchiiv Tartus (Archiwum Państwowe Historyczne Estonii w Tar
tu), F 402—7—67 (księga immatrykulacyjna)
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Elektorowie królów — Ekktoronie królów Władysława IV, Michała Korybitta, Stanisława Lesz
czyńskiego i spis stronników Augusta III, zestawili Jerzy Dunin Borkowski i Mieczy
sław Dunin—Wąsowicz, Lwów 1910
Elektorzy 1648 r. — VL, T. 4, s. 104
Elektorzy 1669 r. — Chmielewska, s. 262 (12 osób); AGAD, AR, Dz. II, T. 11, nr 1546,
k. 19-24
Elektorzy 1674 r. — VL, T. 5, s. 152—153
Elektorzy 1697 r. — VL, T. 5, s. 432M-33
Elektorzy 1733 r. — LVIA, SA, nr 14529, k. 68-73, 74 (dane A. Rachuby)
Elektorzy 1764 r. — VL, T. 7, s. 117
F — Fond (Zespół archiwalny)
GB — Grzegorz Błaszczyk
GH, Kurland — Genealogisches handbuch der kurländischen Ritterschaft, bearb. von O. Stavenhagen, Bd. 1-2
GH, Livland — Genealogisches Handbuch der L'irländischen Ritterschaft, bearb. von A. Transehe-Rosenect, Bd. 1-2
IA — Istońjos archyvas, T. 1: XVI a. Lietuvos inventonai, Sur. K. Jabionskis, Kaunas 1934
Konfederacja 1704 r. — Konfederacja generalna powiatów skonfederowanych Księ
stwa Żmudzkiego, 1704, rkps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, nr 198,
k. 673-775
Królewszczyzny 1667 r. — rkps LVIA, F SA 3418, k. 175—185
LE — Lietmiiiendkbpedija, T. 1—36: Boston 1953—1969
LI — Lietuvos inventonai XVII a. Dokumenttt ńnkinys, Sud. К. Jabionskis ir M. Jucas, Vil
nius 1962
LKK — Lietuvos kańuomenes kańninkai 1918—1953, T. 2—8: Vilnius 2002—2008
LM — Lietuvos Metrika
LNB — Nacionaline Biblioteka w Wilnie (Biblioteka Narodowa w Wilnie)
LPŻ — Lietuvitipavardfiti ipdynas, T. 1—2, Vilnius 1985—1989
LSP — „Lituano—Slavica Posnaniensia”
LVIA — Lietuvos Valstybinis Istorijos Archyvas (Litewskie Państwowe Archiwum Hi
storyczne)
MACB — Mokslo Akademijos Centrine Biblioteka (Biblioteka Centralna Akademii
Nauk w Wilnie)
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MB — Michał Brensztejn. Jest to kopia taryfy dymów z 1690 r. odpisana przez tego ba
dacza [LVLA, F 1135-6-62 z błędną adnotacją, że chodzi o taryfę z 1667 r.]
ML — Metryka Litewska
MVKL — Metryka Vjalikaga Knjastva lltouk aga
Obdukcja generalska 1661 r. — Obdukcja generalska o grabowaniuprgeg Sgwedów sglachty pow.
telsgewskiego 1661 r. [MACB, F 9—1876]
ODYCA — Opis Dokumenten Viknskaga Central’nago Archiva drevmch aktowych kmg vyp. 1-8:
Vil’na 1901-1912 [cytując, podawano nr strony i regestru, oddzielone myślnikiem]
Oficerowie wojska W. Ks. litewskiego — Oficerowie R gecgypopolitej Obojga Narodów 1777—
1794. Spisy, T. 2, Kraków 1999
Perapis 1528 r. — Perapis vojska l/jalikaga Knjastva IStońskaga 1528 goda. Metryka TWL
kniga 523 (Knigapublicnych p ra li 1). Padrychtavali da druku A. Gruśa, M. Spirydonaü, M. Vajtovic, Minsk 2003. Toż wyd. w: LM, T7es?ją reikaltt knyga 1. Parenge A. Baliulis, A. Dubonis, Vilnius 2006. Tu dodatkowy rejestr części wło
ści telszewskiej na s. 166-167, który pominięto w poprzedniej publikacji
Popis 1567 r. — RIB, T. 33, kol. 1256-1354
Popis rosieński 1589 r. — AGAD, A Tyzenhauzów, G-692. Wyd. w: Ministri histońae.
Pagalbiniai istońjos mokslai lletiw os Didgiosios Kunigaikstystes tyńmuose. Sudarytojai
Zigmantas Kiaupa ir Jolita Sarceviciene, Vilnius 2013, s. 320-322
PSB — Polski słownik biograßcgny, T. 1—48: Kraków 1935—Warszawa 2012
Revizija puść 1559 g. — K em gfa p u ść i perechodov gyeńnych v byvsem I klikom Knjagestve llto vskom v 1559godu, Vil’na 1867
Rewizja płotelska 1569 r. — rkps В PAN w Gdańsku, nr 3150 IV
RIB — Kusskaja lstońceskaja Biblioteka
SG — Słownik geograficgny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. 1—15, Warsza
wa 1880-1902
Sigillata — Metryka litewska. Księga Sigillat 1709—1719, oprać. Andrzej Rachuba, War
szawa 1987
Slovar— Geograßceskij slornr dremej Zomojtskoj gemli X\ 7 stokiija, Sost. I. Sprogis, Vfl’na 1888
Spis Gadona — Spis alfabetycgny wszystkich miasteczek, okolic i wiosek pow. telsgewskiego, w:
M. Gadon, Opisanie powiatu telsgewskiego w guberni kowieńskiej w dawnem Nięstn ie
Żmujdgkiempołogonego, Wilno 1846, s. 141—186
Spis synodów — Spis synodów i sesjiprowincjonalnych Jednoty litew sk iej 1611—1913, Wilno 1913
Spis nchodgcöw g W. Ks. litewskiego — Spis uchodgców g W. Ks. litewskiego w Prusach Ksiąggcych w latach 1655—1656 w gbiorach Geheimes Staatsarchiv Preussischer KulturDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Wykaz skrótów

bestią w Berlinie. Wyd. Sławomir Augusiewicz, „Komunikaty Mazursko-War
mińskie”, 2011 nr 1, s. 97—181
SSNO — Słownik staropolskich napi' osobowych, T. 1-6, Suplement (Г. 7), Wrocław 1965—1987
Suskirstymo żinynas — Lietuvos TSR administracinio—teńtońnio suskirstymo jinynas, 2 dalis,
Vilnius 1976
Tabela Buszyńskiego 1862 r. — I. Buszyński, Opisanie, s. 203—234: Miasteczka, Dwory,
Wioski i Okoüce szlacheckiepow. Rossieńskiego według tabeli marszałkowskiej, 1862 r.
Taryfa woj. trockiego — Rejestry podymnego W. Ks. Titewskiego. WOjewództwo trockie, oprać.
Henryk Lulewicz, Warszawa 2000
Taryfa woj. wileńskiego — Rejestry podymnego W. Ks. Titewskiego. Województwo wileńskie,
oprać. Andrzej Rachuba, Warszawa 1989
Taryfa Żmudzi 1667 r., oprać, własne, niewyd., LV1A, F SA 3234
Taryfa Żmudzi 1690 r. — Rejestry podymnego W. Ks. Titewskiego. Księstwo Żmudykie 1690 r.,
oprać. Grzegorz Błaszczyk, Warszawa 2009
Taryfa Żmudzi 1775 r. — fotokopia z LVIA, F SA 3371
Trzywiorstówka — Voennotopograficeskaja karta Evropejskoj ćasti Rossii, wyd. 1915
(1 : 126 000)
Upiti ir eżerii vardynas — Tietuvos TSR upiię ir ei-enę vardynas, Vardyną sudare В. Savukynas i in., Vilnius 1963
Urzędnicy: woj. trockie — Urzędnicy Wielkiego KsięstwaLitewskiego. Spisy, T. 2: WOjewódytwo
trockie XIV -XV III w., oprać. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk, A. Haratym, Warszawa 2009
Urzędnicy: woj. wileńskie — Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, T. 1: WPjewódp
two wileńskie XIV—XVIII w., oprać. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk,
Warszawa 2004
Urzędnicy: ziemia smoleńska— Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, T. 4: Ziemia
smoleńska i województwo smoleńskie XII —XVIII w., oprać. H. Lulewicz, A. Ra
chuba, P. Romaniuk, Warszawa 2003
Urzędnicy żmudzcy — Księstwo Żmudzkie XV-XVIII w. Urzędnicy Wielkiego Księ
stwa Litewskiego. Spisy, pod red. A. Rachuby [oddano do druku]
Visitationes DS. 1675—1677 — Zemaiciię tyskupo Kazimiero Paco 1675—1677 sudaryti vizjtacijti
aktd. Parenge Mmdaugas Paknys, Vilnius 2011
VL — Volumina kgum. Wyd. Jozafat Ohryzko, T. 3-7, Petersburg 1859-1860
VUB — Vilniaus Universiteto Biblioteka w Wilnie (Biblioteka Uniwersytecka)
ZMRP — Zbiór Materiałów Różnej Proweniencji w AGAD
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ABRAHAMOWICZ ZOB. ABRAMOWICZ
ABRAM O W ICZ
H. ABDANK, TĘPA PODKOWA
T aryfa 16 67 roku

Abramowie.z Jan na miejscu Mikołaja Abramowicza Lądewicza i Stanisława Petkuna z Pobusytulapod{dański] dym 1 wpow. korklańskim
Abramowicz Kazimierz z Kelw 1 dym szlachecki w pow. ujwentskim
Abramowicz Maran, na którego miejscu zpstał spisany Adam Andrzęjendcz z Wegierów dym 1 szlachecki
wpow. W. Dyrwian
T aryf a 1 6 9 0 roku

AbramowiczAndrzęj z W'iekszn i Bordz w pow. potumszewskim [dym] poddański 1
AbramowiczJerzy zitmenia Zelw w pow. ujwenckim [dym]poddański 1
Abrahamowicz [w Kop. 1: Abramowicz] ]an dworzanin JKM. z Korklan Birguławka Warszyliszek
[w Kop. 1: Wirszuliszki] w pow. korklańskim dym poddański 1
Pochodzenie nazwiska jest trudne do określenia, nawiązuje bowiem do biblijnego imie
nia Abraham (Abram), dość często spotykanego w Litwie. Niemniej jednak imienia tego
nie notowano na Żmudzi w popisie wojskowym 1528 r., pojawiło się bowiem później.
Stąd było tu wiele rodzin Abrahamowiczów i Abramowiczów. Do najbardziej
znanych należeli Abrahamowicze na Wornianach (w pow. wileńskim) herbu Lubicz
odm. Jest nikły ślad, który wskazuje na związek Andrzeja Abrahamowicza (zm. 1702?)
skarbnika wileńskiego i członka tej rodziny, ze Żmudzią. Byl on bowiem starostą bezśmierckim na Żmudzi (w pow. wilkiskim), a później osiadł w Czyżowszczyźnie w woje
wództwie wileńskim [Ciechanowiecki, Rachuba]. Jego pierwszą żoną była Helena Billewiczówna, co tym bardziej łączyło go z tą krainą.
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ABRAMOWICZ

Z kolei żmudzcy Abramowiczowie (lub Abrahamowiczowie) pojawili się tu na
pewno w 2. połowie XVI w. w aktach ziemskich żmudzkich. W 1569 r. Szczasny Bar
toszewicz Abramowicz sprzedał część „diedowskago dworca” we włości berżańskiej,
między rzeczkami Dubissą [sic] i Blużem. Jest to interesująca wzmianka, bo wskazuje
na dawne osadnictwo w tej włości, skoro wspomniany „dworec” należał do dziada owe
go Szczasnego. Należy dodać, że spisano go w popisie 1567 r. jako Szczasnego Abra
mowicza z czterema końmi i dwoma drabami we włości berżańskiej, co stanowiło dużą
majętność. Tenże w 1572 r. sprzedał ziemię dworną w Goniprowie we włości kroskiej.
W 1571 r. Jarosz i Jan Abramowicze sprzedali dwie części „Usługowskiego dwor
ca” i części ziemi Jakszyszki. W 1577 r. Hryhory Abramowicz sprzedał część ziemi
dwornej w uroczysku Usługach pod Owszynoju we włości berżańskiej.
W 1588 r. Juri Abramowicz i Szczefan Jurewicz Widiski jako opiekun dzieci z pierw
szego małżeństwa toczyli spór sądowy z Żołtami w sprawie podziału majętności Butkiszki we włości ejragolskiej. W 1589 r. Hryhory Abramowicz wraz ze Stanisławem
Michałowiczem Abramowiczem zgodzili się pozwać Prokopa Smużskiego w sprawie
podziału majętności Ugiany we włości ejragolskiej. W sporze o te dobra uczestniczy
li również Sebestian i Szczasny Michałowicze Abramowicze, mieszkający wówczas
(w 1590 r.) w majętności Awksztelki [włość niezłokalizowana]. Kiedy w 1591 r. strony
zawarły ugodę wymienieni Hryhory i Stanisław Abramowicze otrzymali 2 niwy: Wondzia nad rzeką Upitą i w Pilkolniach koło miasteczka Betygoła we włości ejragolskiej.
W 1590 r. Pietr Abramowicz z żonąjadwigą Stanisławowną wziął w zastaw majęt
ność Kłuksztyki Jankowszczyzna we włości wieszwiańskiej.
W 1594 r. Jan Abramowicz, wojewoda miński, otrzymał od Kiszków majętność
Rumboltyszki [właściwie Romboltyszki] w ziemi Zmudzkiej [we włości kroskiej]. Na
leżał on do znanej rodziny Abramowiczów herbu Lubicz odm., magnackiej [PSB; Cie
chanowiecki, Rachuba].
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Abramowiczów notowano w czte
rech włościach, głównie w berżańskiej, gdzie mieszkali najpewniej od początku XVI w.
Byli jeszcze we włości ejragolskiej (Ugiany), wieszwiańskiej i kroskiej (dość znane dobra
Romboltyszki [SG: Rombortyszki] nad Krożentą w gminie kroskiej (w XIX w.).
Prawdopodobnie ze Żmudzi pochodził zanotowany w aktach unii kiejdańskiej
1655 r. Wojciech Abramowicz, zresztą były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwi
sku. Na pewno byli tu w 2. połowie tego wieku. W taryfie 1667 r. spisano bowiem trzech
Abramowiczów mieszkających w pow. korklańskim i w sąsiednim — użwenckim. Znów
w taryfie z 1690 r. spisano też 3 rodziny mieszkające, oprócz wymienionych powiatów,
jeszcze w pobliskim pow. potumszewskim. Stałym miejscem ich osiedlenia były Zelwy
w pow. użwenckim, w XIX w. to Żelwie (lit. Zelviai) w gminie Błagowieszczeńsk, na po
łudnie od miasteczka Użwenty.
Zwraca uwagę, że wśród sześciu rodzin Abramowiczów (Abrahamowiczów) więk
szość miała po jednym poddanym (4). Należy dodać, że wymieniony Jan Abrahamowicz
był związany z dworem królewskim przed 1690 r., czyli najpewniej z królem polskim
Janem III Sobieskim.
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W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano ich na Żmudzi, bez poda
nia nazwy herbu. Wymieniono Kazimierza Abramowicza pod rokiem 1697, właściciela
dóbr Birzapola w pow. korklańskim. Miał on dwóch synów: Antoniego z Lizda Abra
mowicza i Stanisława, dziedziców Birzapola Wirszuliszek. Z nich Antoni w 1723 r.
miał żonę Barbarę Bortkiewiczównę. Dane te częściowo pokrywają się z danymi z ta
ryfy 1690 r.
W XIX w. Abramowicze w pow. rosieńskim używali herbu Abdank [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 337, 340; Dworzecki Bohdanowicz, к. 1v; ODVCA, vyp. 1, s. 7-95, 11—
159, 20-315, 38-244; vyp. 2, s. 10-161, 54-239, 74-447, 86-24, 161-41; vyp. 3, s. 93-44, 142-323; Popis
1567 r., kol. 1317. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Polskie rody, „Magazyn Wileński”, 1996 nr 5, s. 21; A Cie
chanowiecki, A. Rachuba, Rys genealogiczny rodziny Abrahamoiiicyoii’ na Wornianach, „Przegląd Wschodni”, T. 2,
z. 3: 1992—1993, s. 599—600 (Jan), 603—604 (Andrzej); LPŻ, T. 1, s. 59: Ahramavicius; Lowmiariski, Wykay^
s. 37; PSB, T. 1, s. 13: Abramowicz Jan; Uruski, T. 1, s. 3, 5—10.

ABRAMOWSKI
P opis 16 2 1 roku

Abramowski Paweł ^ «qw/jnikami] po kozacku koń 1 w pow. mlkiskim
Nazwisko rodziny jest spolonizowaną formą znanego na Żmudzi nazwiska Abramo
wicz (zob.), utworzonego przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Było
mało popularne na Żmudzi, skoro jest tylko jedna wzmianka z 1621 r.
ABZELTIS
T aryfa 16 67 roku

Abyeltis Adam JanowiczzJawgielów dym 1 szlachecki w pow. wiekńskim
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, prawdopodobnie pochodzi od apjelti,
czyli „okłamywać”, „oszukiwać”. Jest więc pochodzenia przezwiskowego [LPŻ].
Rodziny nie notowano w polskich herbarzach, a w źródłach XVII w. pojawiło się
tylko w taryfie 1667 r. w jednej rodzinie w pow. wielońskim, bez poddanych.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 116: Apżeltis.

ACYCYN (ACICIN, OCYCYN)
T aryfa 16 67 roku

Acicyn PioĄr] Miko/ajewicz na miejscu Stanisława Jagowda z Drabu/awka dym 1 szlachecki w pow. korAcycyn [w tekście: Ocycyn] Kipysytof na miejscu Mikołaja Ocycyna z Poszyła 1 dym szlachecki w pow.
korszewskim
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ADAMKIEWICZ

T aryfa 16 9 0 roku

Асуcyn [w Kop. 1: Acicien] Zygmont -y okolicy Michałajcie wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Асуcyn Piotr z Drabuławkia wpow. korspewskim z 1 dymem szlacheckim, w którego imieniu nystąpił Krzysz
tof Jagowd
Nazwisko jest zapewne pochodzenia ruskiego. Brak jest tego nazwiska w polskich her
barzach.
Notowano ich jednak w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1599 r. Mikołaj
Stanisławowicz Acecyn darował swojej żonie Alżbietie Matiejewnie dwie części majęt
ności Acecyny w Poszylach we włości korszewskiej. Później była mowa o dwóch rodzi
nach (może ojcu i synu?) w 1667 i tyleż w 1690 r. Nie mieli poddanych, nie piastowali
żadnych urzędów. Mieszkali głównie w pow. korszewskim, a w 1690 r. także w sąsied
nim pow. kroskim.
Nazwa „Aceciny” wystąpiła w aktach ziemskich żmudzkich w XVI w. jako majęt
ność we włości korszewskiej. W taryfie 1690 r. były to Poszyle Acycyn. W 1862 r. była
to wieś w parafii Poszyle w pow. rosieńskim. W końcu XIX w. Giedminowie mieli tu
65 dziesięcin ziemi [SG]. Osada ta była notowana jeszcze na Trzywiorstówce jako okoli
ca Acicinja na południowy zachód od Poszyła (lit. Paśile), w XIX w. miasteczka na pół
nocny wschód od Kołtynian. Dzisiaj nie istnieje.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 139—197; SG, T. 15, cz. 1, s. 7: Acacino; Skwar, s. 15: Aceciny.

ADAMKIEWICZ
T aryfa 1 6 9 0 roku

Adamkiewicz Kaźmierz z Lelispeki рргруkupli z Bumów w pow. korszewskim dymówpoddańskich 5
Nazwisko rodziny pochodzi od biblijnego imienia Adam. Adamkiewicz to patronimik
od tego imienia. Imię to rzadko występowało na Żmudzi, w świede popisu wojskowego
1528 r.: było na 28—30. miejscu i było użyte 9 razy (0,6%) [Cimnaite].
W Litwie było wiele rodzin nawiązujących do tego imienia, w tym Adamkowicze, Adamkiewicze i Adamowicze. Rodziny Adamkiewiczów nie notowano na Żmu
dzi. Najpewniej jest to rodzina tożsama z Adamkowiczami (zob.), znanymi na Żmudzi.
Wspomniany Kazimierz Adamkiewicz, mając 5 dymów chłopskich w 1690 r., należał
do średniozamożnej szlachty.
Zdaniem Kojałowicza, „rodzina kwitnie na Żmudzi” i nie była tożsama z Adamko
wiczami. Dalej wymienił jednak Piotra, podsędka żmudzkiego, uczestnika sejmów z lat
1607 i 1611 i Samuela, elektora króla polskiego Władysława IV w 1632 r. Ci z kolei na
leżeli niewątpliwie do Adamkowiczów (zob.).
Ź r ó d ł a : Kojałowicż, Nomenclator, s. 4—5. L i t e r a t u r a : Cirunaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 63: Adamkevicius.
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H. WADWICZ
P opis 1 6 2 1 roku

Adamkomc^Piotrpodsędek jmujdzkipo husarska koni 2. Tenje z opieki Dawida Burdy po husarska koni
2 w pow. rosieńskim
AdamkowiczPiotr pimieniaKietun po husarska koń 1 w pow. telszęwskim
T aryfa 16 6 7 roku

AdamkowiczJan z majętności Gordyszęk dymów 40 poddańskich w pow. korszęwskim
AdamkoniczJan z majętnośń swej Chwatojn wpow. potumszęwskim lejącej dymów 40 podĄańskich] wpow.
potumszęwskim
Adamkomcz]an Krysztofonicz z małżonką sprzedali Samuelom Tulszęrowiczpm dym 1 szlachecki z Gilwicz Ветеруsyęk w pow. berżąńskim
AdamkowiczJerzy [na miejscu] Konstantego Odachowskie\gó\ z majętności Korspęwapoddjańskich] dymów
25 w pow. widuklews/dm
AdamkowiczJerzy z dola Orian odłączonych w zjemi Żmujdzkiej w pow. telszęwskim lejącego dymów poddańkich 4
AdamkowiczJerzy zastawił Krzysztofowi Blinstrubowi dym 1poddański w pow. kroskim
AdamkowiczKajimierz na miejscu Samuela Adamkoa-icją Z^°sy la dymów 11 w pow. korszęwskim
T aryfa 16 9 0 roku

Adamkowicz Hieronim stolnik lwowski z majętności Girdyspęk w pow. korszęwskim dymów poddańskich 10
i z majętności Chwalojnie wpow. potumszęwskim miał 10 dymówpoddańskich
Adamkowicz [w Taryfie 1690 r., s. 95: Adalkowicz; MB: Adamkowicz] J ery z^irpupola w pow. korklańskim dympoddański 1, z którego spisano Daniela Jucewicya Kie/psza
Adamkowicz Karol koniuszypołocki z Zwirb/ów wpow. wilkisldm dymy poddańskie 2
Pochodzenie nazwiska jak wyżej.
Rodzina Adamkowiczów wywodzi się od rodu Hanusowiczów, którego przodkiem
był Hanus (Hanusz), prawdopodobnie pochodzenia litewskiego, katolik [Saviscevas,
s. 317—318]. Jego syn Bejnar był bojarem pow. Słonimskiego w 1503 r., co wskazuje, ze nie
był to ród żmudzki, lecz litewski. Synem tego ostatniego był Adam Hanusowicz Bejnarowicz, właściwy przodek Adamkowiczów. Był on marszałkiem dworu Stanisława Janowicza Kieżgajły, starosty żmudzkiego w latach 1512—1525, potem ciwunem potumszęwskim
w 1530 r. oraz korszęwskim i pojurskim w latach 1534—1548. Był też dworzaninem kró
lewskim. Wiadomo o jego zakupach dóbr ziemskich na Żmudzi w latach 1514—1516 we
włości korszewskiej w: Piłsudach, Szpilach [pewnie Poszylach], Girdyszkach, Bordiach [tj.
Bordziach] oraz w Poszylach [LM, Kn. 9]. W popisie 1528 r. został nazwany panem i nale
żał do bogatszych właścicieli ziemskich na Żmudzi, wystawiając konie we włościach: kor
szewskiej (4), telszewskiej (l),widuklewskiej (10) i potumszewskiej (1), razem miał 16 koni.
Miał też dobra w województwie nowogródzkim. Zmarł na przełomie lat 1548 i 1549.
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Był dwukrotnie żonaty: z nieznaną z imienia córką Stanisława Janowicza Kierbe
dzia, ciwuna twerskiego i z Zofiąjerzowną (Jurewną) Kamieńską. Druga żona jest wąt
pliwa, była ona bowiem żoną Piotra Adamkowicza, zob. niżej. Prawdopodobnie pierw
sza żona wniosła mu dobra w rejonie Chwałojni, gdzie Kierbedziowie mieli swe główne
dobra (zob.). Adam miał czterech synów: Aleksandra (zm. 1555), Adama (zm. 1553),
Piotra (zm. 1580) i Jana oraz dwie córki: Dorotę (zm. ok. 1550), żonę Jana Janowicza
Burby i Zofię. W 1550 r. Aleksander, Adam i Pietr Adamowicze Hanusowicze (Ganusowicze) zawarli ugodę z ich zięciem i mężem zmarłej siostry Doroty w sprawie trzecizny
majętności Gawreli [we włości telszewskiej].
W 1553 r. doszło do tragedii: z „rucznicy” na drodze do Kroż został zastrzelony
Adam Adam[k]owicz. O tę zbrodnię został oskarżony jego brat Aleksander Adamkowicz i żona zabitego Hanna Mikołajewna Oseykowicza. Z kolei oskarżycielem był trze
ci z braci, czyli Pietr Adamkowicz Hanusewicza. Oskarżony po pewnym czasie przy
znał się do zbrodni, wskazując na żonę zabitego jako inspiratorkę tej zbrodni. Został
skazany na śmierć, wyrok wykonano w 1555 r. Zabójca motywował swój dramatyczny
krok, że „mia taja złaja niewiasta... pierwej oczarowała, czerez kotoryje czary у sam soboju władnytym nie budił”. Z kolei świadkowie wskazali i zaprzysięgli swoje zeznania,
że wspomniana Hanna Mikołajewna cudzołożyła m.in. z późniejszym zabójcą Alek
sandrem Adamkowiczem. Ostatecznie przyznała się do tego i została ukarana śmiercią.
W sumie na naszych oczach rozegrała się tragedia rodem z dramatu Szekspira. Zgi
nęły trzy osoby, w tym dwaj bracia Adamkowicze [Saviscevas, Apie bajonJ .
Z wymienionych synów potomstwo mieli tylko dwaj: Piotr i Jan. W 1553 r. Piotr
Adamkowicz został nazwany bojarem włości użwenckiej, kiedy otrzymał odmianę
w Kajserach we włości potumszewskiej i inne, drobniejsze ziemie [МАСВ]. W 1562 r.
Pietr Adamkowicz miał dwór Piłsudy, przejęty po śmierci swego brata Aleksandra
[AWAK, T. 24, s. 188—189 i T. 25, s. 20 n.]. W 1567 r. zapisał wiano dla swej pierwszej
żony Zofii Kamieńskiej w postaci dwóch majętności we włości kroskiej: Kurdyszki [tj.
Girdyszki] i Piłsudy [w tekście Piłsudki]. W 1583 r. Pietr Pietrowicz Adamowicz Hanusowicz oświadczył, że Jan Janowicz Burba, jego „diadko” i wojski żmudzki, prawnie po
siada majętność Gawryle we włości telszewskiej. W 1585 r. posiadał majętność Kietuny
[we włości gruściewskiej, tj.w późniejszej telszewskiej]. W 1588 r. Pietr wraz z bratem
Malcherem mieli majętność Mieliszki we włości korszewskiej i toczyli spór z Dorotą
Aleksandrowną, wnuczką Adama, marszałka Kieżgajły, i kuzynką wspomnianych braci.
W 1589 r. wzmiankowany Pietr wraz z braćmi posiadał majętność Liali (Leli) [we włości
widuklewskiej]. W tym roku sąd przyznał prawa do ojczystych gruntów „na Podlesiu”
nad rzeką Żorą w uroczysku Pobomby we włości berżańskiej nie Piętrowi wraz z bra
tem Malcherem, lecz drugiej stronie sporu. Okazało się, że wzmiankowane grunty nale
żały do majętności Chwałojnie we włości potumszewskiej, ale zostały sprzedane przez
Pietra Adamkowicza (ojca). Z kolei w 1590 r. Pietr Pietrowicz zamienił się gruntami ze
swoim bratem stryjecznym Stanisławym Michałowiczem Syrewiczem: otrzymał grun
ty Pikojtyszki w majętności Wojgowo za grunty Żwirbliszki w Chwałojniach we włości
potumszewskiej [tu nazwany Adamkowiczem]. W 1591 r. sprzedał 4 włóki ziemi w ma
jętności Montwidyszki we włości telszewskiej. Z kolei Pietr [Pietrowicz] Adamowicz,
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podsędek żmudzki, w 1592 r., spczedał grunty w Labunowie we włości korklańskiej
oraz zamienił się gruntami: otrzymał Sungeliszki i inne, przylegające do jego majętności
Chwałojnie, a oddał grunty w Kiławach, przylegające do majętności Leliszki [we włości
korszewskiej]. W tym roku pogodził się z siostrą [właściwie siostrą stryjeczną] w spra
wie czeladzi dwornej w majętności Monkiszki [we włości korszewskiej]. W 1595 r. kupił
część „otczyzny” Birikiszki [w majętności Gierule] we włości telszewskiej, którą sprze
dał w 1597, i wziął w zastaw grunty Dczugajliszki [tj. Dżugajliszki koło Telsz] po obu
stronach rzeki Tawsoły i rzeczki Wirmy we włości telszewskiej. Wtedy też podarował
pustosz Ligowdyszki w Pabambuławkiu w majętności Kirdyszki [tj. Girdyszki] we wło
ści korszewskiej. W następnym roku 1596 wziął w zastaw grunty Dżugajliszki o po
dobnej lokalizacji jak wyżej. Wtedy też kupił „dworec” Rutyliszki we włości użwenckiej
i część majętności Gieczyszki i Kietyszki koło miasteczka Użwenty [we włości użwenc
kiej] od swojej siostry Hanny i jej męża Stanisława Żygimontowicza Kiborta. Kupił też
ziemię bojarską Gudyszki w majętności Powondenie [we włości powondeńskiej], którą
sprzedał w roku następnym (1597). W 1598 r. sprzedał „dworec” Szerkszniany we wło
ści telszewskiej, należący do majętności Kietuny i zastawił część tej majętności. Wziął
również w zastaw majętność Sutkowicze [czy Sutkiewicze zapewne we włości ejragolskiej] oraz kupił majętność Kietuny koło jeziora Plinksze we włości telszewskiej. Ku
pił też dobra Dowtorty we włości rosieńskiej, a w roku następnym 1599 — majętność
w Dostortowiczach [pewnie w Dowtortowiczach] w tejże włości.
Tyle razy to wymieniany Pietr Pietrowicz Adamkowicz był podsędkiem ziemskim
żmudzkim w latach 1596—1624, kiedy zmarł. W popisie 1621 r. wystawił 5 koni po husarsku (w tym 2 z opieki w pow. rosieńskim), był właścicielem Kietun w pow. telszewskim. Był więc człowiekiem zamożnym. Prawdopodobnie był rotmistrzem powiatów:
połongowskiego, płotelskiego, telszewskiego i wieszwiańskiego w czasie wspomniane
go popisu.
Ze sporu o majętność Użwenty Skarby we włości użwenckiej z 1589 r. wynika, że
Piotr Adamowicz był żonaty dwukrotnie: z drugą żoną Zofiąjurewną Kamieńską—Syp
niewską [wiano zapisał w 1567 r.] miał sześć córek: Reinę (Reginę), Hannę, Zofię, Kri
stin ę, Barbarę, Lukricję, a z pierwszą żoną Kristiną Burbą miał troje dzieci: Malchera,
Pietra i Jedwigę. Problemem jest jeszcze drugi Pietr, zwany młodszym w odróżnieniu
od Pietra starszego, o czym niżej. Z nich Regina wyszła za mąż za Jana Mikołajewicza
Pietrowicza, od którego otrzymała dobra Poszatryje we włości potumszewskiej. Dobra
te swego czasu zakupił Pietr Adamowicz Hanusowicz, potem przeszły do jego żony
Zofii Jurewny Kamieńskiej i wreszcie do jej drugiego męża Jana Sypniewskiego. Znów
od rodziców w 1590 r., gdy wychodziła za mąż, otrzymała szóstą część majętności Gie
czyszki we włości użwenckiej. W sumie Regina otrzymała części obu majętności: Poszatria i Gieczyszki, zgodnie z testamentem jej ojca. W 1590 r. Pietr Adamkowicz, pod
sędek żmudzki, tj. syn wyżej wymienionego Piotra, był już żonaty z Hanną Pietrowną
[Gradowską], która darowała mu część majętności Gojżowo [we włości wilkiskiej] i Pożyżmy [we włości Wielkich Dyrwian nad rzeką Żyżmą lewym dopływem Wenty] oraz
siół Tulkincze i Ragojnie [najpewniej leżały w późniejszych dobrach lennych Pożyżmy,
o których przed chwilą wspomniano, zob. inwentarz tych dóbr z 1665 r., gdzie spisano
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m.in. sioła: (nazwy w języku litewskim) Tulkiniai i Ragainiai, ta druga istnieje do dzisiaj
nad Żyżmąna północny zachód od Kurszan \Feodalinią itmes, s. 127]. Z kolei w 1595 r.
zapisał on wiano swojej nowej żonie Ewie Kazimierzownie Janowicz Orwid w wysoko
ści 730 kop groszy.
Z kolei o Janie Adamowiczu Hanusowiczu (zm. przed 1588) wiadomo, że w 1562 r.
mieszkał koło siół hospodarskich we włości korszewskiej: Nartiki, Gujkie, Preny i inne
[AWAK, T. 25, s. 30 n.]. W popisie wojskowym 1567 r. wystawił on 3 konie we wło
ści korszewskiej. Z kolei w 1584 r. zastawił „dworec” Petriszki we włości korszew
skiej w Poszylach z gruntami Kijłowo alias Kiławiszki nad rzeką Okmianą. Był żona
ty z Hanną Awgusztynowną Fursowną, z którą miał syna Mikołaja w 1588 r. Wtedy
ów syn otrzymał od matki trzeciznę majętności Ligieniszki we włości korszewskiej.
Skądinąd wiadomo, że nieżyjący w 1588 r. Jan miał dwóch synów: Adama i Mikołaja.
Z 1592 r. pochodzi wzmianka, że wspomniany Jan Adamowicz zastawił grunt w uro
czysku Growżeli [we włości korszewskiej] i poddanych w majętności Ligieniszki w tej
włości. W tym roku obaj bracia: Adam i Mikołaj pogodzili się z ich kuzynką Dorotą
Aleksandrownąw sprawie podziału majętności Sadowszczyna w pow. nowogródzkim.
Teraz pora na Pietra Adamkowicza młodszego, który w 1600 r. sprzedał swemu
bratu Piętrowi Adamkowiczowi, podsędkowi żmudzkiemu, dobra Chwałojnie we wło
ści potumszewskiej i Lialiski w Poszylu [IA, kol. 547—550]. Wspomniany „brat” nie musi
oznaczać brata rodzonego czy przyrodniego [jak przyjął Saviscevas, s. 390], ale także
stryjecznego. W tymże roku Pietr Adamkowicz, podsędek, przekazał też dobra Kietuny
i Gawrele „z rownego działu wieczystego” Piętrowi Adamkowiczowi młodszemu, czyli
„bratu memu młodszemu” [IA, kol. 545-546].
Pewne jest jedynie to, że przed 1600 r. Adamkowiczowie posiadali dobra Chwałoj
nie we włości potumszewskiej. W skład tych dóbr wchodziły: Gawszyny (Gowszyny),
Kerbedyszki, Pobutkalnie i Potumsze „pod Luknikami” [IA], Na podstawie tych danych
można przypuszczać, że dobra te przeszły do Adamkowiczów od Kierbedziów (Kerbe
dyszki) wraz z ręką córki Stanisława Kierbedzia w 1. połowie XVI w. Skądinąd, a ściślej
z „papierów klasztornych” karmelitów w Chwałojniach, wiadomo, że Chwałojnie nale
żały do Adamkowiczów od 1512 r., kiedy Piotr Adamkowicz kupił je od Stanisława Syrewicza [Valanćius|.
W 1589 r. Adam Janowicz Adamkowicz [w innych źródłach pisano też Adamowicz]
zastawił poddanego z gruntem Płupiszki i pustosz Ujguliszki nad stawem dwornym ma
jętności Ligieniszki we włości korszewskiej. Tenże w 1590 r. posiadał własną pieczęć, co
wskazuje na jego status społeczny. W 1595 r. zastawił część gruntów majętności Growżele i Poszyle we włości korszewskiej oraz grunty Pliupy w tej włości; te ostatnie wziął
w zastaw jego brat Mikołaj. W tym roku obaj bracia podzielili się dobrami Ligieniszki.
W 1595 r. wspomniany Adam sprzedał [bratu] Mikołajowi połowę pustoszy Kwaszyszki
i sianożęci w Lenkiach, należących do majętności Ligieniszki w Gomprowie.
Podsumowując rozważania o Adamkowiczach, należy powtórzyć za E. Saviscevasem, że wymienieni wyżej dwaj bracia: Piotr i Jan Adamkowicze dali początek dwóm
liniom tej rodziny: chwałojńskiej (we włości nie tylko powondeńskiej, ale i sąsiedniej
użwenckiej) i ligieniskiej (we włości korszewskiej). Do większego znaczenia doszli
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Adamkowicze chwałojńscy, o czym niżej. Należy dodać, że w Chwałojniach mieli być
od 1512 do 1750 i\, kiedy dobra chwałojńskie zostały nadane klasztorowi. Z kolei dru
ga linia później chyba łączyła się nie z Ligieniszkami, lecz z Girdyszkami i Poszyłem
w tymże pow. koszewskim. W każdym razie tak było w 2. połowie XVII w.
W popisie 1621 r. spisano Piotra Adamkowicza, o czym już pisano. W 1655 r. zare
jestrowano trzech Adamkowiczów, uczestniczących w unii kiejdańskiej ze Szwecją: Jana
i Samuela oraz Aleksandra Adamkowicza Anusowicza ze Żmujdzi. O ile pierwszych
dwóch można chyba wiązać z omawianą rodziną, to ostatni mógł należeć zarówno do
Adamkowiczów, jak i Anusowiczów (zob.).
Z kolei w taryfie 1667 roku zanotowano Adamkowiczów w powiatach: korszewskim (Gordyszki), potumszewskim (Chwałojnie), berżańskim, widuklewskim, telszewskim i kroskim. Zwraca uwagę posiadanie Chwalojni (o czym była już mowa) i Girdyszek [nie Gordyszek], które nabył Adam Hanusowicz Bejnarowicz w 1514 r. Ten ostatni
nabył jeszcze Poszyle dwa lata później. Chodzi o Poszyle we włości korszewskiej, będą
ce w ręku Adamkowiczów jeszcze w 1667 r. Jest ono najpewniej tożsame z majętnością
„Lialiskąw Poszyliu”, znanąz inwentarza z 1600 r. [LA].
W 1667 r. spisano 7 rodzin, ale najpewniej chodziło tylko o trzy osoby: Jana, Jerze
go (spisanych po 3 razy) i Kazimierza. Byli to ludzie bardzo zamożmi: Jan miał 81 dy
mów, Jerzy — 30 (w tym większość w zastępstwie) i Kazimierz — 11.
W taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny w powiatach: korklańskim (Jerzy), korszewskim i potumszewskim (Hieronim) oraz wilkiskim (Karol). Wzmiankowany tu Hiero
nim Adamkowicz prawdopodobnie był wnukiem Krzysztofa (wzmianka z 1627 r.) i sy
nem Jana Franciszka (ostatnia ćwierć XVII w.). Był on podczaszym żmudzkim w latach
1711—1742. W 1704 r. wystawił 2 poczty z maj. Chwałojnie w pow. potumszewskim.
W sumie stawiało to go w rzędzie zamożniejszych na Żmudzi. Ożenił się z Joanną
Ważyńską i miał prawdopodobnie syna Onufrego zwanego podczaszycem żmudzkim
i posiadającego tytuł krajczego żmudzkiego w latach 1742—1743. Ten ostatni ożenił się
z Anną Wizgierdówną.
Drugi z Adamkowiczów z taryfy 1690 r. (Karol) jest bliżej nieznany, choć miał ty
tuł koniuszego połockiego. Z kolei wspomniany Jerzy z pow. korklańskiego — o ile
nie jest to pomyłka w odczytaniu tego nazwiska — najpewniej należał do innej rodziny
Adamkowiczów.
Taryfa 1690 r. wskazuje również na zamożność tej rodziny, szczególnie bogaty był
Hieronim mający 20 dymów poddańskich. W sumie była to szlachta zamożna i utytu
łowana. Potwierdza to również i to, że w 1637 r. Hieronim Adamkowicz był deputatem
żmudzkim do Trybunału Głównego. Wiadomo jeszcze o Kazimierzu Adamkowiczu,
rotmistrzu pow. korszewskiego [pospolitego ruszenia tego powiatu], który był chory
z czasie konfederacji 1704 r. Wcześniej był rotmistrzem „wojsk królewskich”, podpisał
pospolite ruszenie przeciwko Sapiehom w 1698 r., a w 1700 r. walczył ze Szwedami pod
Lejpunami |Uruski].
Dość wysoka pozycja Adamkowiczów w XVII w. zaowocowała dalszymi awan
sami w 1. połowie XVIII w. Antoni Adamkowicz był krajczym żmudzkim w latach
1727—1744, kiedy zmarł, a Jan był ciwunem gondyńskim w latach 1727—1760 (?) i pisa
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rzem grodzkim żmudzkim w latach 1743—1755. Ten ostatni był również pułkownikiem
JKMci, starostą lingiowskim [Lingie w pow. korszewskim], gajdzieńskim [?] i miksodzkim [Miksody albo w pow telszewskim, albo w korklańskim], czyli niewielkich królewszczyzn na Żmudzi. Ożenił się z Anną z Gierulskich. Nie mając potomstwa, przekazał
swoje dobra doczesne (Chwałojnie) na uposażenie klasztoru karmelitów trzewiczko
wych w tym miasteczku w 1750 r. W zamian domagał się tylko odprawiania mszy św. za
dusze jego, żony i wszystkich przodków [akt fundacji: LVIA, F SA],
Adamkowicze byli elektorami królów polskich w Warszawie: Władysława IV w 1632
(Samuel), Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 (Karol), 1674 (2 osoby: Jan skarb
nik lidzki i Jerzy skarbnik rzeczycki) i Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. (2 osoby: Jan
ciwun gondyński i Onufry).
Z 1700 r. pochodzi testament Kazimierza Samuelewicza Adamkowicza, rotmistrza
pow korszewskiego [pospolitego ruszenia szlachty]. Jego żoną była Konstancja Kozarynowna, która miała zadbać o pochowanie jego „grzesznego ciała” w sklepie w ko
ściele kołtyniańskim. Swoją majętność Bumie Janowdowo Laliszki w pow korszewskim
zapisał w dożywocie małżonce, ale w razie jej ponownego wyjścia za mąż miała prawo
tylko do połowy ruchomości i 1000 złotych. Miał pięć córek: Krystynę, Antonię [nie
Antoninę], Raginę, Konstancję i Mariannę, które dostały zapisy pieniężne w wysokości
1500 złotych monetae currenti [monety bieżącej]. Z kolei synowie: Wiktor, Izydor, Ba
zyli i Władysław mieli być równo potraktowani przy podziale wspomnianej majętności.
Sam miał dwóch braci: Jerzego i Teodora, zmarłego. Miał jeszcze majętność Ponary
Adamkiszki pod Wilnem w województwie wileńskim, którą ustąpił plebanowi wileń
skiemu św. Jana. Na opiekuna swoich dziatek wyznaczył Hieronima Adamkowicza, stol
nika lwowskiego [MACB, F 207].
Wiadomo, że w Girdyszkach w 1782 r. Jan Adamowicz [może jednak Adamkowicz ?] ufundował kościół parafialny.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Adama Janowicza, ziemia
nina żmudzkiego, w 1593 r., miał żonę Annę. Ich dziećmi byli dwaj synowie: Adam
i Mikołaj w 1597 r. Ten drugi miał córkę Annę, żonę Marcina Mojsiejewicza. Adam
Janowicz sprzedał Konswojniszki w pow wileńskim w okręgu suderwiańskim. W la
tach 1596—1624 notowano Piotra Piotrowicza podsędkiem żmudzkim, prawdopodob
nie posiadał Chwałojnie. W 1633 r. Hieronimowi nadano zaścianek Żubry w ciwuństwie Wielk[ich Dyr]wian. W 1664 r. Jerzy był woźnym żmudzkim, miał żonę Krystyfnę]
Blinstrubównę. W 1673 r. Jerzy był podczaszym grodzieńskim. W 1674 r. Jan był skarb
nikiem lidzkim, a Jędrzej — skarbnikiem rzeczyckim, obaj pochodzili ze Żmudzi. Karol
Kazimierz był koniuszym połockim i miał wieś Zwirble z lasem Czarnym w pow. wilkiskim. Jego synem był koniuszyc połocki Jan Kazimierz, który w 1734 r. sprzedał Jano
wi [Adajmkowiczowi, ciwunowi gondyńskiemu. W 1695 r. Jeronim [Hieronim], stolnik
lwowski, był dziedzicem Chwałojni. W 1698 r. Kazimierz był rotmistrzem pow. kor
szewskiego, a w 1701 r. jenerałem [woźnym]. W 1710 r. Stanisław Michał był podstolim parnawskim. W 1742 r. Jan był pisarzem surrogatorem żmudzkim, w 1743 ciwunem
gondyńskim i pisarzem grodzkim [żmudzkim], w 1747 r. doszedł jeszcze tytuł pułkownikaJKMci. W 1762 r. ciwun gondyński [Jan] Jeronimowicz nabył wieś Zwirble z lasem
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Czarnym Warrach (?), w tymże roku Pobudkolnie, Pogie, Budryszki, Juciszki, Stankiszki zapisał karmelitom na szpital chwałoński. Sprzedał dobra Ławków i Szawdy. Hilary
i Antoni byli dziedzicami po Motowiczach Ławkowa, Szawd i innych, od których wspo
mniany Jan, ciwun gondyński, kupił te dobra i sprzedał z ewikcjąna Miłżowianach, Palekiach, Lepajciach i innych. W 1782 r. Jan, krajczyc żmudzki i brat rodzony Zofii M ade
jowej Syrpowiczowej, sprzedał Wielkie Palekie z czterema wioskami za 44 000 złotych
z ewikcjąna Miłżowianach. Jego żoną była Joanna Gineytówna. Miał jeszcze wsie Soda
le, Piłsudy, Dwarwicie. W 1772 r. był posesorem Miłżowian i Palek, sprzedał Girdyszki,
Palekie i Miłżowiany.
Adamkowicze zostali wylegitymowani ze szlachectwa z herbem Wadwicz w guber
ni kowieńskiej w latach 1835—1856.
Ź r ó d ł a : у1kia japdów , T. 2, s. 297, 298, 321 (pierwsi dwaj) i 274, 337, 339 (Anusowicz); AWAK, T. 24,
s. 188—189, T. 25, s. 20, 30 n.; Dworzecki Bohdanowicz, k. 2v—3; Elektorzy 1669, 1674, 1733 r\; Feodalinią pernes, s. 127, nr 309; IA, kol. 545—550 (inwentarze); Konfederacja 1704, s. 731; LM, Uprasymą knyga 9 ,
s. 224-225, nr 336, s. 321-322, nr 581; LVIA, F SA 14952, k. 915-918; MACB, F 207-971, F 256-3624;
ODVCA, vyp. 1, s. 7-103, 26-17, 42-320, 91-62, 130-51, 131-54 i 62 i 65, 145-315, 177-96; vyp. 2,
s. 30-215, 40-66, 46—139a, 50-215, 79-181, 80-492, 81-195, 108-85, 119-259, 140-582, 159-9, 171-181;
vyp. 3, s. 27-122, 34-224, 54-25, 116-286 i 289 i 297, 118-329, 127-65, 130-123, 135-199, 141-313; vyp.
4 k. 63-58, 99-309, 119-76, 121-93, 124-111, 133-186, 135-200, 188-118, 217-101, 236-244, 289-136,
291—3, 312—167, 313—180; vyp. 5, к. 67—507, 183—481; Popis 1567 r\, kol. 1337; Urpgdniy gmudgcy, nr 686,
694, 705, 904, 961, 997. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Fundacje, s. 144, 159—160 i 169; Boniecki, T. 1, s. 23;
Kaczorowski, Litwini, s. 207; Saviscevas, Zemaitijos savimlda, s. 390 (tablica genealogiczna); tenże, Apie bajorą
gyvenimq, aistras ir mirties bausmę XVI a. Zemaitijoje, „Istorijos saltinią tyrimai”, T. 2: 2009, s. 179-208 (z tek
stem źródłowym); Uruski, T. 1, s. 14; Yalancius, s. 191 (J. Adamkovycia), 310, przyp. 67 (lit. Kolainiai).

ADAMOWICZ
H. LELIWA
P opis 1 6 2 1 roku

Adamowiep Krpysptof p ucpesĄpdkwtó] naytödfjezdku] koń 1 wpow. porańskim i medyngiańskim
Adamowicp Krpysptof p uczestnikami nay>od[jezdku] hoń 1 w pow. korspewskim
T aryf a 16 6 7 roku

Adamowicp Adam JópefondcppKawp <Ьт 1 szlachecki w pow. żprańskim
AdamondcpAndrpej pKompów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Adamowicz ^alcer, na którego miejscu postał spisany Krpysptof Dydalendcp p Kusplejków dym 1 szlachecki
w pow. ndelońskim
AdamondcpDaniel OlechnowicppRospcpKiebowicpów Фт 1 szlachecki w pow. ndelońskim
AdamondcpFronc, na miejscu którego orap na miejscu rodpica swe\go\ B/apeja Namayspa i Ba/tromieja Dajewiepa ppondatu ndlkiskiego okolicy Żagowicpów spadkowy iprpepytkowy dym 1 splachecki wpow. ejragolskim
Adamondcpjan, na którego miejscu postał spisany DpiendoletaJan pPren wpow. korspewskim dyn 1 splachecki
Adamondcpjerpy Krpysptofowicp na miejscu Krpysptof.aAdamowicpa [GB: pewnie ojca] p \K\onp Adomajć
dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
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Adamowicpjery Jakubowicp na którego miejscu postał spisany J e r y Marcinonicp Pacewicp p Pacajć dym 1
szlachecki wpow. porańskim
Adamowicz Kjyysptof, na miejscu którego został spisany Klikolaj Micpemcp z Sylan dym 1 szlachecki wpow.
berpańskim
Adamowicz Stanisław [w tekście: Adanisław], na miejscu którego posta/ spisany Zygmont Swirtun z РЯ
onp dym 1 szlachecki wpow. medyngjańskim
Adamowicz Stanisław Florianomcp Z itnienicpa ojcy s t ego nabytego p Komp dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Adamowicp Stanisław na miejscu Daniela Adamowicpa rodpica p \JA\oup dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Adamou icp Stanisław na miejscu Filipa Korkopa p Bjpejhmicp dym 1 splachecki wpow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Adamowicpjan na miejscu ojca р Каир wpow. medyngiańskim i p r y kupli od Stanisława i Kapimierpa Adamowicpów i Gostowta [dym] poddański 1
Adamowicpjan p Pobiatyspek w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Adamowicpje/y p Rj/bepajciów w pow. medyngjańskim [dym] poddański 1
Adamowicp Stanislaw pDrabukspt Połukcia w pow.powondeńskim [dym] poddański 1
Nazwisko rodziny jest podobnego pochodzenia jak Adamkowicz (zob.). Nieraz rodzina
ta jest mieszana z Adamkowiczami (Adamkiewiczami), co komplikuje jej genezę.
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Do rozważań włą
czono tylko dane o tych dobrach, które posiadali Adamowicze w taryfie 1690 r. Wyjąt
kiem są informacje o posiadaniu Pluszczów w pow. kroskim.
Trudno jednak ściśle określić datę, bo — jak wyżej stwierdzono — nieraz mieszano
różnych członków kilku rodzin o podobnie brzmiących nazwiskach. Prawdopodobnie
do tej rodziny należy Stanisław Gabriałowicz Adamowicz, który w 1582 r. skwitował
swoją macochę Zofię Janowną Stanisławową z otrzymanych drogocenności. Tę infor
mację należy skorelować ze współczesną wzmianką o darowiźnie Rainy Pietrowny Wo
łodkiewicz Gabriałowej Adamowicz dla pasierba Stanisława Gabriałowicza 100 kop
groszy, zabezpieczonych na majętności Pluszcze we włości kroskiej. Ow Stanisław Ga
briałowicz Adamowicz otrzymał w 1584 r. od swojej siostry Doroty, żony Jurija Wojtiechowicza Hryniewicza, zaświadczenie o przekazaniu jej wiana w wysokości 40 kop gro
szy, zabezpieczonego na wspomnianych Pluszczach. W 1586 r. sprzedał połowę ziemi
Jucyszki w Trowpiach w polu Powortiach we włości korszewskiej. W 1590 r. sprzedał
wraz z Pietrem, Mikołajem i Janem Janowiczami Adamowiczami służbę ludzi w Tre
pach koło rzeki Ogłony we włości kroskiej.
Powyższe dane upoważniają do wykorzystania wcześniejszych informacji o Ada
mowiczach w popisie 1567 r. we włości kroskiej: Gabrijale i Janie, stawiających po jed
nym koniu. Pierwszy to zapewne ojciec wymienionego wyżej Stanisława Gabriałowicza,
a drugi może być ojcem Janowiczów Adamowiczów, zanotowanych w aktach ziemskich
pod rokiem 1590. Choć jest to możliwe, to jest to tylko przypuszczenie ze względu na
popularność imienia Jan.
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W 1590 r. Sebestian i Szczasny Michałowicze Adamowicze mieszkali w Awksztelkach we włości kroskiej, mieli prawa do majętności Ugiany we włości ejragolskiej.
W 1590 r. Małgoreta Bogdanowna Adamowicz miała syna Kaspra i majętność
Bogdaniszki we włości kroskiej. W 1594 r. Mikołaj Janowicz Adamowicz darował żonie
Hannie Janownie Władyczance 40 kop groszy, zabezpieczonych na części dóbr w polu
Płuszczewskim [we włości kroskiej]. W 1597 r. Jan Janowicz Adamowicz, pewnie brat
wyżej wymienionego, darował żonie Hannie Aleksandrownie Naborowskiej majętność
Pluszcze we włości kroskiej. Z kolei w 1598 r. Pietr, Mikołaj i Jan Janowicze Adamo
wicze sprzedali grunty w Podergianiach Kałnas w „Płuszczeńskiej okolicy”. O związku
Adamowiczów z Pluszczami zob. wyżej przy Stanisławie Gabriałowiczu.
W 1594 r. Mikołaj Adamowicz otrzymał od teścia Hryhora Pietrowicza Wiełajtisa
część majętności Kowpy we włości medyngiańskiej, kilka zaścianków nad rzeką Resz[k]
etą i część ziemi Rustejkiszki [w tej włości]. W 1596 r. tenże kupił od swojego powino
watego Szczefana Wiełajtisa niwę Atwajdy nad rzeką o tej nazwie i sianożęć nad rzeką
Reszketą we włości medyngiańskiej.
W sumie Adamowicze mieszkali w końcu XVI w. w dwóch włościach: medyn
giańskiej (Kowpy, właściwie Каиру) i kroskiej (Pluszcze). W tej pierwszej osadnictwo
Adamowiczów było notowane jeszcze w obu taryfach XVII w. W 1667 r. zanotowano
miejscowość Kowpy Adomajcie, gdzie mieszkali. Drugi człon tej nazwy najpewniej na
wiązywał do ich nazwiska. Wieś Каиру (lit. Kaupos) leży na wschód od Twerów, a Adamajcie (Adomajcie; lit. Adomaićiai) są bardziej na północ od nich. Obok tych ostatnich
leży wieś Kivaiciai, obie miejscowości notowano w taryfie 1775 r. jako Adamajcie Ki
wajcie, a w końcu XIX w. były to Adomajcie lub Adomajcie-Kiwajcie, czyli okolica szla
checka w gminie Zorany, gdzie mieszkali: Więckiewiczowie (25 dziesięcin ziemi), Żylewiczowie (55), Piecewiczowie (114) i Pietkiewiczowie (21) [SG].
W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwóch Adamowiczów, mieszkających w pow.
żorańskim i medyngiańskim (spisanych łącznie) i w korszewskim. W unii kiejdańskiej
ze Szwecją z 1655 r. uczestniczył Stanisław Adamowicz, prawdopodobnie związany z tą
rodziną (zdaje się na to wskazywać imię Stanisław, popularne w tej rodzinie).
Z 1670 r. pochodzi testament Justyny Augustynówny Adamowiczowej „w panień
skim stanie”. Była córką Augustyna Adamowicza i Raginy Staniulówny (?). Kazała się
pochować w kościele twerskim. Miała „do szafunku na tym padole” dobra ojczyste zwa
ne Adamajcie Ejnikiszki Wiełajtiszki Kowałowki i kuplę Auguszyszki w pow. medyn
giańskim. Wszystko to legowała Stanisławowi Jurewiczowi Adamowiczowi. Z kolei do
bra spadkowe po stryju Mariaszu Adamowiczu i jego żonie Zofii Staniulównie (?), czyli
Tarwidy Ejnikiszki w pow. żorańskim, darowała Jerzemu Krzysztofowiczowi Adamo
wiczowi [VUB, F 7-ŻP 23].
Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano 13 rodzin, może nieznacznie mniej ze wzglę
du na powtarzające się imiona. Wśród nich można zlokalizować dwa obszary osadnic
twa Adamowiczów: nadniewiaski (powiaty: wieloński, wilkiski i ejragolski; 5 nazwisk)
i centralny: żorańsko—medyngiański z pobliskim powiatem berżańskim (7 nazwisk)
i korszewskim (1). W taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow.
medyngiańskim (2) i w sąsiednim powondeńskim oraz kroskim.
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Pod względem majątkowym Adamowicze nie należeli do zamożnych. W popisie
1621 r. składali się bowiem na jednego konia wraz z kilkoma „uczestnikami”, w tary
fie 1667 r. mieli tylko dymy szlacheckie, a wyjątkowo w 1690 r. większość, bo trzech,
miała po jednym dymie poddańskim. W zasadzie nie piastowali urzędów i godno
ści na Żmudzi. Wiadomo jedynie o Krzysztofie Adamowiczu, woźnym żmudzkim
w 1631 r. [LVIA, F 1282]. Adamowicz, bez podania imienia, był elektorem króla pol
skiego Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r., o ile nie jest to zwykła pomyłka np. za
miast Adamkowicza.
Pod 1775 r. wspomniano o rejencie żmudzkim i dziedzicu dóbr Ożeliszki [Uruski; może chodzi o wieś Ożele w parafii szwekszniańskiej w pow. rosieńskim albo wieś
w pow. telszewskim w gminie Szkudy]. Mieli tu dobra „Bobiatyszki” [najpewniej chodzi
0 Pobiatyszki] i „Romantyszki” [nazwa zniekształcona]. Mieszkający w pow. telszew
skim [w XIX w ], mieli herb Przyjaciel [Ciechanowicz].
W 1854 r. Adamowiczowie z Monwida herbu Leliwa wywiedli swoje pochodze
nie szlacheckie: Maciej, Jan, Krzysztof, Jan, Maciej i Józef. Powołali się na protoplastę
Jerzego, żyjącego w XVII w. i posiadającego majątek Szawkoty [LVIA, F 391]. O ile
w tym wieku notowano Jerzego Adamowicza, to nic nie wiadomo o posiadaniu przez
nich dóbr szawkockich. Użyta wyżej przydawka pochodzeniowa „z Monwida” wskazuje
na nieznanego bliżej Monwida (może Montwida) jako protoplasty tej rodziny czy rodu.
Ź r ó d ł a : Akta sjcnędów, T. 2, s. 304; Elektorowie królów, s. 1; LVIA, F 391—10—3; F 1282-1—220; ODVCA,
vyp. 1, s. 79-23 i 37, 107-37, 129-32, 187-132, 207-198; vyp. 2, s. 69-388, 111-131, 142-607, 145-647;
vyp. 3, s. 97-108, 138-248; vyp. 4, k. 10-76, 175-9, 238-255, 311-158; vyp. 5, k. 14-100, 39-291, 65-489,
71-19, 92-180, 123-15, 127-51, 158-287, 227-202; Popis 1567 r., kol. 1268, 1269; SG, T. 7, s. 794: Ożele
1 T. 15, cz. 1, s. 12: Adomajcie i s. 427: Ożele; VLTB, F 7—ŻP 23, k. 96—97 (cz. 2). L i t e r a t u r a : Ciechano
wicz, Kody, T. 2, s. 11—12; Uruski, T. 1, s. 15.

AGRYPPA (AGRYPA, AGRIPPA)
H. DĘBNO
T aryfa 16 67 roku

Ągiypa Beniamin [W tekście: Beniamn] i Adam Agrypa na miejscu Bolesława Agrypy zMózgów zbrod
niczy dym 1 w pow. wiekńskim
Boboiyk Agiypa Lantyn-^Popielan 1pod[d]ański [dym] wpow. berpańskim
Boboiyk Ogiypa Stanisław z Poiyngowia dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Agrippa Benimian [w Kop. 1: Beniamin] z WodoktMozgie wpow. wiekńskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny nawiązuje do rzymskiego rodu Agryppów z czasów starożytności.
Jest przykładem wzorowania się na antyku w dobie reformacji i odrodzenia. Nazwisko
(lub imię) Agryppa jako pierwszy przyjął Henryk Cornelius z Netesheim (1486—1535),
niemiecki lekarz i teolog.
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Według Kojałowicza, był to „dom w Księstwie Żmudzkiem i województwie troc
kim”. Ze Żmudzinów wymienił tylko Jana Agryppę, bez bliższych danych.
Ród jest pochodzenia litewskiego. Jego przodkiem był Mikołaj Janowicz, znany
w źródłach w latach 20. XVI w. we włości mejszagolskiej pod Wilnem. Miał on czte
rech synów: Wencława (później zwanego Wacławem), Stanisława (zm. ok. 1561), Jurija
(zm. przed 1562) i Macieja (wzmianki z 1562-1564) oraz dwie córki: Barbarę i Małgo
rzatę (zm. przed 1564). Z nich najbardziej znany był Wencław Mikołajewicz (ok. 1490—
1560), utożsamiany z Michalonem Litwinem, autorem znanego traktatu pt. „De moribus
Tartarorum, Tithuanorum et Moschorum” (O obyczajach Tatarów, Litwinów i Moskwicinów), wydanego pośmiertnie po łacinie w Bazylei w 1615 r. Kolejno był on: pisarzem
wileńskim (1521), pisarzem ziemskim bielskim (na Podlasiu) w 1529, sekretarzem wiel
koksiążęcym (1534) i pisarzem wielkim litewskim (1535). Wtedy został pierwszym dy
gnitarzem w rodzie. Ożenił się dwukrotnie, jego drugą żoną była Dorota Bilewiczówna,
córka Marcina, ciwuna żmudzkiego. Jest to pierwsza wzmianka, wskazująca na związek
Agryppów ze Żmudzią.
Następne pokolenie reprezentują synowie wspomnianego Wencława Mikołajewicza: Wencław (Wacław) Agryppa, Wencław i Jan. Najbardziej znany był pierwszy z nich
(ok. 1525—1597), który jako pierwszy z rodu zaczął używać imienia Agryppy, które sta
ło się nazwiskiem całej rodziny. To dowód jego związku z rodzącym się na Litwie od
rodzeniem i reformacją. Studiował na Uniwersytetach w Lipsku, Krakowie i Wittenberdze. Stopniowo piął się po szczeblach kariery zawodowej: sekretarz królewski, pisarz
polny inflancki (urząd wojskowy, 1566), pisarz wielki litewski (1575), kasztelan miński
(1586) i smoleński (1593). Prześcigając ojca, został pierwszym senatorem w rodzinie.
Jest autorem dwóch dzieł literackich: mowy pogrzebowej po łacinie po śmierci księcia
Jana Radziwiłła (1553) i zbioru kazań, które przetłumaczył na język polski (1588). Był
wyznawcą luteranizmu i humanistą litewskim, jednak w życiu publicznym używał języka
łacińskiego i polskiego, ten ostatni „dla tych, które łacińskiego języka nie umieją” (tak
napisał we wspomnianym zbiorze kazań). Mieszkał w Jaszunach pod Wilnem i nie był
związany ze Żmudzią. Nie miał dzieci, lecz tylko pasierba Eliasza Pielgrzymowskiego
(1564—1605), również pisarza: pamiętnikarza i „wierszopisa polsko-litewskiego”.
Z kolei dwaj jego bracia: Wencław (Wacław) i Jan, do których ostatnio dołączono
trzeciego — Mikołaja [Ragauskiene]. Najpierw krótko o tym ostatnim. O ile nie jest to
pomyłka, to ów Mikołaj zamienił się dobrami z bratem Janem i osiadł na Żmudzi. Z ko
lei Wacław Wacławowicz był ziemianinem pow. kowieńskiego (1560—1612). Był zwany
Boberykowiczem (Boborykowiczem?), a jego potomkowie używali podwójnego nazwi
ska „Boboryk Agrypa” lub „z Biellcza Agrypa”. Wymieniona nazwa miejscowa Bielcze
to wieś w pow. rzeczyckim, w XIX w. w pow. bobruj skim w gminie Stepy. Została ona
nadana Wacławowi Wacławowiczowi przez króla polskiego Zygmunta Augusta i po
twierdzona przez Zygmunta III w 1593 r. Wspomniany Wacław Wacławowicz wrócił do
katolicyzmu (porzucając rodzinny luteranizm) i w testamencie z 1612 r. zastrzegł sobie
pochowanie w kościele katolickim w Stokliszkach [Ragauskiene].
Linię Boboryków Agryppów (Agrypów) reprezentowali synowie Wacława Wacławowicza: Paweł (1593—1615), wojski rzeczycki oraz Stanisław (wzmianki z lat 1612—1614),
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ojciec dwóch synów: Adama (wzmianka z 1679) i Jana Władysława (wzmianka z 1684 r.).
Trzeba dodać, że Wacław Wacławowicz miał ogółem pięciu synów: oprócz wymienio
nych byli jeszcze: Jan, Wacław i Eliasz oraz córka Krystyna, która wyszła za mąż za Alek
sandra Baranowskiego [Ragauskiene]. O dalszych Boborykach Agrypach (Ogrypach),
których w taryfie 1667 r. zanotowano w pow. berżańskim, zob. niżej.
Więcej wiadomo o trzecim synu Wencława Mikołajewicza — Janie i jego potom
stwie. Był nim syn Andrzej Agryppa (1598—1642), sekretarz królewski (1617). W aktach
ziemskich żmudzkich zachowała się pojedyncza wzmianka, że Andrzej Janowicz Agryp aw 1597 r. sprzedał niewolnego parobka. Uczestniczył w życiu publicznym: reprezen
tował różne powiaty (Upita, Troki, Wilno i Żmudź) w Trybunale Głównym i Trybunale
Skarbowym W Ks. Litewskiego w latach 1604—1633. Ożenił się dwukrotnie, jego dru
gą żoną była Krystyna Billewiczówna w 1639 r. Być może, chodzi o córkę Wojciecha
Billewicza (zm. przed VIII 1601), ciwuna szawdowskiego i marszałka hospodarskiego.
Wspomniany Andrzej został pochowany „w Lawdzie na Żmudzi” w 1642 r., a mowę
pogrzebową, później wydaną w języku polskim, wygłosił Andrzej Schónflissius, kazno
dzieja augsburski. Zmarły był więc jeszcze luteraninem [XI TI a. Uetnvos lenkiskos knygoĄ. Wzmiankowana Lauda w pow. wielońskim, o której będzie jeszcze mowa, nawiązu
je najpewniej do Wodoktów Mózgów, o których niżej; leżały one na Laudzie.
Andrzej miał dwóch synów: Jana (1611—1634) i Beniamina (wzmianka z 1653 r.).
Ten drugi był żonaty z Zofią Staszkiewicz. Należy dodać, że Beniamin „z Biellcza”
Agryppa, czyli z pow. rzeczyckiego z linii Boboryków Agrypów, został zanotowany
w aktach unii kiejdańskiej z 1655 r. obok nieznanego bliżej Krzysztofa „z Biellcza Agryppy [Akta yaylóiĄ . Później Beniamin Agrypa został spisany w taryfie dymów z 1667 r.
wraz z Adamem i na miejscu Bolesława Agrypy z Mózgów w pow. wielońskim. Jeszcze
w 1690 r. Beniamin Agrypa miał 1 dym szlachecki w Wodoktach Mozgie w tymże po
wiecie. Być może chodzi tu o jedną osobę Beniamina Agrypy, notowanego w źródłach
w latach 1653—1690, albo o dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku. W każdym ra
zie mieszkał on w Wodoktach Mozgach, czyli w późniejszych Mozgach, dworze i oko
licy szlacheckiej w pow. poniewieskim (w XIX w.) w gminie Krakinów, na północny za
chód odeń. Jednak w okresie wcześniejszym była to miejscowość w pow. wielońskim
na Żmudzi, na wschód od miasteczka Wodokty i przy granicy żmudzko-upickiej (obecnia Mazgiai, złożona z dwóch domostw). Informacja ta wskazuje na to, że Agryppowie
mogli mieszkać również w sąsiednim pow. upickim w województwie trockim. Potwier
dza to taryfa dymów tego województwa z 1690 r., gdzie zanotowano laiku Agryppów
w dwóch powiatach: trockim i upickim [Taryfa woj. trockiego].
Wspomniany Beniamin miał dwóch synów: Andrzeja i Wacława. Pierwszy był cześnikiem smoleńskim w latach 1712—1731 i skarbnikiem upickim w 1715 r. Ożenił się
z Izabelą Lukomską. Z kolei Wacław ożenił się z Zofią Gzowską, z którą miał dwóch
synów w 1717 r.: Daniela i Michała.
W sumie w obu taryfach z lat 1667 i 1690 zanotowano tylko po jednej rodzinie
w pow. wielońskim, przy granicy z pow upickim. Najpewniej była to jedna i ta sama oso
ba, mająca tylko dym szlachecki (lub zagrodniczy). Osobno trzeba wspomnieć o dwóch
Boborykach Agrypach w pow. berżańskim w 1667 r.: jeden miał jednego, drugi nie miał
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poddanych. Zatem była to wówczas szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko Zachariasz
Agryppa był elektorem króla polskiego Władysława IV w 1632 r.
Ź r ó d ł a : Akta pjapclów, T. 2, s. 302, 320; Deputaci, T. 1, s. 210; Kojałowicz, Nomenclator, s. 6; ODVCA,
vyp. 4, k. 199; XVII a. Lietmm lenkiśkos knygos, s. 147—148; Taryfa woj. trockiego, s. 216 (indeks); Urzędnicy
smoleńscy, s. 69, nr 193; Urzędnicy troccy, s. 520, nr 3890. L i t e r a t u r a : Kaczorowski, Litwini', s. 207; Lietuvos literatüros enciklopedija, s. 11: Agripa Venclovas; PSB, T. 1, s. 32—33: Agryppa Wacław; R. Ragauskiene,
Venclovas Venclovaitis A gripa:galimos religines honversijos atvejis Л7 7 a. Lietuvoje, „Istorija”, T. 11—12: 2004, s. 33—
43; E. Rimśa, 1 ’endovas Agripa ir jo gimine (1. Kilme ir pirmatakai), (2. Agripu gjimine% „Lietuvos TSR Mokslij
Akademijos Darbai”, Ser. А, 1986, T. 1, s. 63—75 i T. 2, s. 72—83 (podstawowe dane dla dziejów rodu, uzu
pełnione o inne źródła); M. Rocka, VaclovasJona Agripa-kulturos veikejas ir literatas, [w:] tegoż, PJnktiniai rastai,
Vilnius 2002, s. 168—190 (głównie działalność literacka); Uruski, T. 1, s. 18 (o Agryppach w woj. trockim).

AKSCIELEWICZ ZOB. AKSZELEWICZ

AKS7.EE
T aryfa 16 6 7 roku

Akspel Kapimierp i Stanisław, na miejscu których posta/spisany Jan Putrament p Goryspek i Kimbarów dymy
3 wpow. widuklewskim
Akspel Kapimierp pastawil Eliaspowi Gobiatom blipej nieokreślone dobra w pow. korspewskim
Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Może należy je wiązać ze współczesnym na
zwiskiem litewskim: Aukselis i Aukselevicius? Nawiązuje ono do litewskiego auksas
i aukselis, czyli złoto [LPŻ]. W każdym razie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
notowano ziemię Akśeliśki koło Lal we włości widuklewskiej. Brak jest tej rodziny
w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zachowała się pojedyncza wzmianka w aktach ziemskich żmudzkich
z 1599 r. o Janie Stanisławowiczu Akszelisie i jego żonie Magdalenie Pawłownie Janowicz, którzy ustąpili z majętności Kuropatniszki w ziemi żmudzkiej [we włości kroskiej].
Spisano ich jeszcze w taryfie 1667 r.: dwie rodziny w pow. widuklewskim i korszewskim, z poddanymi. Zob. niżej o Akszelewiczach.
Źródła:

ODVCA, vyp. 5, k. 147—202; Skwar, s. 3: Akśeliśki. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 138: Aukselis.

AKSZELEWICZ (AKSIELEWICZ)
T aryfa 16 67 roku

Aksielewicp Wojäech [F 11—1—752: Akszelewicz] na miejscu Dawida Surwiły p Surwilów Pospawspa
wpow. kroskim dym splachecki 1
AleksielewicpMikołaj [F 11—1—752: Akszelewicz] pPokroponda w pow. kroskim dym splachecki 1
T aryfa 16 9 0 roku

Aksielewicp [F 11-1-752: Akszelewicz] Jan pjurgajńów w pow. widuklewskim dym splachecki 1
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Nazwisko jest tego samego pochodzenia co Akszel (zob.). Być może należy połączyć
ze sobą obie rodziny, ale obecnie brakuje ku temu podstaw. Również tego nazwiska nie
notowano w polskich herbarzach.
W taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. kroskim, a w taryfie 1690 r. za
notowano jedną rodzinę w pow. widuklewskim, wszystkie były bez poddanych. Była to
więc szlachta drobna i nieutytułowana.

ALBINUSOWICZ
T aryfa 16 67 roku

Albinusomc^Stefan K/^s^tofoim^^Lalfkiej [majętności] dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Nazwisko rodziny zapewne pochodzi od imienia Albin (łaciński Albinus) albo od kolo
ru białego (łaciński albus) i wtedy miałoby charakter przezwiskowy.
Rodzina jest mało znana. Niemniej notowano Albinowiczów w W Ks. Litewskim
od XVI w. W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. widuklewskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 15; Zinkevicius, s. 425: Albinas.

Al J ASIEWICZ (ALEKSIEJEWICZ, OLEXIEWICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Aleksiejewicz K/cysytof -у uczęstni\kami] napodjeydku koń 1 wpow. widuklewskim
AleksiewicpMaran zucpes[tnikiem] napod[jezdku] koń 1 wpow. dymiańskim
T aryf a 16 6 7 roku

Alexejewicp Aleksander Piotrowicz na miejscu Marana Piotrowicza Alexejemczą [GB: pewnie brata]
Z Wertelów dym 1 szlachecki w pow. Małych Dyrwian
Nazwisko rodziny zapewne nawiązuje do imienia Aleksy pochodzenia greckiego. Syn
Aleksego to Aleksiewicz. Na Żmudzi było bardzo rzadko używane, w popisie wojsko
wym 1528 r. użyto je tylko 2 razy (0,1%) [Cimnaite].
Rodzina jest mało znana. Na Żmudzi notowano Iwana Oleksejewicza jako ciwuna twerskiego w latach 1561 (?)—1563. Prawdopodobnie był Rusinem i urzędnikiem Jana
Chodkiewicza, starosty żmudzkiego. Ożenił się z Barbarą Jurewną Wołodkiewiczówną
[Saviscevas]. Ze Żmudzią był związany Jan Oleksiewicz jako pisarz litewski w 1555 r.
[Niesiecki], co nie znajduje potwierdzenia w faktach.
Więcej informacji jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1583 r. Wojtiech
Alekszejewicz zagrabił bydło w majętności Pokurtuwie we włości szawelskiej. Tenże
w 1593 r. sprzedał dom w Podubisiach na gruncie zwanym Judejkiszki [we włości berżańskiej]. W tym roku wziął w zastaw pustosz Wieżeliszki w tej włości. W 1597 r. skwi
tował Bałtromieja Pietrowicza Montwidowicza, brata swojej żony Kateriny PietrowDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ny Montwidowicz, z tytułu otrzymania posagu, zabezpieczonego na części majętności
Szornele nad rzeką Wardawą [Warduwą] we włości wieszwiańskiej. W 1600 r. zrezygno
wał z praw do majętności Kłuksztyki [we włości wieszwiańskiej].
W 1598 r. Jan Alekszejewicz, „ziemianin W Ks. Litewskiego” [nie pochodził więc
ze Żmudzi] kupił majętność Narwojszyszki we włości rosieńskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. spisano tylko dwóch Alekszejewiczów, mieszkających we włościach szawelskiej i w pobliskiej berżańskiej oraz w rosień
skiej, w tej ostatniej chodzi o przybysza z Litwy.
W popisie wojskowym 1621 spisano 2 rodziny w pow. widuklewskim i dyrwiańskim. Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano tylko jedną rodzinę w pow. Małych Dyrwian,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Niesiecki, T. 7, s. 84; ODVCA, vyp. 1, s. 99—194; vyp. 3, s. 61—116, 72—73; vyp. 5, k. 74—39,
120—397, 216—124. L i t e r a t u r a : Ćirtmaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 81: Aleksevicius; Saviscevas, Źemaitijos sa~
vivalda, s. 299, 355.

ALEXICKI, ALEKSZYCKI ZOB. OLEKSZYCKI

ALEKSANDROWICZ (ALEXANDROWICZ)
H. KOŚCIESZA
P opis 16 2 1 roku

Aleksandrowicz Aleksander z bratem zą po7 koniapo kozacku koń 1 w pow. rosieńskim
AleksandrowiczJerzy у //qyj7[nikami] po kozacka koń 1 wpow. powondeńskim
T aryfa 16 6 7 roku

AleksandrowiczAbram ^Lelerms^ek dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
AleksandrowicyHrehoiy na miejscu Jana Aleksandrowicza rodzica swe\go\ [z] Skinvoj\n] ogrodniczy dym 1
w pow. ejragolskim. Tet/je na miejscu rodzica swego Jana Aleksandrowicza z Koplów Aleksandrowiczów dym
1 szlachecki w pow. rosieńskim
Aleksandrowicz Jerü na miejscu Józefa Norwiłowiczą i Wojciecha Olgmina z Wamajć dym 1 poddański
wpow. twerskim
AleksandrowiczJerzy na miejscu Stanisława Narwoysza z Berj i dymy w pow. powondeńskim
Aleksandrowicz Je/yy Maciejewicz na którego miejscu został spisany Jan Sebestianowicz Z Koplów Aleksan
drowiczów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Aleksandrowicz Krzysztof na miejscu Stanisława Mikołajewicza Moteszą z Kelorwiszek dym szlachecki 1
wpow. wilkiskim
Aleksandrowicz Kantyn Markowicz na miejscu rodzica swego nieboszczyka Marka Aleksandrowicza ZPobolwian dym 1 szlachecki w pow. M. Dynian
AleksandrowiczMiko!aj na miejscu Stanisława Kyrkszjeniczą z Wałancząjaów i Tyrkszjajciów dym 1 szla
checki wpow. gondyńskim
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Aleksandrowieу Mikołaj z kupli swej nabytej od Piotra Jana Rukiewicya z Ma-pajdów dym 1 szlachecki
wpow. kroskim
Aleksandrowicz Stefan na miejscu brata swe[go] Jana Aleksandrowicza z Lawrynajdów dym 1 szlachecki
wpow. twerskim
AleksandrowiczStefan, na którego miejscu został spisany Jan KasperowżczPetkżewżczzŻadejków dym 1 szla
checki wpow. żprańskim
Aleksandrowicz Wacław na miejscu Jana Głuckiego z WarnajćPe! dym 1 szlachecki wpow. twerskim
Aleksandrowicz Wojaech na miejscu rodzjdelki swej Magdaleny Kazjmierpjwej Aleksandrowiczpwej z P d 1
poddański dym wpow. twerskim
T aryfa 16 9 0 roku

Aleksandrowicz APbram z Wajkuławkas w pow. pojurskim na miejscu Stanisława Bortkiewicza dym szla
checki 1
Aleksandrowicz Augustyn iz M ied n ik w pow. m e d y n g ia ń sk im ?] [dym ] poddański 1
Aleksandrowicz Hrehory na miejscu hrad snych [z] Aleksandrowicz Koptów w pow. ejragolsldm dym poddań
ski 1 [czy to nie p o m yłk a, bo A lek san d ro w ieże K opty, raczej K opie, z n a jd u ją się w pow. rosień skim ]
AleksandrowiczJe/py zPod[t]wer w pow. twerskim dymypoddańskie 2
AleksandrowiczJergy z Warnajć [w K op. 1: W ern aycie] w pow. twerskim zpigyk/pä od Wacława AUeksandrowiczą dym szlachecki 1
AleksandrowiczMikołaj zMezą/dów w pow. kroskim [dym ] szlachecki 1
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia greckiego Aleksandros. Na Żmudzi imię to
nie było popularne, skoro w popisie wojskowym 1528 r. użyto je tylko 15 razy (0,96%)
[Cimnaite]. Było wiele rodzin w Litwie o nazwisku Aleksandrowicz, czyli synu Aleksan
dra. Głównie mieszkali w pow. grodzieńskim i lidzkim.
Zdaniem Kojałowicza, Alexandrowicze żmudzcy używali herbu Kościesza z po
dwójnym krzyżem.
Najstarsza wzmianka o tym rodzie pochodzi zapewne z 1550 r., kiedy została prze
prowadzona rewizja ziem bojarów rosieńskich: Aleksandra i Juria Marcinowiczów i Sim
ka Stankowicza. Stracili oni wówczas ziemie, które przyłączono do siół Miniany i Kopie,
a w zamian otrzymali grunty koło wsi Kopie [AWAK]. Miejscowość ta w późniejszych
źródłach była zwana Kopie Aleksandrowicze (1667) w pow. rosieńskim. Chodzi o póź
niejszą wieś i okolicę szlachecką Kopie, położoną na północny zachód od Rosieni, nad
rzeką Oleją, między Aleksandrajciami w pow. rosieńskim a Niemorszanami w sąsiednim
pow. widuklewskim. Nazwa ta nie zachowała się do dzisiaj, była jednak na Trzywiorstówce z 2. połowy XIX w. Zachowały się natomiast Aleksandrajcie (lit. Aleksandrai), pojedyn
cza osada nad Oleją (lit. Aleja) w omawianym rejonie. Tu należy szukać gniazda tego rodu.
Nie wiadomo, czy zostali oni spisani w popisie wojskowym z 1528 r. Notowano
tam tylko jednego Matieja Aleksandrowicza, bojara we włości widuklewskiej oraz czte
rech bojarów o imieniu Aleksander: Baltromiejewicza we włości jaswońskiej, Zawiszyca w wielońskiej, Stankojtisa w tendziagolskiej i Jurewicza w wilkiskiej. Można zwrócić
uwagę na to, że mieszkali oni w pięciu włościach, w tym w trzech, w których byli za
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notowani również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.: wielońskiej, tendziagolskiej
i jaswońskiej. W kolejnym popisie 1567 r. we włości rosieńskiej spisano Stanisława Alek
sandrowicza z dwoma końmi. Prawdopodobnie jest on tożsamy z osobą o tym imieniu
i patronimiku we włości rosieńskiej, wzmiankowaną niżej pod 1584 r.
Więcej informacji o Aleksandrowiczach jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1583 r. Stanisław, Jan, Andrej i Matiej Aleksandrowicze sprzedali pustosz Romancyszki w Kołnujach we włości rosieńskiej. W 1595 r. wspomniany Stanisław, Andrej i Matiej
sprzedali poddanych, mieszkających w polu Kołnuje i Omole. W 1597 r. Stanisław i Ma
tiej sprzedali „ziemlicę” Erkliszki w Kołnujach. W 1584 r. Mikołaj Matiejewicz Aleksan
drowicz i Matys Wojtiechowicz kupili część majętności Poszokomi we włości rosieńskiej.
W 1585 r. Jan Aleksandrowicz, chorąży [c] tendziagolski, kupił majętność Dowgintyszki we włości tendziagolskiej oraz poddanych w Golniach we włości jaswońskiej
i w Awginszajtiach we włości tendziagolskiej. W 1588 r. Jan Matiejewicz Aleksandro
wicz z żoną Barbarą otrzymał grunty Didis Ławkas we włości tendziagolskiej od swego
teścia Gawriła Stanisławowicza Mostwiła. Wspomniany chorążyc był synem Aleksandra
Mikołajewicza Dowkszy, chorążego tendziagolskiego.
W 1591 r. Jan i Michał Matiejewicze Aleksandrowicze otrzymali od matki Magdale
ny Bartoszewny Kilczewskiej ziemię w Rikszylach we włości rosieńskiej. W 1592 r. wspo
mniana Magdalena Bematowna [sic] Pawłowa Kilczewska zastawiła wymienione grun
ty (tu nazwane Stegwieliszki) w polu Krakszylach swoim dzieciom: Jaroszowi i Barbarze
Kilczewskiej. Być może wspomnianego wyżej Jana Matysowicza Aleksandrowicza dotyczy
wzmianka z 1595 r., kiedy kupił on 2 niwy majętności Pożabreńskiej, koło rzeki Żabry, we
włości rosieńskiej. W każdym razie przytoczone wyżej Krakszyle i Rikszyle to najpewniej
Rynkszele (obecnie Rinkśeliai), położone na wschód od Szydłowa, nad rzeką Zabrą, koło
majętności Wysoki Dwór w pow. rosieńskim [Slovar]. W 1593 r. Aleksandrowicze podzielili
się Kopiami z Krisztofem Mikołajewiczem. W 1598 r. Stanisław Aleksandrowicz sprzedał
grunt Kopii we włości rosieńskiej. W roku następnym Matiej kupił tam „otczyznę” od Stani
sława Serejkowicza. W 1595 r. Matys Aleksandrowicz Gabriałowicz ustąpił swoim braciom:
Hrehoremu i Mikołajowi Aleksandrowiczom swoją część majętności: Płowginiany, Kołnuje,
Giejsze i Pokłoni [we włości rosieńskiej]. W roku następnym wspomniany Mikołaj sprzedał
bratu Matysowi część służby chłopskiej w Kołnujach. W 1597 r. Hrehory Aleksandrowicz
toczył spór o sianożęć Podubisie we włości rosieńskiej, a więc nad rzeką Dubissą.
W 1595 r. Walenty, Jan i Bałtromiej Aleksandrowicze kupili część „ziemlicy” Szwentupi po obu stronach ruczaju Szwentup [we włości wielońskiej]. Wtedy kupili oni jesz
cze niwę w Liawdie w polu Szwentupskim w Poskimwolkiach w tej włości.
W 1596 r. Barbara Pawłowna Aleksandrowa Andrejewiczowa darowała synowi
Wojtiechowi Aleksandrowiczowi pustosz Juczyszki w polu Judgolwiach we włości medyngiańskiej, należącą do majętności Lekiemiany we włości gondyńskiej. W 1600 r. Jan
Aleksandrowicz sprzedał zięciowi Markowi Janowiczowi i jego żonie Magdalenie część
majętności Kowalawkas we włości medyngiańskiej z czterema zaściankami.
W 1596 r. Matys Aleksandrowicz z żoną Kateriną Siemaszkiewicz darował jej bra
tu Bałtromiejowi Janowiczowi Siemaszkiewiczowi część majętności Jaguczany we wło
ści ejragolskiej.
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W 1600 r. Dorota Ławrowna i jej mąż Mikołaj Aleksandrowicz otrzymali od teścia
Ławryna Turłaja majętność Juszkojtie Amejliuny we włości jaswońskiej.
W sumie wzmianki z akt ziemskich żmudzkich XVI w. dają informacje o kil
ku rodzinach Aleksandrowiczów. Spisano ich w sześciu włościach, w tym w trzech,
w których byli w popisie wojskowym 1528 r. (tendziagolska, jaswońska i wielońska).
Na uwagę zasługują skromne dane o tej rodzinie w Kopiach oraz w grupie majętności
w rejonie Rosieni: Płowgiany, Kołnuje, Giejsze i Pokłonie. Wszystkie leżą w najbliż
szej odległości od tego miasteczka: Płowgiany (lit. Plauginiai) na północ, Giejsze (lit.
Geiśiai) na północ, przy Rosieniach, a Kołnuje (lit. Kalnujai) i Pokłonie (lit. Paklaniai)
na południe odeń.
W popisie 1621 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. powondeńskim, które stawiały
konia wraz z innymi „uczestnikami”, co wskazuje, że nie należeli do zamożnych. W ta
ryfie 1667 r. spisano 13 rodzin (Hrehory Aleksandrowicz został spisany dwukrotnie),
z których najwięcej mieszkało w pow. twerskim (4), w pozostałych pojedynczo z wy
jątkiem pow. rosieńskiego i wilkiskiego (po 2). Można zwrócić uwagę, że byli wówczas
również w pow. powondeńskim jak w 1621 r. Większość szlachty nie miała podda
nych (9), pozostali mieli po jednym poddanym z wyjątkiem Jerzego Aleksandrowicza
z trzema dymami w Berżach w pow. powondeńskim.
Niewiele więcej wiadomo o Aleksandrowiczach w 1667 r. Wówczas wspomniany
Kazimierz pewnie już nie żył. Jego żoną była Magdalena, a synem Wojciech, który zo
stał spisany w tej taryfie dymów. Być może chodzi o Kazimierza, o którym napomknął
Wojciech Kojałowicz w swoim herbarzu jako sobie współczesnym i używającym herbu
Kościesza odmienna. Z kolei wzmiankowany w tej taryfie dymów Hrehory Aleksandro
wicz był synem Jana i mieszkał albo w Skirwojniach w pow. ejragolskim, albo w Ko
piach Aleksandrowiczach w rosieńskim. W tych ostatnich był spisany jeszcze w kolejnej
taryfie z 1690 r. Inny z Aleksandrowiczów, Lauryn był synem Marka i mieszkał w Pobolwianach w pow. Małych Dyrwian.
W taryfie 1690 r. spisano 7 rodzin, z których trzy miały po jednym lub dwóch chło
pów, pozostałe nie miały poddanych. Aż cztery z nich mieszkały w pow. twerskim i są
siednim medyngiańskim, pozostałe były w pow.: pojurskim, ejragolskim i kroskim.
W XIX w. liczni Aleksandrowicze herbu własnego wylegitymowali się w guberni
kowieńskiej, a herbu Kościesza, pochodzący ze Żmudzi, zostali wylegitymowani w są
siednie] guberni wileńskiej.
W latach 1820 i 1841 wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Aleksandrowicze
herbu Kościesza [LVIA, F 391-5-5]. Za protoplastę uznali Marcina, żyjącego w XVII w.
i mającego dobra Gudajcie i Borgojmiszki w pow. twerskim. Z tej informacji pewne jest
tylko to, że Aleksandrowicze mieli dobra w pow. twerskim, w latach 1667 i 1690 były to:
Warnajcie, Warnajcie Peły, Peły, Lawrynajcie i Podtwery.
Wiadomo jeszcze o Aleksandrowiczach herbu Kościesza z pow. wiłkomierskiego, których protoplastą był Fiodor [raczej Teodor]. Miał on syna Tomasza (pokole
nie II), który ojcował trzem synom (III): Jerzemu, posiadaczowi dóbr „Warnajcy-Pioły” (p° białorusku) na Żmudzi w 1655 r., Stefanowi i Andrzejowi, którzy mieszkali
w pow. wiłkomierskim. Wspomniany Jerzy jest tożsamy z Jerzym Alesandrowiczem
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z taryfy 1667 r., właścicielu Warnajciów [Pełów] w pow. twerskim i może z Jerzym
z taryfy 1690 r. Ów Jerzy spłodził syna Stanisława (IV), ojca dwóch synów (V): Ada
ma i Michała Wawrzyńca. Rodzina wylegitymowała się w guberni mińskiej w 1827 r.
\Gerbofmik\.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 125—126; Kojałowicz, Compendium, s. 103; tenże, Nomenclator, s. 11; LVIA,
F 391-5-5; ODVCA, vyp. 1, s. 90-50, 107-41, 149-393, 171-4; vyp. 2, s. 24-141, 172-205; vyp. 3, s. 15192, 118-, 124-25; vyp. 4, к. 13-100, 28-222, 49-376, 80-177, 85-211,107-370, 216-98, 217-104; vyp. 5,
к. 64-486, 161-308, 201-4, 222-162; Perapis 1528 г , s. 184, 192, 241, 345 i 373; Popis 1567 r., kol. 1324;
Slovar, s. 271: Rikśili, s. 273: Rinkśiłi. L i t e r a t u r a : Ćirimaite, s. 13; Gerbou vnik, T. 1, s. 140—141; LPŻ, T. 1,
s. 80—81: Aleksandravicius; Uruski, T. 1, s. 26—27.

ALGMIN (ALGMINOWICZ, OLGMIN, OLMINOWICZ)
H. LUBICZ, POGOŃ
T aryfa 16 67 roku

Olgmin Wojciech, na którego miejscu i Jópefa Nonii/owżcpa postał spisany Jerpy Aleksandrowicp p Wamajć
dym 1poddański wpow. twerskim
Olminowicp Stanisław na miejscu Jerpego Olminowicpa p Kowkł dym 1 splachecki w pow. powondeńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Algmin Marcin p Giedmina [w Kop. 1: Jagmin; w Kop. 10: Marcin Algmin z Gedmina] p okolicy Plep
wpow. wiespwiańskżm na miejscu Dawida Malinowskiego dym splachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: alg- i min~. Pierwszy
człon pewnie nawiązuje do litewskiego elgtis (żebrać) lub elgetauti (zachowywać się itp.).
Drugi człon często występuje w antroponimii litewskiej i łączy się z litewskim minii, czy
li „myśleć” itp.
Na Żmudzi zanotowano ich w obu taryfach. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow.
twerskim i powondeńskim: bez i z jednym poddanym. Znów w 1690 r. była to jedna
rodzina w pow. wieszwiańskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Zwraca uwagę przydawka pochodzeniowa Algminów — z Giedmina, którą używali
jeszcze Płatuście (zob.). Może to wskazywać na wspólne pochodzenie.
W herbarzach rodzina jest notowana jako Algminowicze herbu Pogoń. Warto
zwrócić uwagę na przydomek Algmin szlachty Laugminów, którzy zostali wylegitymo
wani w guberni kowieńskiej w 1798 r. [Uruski]. Algminowicze zostali wylegitymowani
ze szlachectwa w guberni wileńskiej w 1820 r. [Uruski], a inni w tym samym czasie w gu
berni wileńskiej [Boniecki]. Ci ostatni w 1778 r. posiadali dobra Powiłajcie, najpewniej
chodzi o dobra w pow Małych Dyrwian na Żmudzi, a w 1755 r. wymieniono Władysła
wa Narwo jsza Algminowicza.
Według rodosłownej Algminowiczów herbu Lubicz z 1820 r. jej przodkiem
był Władysław Narwojsz Algminowicz (pokolenie I), wzmiankowany w dokumen
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cie z 1755 r. Miał on syna Jerzego, właściciela majętności Powiłajcie. Jego synem był
Piotr (III), a wnukiem ponownie Jerzy (II) (ur. ok. 1741; IV). Ten ostatni miał trzech sy
nów (V): Józefa, Jerzego i Franciszka [МАСВ].
W 1792 r. Ignacy Laugmin byl strażnikiem żmudzkim [Buszyński],
Ź r ó d ł a : MACB, F 20M893 (wywód z 1820 i\). L i t e r a t u r a : Boniecki, Upipelnienia, s. 29; Buszyński,
Opisanie, s. 125; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 18 (po lit.: Algminas, Algminavicius); LPŻ, T. 1, s. 84: Algminavicius; Uruski, T. 1, s. 27 i T. 8, s. 308.

ALSEYKO ZOB. OLSEYKO

AMBROŻEWICZ (AMBROŻEJEWICZ)
P opis 16 2 1 roku

Ambropiej'ewicp Ba/tromiej p uczestnikami napodjepdku у ospcpepem koń 1 wpow. korspewskim
AmbropejewicpAdam wystaw! wrap p Samuelem Grupdpiem p Grupdpjewskiego imienia odpó!koniapo kopacki! koń 1 w pow. rosieńskim
Ambrope/ewicpJakub pucpesĄnskamĄ napod§ezäku\ koń 1 w pow. widuklewskim
Ambrope/ewicpJe/py p bratem st/yjecpnym nay>o4[iezdku] p ospcpepem koń 1 w pow. wielońskim
Ambrope/ewicpjerpy p Burń p Är^[stnikami] na/>oa|jezdku] koń 1 w pow. mespaiańskim
Ambropejewicpjerpy p »ry«7[nikami] po kopacku koń 1 w pow. wieluńskim
AmbropewicpMikołaj pbratem na/>eajjezdku] poń / w pow. widuklewskim
AmbropewicpSebestyjan pucpesĄnikami] napodjjezdku] koń 1 w pow. kroskim
T aryfa 16 6 7 roku

Ambropiejewicp Hrehoty Janowicp na miejscu Jana Ambropiejewicpa ojca swe\go] i na miejscu Michała Ambropiejewicpa stryja swego p Kiecinów dym 1 splachecki w pow. berpańskim
Ambropejewicpjan, od którego Michał Narkiewicp kupi] nieokreślone grunty, dym 1 splachecki w pow. wielońskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Ambropewicpjerpy p Piepol w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Pochodzenie nazwiska od imienia greckiego Ambrosios, później zlatynizowanego
w formie Ambrosius. Uważa się, że imię to przyniesiono na Litwę albo z Polski (forma
Ambraz—,Ambroz—), albo z Rusi (forma Ambras—, Ambros—) [Zinkevicius]. Na Żmu
dzi było rzadko używane, w popisie wojskowym 1528 r. użyto je zaledwie 2 razy (0,1%)
[Cimnaite].
Po raz pierwszy na Żmudzi pojawili się pewnie w popisie wojskowym 1528 r. Spi
sano wówczas wdowę Ambrosowąwe włości wieszwiańskiej oraz trzech Ambrożejów:
Andruszkowicza we włości jaswońskiej, Mitkowicza w widuklewskiej i Jadowigowicza
w wilkiskiej. W tym czasie było to imię stosunkowo rzadkie na Litwie.
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Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Ambrożejewiczów (Ambrosewiczów itp.) w 12 włościach, w tym chyba głównie w: kroskiej, ejragolskiej (Gol
nie) i wielońskiej (Lauda). Najpewniej było to kilka niespokrewionych ze sobą rodzin.
Brak jest związku między danymi z tych akt a taryfą 1690 r.
W 1612 r. zanotowano Jerzego Ambrożewicza na Żmudzi [Ciechanowicz], Z ko
lei w popisie 1621 r. spisano ich w sześciu powiatach, w tym w wieszwiańskim i wielońskim (byli w 1528 r. i w aktach ziemskich). W czasie Potopu 1655 r. zanotowano dwóch
członków tej rodziny: Krzysztofa i Mariasza Piotrowicza, którzy uczestniczyli w unii
kiejdańskiej ze Szwecją.
Znów w taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w dwóch powiatach: berżańskim
i wielońskim, by w 1690 r. wymienić Ambrożewiczów tylko w pow wilkiskim. Należy
przypomnieć, że w powiatach wielońskim i wilkiskim notowano ich od końca XVI w.
W obu taryfach dymów szlachta ta nie miała poddanych. Była to więc szlachta drobna
i nieutytułowana.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Ambrożewiczów i Ambro
żejewiczów w różnych powiatach, najczęściej spoza Żmudzi. Na Żmudzi spisano Miko
łaja w 1595 r. Potem byli bracia Jan, Stanisław i Michał w 1627 r.
Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni wileńskiej (późniejszej kowień
skiej) z herbem Baybuza [Uruski].
Ź r ó d ł a : Akta ^jaydów, T. 2, s. 329, 338; Dworzecki Bohdanowicz, k. 6v, ODVCA, vyp. 1, s. 30-102,
45-26, 113-141, 144-306, 161-162; vyp. 2, s. 182-354; vyp. 3, s. 8-101; vyp. 4, k. 20-154, 21-166, 49-378,
69-98, 72-115, 207-29, 275-24, 296-39; vyp. 5, k. 31-230, 50-370, 68-515, 103-266, 126-41, 138-137,
161-310, 167-357, 202-11, 265-270; Perapis 1528 r., s. 185, 190, 289 i 379. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Rody, T. 2, s. 19; Ćimnaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 94: Ambrozevicius; Umski, T. 1, s. 27; Zinkevicius, s. 390—
392: Ambraziejus.

AMBUTOWICZ
T aryfa 16 67 roku

Ambutowicyjan -у Panią mał^ąką swą ye wsi Bonk ya rok 1665 i 1666, skończone in an[no] 1667 Ąnia]
27 Novembra ya lat «[umero] 2 medietate[m] po y] 3 [wniósł] 6
Nazwisko to patronimik od nazwiska Ambutas, które jest zapewne [LPŻ] lub na pew
no [Zinkevicius] nazwiskiem litewskim, dwuczłonowym: am—i but—.O tym drugim bę
dzie mowa niżej, zob. Butman. Z kolei pierwszy człon jest rzadki w antroponimii litew
skiej: może pochodzić od imienia chrześcijańskiego Anizjusz (lit. Anisijus) lub stanowić
oboczność członu an(t)-.
Nie wiadomo, na jakiej podstawie T. Gajl zanotował Jambuta herbu Abdank i Jambutajtisa, bojara żmudzkiego w popisie z 1528 r.
Ambutowicz wystąpił tylko wśród dzierżawców królewszczyzn w 1667 r. Wspo
mniane Bouki, czyli Bowki, to niewielka wieś w pow. ejragolskim (3 dymy w 1667 r.)
Ź r ó d ł a : Królewszczyzny 1667 ^ L i t e r a t u r a : Gajl, s. 445; LPŻ, T. 1, s. 95: Ambutas, Ambutavicius;
Zinkevicius, s. 74.
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ANDERSON

ANDERSON
T aryfa 16 67 roku

Anderson Jan p majętnośa Lcm-dy prawem arędownym od Korypnów, Mikołaja Ko/ypny i małponki i synów,
Michała Kapimierpa i Jana KoiypnówpoĄd]ańskich dymów 6 wpow. wżelońskim. Ko/ypna Mikołaj pmajętnoścż swej napinanej Lawda na ten cpas w arędpie u Jana Andersona postającej na dymach sobie wyjętych dwóch
Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego [LPŻ]. Równie dobrze może być jednak
pochodzenia skandynawskiego. W rzeczywistości byli kalwinami: Anglikami lub Szkotami.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina mająca dobra
w pow. wielońskim. Nie wiadomo, czy wymieniony wówczas Jan Anderson był krew
nym Piotra Benedykta Andersona, kapitana, który otrzymał indygenat polski w 1673 r.
za zasługi wojenne \Alhum armomntj. Zdaniem J. Ciechanowicza, Andersenowie [chyba
błąd] „byli znani na Litwie”.
Ź r ó d ł a : Album armorum, s. 376, nr 1031. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 20; Uraski, T. 1, s. 33.

ANDRUSZEWICZ
T aryfa 16 6 7 roku

AndruspewicpAndrpej Hrehoromcp na którego miejscu postał spisany Krgysptof Maptński [Taryfa Żmu
dzi 1690, s. 180: Mazyński] p Wornispek dym 1 spłachetki wpow. porańskim
Nazwisko rodziny to patronimik od ruskiego (białoruskiego) imienia Andrus, czyli An
drzej. To ostatnie jest pochodzenia greckiego. Imię to wraz z jego różnymi formami na
leży do częściej używanych na Żmudzi. W popisie wojskowym 1529 r. znalazło się na
10. miejscu (3,1%), czyli użyto je 49 razy [Cimnaite].
Po raz pierwszy na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1528 r., kiedy spi
sano Janko Androszewicza, bojara we włości wilkiskiej i wdowę Andrusową z włości
szawdowskiej.
W aktach ziemskich żmudzkich notowano ich od 1576 r., kiedy Stanisław Andruszewicz z żoną Zofią StanisławownąHubianką (Gubianką) sprzedał 3 pustosze w ma
jętności Widuklewskiej w tej włości, między rzekami Szeszuwą i Żołpią. W 1578 r. ten
że sprzedał tę majętność.
W 1584 r. Mikołaj i Stanisław Bernatowicze 0 Andruszewicze kupili część grun
tów w Kuszlejkowiczach we włości wielońskiej.
W 1585 r. Stanisław Szczefanowicz Andruszewicz Szałt pogodził się w sprawie po
działu majętności Żosiny we włości pojurskiej. W 1596 r. wspomniany wyżej Stanisław
Szczefanowicz zastawił Krisztofowi Sewerynowiczowi włókę ziemi w Zosinach. Znów
w 1597 r. Krisztof Sewerynowicz Andruszewicz darował żonie Jagnieszkie Mikołajewnie, synowi Adamowi i córce Ewie „otcziznę” Żosiny we włości pojurskiej. W 1590 r.
Michał Sewerynowicz Andruszewicz i Martin Szczefanowicz z żoną Kateriną Sewerynowną Andruszewicz sprzedali ziemię w Gurbinach pod Wielkimi Lipami w tej włości.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

ANDRUSZKIEWICZ

59

W 1588 r. Barbara Jakubowna Mikołajewicz Andruszewicz sprzedała bratu stry
jecznemu Stanisławowi Mikołajewiczowi Andruszewiczowi połowę majętności Burni
we włości kroskiej. W 1598 r. Stanisław Matysowicz Mikołajewicz Andrusowicz Burnis z żonąjedwigąjanowną Konarowską sprzedał „dworec” Poszyli nad rzeką Ontą [tj.
Anczą] we włości kroskiej.
W 1593 r. Matiej Pietrowicz Andruszewicz sprzedał grunty majętności Golni we
włości jaswońskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. spisano Andruszewiczów w pię
ciu włościach: widuklewskiej, wielońskiej, pojurskiej („ojczyzna” Zosiny), kroskiej (tu
zwano ich Burniami) i jaswońskiej. Zatem mieszkali głównie w południowej Żmudzi.
Wspomniane Zosiny to dzisiejsze Żasinas i Żasinelis, maleńkie osady na północ od
Dżiawgian, na zachód od Szyłeli. Właśnie w tym rejonie, koło Dżiawgian, notowano tę
miejscowość w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
Zwraca uwagę, że rodziny nie spisano w późniejszych źródłach: popisie 1621, ta
ryfie dymów z lat 1667 i 1690. Z kolei w herbarzu Uruskiego wymieniono dwie rodziny
herbu Doliwa i Mogiła; ci drudzy mają być jednego pochodzenia z Andruszkiewiczami
(lub Andruszkowiczami) herbu Mogiła.
Z 1656 r. pochodzi testament Aleksandra Kasperowicza Andruszewicza. Zadyspo
nował, aby jego ciało zostało pochowane przy kościele krokowskim przez małżonkę Kry
stynę Stanisławownę Bochonownę [?]. Miał imienicze Jurgajcie w polu Golniach w pow.
jaswońskim z różnymi przykuplami, które zapisał synom z pierwszego małżeństwa, pewnie
chodzi o Józefa i Adama. Sobie i swojej małżonce zagwarantował „siedlisko stare” oraz po
czynił dlań pewne zapisy [LNB]. Dodajmy, że w Golniach notowano ich od końca XVI w.
Ź r ó d ł a : LNB, F 130-2480 k. 114-115; ODVCA, vyp. 1, s. 57-236, 78-11, 128-11, 172-20; vyp. 2,
s. 5-83, 122-302; vyp. 3, s. 60-114; vyp. 4, k. 67-86, 232-216, 318-209; Perapis 1528 t , s. 189; Slovar,
s. 119: Zosiny. L i t e r a t u r a : Ćirimaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 104: Andrusevicius; Uruski, T. 1, s. 34.

ANDRUSZKIEWICZ
P opis 16 2 1 roku

Andruszkiewicz Stanisław у »qy[stnikiem] napod\_jedzku] błahym koń 1 w pow. dyrwiańskim
T aryfa 16 67 roku

Andruszkiewicz Adam na miejscu Jana Bogdanowicza z Wiłuławkas [F 11-1-752: Wiłaławkas] dym 1
szlachecki w pow. karczewskim
Andruszkiewicz Dawid Sycyepanoimy na miejscu Walentyna Sycyepanotricya Andrusykiewicya ojca swe[go]
£ Gierdzjagoty Podzjebłupie dym 1 szlachecki w pow. beryanskim
Andruszkiewicz Dawid z Gajlajciów Dowstar dym 1 szlachecki w pow. beryańskim
Andrusykiewicyjan. Narwoysy Dawid z Niewordyiów [i] £ kupli swej Gutowtysyek Andruscysyek na miej
scu Piotra Wżknżewicya Szpłtmira i na miejscu Jana Andruszkiewicza dym 1 szlachecki wpow.powondeńskim
Andruszkiewicz Piotr na miejscu Jana Matys-yowicyą Druktenża ojczyma swe\gó\ у Piekojć dym 1 szlachecki
wpow. pojurskim
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Andruszkiewicz S'ZcW !y Tomasiewicz na miejscu którego postał spisany Malcher Stefanowiez p Mejlispek
dym 1 szlachecki wpow. tendpiagolskim
Andruszkiewicz Wojciech, na miejscu którego został spisany Jan Kaczkowski z Dowstar dym 1 szlachecki
wpow. berpańskim
T aryfa 16 9 0 roku

AndruszkiewiczAbraham pGosptów Łowpów wpow. kroskim [dym ] szlachecki 1
Andruszkiewicz Adam pKweściów wpow. korspewskim dym dym szlachecki 1
Andmspkiewicp Andrpej, na którego miejscu postał spisany Stanisław Januszkiewicz Z Macajciów w pow.
jaswońskim i pprpyk/pli od Woytkiewiczą [dym ] szlachecki 1
AndmszkiewicpAwgustyn z Witutajkiów wpow. karczewskim dym szlachecki 1
Andmszkiewicz Marcin pe Stefanem Bogdanowiczem postali spisani na miejscu Augustyna Ugratonicpa
[z K w eśció w w pow. k o rszew sk im ?] dym szlachecki 1
AndmspkiewicpMatiasz pjanowdowa wpow. korszewskim dym szlachecki 1
AndmspkiewicpMikoIaj na miejscu rodzica [z K w eśció w w p o w k o rsz ew sk im ] dym 1 szlachecki wpow.
korspewskim.
Andmszkiewicz Stefan na miejscu teśda [z P ie p o ły w pow. w ilk isk im ?] dym szlachecki 1
Pochodzenie nazwiska od imienia łacińskiego Andreas, które w języku ruskim zostało
zmienione na Andruszko. Andmszkiewicz lub Andruszkowicz to syn Andruszki. Było
wiele rodzin o tych nazwiskach.
Najstarsza wzmianka o nich na Żmudzi dotyczy Pietra Andruszkowicza, który
w 1522 r. sprzedał „otczyznę” we włości ejragolskiej swoim krewnym Rymgajłowiczom
[LM]. Później notowano Rymgajłów (zob.) w Rymgaj łowiczach wpow. ejragolskim.
Później spisano ich w popisie wojskowym z 1528 r.: trzech Andruszków (pominię
to ich, bo należeli do znanych rodów: Budrajtisów, Butwiłajtisów i Rukowiczów z wy
jątkiem Janowicza), trzech Andruszkajtisów: Grica we włości kroskiej, Martina w tendziagolskiej i Janusza w korszewskiej, 19 Andruszkowiczów: Ambrożeja w jaswońskiej,
Andreja w widuklewskiej, Wizgira w rosieńskiej, Wojtka w widuklewskiej, Matieja w wielońskiej i gondyńskiej, Mikołaja w kielmeńskiej (później kroska), Mica w wielońskiej, Pacaca [sic] w wilkiskiej, Stanisława w kielmeńskiej (kroskiej) i rosieńskiej, Stana w kro
skiej, Jursa w pojurskiej, Juca w wieszwiańskiej, Jakuba w widuklewskiej i pojurskiej oraz
Jana w ejragolskiej i korszewskiej (2 osoby) i dwóch Andruszkojtisów: Stanka w kroskiej
i Januszysa w tejże. W sumie spisano wówczas 24 bojarów w 12 włościach, jednak głów
nie w: kroskiej (6 bojarów), korszewskiej i widuklewskiej (po 3) oraz w wielońskiej, ro
sieńskiej i pojurskiej (po 2).
Stosunkowo dużo informacji o tej rodzinie, czy raczej rodzinach, jest w aktach
ziemskich żmudzkich XVI w. Wynika z nich, że Andruszkiewicze (Andruszkowicze)
mieszkali w 10 włościach na Żmudzi: widuklewskiej, kroskiej, rosieńskiej, pojurskiej,
szawdowskiej, jaswońskiej, wieszwiańskiej, wielońskiej, wilkiskiej i Małych Dyrwian.
Porównanie tych danych z taryfą 1690 r. prowadzi do wyłowienia dwóch infor
macji. W 1585 r. Szczefan Jakubowicz Andruszkowicz darował żonie Nastazji MichDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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nowicz część majętności Gosztyny we włości kroskiej. W 1690 r. w Gosztu Lowżach
w pow. kroskim notowano Abrahama Andruszkiewicza. Druga informacja jest ciekaw
sza. W 1591 r. grupa bojarów, m.in. Walenty Andruszkowicz, kupiła grunt Trunkiszki
w polu Golniewskim we włości jaswońskiej. Znów w 1592 r. Kaspor Andruszkowicz
kupił część ziemi Trunkiszki w tej włości. W 1594 r. Matiej Pietrowicz Andruszkiewicz
sprzedał niwy w polu Golnieńskim we włości jaswońskiej. W 1598 r. tenże z żoną Bar
barą Stanisławowną sprzedał tę ziemię, a w roku następnym sprzedał część „otczyzny”
w polu Golnieńskim, koło rzeki Szuszwy.
Komentując tę informację, należy dodać, że owe Macajcie z taryfy 1690 r. to naj
pewniej część pola Golniewskiego, skoro jeszcze w taryfie 1690 r. notowano osadę szla
checką Golnie Macajcie w pow. jaswońskim. Walor tej informacji jest tym większy, że
była mowa o ojcowiźnie w tym polu Golniewskim. Chodzi o obszar na południowy za
chód od miasteczka Kroki (lit. Krakes).
Chronologicznie następny jest popis wojskowy z 1621 r., w którym spisano tylko jed
nego Andruszkiewicza (Stanisława) w pow. dyrwiańskim. Zdaniem Kojałowicza, ów Sta
nisław nazywał się Andruszkowicz. W tym kontekście można przypomnieć, ze w aktach
żmudzkich pod 1584 r. zanotowano Mikołaja Andruszkiewicza we włości Małych Dyrwian, który sprzedał ziemię Giedminiszka. Może to przodek wspomnianego Stanisława?
W czasie Potopu 1655 r. spisano dwie osoby: Krzysztofa i Stefana Andrzejewiczów, którzy podpisali unię kiejdańską ze Szwecją. Może to dawni Andruszkiewicze
(Andruszkowicze), którzy spolszczyli swoje nazwisko na „Andrzejewicz”?
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin Andruszkiewiczów, którzy mieszkali
w następujących powiatach: głównie w berżańskim (3) oraz pojedynczo w korszewskim,
powondeńskim, pojurskim i tendziagolskim. Ciekawe, że porównując lokalizację tych
rodzin ze wspomnianej taryfy z danymi z akt żmudzkich XVI w. można powiedzieć,
że Andruszkiewicze w obu źródłach mieszkali tylko w pow. pojurskim, w rejonie mia
steczka Lawkowo: w XVI w. mieli majętność o tej nazwie, a w 1667 r. byli w Piekojciach
(w XIX w. Pikajcie, obecnie po lit. Pykaićiai), osadzie na południowy wschód od tego
miasteczka. W taryfie tej zanotowano 3 pokolenia Andruszkiewiczów z Gierdziagoły
w pow. berżańskim: 1. Walenty. 2. Szczefan. 3. Dawid (spisany w 1667).
W 1690 r. spisano 8 rodzin, w tym większość (5) w pow. korszewskim oraz poje
dynczo w pow.: kroskim, pojurskim i wilkiskim. Warto podkreślić, że w pow. korszew
skim mieszkali głównie w okolicy Kweście, tj. na zachód od Kołtynian. W obu taryfach
Andruszkiewiczowie nie mieli poddanych. Nie należeli do szlachty utytułowanej.
Zachowało się świadectwo pochodzenia szlacheckiego Andruszkiewiczów z 1843 r.
Według niego za przodka uznano Jerzego Andruszkiewicza, który miał brata Jana. Od
ojca Abrahama „Awgustowa” [tj. w rzeczywistości „rodonaczalnikiem” był nieznany
bliżej Augustyn, czyli pokolenie I; Abraham — II i Jerzy — III] miał on dobra ojczy
ste Łowce Gosztyny, a sam w 1703 r. nabył majętność Wojnickiszki w pow. upickim.
Wzmianka o ojcu Abrahamie i dobrach znajduje potwierdzenie w taryfie 1690 r. Wraca
jąc doAbrahama, to miał on jedynego syna Hieronima (IV), któremu przekazał te do
bra testamentem z 1750 r. Ten ostatni spłodził syna Jakuba (V), który został mianowa
ny woźnym pow. upickiego w 1787 r. Od niego pochodzili ci, którzy wywodzili swoje
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pochodzenie w 1843 r.: Wincenty Jakubowicz (ur. 1797; VI) z synami oraz jego bracia:
Krzysztof (ur. 1799) i Józef (ur. 1803) z potomstwem [LVIA, F 1282].
Byli wylegitymowani ze szlachectwa z herbem Zadora w guberni kowieńskiej w la
tach 1844-1868 [Uruski],
Ź r ó d ł a : A kta yjaydów, T. 2, s. 308, 339; AWAK, T. 25, s. 438; Kojałowicz, Nomenclator, s. 14; LM,
Uyrasymą knyga 9, s. 135, nr 28; LVIA, F 1282—1—1854; ODVCA, vyp. 1, s. 7—94, 11—157, 16—244, 25—3,
32-141, 87-2, 108-50, 111-112, 158-108, 172-23, 176-76, 186-105; vyp. 2, s. 32-239, 126-357, 158-5,
178-289; vyp. 3, s. 15-183, 36-13, 42-96, 77-142, 93-50; vyp. 4, k. 234-225, 283-87, 305-113, 308-142;
vyp. 5, k. 62^167, 137—126, 172—392; Perapis 1528 r., s. 189—191; Urudnicy centralni i dygnitarze, s. 199, L i 
t e r a t u r a : Saviscevas, Bileiićią kilme, s. 12-13; Uruski, T. 1, s. 34—35.

ANDRUSZKOWSKI
P opis 1 6 2 1 roku

Andrusykowski ya ojca swego starego napodfjezdku] koń 1 wpow. beryańskim
Nazwisko rodziny to spolszczona forma nazwiska Andruszkiewicz lub Andruszkowicz,
powstała przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Bliżej pisano o tym przy
Andruszkiewiczach (zob.).
Brak jest tego nazwiska w taryfach XVII w. Na Żmudzi notowano ich tylko w po
pisie wojskowym 1621 r. w pow. berżańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

ANDRZEJEWICZ QANDRZEJEWICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

AndrypenicyAleksander yucyesĄrakamĄ po koyacku koń 1 w pow. widuklewskim
AndryejenicyBałtromiej у ucyestm^sasm\ napodj\e.zäku\ yosycyepem koń 1 w pow. widuklewskim
T aryf a 16 6 7 roku

AndryejemcyAdam [na miejscu] Marana Abramowicza у Wegierów dym 1 sylachecki w pow. W. Dytwian
Andryejemcy Jan Stanis/awomcy na miejscu Stanisława Andryejewicya rodyica swe\go] у Gonkojn dym 1
sylachecki w pow. wielońskim
Andryejemcy]óyef у bratem swoim młodsypm na miejscu Augustyna Andryejewicya yDowstar dym 1 syla
checki wpow. beryańskim
AndryejemcyKryysypf Jakubomcy[n& miejscu] ojca Jakuba Andryejewicya yKosyonajć dym 1 sylachecki
wpow. tendyiagolskim
Andryejemcy Michał i Jóyef na miejscu rodyica swego Augustyna Andryejemcya у [S] Terkławek poddański
dym 1 wpow. pojurskim
AndryejemcyMikołaj yPern arowa dym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
AndryejemcyStanisław ySurkompia dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim
AndryejemcyStefan у Pól'nosów 1poddański dym wpow. M. Dyrwian
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Andrzejewicz Tomasz m miejscu Józefa Jasińskiego z Wiksytielów Bordzje dym 1poddański w pow. potumszęwskim
Andryejewicz Walenty, nieboszczyk, na miejscu którego zpsta/ spisany Krzysztof Walentynowicz jego syn,
ZAnajaów dym 1 szlachecki wpow. berżańskim
Andrzęjewiczpwa Wojciechowa Klara, na miejscu której zpstał spisany Krzysztof Janowicz Struykowicz
ZAnajciów dym 1 szlachecki wpow. berżańskim
Jandiyejewicz Tomasz ZSankompia dym 1poddań[ski] wpow. korszęwskim
T aryfa 16 9 0 roku

AndrzęjewiczJakub z Sząrków wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Andrzęjewicz Krzysztof z [S] Tarkiawek wpow. pojurskim dympoddański 1
AndryęjewiczTomaszz^ZP^cipia wpow. korszęwskim dympoddański 1
Pochodzenie nazwiska od imienia łacińskiego Andreas. Andrzejewicz to patronimik
od Andrzeja. Prawdopodobnie ta forma nazwiska nie utrzymała się i przekształci
ła w formę spolonizowaną Andrzejewski lub przybrała zupełnie inną formę. W każ
dym razie brak jest nazwiska szlacheckiego Andrzejewicz w herbarzach, z wyjątkiem
Uruskiego, który wspomniał o Andrzejewiczach w XV i XVI w., ale nie później. Na
Żmudzi notuje się zaś kilka rodzin Andrzejewskich, wylegitymowanych ze szlachec
twa w XIX w. (zob. niżej).
Nazwiska typu: Andrejewaja, Andrejewicz i Andrej z patronimikiem są na tyle licz
ne w popisie wojskowym 1528 r., że nie ma sensu ich wymieniania. Można jedynie krót
ko stwierdzić, że notowano tam sześciu Andrejewiczów w następujących włościach: dyrwiańskiej (3), berżańskiej (2) iwilkiskiej (1). Podobnie było w kolejnym popisie 1567 r.,
a w aktach ziemskich żmudzkich Andrejewicze należeli do najliczniejszych rodzin. Po
równanie tych akt z danymi taryfy 1690 r. pozwala przytoczyć tylko jedną wzmiankę.
W 1593 r. zanotowano informację o kupnie części majętności Sevrkompy we włości pojurskiej przez Stanisława Matiejewicza i Jakuba Andrejewicza. W 1690 r. w Szarkąpiach,
czyli dawnych Sevrkompiach, został spisany Tomasz Andrzejewicz, a byli tam notowani
również w 1667 r.
W popisie 1621 r. spisano dwóch Andrzejewiczów w pow. widuklewskim: Aleksan
dra i Baltromieja, którzy razem z „uczestnikami” stawili po jednym komu. Należeli więc
do szlachty ubogiej.
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 12 rodzin, ale faktycznie było ich 9: najpewniej
Tomasz został zapisany dwukrotnie, podobnie jak bracia Michał i Józef. Mieszkali oni
w ośmiu powiatach: w berżańskim (3), korszęwskim i Małych Dyrwian (po 2) oraz poje
dynczo w: wielońskim, tendziagolskim, pojurskim, wilkiskim i potumszewskim.
Uwagę zwraca, że forma „Andrzejewicz” wystąpiła w taryfie 1667 r. w podwój
nym znaczeniu. W trzech przypadkach było to niewątpliwie nazwisko (wspólne dla ojca
i syna): Jan Stanislawowicz, Krzysztof Jakubowicz oraz bracia Michał i Józef. Nato
miast w jednym przypadku był to tylko patronimik, różny dla ojca i syna: Walenty An
drzejewicz i Krzysztof Walentynowicz. Być może, jednak w tym ostatnim przypadku
zostało opuszczone nazwisko „Andrzejewicz”, bo było to dość oczywiste. W każdym
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razie podobne zjawisko opuszczania niektórych części nazwiska spotyka się w tej tary
fie, o czym pisano we Wstępie.
W taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny w pow. korszewskim (2) i w sąsiednim pojurskim (1). W obu taryfach (1667 i 1690) spisano Andrzejewiczówwtych samych miejsco
wościach: w pow. korszewskim w Seurkompiach (Szarkompie, Surkompie, Sankompie
itp.) i w pojurskim w Sterklawkach (Starkławkach).
Jeśli chodzi o ich zamożność, to w taryfie 1667 r. zanotowano 8 dymów szlachec
kich i 4 poddańskie, a w 1690: 2 poddańskie i 1 szlachecki. Zatem nie należeli do naj
biedniejszych. Była to jednak szlachta nieutytułowana.
W 1655 r. zanotowano dwóch Andrzejewiczów: Krzysztofa i Stefana, uczestniczą
cych w unii kiejdańskiej ze Szwecją.
Ź r ó d ł a : ЛЩ zjazdów, T. 2, s. 339, 308; ODVCA, vyp. 3, s. 56—46; vyp. 5, k. 99—236; Perapis 1528 r.,
s. 185—189. L i t e r a t u r a : Gloger, s. 288; Uruski,T. 1, s. 36.

AN D RZEJEW SK I
H. PRUS I
T aryfa 16 6 7 roku

Andrzejewski Dawid z Pryyałgowa dym 1 szlachecki w pow. telsyewskim
Andrzejewski Hieronim częśnik Słonimski у majętności nazwanej Racyyprawem dożywotnim od Spknd [odłą
czonej] trym ając poddańskich dymów 22 wpow. tebzęwskim

Andrzejewski Maciej, na miejscu którego został spisany Kazimierz Urniaj z Raglonicz dym 1 szlachecki
wpow. rosieńskim
Andrzejewski Marcin na miejscu Stanisława Paszkiewicza zJurgajciów Połopiszą i z kupli od Macieja Pacewieżą dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Andrzejewski Piotr, nieboszczyk, na miejscu którego został spisany Piotr Rukienicz Zimienia Pacisyęk Kier
bów i zpisykupli Butkiszęk podd{ańńSzh\ dy\mów\ 8 w pow. rosieńskim
Nazwisko rodziny omówiono wyżej, zob. Andrzejewicz. Najpewniej nie była to rodzina
pochodzenia polskiego, nie notowały jej bowiem polskie herbarze z wyjątkiem Andrzejowskich z Andrzejowa w ziemi chełmskiej [Boniecki]. Jest to raczej spolonizowana forma
nazwiska Andrzejewicz, utworzona przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.
W czasie Potopu w 1655 r. Rafał Andrzejewski uczestniczył w zjeździe szlachty li
tewskiej (głównie żmudzkiej) w Jaswojniach pod Kiejdanami w połowie sierpnia oraz
w zawarciu unii kiejdańskiej ze Szwecją w październiku tego roku.
W taryfie z 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w pow. rosieńskim (3) i telszewskim (2). Była to dość zamożna szlachta: jeden miał 22 dymy poddańskie i tytuł cześnika Słonimskiego, drugi 8 dymów, a pozostali dwaj nie mieli poddanych. Wspomniany
cześnik slonimski Hieronim Andrzejewski sprawował swój urząd (tytularny) od 1656 r.
Wtedy otrzymał od króla polskiego Jana Kazimierza dobra po zdrajcy Janie Eringu, któ
ry przeszedł na stronę Szwedów. Miał dobra na Żmudzi, ale zrujnowane.
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Była to szlachta nieutytułowana. Tylko jeden z nich, Pawel Andrzejowski [nie An
drzejewski] był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w War
szawie w 1669 r.
Genealogia Andrzejewskich herbu Prus I jest znana od 1634 r. Przodkiem rodziny
był Dawid (pokolenie I), właściciel Przyałgowa w 1634 r. Skądinąd wiadomo, że ów Da
wid miał 1 dym szlachecki według taryfy 1667 r. Miał on synajerzego (II), wnuka Toma
sza (III) i prawnuka (IV) Marcina. Ten ostatni zostawił po sobie syna Józefa (V), który
sprzedał rodowy Przyałgów i kupił Bukontyszki i Kientrelle w pow. telszewskim. Oże
nił się trzykrotnie z: Szupińską, Szrederówną i Giedwiłłówną, z którymi miał dwóch
synów (VI): Franciszka, właściciela Kientrell i Antoniego. Pierwszy ożenił się z Opulską, z którą miał trzech synów (VII): 1. Włodzimierz (1825—1896) lekarz i bibliofil. Był
alsolwentem Uniwersytetu Moskiewskiego, lekarzem w szpitalu wojskowym w Rydze
i w seminarium diecezjalnym w Worniach na Żmudzi w latach 1857—1863, uczestnikiem
powstania styczniowego 1863 r., za co został zesłany na Syberię w 1864 r. Wrócił stam
tąd dopiero w 1879, osiadł w Syrajciach u brata Engielberta; tu zmarł [PSB; Szarejko].
2. Franciszek (1828—1890), absolwent prawa na Uniwersytecie Moskiewskim, nauczy
ciel w gimnazjum rosyjskim w Riazaniu, który „zapadł na chorobę umysłową” i wrócił
na Żmudź do brata i tam zmarł oraz 3. Engielbert Teopold (1829—1920), „ostatni uczeń
szkoły kroskiej” (jak napisano w nekrologu). Krótko o tym ostatnim: w gimnazjum
kroskim uczył się w latach 1839—1843 (do jego zamknięcia), uczestniczył w powsta
niu styczniowym 1863 r. w oddziale Jabłonowskiego—Dłuskiego, za co kilka lat spędził
w więzieniu (kary śmierci uniknął dzięki „szczęśliwemu przypadkowi”). Potem gospo
darował w rodzinnych Kientrellach i Syrajciach (majątek żony). Ożenił się z Malwiną
Czerniewską (zm. 1925) w 1862 r., z którą miał czworo dzieci (VIII): Leopolda Piotra,
Jakuba (1878—1906), absolwenta szkoły rolniczej w Czernihowie w Galicji, administra
tora dóbr Towiany (Radziwiłłów); Seweryna i Jadwigę Monikę. Z nich Leopold Piotr to
późniejszy Leopoldas Petras Andrijauskas (1868—1947), malarz, mieszkający w Warsza
wie w latach 1898—1906, kiedy przeniósł się do Żmudzi. Nie zerwał jednak związków
z polskością, skoro w 1913 r. został członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze
go w Warszawie. Jego obrazy znajdują się w Muzeum „Alka” w Telszach \Visuotine lietm ią endklopedijĄ.
Z kolei Antoni (VI), syn Józefa. Miał on czworo dzieci (VII): Bonawenturę
(zm. 1874); Antoniego dziedzica Bukontyszek; Edwarda aptekarza i Stanisława księdza.
Z nich Bonawentura był doktorem medycyny z Uniwersytetu Moskiewskiego, uczestni
kiem powstania styczniowego 1863 r., zesłanym za to na Syberię na 8 lat. Potem (1871)
osiadł chyba w Słobodzkoju (Słobodka, Słobodzińsk), mieście pow. w guberni wiackiej.
Tu był lekarzem powiatowym. Wkrótce zmarł w czasie przygotowań do powrotu na
Żmudź [PSB; AGAD; MACB; Boniecki, U^upełnieniĄ.
Ź r ó d ł a : AGAD, ZMRP, nr 175; Akty zęjazędów, T. 2, s. 283, 302; MACB, F 84—1878; ML. Ks. wpisów
nr 131, s. 21—22, nr 15—16. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 1, s. 41—42; Uzupełnienia, s. 37; PSB, T. 1, s. 109—
110: Andrzejewski Bonawentura, Włodzimierz; Szarejko, T. 4, s. 16 (Włodzimierz); Uisuotine lietumii enciklopedija , T. 1, s. 498.
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ANTOGIŃSKI

ANDRZEJ KIEWICZ ZOB. JĘDRZEYKIEWICZ
AN TO G IŃ SKI
T aryfa 16 90 roku

AntOgiński Katgmiersi^Piepol w pow. nilkiskim dym szlachecki 1
AntOgiński W'ojdech pM ałej Gojj e w ki w po w. nilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i odmiejscowe. Pochodzi od pola Antoginie w pow. kowieńskim, późniejszej okolicy szlacheckiej, gdzie jeszcze w końcu
XVII w. notowano Antogińskich. Leży ona w gminie Bobty, koło tej miejscowości, na
północny zachód od Kowna, przy granicy ze Żmudzią (lit. Antagine). Jeszcze w koń
cu XIX w mieszkali tu liczni szlachcice: Wędziagolscy, Montwiłłowie, Kuleszowie,
Jagminowie, Rakiewiczowie, Norejkowie, Proniewscy i inni [SG]. Według Ciechano
wicza Antogińscy „dziedziczyli dobra w pow. lidzkim i sąsiednich”, co potwierdził
Czesław Malewski.
W 1670 r. Zofia Szczęsnówna Michałowiczówna Janowa Stankowiczowa Antogińska spisała testament. Chciała być pochowana w „mogiłach Lelerwiszkach” przez brata
Jana Szczasnowicza Michajłowicza. Miała „imienicze” Lelerwiszki w polu Gojżowskim
w pow. wilkiskim, które stanowiło własność jej rodziny. Dobra te zapisała, czyli w prak
tyce 60 kop groszy litewskich, wspomnianemu bratu. Miała jeszcze brata Piotra Micha
łowicza i brata ciotecznego Wojciecha Woydata [VUB].
W taryfie 1690 r. spisano tylko dwie rodziny w pow wilkiskim, nie miały podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : SG, T. 15, cz. 1, s. 35: Antoginie; Taryfa woj. trockiego, s. 7—8, 149; VUB, F 7—ŻP 23, k. E I
E S (cz. 2). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 26; Malewski, Kody, s. 76.

AN TO N IEW ICZ
T aryfa 16 67 roku

AntoniewiczJan na miejscu Stanisława Kadręwieża z ЩпаПошкр dym 1poddański w pow. wilkiskim

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Antoni, pochodzenia rzymskiego. Na po
czątku XVI w. było rzadko używane na Litwie [Perapis 1528]. Na Żmudzi było wów
czas nieznane [Cimnaite].
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1567 r., gdzie zanotowano Toma
sza Antonowicza i Pietra Antonowicza we włości wilkiskiej. Później wzmiankowano
o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1591 r. Juri Stanisławowicz Antono
wicz sprzedał sianożęci w polu Kompach we włości wilkiskiej. Tenże w 1595 r. sprze
dał tam 4 niwy i 3 sianożęci. Znów w 1598 r. sprzedał tam niwę i ponownie niwę, którą
tym razem zlokalizowano koło rzek Szuszwy i Niewiaży w polu Kompowskim. W tym
że roku sprzedał też niwkę przy drodze z Kiejdan do Wilkii i jeziora Łapina. W 1594 r.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

ANUSOWICZ (ANUS[Z]EWICZ, GANUSOWICZ, HANUSOWICZ, HANUSEWICZ)

67

Marko Antonowicz z żoną Szczasną Wojtiechowną sprzedał część majętności Pernarowo we włości wilkiskiej „diadkowi” Piętrowi Pietrowiczowi [pewnie Antonowiczowi].
W 1600 r. Adam Antonowicz zamienił się ziemiami: dał część majętności Jackowoje
Prudowiete, a otrzymał kilka niwek w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. dotyczą zaledwie kilku osób we włości
wilkiskiej. Może to sugerować, że ród najpewniej pochodził z sąsiedniego woj. trockie
go: z pow. kowieńskiego i trockiego, gdzie notowano licznych Antoniewiczów i Anto
nowiczów w 1690 r. Natomiast na Żmudzi należeli do rzadkości.
W 1726 r. Franciszek Antoniewicz z żoną Zofią Orwidówną otrzymał 2 włóki zie
mi w mieście Szawle od króla polskiego Augusta II, który zatwierdził nadanie swego
syna Jakuba.
W XIX w. wylegitymowały się ze szlachectwa dwie rodziny w guberni kowieńskiej:
Antoniewiczów herbu Janina i Antonowiczów herbu Jelita.
Ź r ó d ł a : Lietuvos magdeburginią miestą, T. 2, s. 125—126, nr 42; ODVCA, vyp. 2, s. 160—33; vyp. 4, k. 32—
254, 41—317, 133—184 (dalsze numery odnoszą się do innych osób); vyp. 5, к. 3—19, 4—27, 28 i 30; 272—323
i 324; Perapis 1528 i\, s. 191; Popis 1567 r., kol. 1315,1316; Taryfa woj. trockiego, s. 217 (indeks). L i t e r a 
t u r a : LPŻ, T. 1, s. 109—110: Antanavicius; Uruski, T. 1, s. 40^12.

ANUSOWICZ (ANUS[Z]EWICZ, GANUSOWICZ, HANUSOWICZ,
HANUSEWICZ)
H. LIS, RADWAN
P opis 1 6 2 1 roku

Hamisewicу Symon у //ry«7[nikami] po kozacku koń 1 w pow. niduklewskim
T aryf a 16 6 7 roku

Anusowicpjan Karol Bartoszewicz na miejscu Michała Chryąstowskiego z Poworcia dymy 2 poddafiskie wpow.
korszęwskim. Tenje z Trepów dym 1, a drugi dym poddański [na miejscu] Jakuba Żylenicya i Zygmonta
Tauksmina, ogółem podd{ańskie] dymy 2 wpow. kroskim
An usowicp Stanisław na miejscu Michała Twirbuta yDowkintławkia dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Anusonicz Wincenty Markiewicz na miejscu Scyasnego i Marka Anusowicya Markiewiczów [GB: pewnie
braci] zSpo/tmirów Niewordpian dym 1 szlachecki wpow.powondeńskim
HanusonicyMicha/ Józęfoniczpo śmierci rodzica zNiewordpian dym 1 szlachecki wpow. powondeńskim
HanusonicyMicha/ Jurenicpsam w tym pow. [powondeńskim] mieszkający, a w pow. korklańskim w oko
licy Pogirjduciach 2 poddań\%kie] dymy
Hanusonicp Wawrzyniec у Berj 1 dympoddański wpow. powondeńskim
Hanusonicz Wojciech pNieivordyian dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim
T aryf a 16 9 0 roku

Anusonicz Walenty [w Kop. 4: Wincenty] z bratem zNiewordyian wpow. powondeńskim [dym] szlachecki 1
Anusonicz Wojciech z Andrzejów Hanusowiczz^lem rdZ}an w pow. powondeńskim [dym] szlachecki 1
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ANUSOWICZ (ANUS[Z]EWICZ, GANUSOWICZ, HANUSOWICZ, HANUSEWICZ)

Anus^enic-^Eiista[da\y -^apenme spadał lub zastawił dobra Anuszyszki (1 dympoddański) wpow.powon
deńskim Florianowi Montiymowicpowi
Hanusowicz [w Kop. 4: Anusewicz] Michał na miejscu jópefa [Hanusowicza?] [z Niewiedzian w pow.
powondeńskim?] [dym] szlachecki 1
W tym miejscu zebrano wszystkie informacje o Anusowiczach (Anuszewiczach itp.)
i Hanusowiczach (Hanusewiczach itp.), bo wydaje się, że są to rodziny tego samego po
chodzenia, które później podzieliły się.
W herbarzu Kojałowicza zanotowano Szymona Hanusowicza na Żmudzi około
roku 1621 [tj. z popisu wojskowego 1621 r.].
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia Han, skrótu niemieckiego imienia Johann,
Johannes (Jan), używanego w Polsce od średniowiecza. Forma nazwiska „Amisowicz”
(Hanusowicz) to patronimik od tego imienia.
W 1528 r. w popisie wojskowym spisano Hanusa (Ganusa) Iwaszkowicza, bojara
włości wilkiskiej i pięciu (?) Hanusowiczów (Ganusowiczów). Wątpliwość dotyczy Ada
ma Hanusowicza, którego spisano w kilku włościach na Żmudzi (był również bojar we
włości kiernowskiej) i nie wiadomo, czy chodzi o jedną osobę, choć zapewne tak było.
Bliżej o nim była mowa przy Adamkowiczach (zob.) Pozostali Hanusowicze to: Bartosz,
bojar włości berżańskiej, Kaspor w wilkiskiej, Juri w żorańskiej i Jan w tendziagolskiej.
W kolejnym popisie z 1567 r. spisano: Janusa Ganosowicza we włości powondeńskiej i korklańskiej oraz Pietra Anusonisa w wielońskiej. Kto wie, czy pierwszy z nich nie
jest tożsamy z Janem Hanuszewiczem herbu Lis, wzmiankowanym w 1568 r.? [Wittyg].
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano tylko bojara Andreja Anusowicza, który w 1589 r. został napadnięty na drodze z Tylży do miasteczka Szyłele [w tek
ście błędnie: Tilelskie]. Więcej danych jest tam o Hanusowiczach, z których wykorzysta
no tylko te dane, które znajdują potwierdzenie w taryfie 1690 r. W tym wypadku chodzi
o Niewordziany w pow. powondeńskim.
W 1588 r. Bałtromiej, Michał i Matiej Walentinowicze Hanusowicze (Ganusowicze) oświadczyli, że przyjęli zbiegłego parobka do swojego domu Niewordiany we wło
ści powondeńskiej. W 1592 r. Alekszej Walentinowicz Hanusowicz z żonąRainąDowsinowicz sprzedał część majętności Pokrożonty we włości kroskiej. Tenże w 1599 r. kupił
niwę Apideme (Staroje Sieliszcze) we włości powondeńskiej, a w 1600 — 2 rodziny
poddanych w majętności Podubisie [brak powiatu]. W 1594 r. wspomniany Michał
sprzedał bratu Matiejowi „ziemlicę” Papisi—Szudyszki—Mażajkiszki we włości korklań
skiej. W 1596 r. ten ostatni zastawił część gruntu „otczizny” Niewordziany swemu bra
tu Bałtromiejowi.
W 1599 r. Walenty Matysowicz Hanusowicz podarował swemu bratankowi Matie
jowi Mikołajewiczowi majętność w polu Hanusowiczy w pow. kowieńskim.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. wiadomo, że ród ten mieszkał
w następujących włościach: korklańskiej (Nargajliszki), powondeńskiej (Niewordiany
— tu byli szczególnie liczni), kroskiej (Pokrożonty), wilkiskiej (Dowczany), tendziagol
skiej (Wyszatyszki w okręgu Szowkockim) i telszewskiej (Szerajcie) oraz w pow. ko
wieńskim. Ta ostatnia informacja jest szczególnie ważna. Dotyczy ona bowiem rodu
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Hanusewiczów w pow. kowieńskim. Można go zlokalizować w okolicy Łabunowa na
południe od Kiejdan, przy drodze stamtąd do Kowna, na podstawie informacji z popisu
wojska z 1567 r. Jeszcze w taryfie z 1690 r. zanotowano tam wielu Anus(s)owskich (nie
Anusewiczów). O tamtejszych Anusowskich herbu Swięczyc (lit. Ganusauskas), głów
nie jednak z XX w., wspomniano w Lietums bajontpalikuoniai. Warto jeszcze odnotować
wzmiankę o dobrach ojczystych w Niewordzianach, co wskazuje na dawność osadnic
twa tego rodu w tej miejscowości.
W 1621 r. został spisany tylko Symon Hanusewicz w pow. widuklewskim. W unii
kiejdańskiej 1655 r. ze Szwecją zostali zanotowani: Michał i Wawrzyniec Hanusowicze
z Berż [w pow. powondeńskim] i Aleksander Adamkowicz Anusowicz; ten ostatni mógł
należeć albo do Adamkowiczów (zob.), albo do Anusowiczów
Ciekawe informacje są w taryfie 1667 r. Spisano tam 7 rodzin, z których większość
mieszkała w pow. powondeńskim (4), pozostałe pojedynczo w kroskim, korszewskim
i korklańskim. Po pierwsze, wyraźnym ośrodkiem osadnictwa rodu były Niewordziany
w pow. powondeńskim (lit. Nevardenai), położone na południowy wschód od Worni.
Zarówno Anusowicze, jak i Hanusowicze mieszkali tu od 2. połowy XVI w. W 1667 r.
byli tam: Marek syn Wincentego i Józef syn Michała. Po drugie, wymieniony tam Jan
Karol Bartoszewicz Anusowicz to może potomek bojara berżańskiego Bartosza Hanusowicza (Ganusowicza) z popisu 1528 r. Po trzecie, Michał i Wawrzyniec z 1667 r.
są najpewniej identyczni z wymienionymi osobami o tych samych imionach w 1655 r.
W 1667 r. dominowała szlachta bez poddanych (4), pozostali mieli od jednego do
dwóch poddanych.
W taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny tylko w pow. powondeńskim. Jedna z nich
miała poddanego, pozostałe nie miały żadnego. Wymieniony tam Walenty Anusowicz
(w kopii jednak Wincenty) może jest tożsamy ze spisanym w 1667 r. Wincentym Mar
kiewiczem [tj. synem Marka] Anusowiczem.
W testamencie Józefa Samuelewicza Hanusowicza (też Anusowicza) z 1710 r. po
dano, że miał brata Jana. Jego żona Anna Urniażanka bywsza Baltazarowa (Balcerowa)
Gineytowa zmarła „podczas morowego powietrza” w 1710 r. Miał dobra Golnie z Macajciami i Paliszkami w pow. jaswońskim. Chciał był pochowany przy małżonce w polu
Golniewskim. Uczynił też zapis dla klasztoru w Krokach [LVIA]. Prawdopodobnie jest
tożsamy z Józefem wzmiankowanym w taryfie 1690 r.
W 1845 r. Hanusowiczowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni ko
wieńskiej. Mieszkali wówczas w pow. telszewskim, byli herbu Radwan [Ciechanowicz].
Wcześniej, bo w 1801 r. wywiedli się Anusewicze [czy Anusowicze] herbu „Medinio samćio” [w tłumaczeniu z litewskiego Drewniana chochla; nie wiadomo, o co cho
dzi], Ich protoplastą był Aleksander Walentynowicz Anusewicz (pokolenie I i II), bojar
włości powondeńskiej i korklańskiej. W 1575 r. wraz z Janem Anusewiczem kupił on
dwór Sudyszki w polu Pokopie (?) we włości korklańskiej. Po sobie zostawił on syna Je
rzego (HI), który w 1637 r. zastawił poddanych w okolicy Berże w dworze Nieworany
[właściwie Niewordziany w pow. powondeńskim]. Spłodził on syna Michała (IV), któ
ry wraz z ręką żony Anny Rodziewiczówny Bortkiewiczowej dostał dworek Sudziszki w pow. korklańskim. Światu dal on dwóch synów (V): Andrzeja i Kazimierza, któ
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rzy w 1689 r. sprzedali wspomniany dworek. Z wymienionych Kazimierz miał syna
Andrzeja (VI), który w 1732 r. sprzedał dworek Miłużyszki (czy Małużyszki) w pow.
powondeńskim. Syn owego Andrzeja — Bonawentura (VII) w 1797 r. zapisał dobra
Narwojsze, otrzymane od Pawłowskich, swoim synom (VIII): Cezaremu, Nemezemu
[w tekście: może Nemćius?] i Klemensowi.
Wspomniany wyżej Bonawentura Anusewicz sprzedał Narwojsze i przeniósł się do
dworu Szukszty koło Kontowciów. Jego starszy syn Cezary był wykształcony na Uni
wersytecie Wileńskim i przejął po ojcu wspomniany majątek. Jego brat Nemezy został
spłacony i przeniósł się w okolicę Birż, do miejscowości Daniuny. Tak więc obaj bracia
zapoczątkowali 2 linie rodziny: tradycyjną żmudzką (Cezary) i nową auksztocką (Neme
zy). W tej drugiej linii narodził się Juliusz Anusowicz (Julius Anusavicius, 1825—1907),
poeta litewski, uczestnik powstania 1863 r., sybirak \Lietuvitt literatüros enciklopedijcĄ.
W następnym wywodzie z 1820 r. dopisano trzech synów Cezarego Jana (VIII):
Franciszka Antoniego (ur. 1789), Józefa (ur. 1802) i Kajetana (ur. 1805). Było to po
kolenie IX. Zostali ochrzczeni w parafii Szkudy, a więc mieszkali w pow. telszewskim.
W tych i następnych pokoleniach sporo Anusowiczów kończyło wyższe studia w Rosji
i Polsce [sic] [Mikaila].
Ź r ó d ł a : Akta pjapdói)\ T. 2, s. 300, 322, 274, 337, 339; Kojałowicż, Nomenclator, s. 210; LVIA, SA 14534,
k. 257-259; ODVCA, vyp. 1, s. 42-320; vyp. 2, s. 10-164,12-186; vyp. 3, s. 23-67,; vyp. 4, k. 179-45, 219И в, 222-144, 225-160, 306-123, 316-198; vyp. 5, к 51-384, 94-192,195^48, 249-151, 252-175; Perapis
1528 r., s. 222, 246; Popis 1567 r., kol. 1265, 1287; Taryfa woj. trockiego, s. 146—147; Wittyg, s. 111. L i 
t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 114 (HanusowiczJ; Uetuwą literatüros enciklopedija, s. 24—25: Anusavicius Julius; Lietuvos bajortipalikuoniai, s. 91—92: Ganusauskai; LPŻ, T. 1, s. 112: Anusevicius, s. 621: Ganusevicius; V Mikaila, Abiuseviaai, „Voruta”, 1997 nr 16 (korzystano z intemetu); Uruski, T. 1, s. 43 (Anuszewicz,
brak na Żmudzi) iT . 4, s. 103 (Hanusowicz). Internet: www.spauda.lt/voruta/anusevhtm.

ANUSZEWSKI (ANUSZOWSKI)
T aryf a 16 6 7 roku

Anuspowski Samuel pMaciejunów Kompów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Anuspewska Ewa pPiowskol w pow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Anuspowski ]erpy £ Starwiców iprpykupli wpow. kroskim [dym] spłachetki 1
Prawdopodobnie Anuszewskich i Anuszowskich można połączyć w jeden ród. Nazwi
sko ma podobną genezę do Anusowiczów (zob.), uległo jednak polonizacji przez doda
nie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.
Warto wskazać, że Anuszowscy z pow. wilkiskiego pewnie pochodzili z sąsiedniego
pow. kowieńskiego, gdzie notowano ród Hanusewiczów w XVI w. (zob.: Adamkowicz).
Pozostali mieszkający w pow. kroskim i rosieńskim w 1690 r. pewnie pochodzą od Anu
sowiczów, mieszkających na pewno w pow. kroskim (zob.).
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Była to szlachta drobna, bez poddanych, zarówno w 1667, jak i 1690 r\: w 1667
— jedna, a w 1690 — dwie rodziny, mieszkające w różnych powiatach. Nie należeli do
szlachty utytułowanej.
W XIX w. zostali prawdopodobnie wylegitymowani ze szlachectwa w guberni ko
wieńskiej jako Hanusowski (Hanussowski) h. Suszyński i h. Swienczyc.
L i t e r a t u r a : Gajl, s. 407; LTruski, T. 5, s. 104 (Hanusowski).

ARENS
H. ARNSDORFF
T aryfa 16 67 roku

Arens]an miał n>-^astanie dym 1 szlachecki wpow. Małych Dyrwian [z] Suteklalias Osymian [tj. Oszwian],
należący do Kigyszpofa Januszkiewicza, na którego miejscu został spisany Paweł Januszkiewicz
Nazwisko rodziny ma być pochodzenia niemieckiego [LPŻ], Równie dobrze może być
jednak pochodzenia skandynawskiego. Notowano Arensów w Prusach [Ledebur].
Zdaniem Uruskiego byl to ród pochodzenia niemieckiego z Pomorza, ze wsi Ternplin (niem. Arensdorff), którą posiadali od XIII w. Jedna z linii tego rodu przeniosła się
do Litwy i osiadła w woj. wileńskim. W 1852 r. wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej.
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r., kiedy jeden z nich miał w zastawie 1 dym
szlachecki w pow. Małych Dyrwian. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Ledebur, Bd 3 s. 183; LPŻ, T. 1, s. 120: Arensas, Arenceńćius. Uruski, T. 1, s. 48.

AUDYK ZOB. GAWDYK

AUGOWICZ (AWGOWICZ)
T aryfa 16 6 7 roku

Awgowicz Roszęzgwski Samuel [na miejscu] Ripys-ptofa Auguwiczą [sic] rodzica swego z Kozłów dym 1
szlachecki w pow. jaswońskim
Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia litewskiego, od słowa: augus, augti,
auga czyli „augimas” (wzrost). Nie można jednak wykluczyć, że jest to zdrobnienie
imienia chrześcijańskiego August lub Eugeniusz [LPŻ]. Augowicz to patronimik od
imienia Auga.
Zanotowany tylko w taryfie 1667 r. w pow. jaswońskim, bez poddanych. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 135—136: Auga.
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AUGUSTYNOWICZ (AUGUSTINOWICZ, AUGUSTYANOWICZ,
AUGUSTYJANOWICZ, AWGUSTYNOWICZ)
H. OGOŃCZYK
P opis 16 2 1 roku

Augustyjanomc:p Zygmont p ucpest[nikami] napod{)ezóku\ hoń 1 wpow. spawdowskim
Augustynowicp Jópef ~//c~i»[stnikami] na pod^zzóku] hoń 1 w pow. twerskim
Augustynowicp Krgysptof p //d£iM/[nikami] na podf)ezäku\ koń 1 wpow. wilkiskim
Augustynowiep Piotr p //q«i7[nikami] po kopacku hoń 1 w pow. kroskim
Augustynowicp Stanislaw p //^«/[nikami] na pod{)zz.äku\ koń 1 wpow. wilkiskim
T aryfa 16 6 7 roku

Augustinowicp Hieronim na miejscu Jana Augustinowicpa p Rubegajdów 1 dym poddański w pow.
wiespndańskim
AugustinowicpHieronim pRubepajdów wpow. wiesgwiańskim [wyjątkowo nie podano liczby dymów]
AugustinomcpHrehory na miejscu Jópefa Augustinowicpa rodpica swe(go\ pUsppel dym 1 splachecki w pow.
twerskim
Augustinowicp Hrehor, na miejscu którego postał spisany Jergy Funieuicp Spcpepanowicp p Burnejków dym 1
splachecki w pow. medyngiańskim
Augustinowicp Wojciech na miejscu rodpica swe\go] Krpysptofa Hrehoronicpa pjanowdowa dym 1 splachecki
wpow. korspewskim
AugustyanoimcpAndrpej na miejscuJanaAugustyauonicpa brata swego pEjkspów dym splachecki 1wpow. wilkiskim
Augustynowieg Adam pPukiów dym 1 splachecki w pow. telsgewskim
Augustynowicp Daniel Ambropejewicp [na miejscu] Ambropego Augustynowicpa rodpica swego p Kimontmedis dym 1 splachecki wpow.jaswońskim
Augustynowicp Dawid na miejscu Dawida Prokopowicpa pMicha/ajdów dym 1 splachecki w pow. kroskim
Augustynowicp Frandspek Ław/ynowicp na miejscu rodpica Fannyna Augustynowicpa p Peruarowa Miłaspunów dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
AugustynowicgJan pPemarowa dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
AugustynowicgJan, na miejscu którego postał spisany Krgysptof Eygird p Dowbor dym splachecki 1 w pow.
wilkiskim
Augustynowicp Jeigy, na którego miejscu postał spisany Mikołaj Monkiewicp p Poobela dym 1 splachecki
wpow. spawelskim
Augustynowicp Kapimźerp na którego miejscu postał spisany Hreho/y BaniewicppMespkiów dym 1 splachec
ki w pow. M. Dymian
AugustynonicpMalcher pPokienka dym 1 splachecki wpow. berpańsłdm
Augustynowicp Samuel na miejscu Augustyna Fukaspewicpa rodpica swe\go] p Felardów dym splachecki 1
wpow. wilkiskim
Augustynowicp Symon, na miejscu którego posta/ spisany Krgysptof Daynienicp p Bjpispek dym 1 splachecki
wpow. berpańskim
AwgustynowicpSamuel na miejscu Bałtromieja Niekraspa pagrodniepy dym 1 wpow. niebliskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Augustinowicg Samuel na miejscu rodgica g okolicy hakrwisgek wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
AugustyanomcgAdam, sgtvagierJergego Zongo/owicga, wraggnim gostałspisany gKusglejhtwicgwpow. wieMskdm na miejscu Thomasga Zongolowicga dym sglachecki 1
Augustynowicz Hrehory z Usgpe/ów w pow. twersłdm dym sglachecki 1
Augustynowicz Jergy, naj eS>° miejscu gosta/ spisany Mikołaj Monkiewicz Z Ptobela w pow. sgawelskim dym
szlachecki 1
Augustynowicz Kagimierz na którego miejscu Hrehory Baniewicg zpstał spisany gMesgkiów wpow. M. Dyrwian dym szlachecki 1 [w Taryfie Żmudzi 1690 r. błędny odczyt: Waniewicz]
Augustynowicz Konstanty g Gonkon w pow. nielońskim dym sglachecki 1
Augustynowicz Krgysztof gMesgkiów w pow. M. Dyrwian na miejscu rodgica g kupli dym poddański 1
Awgustynomcgjan gGojkowt [w Kop. 1: Gonkoyny] w pow. wielońskim dym sglachecki 1
Pochodzenie nazwiska od łacińskiego imienia Augustinus. Augustynowicz to patronimik od tego imienia, pisanego po rusku jako Awgusztyn. Na Żmudzi w 1528 r. należało
do najrzadszych, było użyte zaledwie 2 razy [Cimnaite].
Na Żmudzi zanotowano tylko dwóch bojarów w popisie wojskowym 1528 r.: Awgusta Kirkontowicza we włości dyrwiańskiej i Awgusztyna Mikołajewicza w wielońskiej.
Więcej informacji o tym rodzie znajduje się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
Wykorzystano z nich tylko te, które znalazły potwierdzenie w taryfie 1690 r., z jednym
wyjątkiem. W 1582 r. bracia Alekno, Lawryn i Kaspor Awgusztynowicze kupili „otczyznę” w Liawdach w polu Żongołowiczach we włości wielońskiej. W 1590 r. wspomnia
ny Kasper kupił część majętności w polu Żongolowicze w tej włości, a w 1598 grunty
w tym polu. Dane te korespondują z informacją o Gonkojniach w 1690 r., także leżą
cych na Laudzie. W tej włości, czyli wielońskiej, notowano ich już w popisie wojsko
wym z 1528 r.
W 1593 r. Bałtromiej Pietrowicz Awgusztinowicz sprzedał bratu Pawiowi „otcziznę” Pawenty w majętności Popiliany we włości dyrwiańskiej. Wzmianka o ojcowiźnie
znajduje potwierdzenie w danych z popisu wojskowego z 1528 r. Tym samym, linia ta
byłaby następująca: 1. Kirkont. 2. August(yn) w 1528 r. 3. Piotr. 4. Bartłomiej i Paweł
w 1593 r. Jeszcze w końcu XVII w. mieli oni dobra w pow. Małych Dyrwian.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. dają informacje o Augustynowiczach
w siedmiu włościach, w tym szczególnie mieszkających w wielońskiej, widuklewskiej,
dyrwiańskiej i twerskiej.
Jest sprawą otwartą, czy z tym rodem należy wiązać Stanisława Augustynowicza
Hubę |lit. Stanislovas Augustinaitis Guba!], ciwuna użwenckiego i wieszwiańskiego w la
tach 1561—1563/1565, zmarłego przed połową 1566 r. Był Rusinem. Jego żona Alena
[Urzędnicy żmudzcy: Anna Chorejewiczówna z Kurzeńca], starościanka pińska, w popisie
wojskowym 1567 r. [wdowa] Stanisławowa Hubina, marszałkowa hospodarska, wystawiła
4 konie i 2 drabów ze swoich majętności [Saviscevas]: z Oszmiany, z Wysokiego w pow.
trockim oraz z Widukl i Lobokszt [tj. Łabaukszty: dobra i rzeka uchodząca do Szał tony
przy miasteczku Poszołtunie, obecnie jest wieś Polabaukśćiai na północ od tego miastecz
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

74

AUGUSTYNOWICZ (AUGUSTINOWICZ, AUGUSTYANOWICZ...)

ka] we włości widuklewskiej. W każdym razie w aktach ziemskich żmudzkich zanotowano
później Bałtromieja Awgusztinowicza, który miał dobra w Pużach, stosunkowo niedaleko
od Widukli (na północny zachód odeń). Tak więc sprawa ta jest otwarta.
W popisie 1621 r. spisano 5 rodzin w różnych powiatach: wilkiskim (2) i pojedyn
czo w szawdowskim, twerskim i kroskim. Po raz pierwszy pojawili się w dwóch powia
tach: wilkiskim i kroskim, a w pozostałych dwóch (szawdowski i twerski) byli notowa
ni już w aktach żmudzkich XVI w. Według Kojałowicza, około tego roku było dwóch
Awgustynowiczów: Franciszek i Jerzy, których nie notowano w popisie 1621 r.
W 1655 r. Krzysztof i Jan Augusztynowicze z Księstwa Żmudzkiego uczestniczyli
w unii kiejdańskiej ze Szwecją. Warto wskazać, że w 1621 r. spisano Krzysztofa Augu
stynowicza, może to była ta sama osoba?
W 1674 r. testament spisał Malcher Augustynowicz. Chciał być pochowany w „mo
giłach tutecznych” przez syna Jana Malcherowicza Augustynowicza wraz z córkami. Nie
wyjaśnił, o jaką miejscowość chodzi. Miał dzieci z dwóch małżeństw i chciał uniknąć
swarów między rodzeństwem: Stanisławem z pierwszego małżeństwa oraz wspomnia
nym Janem i dwiema córkami: Ewą i Zofią. Tym ostatnim zapisał po 15 kop groszy oraz
krowę i „wolika”, a więc stosunkowo niewiele [VUB]. Zapewne chodzi o Malchera Au
gustynowicza z Pokiewia, zanotowanego w 1667 r.
Z kolei w taryfie dymów z 1667 r. spisano 18 rodzin, ale jedna osoba (Hieronim
Augustinowicz) najpewniej została spisana dwukrotnie. Pozostali mieszkali w 12 po
wiatach: najwięcej w wilkiskim (5), potem w berżańskim (2), a pojedynczo w: korszewskim, wielońskim, wieszwiańskim, twerskim, medyngiańskim, telszewskim, jaswońskim,
kroskim, szawelskim i Małych Dyrwian. Zwraca uwagę ciągłość osadnictwa w pow.
wielońskim i dyrwiańskim od początku XVI w. Tu można wyrazić przypuszczenie, że
wspomniani wcześniej (od popisu 1528 r.) Augustynowicze mieszkali nie tyle w pow. dy
rwiańskim, ile ściślej w pow. Małych Dyrwian.
W taryfie z 1690 r. zanotowano 8 rodzin Augustynowiczów, którzy mieszkali głów
nie w południowo-wschodniej Żmudzi: w pow. wielońskim (3) i wilkiskim (1). Pojedyn
cze rodziny były jeszcze w centrum Żmudzi (pow. twerski) i na północy (pow szawelski
i M. Dyrwian).
Była to szlachta bez poddanych, z nielicznymi wyjątkami osób mających jednego
poddanego. Tak było zarówno w taryfie z 1667, jak i 1690 r. Z kolei w popisie 1621 r.
na wystawienie jednego konia składała się z „uczestnikami”, nie była więc w stanie sama
wystawić takiego konia.
Rodzina Augustynowiczów herbu Poraj została wylegitymowana ze szlachectwa
w guberni kowieńskiej w latach 1799 i 1852, mieli pochodzić z kniaziów Giedrojckich,
a więc nie ze Żmudzi [Uruski]. Z kolei Augustynowicze h. Ogończyk wylegitymowali się
w 1829 r., uczynił to Jakub Augustynowicz (ur. 1764, obecnie zwany Jokübas Augustinavicius), który był wójtem we wsi Putokszle w pow rosieńskim (XIX—wiecznym) w gmi
nie Sartyniki (obecnie Putokśliai w rejonie Taurogi) i ożenił się ze szlachcianką, której
nazwisko zostało niedawno zlituanizowane tak skutecznie, że trudno ustalić prawdziwe
nazwisko: Tendzeviciüte (imię Wiktoria). Z tego stadia urodziła się tylko córka Józefa
Anna, która wyszła za mąż za Wincentego Giecza (lit. Gećas) \Uetuvos bajonĄ.
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Ź r ó d ł a : Akta pjapdów, T. 2, s. 340; Kojałowicz, Nomenclator, s. 15; LJetuvos Vyriausiojo Tńbunolo, s. 258—
265; ODVCA, vyp. 1, s. 82-79 i 81, 149-402; vyp. 2, s. 104-22, 117-231, 151-722; vyp. 3, s. 52-247, 9 0 350; vyp. 4, к 14-105, 276-34, 287-118; vyp. 5, к 10-71, 17-122, 34-253, 38-281, 158-286, 159-297,
185-497; Perapis 1528 г., s. 250, 280; Popis 1567 r , kol. 580; Urzędnicy żmudzcy, nr 487; VUB, F 7—ŻP
26, nr 109. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 39; LJetuvos bajorupalikuonlai, s. 56 (Augustinaviciai);
LPŻ, T. 1, s. 137: Augustinavicius; Saviscevas, Zemaityos savivalda, s. 287, 317: Guba; Umski, T. 1, s. 53.

AUWNOWICZ
T aryfa 16 67 roku

AuwnowicpMikołaj [MB: Simonowicz], od którego KapimierpHaspewicp [w Kop. 1 błędnie: Iliaszewicz] kupił 1 dym spłachetki p Rospcp Utkiewicpów Dymksptów wpow. wiebńsłdm
Nazwisko rodziny jest nieznane, najpewniej jest pochodzenia litewskiego. Można się
zastanowić, czy nazwisko to ma coś wspólnego z rzeką Awnową (lit. Aunuva, w źró
dłach: Ownowa), lewym dopływem Wenty, płynącą kolo miasteczka Berżany (przy
Szawkianach)? Rzeka ta w XVI w. płynęła przez włość berżańską i wielkodyrwiańską,
leżały nad nią znane dobra Ownowiany i inne [Slovar]. Jest to wprawdzie daleko od
pow. wielońskiego z taryfy z 1690 r., ale to nie przesądza sprawy. Nie notowano ich
w polskich herbarzach.
W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, bez poddanych.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Źródła:

Slovar, s. 207 (Ovnova).

AUŻBIKOWICZ (AUŻBIKOWICZ, AWZBYKOWICZ,
AUZBUTOWICZ)
H. SYROKOMLA
T aryfa 16 6 7 roku

Aupbikowicp Samuel na miejscu Malchera Milomcpa p Moprymów i pprgykupli od Stefana Siauciły w утре
pow. w okolicy napinanej Siana!ach Połakiśde dym 1 spłachetki wpow. spawdowskim
Awspbykomcp Kapimierp Urbanowicp na miejscu Urbana Stanisławowicpa Awspbykowicpa rodpica swego
pAwplyków poddańskie dymy 2 w pow. pojurskim
Awpbik Stanislaw, na którego miejscu i na miejscu swego ojca Jakuba postał spisany Stanisław Uenart y; Wortelan dym 1 spłachetki w pow. pojurskim
AwpbykowicpAugustyn Ławńnowicp na miejscu Abrama Ławrinowicpa Awpbykowicpa [GB: pewnie bra
ta] pAwplykowicpdym 1 splachecki wpow.pojurskim
Awpłykowicp Dawid na miejscu Jópefa Awpbykondcpa rodpica swego p Norman poddański dym 1 w pow.
pojurskim
Awpbykowicpjan MatispewicppAwpbyków poddański dym 1 w pow. pojurskim
Awplykoimcpjan, na miejscu którego i na miejscu Andrpeja Wtytkiewicpa postał spisany Jan Moprym p [A]
wpbyków poddański dym 1 w pow. pojurskim
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Aivybykoivicyjeryy Augustinotvicy yAtvybykotv pod{&amkt\ dym 1 ivpoiv.pojnrsk.im
Atvybykoivicy K/yysyfoj' Urbanotvicy na miejscu Adama Miko/ajetvicya Jamonta у Kusyoiv dym 1poddański ivpoiv. pojurskim
AtvybykotvicyMalcherZygmuntotvicyyAtvybykoiv ogrodnicyy dym 1 tvpotv.pojurskim
Atvybykotvicy Salamon Jakitboivicy у Atvybykotvicy dym 1 sylachecki ivpoiv. pojurskim
T aryfa 16 9 0 roku

A hybikoivicy Daniel yNantyynwtv ivpoiv. pojurskim dympoddański 1
Anybikoivicy Dawid yAuybikotvia tvpotv. pojurskim dym poddański 1
Anybikoivicyjan yAuybikotvia tvpotv. pojurskim dympoddański 1
Auybikowicy Śu>iatkieivicyAbram у Baldoiv tvpotv. pojurskim ypryykupli od Oborskiego i ivpoiv. korsyeivskim у Pabuchiów dympoddański 1
AnybitowicyMalcher yAuybutoivia ivpoiv.pojurskim dym sylachecki 1
AnybutoivicyAdam yAuybutoivia tvpotv. pojurskim dym sylachecki 1
Anybikoivicy Augustyn yAuybikotv ivpoiv. pojurskim dym sylachecki 1
Mają być pochodzenia tatarskiego jako Auzbikowicze lub Auzbukiewicze. Nazwisko
zostało z biegiem czasu „skażone” zamiast Aziubekowiczów. Ich protoplastą był nieja
ki Aziubek, może nawet Aziubek, carewicz Ostryński. Jeśli byłaby to prawda, to byliby
pochodzenia książęcego i wywodzili się od chana Tatarów zawołżańskich Szach Achmata [Dziadulewicz]. Jest jednak inny sąd, że Aużbikowicze pochodzą z ziem łotewskich,
od łotewskiego „auza”, czyli owies [LPŻ]. Wydaje się jednak, że lokalizacja ich gniazda
w pow. pojurskim, z dala od pogranicza inflanckiego (łotewskiego), nie przemawia za
tym drugim sądem. Najpewniej żaden z tych sądownie jest słuszny, o czym bliżej będzie
mowa przy opisie miejsca ich pochodzenia — Awzbyków.
Brak jest tej rodziny w źródłach XVI w. Na Żmudzi byli przed 1655 r., kiedy uczest
niczyli w unii kiejdańskiej ze Szwecją: Urbanus, Georgius, Joannes Aukszbykow, Salo
mon i Augustinus Aukszbykowicz oraz Malcher Augszbykowicz.
Niektórzy z nich zostali zanotowani w taryfie dymów 1667 r. Wspomniany Urban,
syn Stanisława, był ojcem Krzysztofa i Kazimierza; Augustyn, syn Ławryna, miał syna
Jerzego i brata Abrama, Malcher byl synem Zygmunta i wreszcie Salomon był synem
Jakuba. Wszyscy z wymienionych mieszkali w Awzbykach lub Awzbykowiczach w pow.
pojurskim, późniejszej okolicy szlacheckiej (1789), a w XIX w.: wsi i dworze. Chodzi
o dzisiejszą wieś Ausbikavis nad rzeką Bykową na południe od parafialnego miasteczka
Tenenie. Wydaje się, że nazwa tej wsi nawiązuje do położenia geograficznego nad rze
ką Bykową (obecnie Bikava), prawym dopływem Jury, gdzie w XVI w. notowano sioło
hospodarskie Bykowiany we włości pojurskiej [Slovar]. W stosunku do tej wsi Awzbyki (może Awżbyki lub Aukszbyki) leżały rzeczywiście za rzeką Bykową lub w górze tej
rzeki i stąd litewska nazwa tej wsi. W konsekwencji Aużbikowicze (itp.) to raczej ród
pochodzenia litewskiego, a nie tatarskiego czy łotewskiego. Przemawia za tym również
etymologia samego hydronimu Bykową który jest pochodzenia litewskiego: bikis to ka
rzełek, łokietek [Vanagas |.
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Wracam do taryfy 1667 r., gdzie spisano 11 rodzin, mieszkających prawie bez wy
jątku w pow. pojurskim. Nie należeli oni do najbiedniejszych, bo 5 rodzin miało po jed
nym poddanym, a jedna — dwóch poddanych.
W 1690 r. spisano 7 rodzin Aużbikowiczów, z których jedna przybrała nazwisko
podwójne: Swiatkiewicz Auzbikowicz. Wszyscy mieszkali w pow. pojurskim. Nie na
leżeli do najbiedniejszych, ponieważ aż czterech z nich posiadało po jednym dymie
chłopskim. Nie należeli jednak do szlachty utytułowanej.
Wylegitymowani ze szlachectwa z herbem Kościesza w guberni wileńskiej
w 1799 r. Z kolei Aużbikowicze herbu Syrokomla mieli swe dobra w pow. rosieńskim
(XIX—wiecznym). Ci ostatni wylegitymowali się w latach 1799 i 1842. Za protoplastę
rodziny uznali Macieja Aużbikowicza, żyjącego w XVII w i mającego dobra Aużbi
kowicze Bogdaniszki i Pietryszki w pow. pojurskim [LVIA]. Dobra te były w ich ręku
w świetle obu taryf XVII w.
Ź r ó d ł a : Akta yjaydöu’, T. 2, s. 308, 327; LVIA, F 391—5—12; SG, T. 15, cz. 1, s. 53: Aużbikowo. L i t e 
r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 39; Dziadulewicz, s. 34—35; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 142: Auźbikavicius; Uruski, T. 1, s. 53; A. Vanagas, Uetuidą hidrottimą etimologinis jodynas, Vilnius 1981, s. 64: Bikava.

AWGOWICZ ZOB. AUGOWICZ

BABIANSKI
H. DĘBNO
P opis 16 2 1 roku

Babiański [odczyt niepewny] Jóyęf z Rosycypo ko-yacku kań 1 w pow. wielońskim
T aryfa 16 67 roku

Babiańska Sami/elowa Alsyka Krysytoßwua [na miejscu] Samuela Babiańskiego z Kimontów dym 1 szla
checki wpow. jaswońskim
Babiański Jan Maciejewicyna miejscu Madeja Babiańskiego [GB: pewnie ojca] pBabiat/ dym 1 szlachecki
wpow. niebliskim
Babiański Augustyn pBabian dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Babiański Jan z Bery ogrodniczych dymy 2 w pow. wielońskim
Babiański Jan Mardnowżcy od którego Hreho/y MabherowiczJanowicz na miejscu rodyjca swego Malchera
Janowicya ypryykirpli swej od ww. z okolicy Babian w pow. wiebńskim dym 1poĄó\ański [na marginesie:
Janowicze] [spisany w pow. ejragolskim]
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Babiański Jerpy Mikołajenicp £ Babian dym 1 Suchecki wpow. wielońskim
Babiański jeny, na miejscu którego -postał spisany Awgustyn Wojtkiewicp p Babian dym 1 splachecki wpow.
wielońskim
Babiański Mikołaj p Babian dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Babiański Piotr Janowicp Z Urniapów dym 1 splachecki wpow. wiebńskim
Babiański Samuel na miejscu Jana Babiańskiego rodpica swego dym 1 splachecki wpow. wielońskim
Babiański Stefan na miejscu Jana Babiańskiego rodpica swego p Babian dym splachecki 1 w pow. wielońskim
Babiański Stanisław AmbropejewicppBabian dym 1 splachecki w pow. wiebńskim
Babiański Stanisław SpcpgsnowicppBabian dym 1 splachecki w pow. wiebńskim
Babiański Stanisław, na miejscu którego postał spisany Michał Kopbwski jako pastawnik p Babian dym 1
splachecki w pow. wielońskim
Babiański Władysław p bratem swym na miejscu Jópefa Babiańskiego rodpica sweg[o] p Rospcp dym 1 spla
checki wpow. wiebńskim
Babiański LJdpiemcp Stanisław na miejscu Jana Kasperowicpa Upniewicpa p Rospcpów Kiebonicpów dym 1
splachecki w pow. nielońskim
T aryfa 16 90 roku

Babiański Jan Maciejewski [w Kop. 1: Maciejewicz] p Babian w pow. wiebńskim p bratem snym Stanisła
wem dym splachecki 1
Babiański Jan p bracią swą pBabian wpow. niebliskim dym splachecki 1
Babiański Malcher na miejscu Mikołaja Bartospewicpa p okolicy Pokolnispek Peruarowa w pow. wilkiskim
dym splachecki 1
Babiański Maran [W Taryfie 1690 r.: Pabiański] ~bratem na miejscu rodpica Augustina p Oldwicy Babianek wpow. wielońskim dym splachecki 1
Babiański Samuel p Babian p Butńmowicpów wpow. niebliskim na miejscu rodpica dym splachecki 1
Babiański Stanislaw p Beip wpow. niebliskim dym splachecki 1
Babiański Władysław na miejscu ojca p Rospcp wpow. nielońskim dym splachecki 1
Babiański Stanisław LidpienicppBerp w pow. niebliskim dym splachecki 1
Nazwisko rodziny nie zostało bliżej wyjaśnione w U etmiitpamrdpiit podynas. Jest ono po
chodzenia odmiejscowego, od miejscowości Babiany w pow. wielońskim. Była ona do
brze znana w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jako: majętność, niwy i pole (w zna
czeniu jednostki terytorialno—osadniczej) w Liawdie, nad rzeczką Datnówką i ruczajem
Szwentup [Slovar]. Babiany (lit. Babenai) leżą w widłach Niewiaży i Datnówki, gdzie
znajduje się miasto Kiejdany, leżące nieznacznie na północ odeń. W tym rejonie no
tuje się jeszcze: Dauksze (lit. Daukśiai, dawniej Babiany Wielkie alias Dowksze) i Warkole (dawniej Małe Babiany); obie miejscowości są po drugiej stronie Datnówki oraz
Dowmonty (lit. Daumantai) koło Babian Qablonskis]. Babiany były różnie notowane
w źródłach, zob. np. w taryfach dymów z lat 1667 i 1690.
Na Żmudzi rodziny tej nie notowano w źródłach XVI w. Prawdopodobnie pierw
sza informacja dotyczy Józefa Babiańskiego [odczyt niepewny] zanotowanego w popiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

BABIAŃSKI

79

sie 1621 r. w pow. wielońskim, kiedy wystawił jednego konia po kozacku. Jest to infor
macja dość prawdopodobna, zważywszy na lokalizację w tym powiecie.
W unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. uczestniczyło kilku Babiańskich: Józef
i dwóch Janów. Dodatkowo wspomniany wówczas Stanisław brał udział w konwokacji
litewskie] w maju tego roku.
Z 1670 r. pochodzi testament Stanisława Wojciechowicza Babiańskiego. Kazał się
pochować „w mogiłach mariańskich” [tj. w Marianach] w pow. wielońskim przez żonę
Szczęsną Jurewnę Rosłanowiczównę. Jego teściową była Halszka Maconowiczówna Jerzyna Rosłanowiczowa. Z żoną spłodził trzech synów: Kazimierza, Jakuba i Jana. Miał
„imienicze” w pow. wielońskim w polu Babianach, „na ten czas w zastawie będące”.
Małżonka miała je wykupić za 30 kop groszy i miała zapisane na nim dożywocie. Pozo
stała jeszcze córka Anna, która miała być wyprawiona w przyszłości zgodnie z prawem
[VUB]. Zatem poznajemy 3 pokolenia rodziny na Babianach: 1. Wojciech. 2. Stanisław
(testament z 1670 r.) i jego trzej synowie. Niektórych z nich notowano w Babianach
w obu taryfach XVII w.
W taryfie 1667 r. spisano 16 rodzin, prawie bez wyjątku mieszkających w pow wie
lońskim (1 w pobliskim pow. jaswońskim). Należeli do drobnej szlachty, skoro prawie
wszyscy nie mieli poddanych (14 na 16), a pozostali mieli albo jednego, albo dwóch pod
danych. Uwagę zwraca podwójne nazwisko Babiański Lidziewicz.
W kolejnej taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin Babiańskich, żaden z nich nie miał pod
danych. Wszyscy mieszkali w południowo-wschodniej Żmudzi: głównie w pow. wie
lońskim (7) i wyjątkowo w sąsiednim wilkiskim (1). W obu taryfach wielu Babiańskich
mieszkało w Babianach, które w tej taryfie zanotowano jako: Babianiszki, Babiniszki,
Oldwica Babianki i Babiany Butrymowicze.
W 1797 r. Babiańscy herbu Dębno z pow. rosieńskiego zaświadczyli o swojej nobi
litacji z 1569 r. [Lowmiański],
Znamy kilka wywodów pochodzenia szlacheckiego tej rodziny, częściowo się uzu
pełniających. W pierwszym wywód zaczęto od Hrehorego Babiańskiego (pokolenie I),
który miał syna Józefa (II), ożenionego z Dorotą Ginejtówną, która wniosła mu dobra
Roszczę w pow. rosieńskim [wywód rodziny z 1819]. W 1671 r. Stefan (III), syn wspo
mnianego Józefa, dokupił jeszcze łąkę Dubniki od Józefa Bohusza. Miał on czterech
synów (IV), w tym Stefana, również ojca czterech synów (V) [LVIA, F 391-1—1009].
Dokładniej o tej rodzinie zob. niżej w następnym wywodzie.
Inny wywód Babiańskich herbu Dębno pochodzi z 1819 r. jest najlepszy z nich.
Protoplastą rodziny został uznany Maciej Babiański (pokolenie I), który za zasługi wo
jenne dostał herb Dębno od króla polskiego Zygmunta Augusta w 1569 r. Od niego
pochodził Hrehory Babiański (II), który zostawił po sobie syna Józefa (III). Ten ostatni
ożenił się z Dorotą Gineytówną, która wniosła mu dobra Roszczę w pow. rosieńskim.
Pozostawił po sobie syna Stefana (IV), który przykupił do Roszczów łąkę Dobniki
w 1670 r. Spłodził on czterech synów (V): Stefana, Jana, Józefa i Andrzeja. Z nich Ste
fan uzyskał prawo „zrzeczne” na część dóbr roszczewskich od brata Andrzeja w 1693 r.
Ożenił się z Anną Anurewską, z którą spłodził czterech synów (VI): Wawrzyńca, Toma
sza, Adama i Józefa. Z nich Wawrzyniec (testament z 1776 r.) sprzedał swoją część dóbr
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ojczystych i przeniósł się do Żemigoły w pow. rosieńskim, majątku jego żony. Spłodził
trzech synów (VII): Zachariasza, Antoniego i Wncentego. Z kolei jego brat Tomasz (VI)
sprzedał również swoją część dóbr roszczewskich w 1748 r. bratu stryjecznemu Zyg
muntowi i zmarł bezpotomnie. Trzeci z braci, czyli Adam (VI), był dziedzicem dóbr
Kropiły Ginejtyszki, spłodził trzech synów (VII): Macieja, Wawrzyńca i S[z]ymona, do
piero wywodzących się. Czwarty i ostatni brat Wawrzyńca, Józef (VI) zostawił po sobie
dwóch synów (VII): Mateusza, bezdzietnego i Tadeusza, ojca Józefa (VIII).
„W dalszej kolei” Jan Stefanowicz (V) przekazał dobra roszczewskie swoim czte
rem synom (VI): Józefowi, Janowi, Stanisławowi i Zygmuntowi. Z nich Józef spłodził
dwóch synów (VII): Antoniego i Jerzego (ur. 1757), a z nich Antoni miał trzech sy
nów (VIII): Franciszka (ur. 1762), Jana (ur. 1767) i Jerzego (ur. 1771), wywodzących się.
Z kolei potomkowie Zygmunta wywiedli się osobno w 1799 r.
Z kolei Jan Janowicz Babiański (VI; testament z 1809 r.), brat Józefa, opuścił
Żmudź i udał się do Litwy, tracąc związek ze swoją rodziną. Miał on syna Kazimie
rza (VII), który spłodził syna Jerzego (VIII) i wraz z synem Wincentym (IX) wywodził
się [LVIA, F 391-1-1009, k.73].
Rodzina ta rozprzestrzeniła się po Litwie i Żmudzi. Część wylegitymowała się ze
szlachectwa w 1819 r., inni z pow. wileńskiego, kowieńskiego i święciańskiego uczynili
to w latach 1799, 1819 i 1829, a jeszcze inni w 1836—1865. Do dzisiaj zachowała się li
nia Babiańskich herbu Dębno, wywodząca się od Wincentego (IX), który miał czterech
synów (X): Franciszka Ludwika (ur. 1828), Adama Zygmunta (1831—1913), który kon
tynuował tę linię rodziny, Zofii Marianny (ur. 1834) i Konstantego (ur. 1838). Z nich
Adam Zygmunt ożenił się z Anną Agatą Skaczkowską (lit. Ona Agota Skaćkauskaite),
z którą wydał na świat pięcioro dzieci (XI): Zofię (1867—1956), Józefa (ur. 1869), Joan
nę (1872—1953), Michała (1877—1932) i Stanisława (ur. 1883). Wspomniany tu Michał
ożenił się z Zofią Sinkiewiczówną (?), która dała mu 2 córki (XII): Leontynę (1910—
1983) i Irenę (1912—1914), a po jej śmierci ożenił się ponownie z Antoniną „Macionyte”, z którą spłodził siedmioro dzieci: Czesława (1919—1928), Stanisława (1921—1987),
Bronisława (ur. 1922), Mariana (ur. 1925), Reginę (1927—1981), Michała i Antoniego
(ur. 1932) [Liet/ivos bajonipalikuoniai\.
Kolejny wywód Babiańskich herbu [wolne miejsce] pochodzi z 1820 r. Przodkiem
rodziny został uznany Szymon Maciejowicz Babiański (pokolenie I i II), który posiadał
folwark Babilo (Babele), w późniejszym czasie nazwany Urniażyszki w pow. szawelskim.
Folwark ten został zakupiony od Urniażów w 1718 r. Wspomniany protoplasta później
sprzedał ten folwark i przeniósł się do powiatu zawilejskiego i zamieszkał w zaścian
ku Awiżyszki „za prawem zastawnym” w 1729 r. Tu wydał na świat trzech synów (III):
Adama, Jana (testament z 1755 r.) i Macieja. Z nich Jan po sobie zostawił syna Micha
ła (IV), który ożenił się z Marianną z Drozdowskich i był ojcem trzech synów (V): Szy
mona, Wincentego (ur. 1782) i Jerzego (ur. 1793). Z nich Wincenty ożenił się z Marian
ną z domu Mackiewiczówną, z którą wydał na świat dwóch synów (VI): Jana Macieja
(ur. 1813) i Antoniego Franciszka (ur. 1810) [LVIA, F 391—1—1009, k. 142—143].
Ź r ó d ł a : A.kta zjazdów, T. 2, s. 312, 332; LVIA, F 391—1—1009, k. 142—143 (wywód z 1820 r.), k. 73 (ko
lejny wywód); SG, T. 15, cz. 1 s. 58: Babiany; VUB, F 7—ŻP 23, k. 114—16 (cz. 2). L i t e r a t u r a : CiechaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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nowicż, Kody, T. 2, s. 41M 2 (Babiański, ważne dane) i 42 (Babieński); Jablonskis, Uetuidą kultura, s. 162 (Babiany, regestr dokumentów); Uetuvos bajorąpalikuoniai, s. 57—58 (Babenskai); LPŻ, T. 1, s. 146: Babenskas;
Łowmiański, Wykay s. 38; Uruski, T. 1, s. 56.

BABIN
T aryfa 16 67 roku

Babin Wojciech nastawnymprawem dyieiyący od Kayimie/ya Stulcyewskiego у Obsyruj Stanajciów dym 1 szla
checki w pow. beryańskim
Babin Wojciech, od którego dobra Janowdowo w pow. korsyewskim z 8 dymamipryesyły do Abrama Kayimierya Montrymowicya sekretaryJKMci
T aryfa 16 9 0 roku

Babin Jeryy у Kropsy w pow. beiyańskim dym sylachecki 1
Babin Wojciech у yastawnym prawem trygmający od Kayimierya i Stanisława Stulcyewskich w pow. beryańskim dym sylachecki 1
Nazwisko rodziny jest niejasnego pochodzenia; może polskiego lub ruskiego? Za pol
skim pochodzeniem może przemawiać związek Babińskich z Babianką na Mazowszu,
którzy potem przenieśli się na Podlasie [Uruski], Może bardziej prawdopodobny jest
związek tego nazwiska z Babą, od której pochodzi m.in. przymiotnik Babin [Rymut].
Pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1569 r. Łukasz Babiniewicz
otrzymał od żony Mariny Adamowny część ziemi Medginiszkie we włości berżańskiej.
W 1590 r. Jan Stanisławowicz Pietrowicz Babinowicz z żoną Reiną Matwiejewą
[Gowcz] wziął w zastaw część „otczizny” w Pikturniach we włości szawelskiej. Tenże
w tym roku, zwany jako Babin, sprzedał część majętności Poszawsze we włości kroskiej,
która przedtem należała do jego żony. Również w 1590 r. kupił on część gruntu w Podubisiach we włości szawelskiej, koło rzeki Tilżety.
W 1598 r. Hryhory Babinowicz kupił majętność Gilwiczy we włości berżańskiej.
W sumie są to dane skromne, dotyczą tylko trzech osób we włości szawelskiej, kro
skiej (Poszawsze), jednak koło tej włości oraz w berżańskiej.
Skądinąd wiadomo o dokumentach rodziny Babinów z lat 1572-1597 z archiwum
kościoła w Kurtowianach [VUB]. W 1572 r. Ambroży Stanisławowicz Babin miał „dwo
rne” Obszruje we włości berżańskiej. Pod 1573 r. wymieniono jeszcze Stanisława Pio
trowicza Babina, a w latach 1590-1592 Jana Stanisławowicza Piotrowicza Babinowicza,
pewnie syna wyżej wymienionego. Zatem można ustalić 3 pokolenia Babinów: 1. Piotr.
2. Stanisław. 3. Jan i Ambroży.
Następna informacja o Babinach pochodzi z 1655 r., kiedy Wojciech Babyn podpi
sał unię kiejdańskąze Szwecją. Z kolei w taryfie 1667 r. spisano również Wojciecha Ba
bina, pewnie tego samego, mającego 1 dym szlachecki w pow. berżańskim i dobra Jano
wdowo w pow. korszewskim, które jednak sprzedał. Znów taryfa z 1690 r. zanotowała
dwóch Babinów: po raz kolejny Wojciecha i Jerzego, mających dym szlachecki w pow.
berżańskim. W zasadzie była to szlachta drobna i nieutytulowana.
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W sumie rodzina jest mało znana. Jej członkowie mieszkali w pow. kowieńskim,
wileńskim i szawelskim w XIX w., w tym ostatnim nie podano herbu [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 309, 329; ODVCA, vyp. 1, s. 67—95; vyp. 2, s. 125—343 i 353, 127—381;
vyp. 5, k. 55—414; VUB, F 1—F 848. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody. T. 2, s. 42; tegoż, Suplement, s. 44:
Bobin w pow. szawelskim; LPŻ, T. 1, s. 147: Babinas, Babynas; Rymut, s. 78.

BABINOWSKI
T aryfa 16 6 7 roku

BabinomkiJen y ua miejscu nieboszczyka rodzica swe\go\ Kapimierpa Babinomkiego tyKropstyów dym 1 szla
checki wpow. berpańskim
Babinowski [w tekście: wBabinowski] Stanisław zNajsadów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Nazwisko rodziny jest tego samego pochodzenia co Babin (zob.), dodano doń tylko
polską, szlachecką końcówkę —ski. Potwierdza to wzmianka, że Jerzy Babin pocho
dził z Kropszów w pow. berżańskim (zob.), gdzie notowano również Jerzego Babinowskiego.
Zdaniem Kojałowicza, byl to ród w Księstwie Żmudzkim, wymienił Macieja jako
elektora króla Władysława IA, zob. niżej.
W taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny mieszkające w pow. berżańskim i korszęwskim,
podobnie jak i Babinowie (zob.). Nie mieli poddanych. Zatem była to szlachta drobna
i nieutytułowana.
Znaną osobą tej rodziny byl Mateusz Babinowski (zm. ok. 1643), kanonik
żmudzki. Studiował na Uniwersytecie w Bolonii ok. lat 1615—1617, gdzie zapisał się
jako Samogita [łacińska nazwa Żmudzina], co wyraźnie nawiązuje do jego miejsca
pochodzenia. Potem związał się ze swoją rodzinną diecezją żmudzką. W 1619 r. był
już kanonikiem żmudzkim i notariuszem publicznym. W iatach 1621, 1628 i 1634 był
delegatem diecezji na synod prowincjonalny metropolii gnieźnieńskiej w Piotrkowie
i Warszawie, a w 1639 uczestniczył w synodzie diecezjalnym w Worniach. Prawdopo
dobnie w 1632 r. podpisał elekcję króla polskiego Władysława IV. Prowadził akcję
rekatolicyzacji kościoła w Lalach w 1643 r. Jednak jego największą zasługą jest opra
cowany przezeń Kodeks Babinowskiego, czyli kopiariusz przywilejów diecezji żmudzkiej z 1619 r., wydany dopiero w 1984 r. jako Codex Mednicensis sen Samogitiae dioecesis
przez Paulusa Jatulisa w Rzymie (wraz z innymi źródłami). Swego czasu piszący te
słowa przyjął polskie, podlaskie pochodzenie tej osoby, co obecnie nie znajduje po
twierdzenia w źródłach.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator; s. 15. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Codex Mednicensis, (rec.), LSP, T. 3:
1989, s. 279—280; Kaczorowski, Utwini, s. 207; Wołonczewski, s. 72, 133, 196-197.
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BACEWICZ (BACZEWICZ)
T aryfa 16 67 roku

BacewicpDawżd pŁawrajćdym 1 szlachecki wpow. widukLewskim
Bacewicz Hreho/y, na którego miejscu został spisany Gabriel Janondcp Z Popelkiów dym 1 szlachecki w pow.
berpańskim
Bacewicz Jakub P° śmierci rodpica Malchiera [sic] Bacewicza zJawsząjriów dym 1 szlachecki w pow. medyngańskim
BacewiczJan pAndrecpajciów dym 1 szlachecki w pow. wiesptidańskim
BacewiczJan pMepajriów dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
BacewiczJan Symonowicz na miejscu którego postał spisany Kapimierz К warecki pjadowgów dym szlachecki
1 wpow. wilkiskim
Bacewicz Krzysztof z Ławrajdów dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Bacewicz Krzysztof na którego miejscu zpstal spisany Mikołaj Eynik z Giewil dym 1 s-plachecki w pow. wi
duklewskim
Bacewicz Maran AndrpejewiczzMepajć Powenty dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Bacewicp Paweł, na miejscu którego postał spisany Adam Iwaspkiewicp p Marian dym 1 splachecki w pow.
kroskim
Bacewicp Piotr [na miejscu] Bałtromieja Bortkieu-icpa pRepgoł dym 1poddański wpow. kroskim
Bacewicp Samuel [na miej scu] Jana Bacewicpa z Ławrynaje dym 1poddański w pow. widuklewskim
Bacewicp Samuel Bałtromiejewicp pjadowgów dym spłachetki 1 wpow. ndlkiskm
Bacewicp Jawsewicp Wojciech, na którego miejscu postał spisany Jen y Rymsppjawspajdów dym 1 splachecki
wpow. medyngiańskim
BacpewiczJerpy p kupli od Matiaspa Wołodki p Wo/odków dym 1 splachecki w pow. berpańskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Bacewicp Hrehory pypow. berpańskiego, na którego miejscu postał spisany GabrielJanondcp p Popelkiew wpow.
M. Dyrwian miespkająy dym poddański 1
BacewicpKazjmierzzMepajdów w pow. berpańskim pspadku od Adama Rodila dym splachecki 1
BacewicpMarrin p Powenria Mepajć w pow. berpańskim i p p ustego gruntu od Piotra Towtkendcpa Powencia
paścianku dym splachecki 1
BacewicpMichał pŁawrajciów Żemigoły w pow. widuklewskim dym splachecki 1
BacewicpPiotr pokoliy Repgol w pow. kroskim [dym\poddańsk 1
Bacewicp [w Kop. 1: Pacewicz, w Kop. 10: Racewicz, czego nie można wykluczyć] Zigmunt pjamontów w pow. ndespndańskim dym splachecki 1
Nazwisko rodziny nie do końca jest jasne, choć zapewne jest pochodzenia ruskiego od
słowa: backa, bacja, czyli ojciec. Nie można wykluczyć jednak genezy litewskiej, a na
wet polskiej [LPŻ], Chyba jednak bardziej przekonują ustalenia Z. Zinkeviciusa, który
uznał, że liczne nazwiska litewskie, w tym Bacys czy Bacajtis, pochodzą od litewskiego
boäns, czyli „pradziad”, „przodek”.
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Na Żmudzi pojawili się w 2. połowie XVI w W 1562 r. we włości korszewskiej wy
mieniono bojara Mikołaja Baczajcia, mieszkającego koło sioła hospodarskiego Miłejki
[AWAK, T. 25]. Znów w 1565 r. wymieniono bojara wilkiskiego Bartłomieja Batcewicza
(tj. Bacewicza), mieszkającego w rejonie rzeki Szuszwy [AWAK, T. 24].
W popisie wojskowym 1567 r. zostali spisani: Juri Bacojtis we włości powondeńskiej i korklańskiej, Mikołaj Bacojtis w kroskiej i Mikołaj Bacojtis w wieszwiańskiej,
Pietr Baconis w wielońskiej oraz Jesiulis Baculis i Stanisław Bocowicz w wilkiskiej.
Z kolei akty ziemskie żmudzkie XVI w. W 1572 r. Urban Bacajtis z innymi sprzedał
majętność we włości dyrwiańskiej.
W 1588 r. toczył się spór o własność uroczyska Jankunas we włości wilkiskiej, które
zostało przyznane Janowi Bałtromiejewiczowi Bacewiczowi i jego bratankom: Walentynowi i Szymonowi Matiejewiczom Bałtromiejewiczom i ich matce Klarie Pietrownie
Matysownie Bałtromiejewicz. W 1594 r. Stanisław Bacewicz sprzedał niwę w Ejkszach [we włości wilkiskiej]. Tenże w 1597 r. sprzedał synowi Michałowi 2 niwy tamże,
a w 1599 sprzedał jeszcze jedną niwę tamże, nad rzeką Giewszą.
W 1590 r. Stanisław Ławrynowicz Bacojt został oskarżony, że „wyrubił mnogo
osinowych derewien” z gruntu Patriniti [we włości rosieńskiej]. Zapewne w pobliżu
mieszkał.
W 1595 r. Ambrożej Bacajtis sprzedał 3 niwy w Rustejkowiczach we włości wie
lońskiej.
W 1597 r. Jan Martinowicz Bacajtis sprzedał swoim braciom: Ambrożemu i Made
jowi część majętności Jawszajtie we włości medyngiańskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują nas o Bacewiczach (Bacojtiach)
w pięciu włościach: wilkiskiej, dyrwiańskiej, wielońskiej, rosieńskiej (?) i medyngiańskiej.
Najciekawsze są dane o włości wilkiskiej, gdzie notowano ich w popisie 1567 r. Okazuje
się bowiem, że wspomniany w 1565 r. Bartłomiej Batcewicz miał dwóch synów, zano
towanych w aktach żmudzkich w 1588 r.: Jana i Matieja, który miał dwóch synów: Wa
lentego i Szymona. Dzięki temu poznajemy 3 pokolenia tej rodziny.
Następne wiadomości pochodzą dopiero w taryfy 1667 r., kiedy spisano 15 rodzin,
mieszkających w sześciu powiatach: widuklewskim i berżańskim (po 4), medyngiańskim,
wilkiskim i kroskim (po 2) i pojedynczo w wieszwiańskim. Wyraźnie widać koncentra
cję osadnictwa tego rodu. Obok dawnego osadnictwa w pow. wilkiskim trzeba jeszcze
wspomnieć о XVI—wiecznym osadnictwie w pow. medyngiańskim w Jawszajciach. Stąd
jeden z Bacewiczów dodał do swego nazwiska człon „Jawsewicz”.
W taryfie z 1690 r. spisano 6 rodzin, w tym połowa z nich mieszkała w pow. ber
żańskim, a pozostałe w: widuklewskim, kroskim i wieszwiańskim: ten ostatni znajdował
się blisko pow. berżańskiego.
Była to szlachta drobna: w 1667 r. tylko dwaj mieli jednego poddanego (a 13 nie
miało żadnego), a w 1690 dwie osoby miały po jednym dymie poddańskim, pozostali
nie mieli poddanych (4). Nie należeli do szlachty utytułowanej.
W latach 1799—1868 Bacewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem: Leliwa, Prus II i Wczele w guberni kowieńskiej. Według innych danych Bacewicze wylegity
mowali się ze szlachectwa w latach 1798,1845, 1858 i 1862.
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Z 1798 r. pochodzi wywód Bacewiczów, bez podania herbu. Za protoplastę rodzi
ny uznano Jakuba Bacewicza, syna Jana (pokolenie I i II). W 1702 r. jego synowie (III):
Kazimierz, Michał i Abraham Bacewicze byli właścicielami majątku Ongiry [w pow.
jaswońskim]. Syn wspomnianego Michała, Jan (IV), sprzedał część tych dóbr w 1793 r.
Jego synem był Józef Tadeusz (V), ojciec trzech synów (VI): Feliksa Aleksandra, Win
centego Mateusza i Piotra Pawła (ur. 1780). Ten ostatni zostawił po sobie trzech synów
(VII): Hipolita (ur. 1814), Piotra (ur. 1817) i Jana (ur. 1825) [LVIA, F 391-8-2565]. Da
nych tych nie potwierdza taryfa 1690 r.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 283; T. 25, s. 51; LVIA, F 391-8-2565, k. 17; ODVCA, vyp. 1, s. 23-378;
vyp. 2, s. 34-265, 98-191; vyp. 3, s. 106-120; vyp. 4, k. 22-174, 207-29, 277-49; vyp. 5, k. 135-116; Popis
1567 r., kol. 1263,1272, 1290, 1279, 1316. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 149: Bacevicius, s. 150: Baćys; Uruski, T. 1, s. 58; Zinkevicius, s. 536—537: Boćius.

BACIKIEWICZ (BACYKIEWICZ)
T aryfa 16 67 roku

Bartkiewicz Stanisław z Giejsgów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bartkiewicz ]an, od którego kupił ziemię, Adam Sikorski [w Kop. 1 błędnie: Szkorski] z Użgmed^ów
wpow. widnkkwskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest prawdopodobnie tego samego pochodzenia co Bacewicz (zob.).
Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Rodzina jest mało znana. W taryfach z 1667 i 1690 spisano tylko po jednej rodzinie
w pow. rosieńskim i widuklewskim, bez poddanych. W latach 1676—1678 zanotowano
sprzedaż „imienicza” Giejszów Giniszek w pow. rosieńskim przez Anną Ławrynównę
Użumedzką Stanisławową [i] Mikołaja Janowicza Bacykiewiczów [LVIA]. Tak więc za
pewne Stanisław Bacykiewicz miał własność w Giejszach w pow rosieńskim. Jego żoną
była wspomniana Anna. Nie wiadomo, jaki był jej związek z Mikołajem Janowiczem Bacykiewiczem. Może ten ostatni był synem Jana Bacikiewicza z taryfy 1690 r.?
Źródła:

LVIA, F 1135-20-27, k. 200v.

BADOW SKI
H. LELIWA, PIELESZ
T aryfa 16 67 roku

Badowski Andrzej [na miejscu] ojca swego Szczęsnego Badowskiego z Posząwszą dym 1poddański w pow.
kroskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Badowski Andryg zMłłajrtów [w Kop. 1 i 9: Wiłaycie] Podubisia wpow. kroskim dym poddański 1
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Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. W herbarzach jest kilka
rodzin Badowskich z Mazowsza, kilku notowano na Litwie w końcu XVII w. Jednak zda
niem Z. Zinkeviciusa jest to nazwisko utworzone od nazwiska Badas o genezie litewskiej
(ba—i daras). I choć teoretycznie jest to słuszne, to nie zmienia to faktu istnienia Badow
skich w Polsce i wysokiego prawdopodobieństwa pochodzenia Badowskich stamtąd.
Pierwsza wzmianka o tej rodzinie na Żmudzi pochodzi z 1598 r., kiedy zanotowa
no Andrzeja Badawskiego, nazwanego „szlachetnym”, który wziął w zastaw poddanych
majętności Sielany w polu Żojgińskim. Ta ostatnia informacja pozwala zlokalizować te
dobra — a było ich więcej na Żmudzi — we włości rosieńskiej koło miejscowości Żoginie w parafii Szydłów.
Według Ciechanowicza mieli używać herbu Pielesz; wymienił on Szczęsnego Jana
Badowskiego, woźnego ziemi żmudzkiej w 1639 r. Jego synem byl Andrzej, zanotowany
w taryfie 1667 r., a być może i w 1690. Najpewniej był to Andrzej Jerzy Badowski, pieczętarz na liście dobrowolnym Heleny Krzysztofowny Jamontowny Janowej Syrtowtowej z 1667 r. (zob.).
W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. kroskim i to samo w 1690 r.,
mające po jednym dymie poddańskim. Mieszkali oni w Poszawszu i Miłajciach [nie
Wilajciach, bo jeszcze do dzisiaj w tym rejonie notuje się Mielaićiai po litewsku, czy
li dawne Miłajcie] Podubisiu. Obie miejscowości leżą w pobliżu siebie: pierwsza nad
rzeką Szawszą, a druga nad Dubissą. Koło nich jeszcze dzisiaj notuje się wieś Badauskiai, czyli Badowskie w XIX w., których nazwa odwołuje się do nazwiska właścicieli
— Badowskich.
W herbarzu Dowrzeckiego Bohdanowicza notowano Badowskich herbu Leliwa.
Z nich Piotr zmarł przed 1639 r., posiadał dobra Łapciowo w stanie iwarowskim w wo
jewództwie smoleńskim. Na Żmudzi notowano Szczęsnego Jerzego, woźnego w la
tach 1639—1650.
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 11; ODVCA, vyp. 5, k. 303—101 (brak w indeksie). L i t e r a t u r a :
Boniecki, T. 1, s. 71—73; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 45; LPŻ, T. 1, s. 152: Badauskas; Zinkevicius, s. 307: Badas.

BAGIŃSKI ZOB. DAGIŃSKI
BAK IEW ICZ (BOKIEW ICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Bokonicz [Bokiewicz] Ławryn z »rojnikami] napodj\e.7.äku\ koń 1 w pow. wielońskim
T aryf a 16 6 7 roku

BakiewicpAdam Bałtromiejewicp na miejscu Bałtromieja Bakiewicpa rodzica swe[go] z Pobolów dym szlachec
ki 1 w pow. wilkiskim
Bakiewicp Aleksander Pawłowicz pGoln Фт 1 szlachecki wpow. jaswońskim
BakiewiczJerpy Ragmusowicz na miejscu Razynusa Bakiewicpa [GB: pewnie ojca] z Pobolów dym szlachec
ki 1 w pow. wilkiskim
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Bakiewicz Mikołaj Bałtromiejewicz na miejscu Bałtromieja Bakiendcya rody ca swego z Pobolów [w tekście:
Bobolów] dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Bakiewic^Mikołaj Stanisławowiez z Goln dym 1 szlachecki wpow. jaswońskim
Bakiewicz S\ż\częsny z Goln dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim
Bakżewicz Symon z Szpmel dym 1 szlachecki wpow. ndeszpiańskim
T aryfa 16 90 roku

Bakiendcz Bartłomiej [tak w Kop. 1, w taryfie: Bokiunowicz] na miejscu rodzica z Wielkiego Gojżęwa
Bobolów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Bakiendcz KayimierzzMajcajć Goln w pow. jaswońskim na miejscu rodzica zPGDkupli [dym] szlachecki 1
BakiewiczKrysztof [w Kop. 5: Bekiewicz], na którego miejscu zpstal spisany Stanisław Twirbut z^ojgowa wpow. ujwenckim [dym] poddański 1
BakiewiczMichał na miejscu rodzica y S y rn el wpow. wiesyndaiiskim dym szlachecki 1
BakiendczMichał na miejscu rodzica zSzprnel w pow. W. Dyrudan dym szlachecki 1
Bakiendcz &otr Z okolicy Gojjewa wpow. wilkiskim dym poddański 1
Bakiendcz Sebastian z okolicy Mongaj/ów Bakiendcz w Pow- ndlkiskim dym szlachecki 1
BakżendczSebestian altarysta krokowski zjolwarku Skinderysyek [w Kop. 1: Kindaryszki] wpow.jaswoń
skim [dymów] poddańskich 2
Bakiendcz Siefan zMajcajć Goln wpow. jaswońskim na miejscu rodzica [dym] szlachecki 1
Do tej rodziny włączono Bokowicza (Bokiewicza), zanotowanego w popisie wojsko
wym 1621 r., skądinąd nieznanego. Mieszkał on wprawdzie w pow wielońskim, a nie
w sąsiednim wilkiskim, gdzie notowano później wielu Bakiewiczów.
Nazwisko rodziny jest albo pochodzenia ruskiego (białoruskiego) od Baka, albo
niemieckiego od Bock, Backe, Bach [LPŻ], Bakiewicz (Bakowicz) to patronimik od
Baki. Jednak zdaniem Z. Zinkeviciusa to nazwisko litewskie, składające się z jednego
członu (ba—, znanego w antroponimii litewskiej) i początku drugiego (kan- lub kin-),
co brzmi dość przekonująco.
Na Żmudzi pojawili się w 2. połowie XVI w. W popisie wojskowym 1567 r. spisano
tylko jednego bojara — Ambrożeja Bakojtisa we włości jaswońskiej. Z kolei w aktach
ziemskich żmudzkich XVI w. jest również pojedyncza wzmianka z 1592 r. o sprzedaży
części majętności Urnieżajtskiej we włości wielońskiej przez Jana Tomaszewicza Bakowicza dla Jakuba Bałtromiejewicza i Martina Pietrowicza Bakowiczów. Z kolei w 1593 r.
wzmiankowano o Hryhorym Janowiczu Bakajtisie, który pogodził się z Abramem Wojtiechowiczem.
Chronologicznie następna jest informacja o Lawrynie Bokowiczu (Bokiewiczu),
spisanym na popisie w 1621 r. w pow. wielońskim.
W 1656 r. Aleksander Bakiewicz uczestniczył w konfederacji szadowskiej szlach
ty żmudzkiej, wymierzonej przeciwko Szwedom. Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano
8 rodzin, z których najwięcej mieszkało w dwóch powiatach: wilkiskim (4) i jaswońskim
(3) oraz pojedynczo w wieszwiańskim. Warto zwrócić uwagę, że najdawniejsze osadnic
two dotyczy pow. jaswońskiego i najpewniej Golni jako pierwotnej siedziby rodu.
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W 1690 r. spisano chyba 8 rodzin (niejasność dotyczy tego, czy spisano Bakiewicza,
czy Bokiunowicza). Z nich zdecydowana większość mieszkała w dwóch sąsiednich po
wiatach w południowo-wschodniej Żmudzi: jaswońskim (3) i wilkiskim (2). Pozostali
mieszkali pojedynczo w pow.: wieszwiańskim, użwenckim i W Dyrwian, a więc na pół
noc od centrum Żmudzi. Wspomniany w taryfie Piotr jest zapewne tożsamy z Piotrem
Wojciechem Bakiewiczem, który był chorążym pow. wilkiskiego w czasie konfederacji
Żmudzi 1704 r.
Była to drobna szlachta, skoro w 1667 r. tylko jeden miał jednego poddanego,
a w 1690 tylko trzy osoby miały poddanych, najwięcej (dwóch) miał Sebestian Bakiewicz, altarysta krokowski. Przed 1733 r. cześnikiem żmudzkim był Marcin Sządz (?) Bakiewicz, żonaty z Felicjanną Narwoyszówną, wojszczanką mozyrską. Nie należała do
szlachty utytułowanej.
Notowano dwie rodziny Bakiewiczów: herbu Massalski (pochodzili od Baków
w księstwie massalskim w ziemi siewierskiej) i herbu Zadora, które zostały wylegitymo
wane ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach 1819 i 1861.
Ź r ó d ł a : Akta fałdów , T. 2, s. 350; Konfederacja 1704 r., s. 691; ODVCA, vyp. 3, s. 25—94, 83—234; Po
pis 1567 r., kol. 1340; Urzędnicy żmudzcy, nr 566. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 162: Bakas, s. 161: Bakaitis;
Uruski, T. 1, s. 70—72; Zinkeyićius, s. 307: Bakas.

BAKOWSKI
T aryfa 16 90 roku

Bakowski [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 32: Badowski, czego nie można wykluczyć; MB: Bakowski]
Aleksander na miejscu Krzysztofa Woydata z Komp w pon>. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego [LPŻ]. Budzi to wątpliwości. Są
wprawdzie Bakowscy w polskich herbarzach w województwie podolskim i trockim, ale
nie na ziemiach etnicznie polskich. Równie dobrze może to być nazwisko innego po
chodzenia, utworzone przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski do tematu
Baka(s). Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko litewskie utworzone od nazwiska
Bakas, zob.: Bakiewicz.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. wilkiskim,
bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 162: Bakauskas.: Uruski, T. 1, s. 72; Zinkeyićius, s. 307: Bakas.

BAKUN
H. ZADORA ?
T aryfa 16 9 0 roku

Bakun Aleksander, na którego miejscu gostal spisany Samuel Zabłocki z Golu Macajciów wpow. jaswońskim
na miejscu Aleksandra Bakuna [dym] szlachecki 1
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Nazwisko rodziny jest pochodzenia ruskiego, oznacza mocny tytoń. Może być rów
nież skrótem imienia ruskiego Awwakum [Abramowicz, Citko, Dacewicz; LPZ]. Brak
jest tego nazwiska w polskich herbarzach, notował je jednak Tadeusz Gajl z her
bem Kuszaba.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. jaswońskim,
bez poddanych. Wprawdzie zapisano jeszcze jednego Bakuna, ale najpewniej chodzi
ło o Bukonta (tak w kopii). Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na związek Bakuna
z Kazimierzem Bakiewiczem: obaj mieszkali w tej samej miejscowości w Golniach Macajciach (Majcajcie Golnie, Golnie Macajcie itp.) w pow. jaswońskim nad rzeką Szuszwą,
na północny zachód od Jaswojni. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Czy nie chodzi o Bakiuna herbu Zadora, mieszkającego w XIX w. w pow. rosieńskim? [Ciechanowicz].
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 23; Ciechanowicz, Suplement, s. 31; Gajl, s. 408; LPŻ,
T. 1, s. 164: Bakunas.

BALBIS
T aryfa 16 67 roku

Balbis Stanislaw z Sokajciów dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Pochodzenie nazwiska jest niejasne. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
W herbarzu Uruskiego jest informacja o rodzinie Balbasów herbu Łabędź w wojewódz
twie wołyńskim (wzmianka z 1589 r.). Poza tym brak jest danych o tej rodzinie. Może
to błędny zapis lub odczyt tego nazwiska? Czy nazwisko to ma coś wspólnego z formą
Balbus lub Balbutas, znaną w antroponimu litewskiej [Zinkevicius]?
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklewskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Uraski, T. 1, s. 74; Zinkevicius, s. 194

BALCEROWICZ
H. POGONIA
T aryfa 16 6 7 roku

Balcerowicz dkrysztof na miejscu rodyjca swego Ławryna Balcerowicza z Wojgowa dym 1poddański w pow.
ujwentskim
Nazwisko to patronimik od imienia Balcer, które pochodzi od Baltazara. To ostatnie jest
pochodzenia greckiego i hebrajskiego.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich XVI w. W 1571 r. Pietr [,] Stanisław
i Martin Awgustynowicze Balcerowicze sprzedali „otczyznę” nad rzekami Osiltą [Osintą] i Dubissą, koło sioła Wozbuty we włości ejragolskiej.
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W niedatowanym dokumencie, sprzed 1586 r., Stanisław, Matiej i Florian Pietrowicze Balcerowicze i Stanisław Awgustynowicz Balcerowicz zastawili majętność Balceryszki we włości ejragolskiej. W latach 1589—1590 prowadzono sprawę sądową o spor
ne dobra, które zastawił ich ojciec — Pietr i jego żona Dorota Towczowna.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. widać, że gniazdem tego rodu
były Balceryszki we włości ejragolskiej. Można je w przybliżeniu zlokalizować koło siół
hospodarskich Wozbuty i Cyganiszki oraz rzek Osinty i Dubissy. Z tych miejscowości wia
domo o lokalizacji Wazbutów (tak później pisano; lit. Vosbutai) — wsi i starostwa w pow.
ejragolskim, leżącego nad dolną Dubi ssą na południe od Butkiszek. Natomiast nie chodzi
o Wazbuty (Wozbuty, lit. Vosbuciai) nad rzeką Szuszwą na południowy zachód od Kro
ków, w pow. jaswońskim. Bliżej można zlokalizować owe Balceryszki na podstawie infor
macji z XVIII w. o posiadaniu Dowiatów i Poszwila alias Balceryszek przez Dackiewicza
(zob.). Poszwila nie znaleziono na mapach, można jednak przypuszczać, że leżały nad
Szwilą |lub podobnie brzmiącą rzeczką], pewnie dopływem Dubissy. To może zmienio
na nazwa rzeczki Osinty ze źródeł XVI w. W każdym razie wzmiankowane wyżej Dowiaty leżały na południe od Wazbutów, co potwierdza lokalizację Balceryszek w tym rejonie.
Można też skonstatować, że wszyscy wymienieni Balcerowicze byli związani z Balceryszkami i spokrewnieni ze sobą. Rysują się tu 4 pokolenia tej rodziny: 1. Balcer.
2. Augustyn. 3. Piotr, Stanisław i Marcin. 4. Trzej synowie Piotra.
Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: w Wojgowie w pow. użwenckim z jed
nym dymem poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1802 r. w guberni mińskiej wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Balcerowi
cze herbu Pogonia. Według legendy rodzinnej pochodzili ze Żmudzi, tam mieli mająt
ki i używali przydomka Tatwiło [nazwa w języku białoruskim, może być zniekształcona].
Raczej chodzi o przydomek Towtwiło. Ów protoplasta walczył z Krzyżakami pod Wieloną w XIV w , a w 1330 r. otrzymał przywiej od wielkiego księcia Kiejstuta na herb Pogo
nia i ziemię w rejonie Wielony, później zwaną „Tawiły” [po białorusku] i folwark Balcewicze [może Balcerowicze?]. Dalsze pokolenia były następujące: Jakub (II), Baltazar (III),
Butrym (JY), który posiadał wspomniane „Tawiły” i jego brat Jodka Adam oraz: Woj
ciech Jury (V), Zygmunt Jan (VI), który wniósł dokument Kiejstuta do ksiąg żmudzkich
w 1606 r.; Jan (wzmianka z 1634 r.; VII), Aleksander (VIII), ochrzczony w kościele „taurogińskim” i jego bracia: Jan Kazimierz, dziedzic w województwie nowogródzkim (1690) i Je
rzy, także ochrzczony w kościele „taurogińskim”, który wyjechał ze Żmudzi do pow. wiłkomierskiego. Dalsze pokolenia Balcerowiczów nie były związane ze Żmudzią \Gerbounik\.
Cały ten wywód wymaga komentarza. Po pierwsze, związek Balcerowiczów z Tatwilą i przywilejem Kiejstuta brzmi nieprawdopodobnie i wymaga odrębnych studiów Po
drugie, protoplastą rodziny mógł być wspomniany wyżej Baltazar, w zdrobnieniu zwany
Balcerem. Po trzecie, pierwsza konkretna data dotyczy 1606 r., wydaje się prawdopodob
na. I wreszcie po czwarte, wspomniany kościół taurogiński to zapewne kościół w Tauroginiach w pow. brasławskim w woj. wileńskim, a więc poza Żmudzią. Teoretycznie w grę
w chodzi jeszcze kościół w Taurogach na Żmudzi, co jest mniej prawdopodobne.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 39-263, 157-89, 184-81; vyp. 2, s. 15-203a, 73M35, 104-22; Slovar, s. 1617: Balceriśki. L i t e r a t u r a : Gerboünik, T. 2, s. 109—111.
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BALKOWSKI ZOB. BAŁICOWSKI

BAŁASZEWICZ (BALASZEWICZ)
H. ŁABĘDŹ, KORWIN
T aryfa 16 67 roku

BałaszęwiczJan na miejscu Andrzeja Balas^endc^a rodzica sinego %Dobitys%ek dym 1 szlachecki wporu. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

BałaszęwiczJan z Dobitysyek wpow. widońskim dym poddański 1
Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia ruskiego lub polskiego i jest patronimikiem od imienia Balasz [LPŻ]. Jednak zdaniem Z. Zinkeviciusa jest to nazwisko pocho
dzenia tureckiego. Z kolei B. Tichoniuk podał, że imię Balaż [sic] to forma pochodna
od imienia Błażej.
Rodzina jest znana w guberni wileńskiej. Wiadomo jednak, że Andrzej Bałaszewicz
był elektorem króla polskiego Augusta II (1697) ze Żmudzi. W taryfach z lat 1667 i 1690
spisano tylko po jednej rodzinie w pow. wielońskim: bez poddanych albo z jednym pod
danym. Zatem była to szlachta drobna i niemal nieutytułowana. Wyjątkiem był tylko Alek
sander Baluszewicz [tak w tekście], cześnik żmudzki w latach 1727—1732. Jeszcze jeden,
Andrzej Bałaszewicz [sic], był elektorem króla polskiego Augusta II w Warszawie w 1697 r.
W wywodzie Bałasewiczów [sic] herbu Łabędź z 1852 r. za protoplastę rodziny
został uznany Andrzej Bałasewicz, żyjący w XVII w. i posiadający dobra Dubieniszki
w pow. wielońskim [LVIA, 391—10—12]. Najpewniej chodzi o Dobityszki. W 1852 r. wy
wodzili swoje pochodzenie szlacheckie: Jan, Stanisław, Kazimierz, Fabian, Gasper, Ju
lian, Aleksander, Tomasz, Marceli, Wilhelm, Jan i Sylwester Bałasewicze.
Według innego wywodu z lat 1820 i 1852 Bałaszewicze Swiderscy używali herbu
Korwin. Wspomniany protoplasta rodu Andrzej nabył dobra Dobytyszki na Żmudzi za
1000 kop groszy litewskich [LVIA, F 391-10-340].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—10—12 i 340; Urzędnicy żmudzcy, nr 563. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 1, s. 84;
Elektorzy 1697 r.; LPŻ, T. 1, s. 167: Balasevicius; Tichoniuk, s. 76: Błażej; Uruski, T. 1, s. 80; Zmkevicius,
s. 551: Totorius.

BALKOWSKI (BALKOWSKI)
T aryf a 1 6 9 0 roku

Balkowski Daniel [z Upojn w pow. kroskim ?] [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny może być związane z polskim imieniem Bolko (skrót od Bolesława),
po litewsku Balkus, i stąd forma spolonizowana z polską, szlachecką końcówką —ski.
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BANCZAR (DOMONT BANCZAR, BANSZER)

Nie można jednak wykluczyć pochodzenia od litewskiego balkti, czyli „bielić”, „bled
nąc” itp. [LPŻ].
Rodzina jest nieznana w Litwie, była jednak w guberni wołyńskiej, gdzie została
wylegitymowana ze szlachectwa w latach 1848—1850. Może jednak chodzi o Białkow
skich (zob.)?
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. kroskim, bez poddanych.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 174: Balkauskas, Balkus; Uruski, T. 1, s. 80.

BAŁTROMIEJEWICZ ZOB. BARTŁOMIEJEWICZ

BAN CZAR (D O M O N T BANCZAR, BANSZER)
T aryfa 16 67 roku

Domont Bancpar Andrzej na miejscu Jana i Dawida Drukteniów pSpołpian dym 1 Suchecki w pow. pojurskim
T aryfa 16 90 roku

Domont Bansper Andrzej pSpołpian Bandów w pow. pojurskim dym spłachetki 1
Nazwisko rodziny jest podwójne: Domont i Banczar. Pierwsze składa się z dwóch
dwóch członów: d o - i mant—. Pierwszy z nich chyba nie wiąże się z imieniem Dowmont (które ma być odrębne od Domonta), lecz raczej z litewskim dotas, dovis, czyli
„dawanie”. Z kolei drugi człon mant—zostanie omówiony niżej, zob.: Dowmont. Je
śli zaś chodzi o drugie nazwisko: Banczar czy Banszer, to chyba właściwszą formą jest
Banczar, która zapewne nawiązuje do rodziny Bancarewiczów, znanej w województwie
mińskim [Uruski],
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w., gdzie spisano tę samą osobę
w latach 1667 i 1690. W pierwszym przypadku mieszkała ona w Kilpinach, w drugim
w Szołpianach Burniach w pow. pojurskim. Ta ostatnia miejscowość jest chyba wła
ściwa, bo w 1667 r. była mowa tylko o zastępstwie za innego szlachcica. Wymieniony
szlachcic nie miał poddanych. Była to również szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 512: Domantas; UrusM, T. 3, s. 225.

BAN IEW ICZ
H. JASTRZĘBIEC, SAS
P opis 16 2 1 roku

Baniewicpjaknb p //qyj'Jnikami] po kopacku koń 1 wpow. porańskim i medyngiańskim
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T aryfa 16 67 roku

BaniewicpHrehory na miejscu Kagjmierpa Augustynowicza pMespkiów dym 1 szlachecki wporu. M. Dymian
Baniewicpjan na miejscu rodpica swego Marcina Baniewicpa pjawspajńów dym 1 splachecki wpow. medyn
giańskim
Baniewicpjerpy 1 dym poddański w pow. M. Dyrwian
Baniewicpjerpy pjawspajć 3 dymy poddańskde w pow. medyngiańskim
BanienicpLudnik na miejscu Krystyny Januspkienicpówny Wertelowej £ Wertel 7, a 2 odespłe\j\jeden do Jerpejgo] Banieuicpa, a drugi do Jana Uwoynia, [ogółem] dymów 7 w pow. M. Dymian
T aryfa 1 6 9 0 roku

BaniewicpDanid pWicp[w Kop. 1: Urzyna] pKieryspek Nagieryspek wpow. widuklewskim i pprpykupli
od Jerpego Drufa dym splachecki 1
Baniewicp Hrehory na miejscu Kapimierpa Augustynowicpa pMespkiów w pow. M. Dymian dym splachecki
1 [w Taryfie Żmudzi 1690 r. błędny odczyt: Waniewicz]
Banienicp Ludnik, na miejscu którego postał spisany MateuspLewgowd [w Kop. 1: Lewgod] p imienicpa
Wertelów wpow. M. Dymian dym poddański 1
BaniewicpMarcjjajn p Urdyk [Rudyki] w pow. II". Dyrwian dym splachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik imienia ruskiego Bań (po litewsku: Banys), które jest
skrótem imienia Benedykt. To ostatnie pochodzi z łaciny.
Informacje o rodzie w XVI w należą do rzadkości. W aktach ziemskich żmudzkich za
chowała się tylko jedna wzmianka z 1597 r., kiedy Pietr i Mikołaj Boniewicze wraz z innymi
bojarami kupili majętność Kretkompy we włości wilkiskiej. Nie wiadomo, czy można po
łączyć Baniewiczów i Boniewiczów w jeden ród? W każdym razie genetycznie był to naj
pewniej jeden ród [LPŻ]. Warto dodać, że w czasie Potopu w 1655 r. notowano zarówno
Baniewiczów [zob. niżej], jak i Boniewiczów; wśród tych ostatnich byli Samuel i Tomasz (?).
O bojarach Baniewiczach: Mikołaju i Grzegorzu wzmiankowano jeszcze w przywi
leju królowej Anny Jagiellonki z 1590 r. Była tam mowa o odmianie gruntów dla nich:
za utracone dobra w pow. płotelskim otrzymali grunty w pow. retowskim we wsi Ku
charze (Kucharki) [AWAK].
Jakub Baniewicz wystawił jednego konia po kozacku w pow. żorańskim i medyn
giańskim w 1621 r., ale razem z „uczestnikami”. Nie należał więc do zamożnych.
W 1655 r. Jerzy i Jakub (może ten sam co w 1621 r.?) Baniewicze uczestniczyli
w unii kiejdańskiej ze Szwecją. Rok wcześniej Jerzy Baniewicz świadkowal na testamen
cie Augustyna Golmina jako komornik żmudzki [VUB].
W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających tylko w dwóch powiatach: Małych
Dyrwian (3) i medyngiańskim (2). Zwraca uwagę stosunkowa zamożność tej szlachty:
tylko 2 dymy szlacheckie, a pozostali mieli od jednego do siedmiu dymów poddańskich.
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny: dwie mieszkały w północnej Żmu
dzi w sąsiednich powiatach Małych i Wielkich Dyrwian, a trzecia w centrum Żmudzi
w pow. widuklewskim. Tylko jeden z nich miał poddanego, i to jednego. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
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BANIEWICZ

Zachowało się kilka wywodów pochodzenia szlacheckiego Baniewiczów. Pierw
szy dotyczy rodziny herbu Sas z 1820 r. Za protoplastę rodziny został uznany Jerzy
Baniewicz (pokolenie I), który miał trzech synów (II): Kazimierza, Marcjana Jerzego
i Ludwika. Z nich Marcjan Jerzy posiadał folwark Rudykie w pow. Wielkich Dyrwian,
testament spisał w 1698 r. Z żony Doroty Gruździówny spłodził dwóch synów (III):
Jerzego i Chryzostoma. Z wymienionych Jerzy zostawił po sobie dwóch synów (IV):
Michała (ur. 1720) i Bartłomieja. Z nich pierwszy przeniósł się do Litwy do powiatu
oszmiańskiego i tam wydał na świat dwóch synów (V): S[z]ymona (ur. 1763) i Mikołaja
(ur. 1765). Ów S[z]ymon z Barbarą z domu Stryjowską spłodził syna S[z]ymona Tade
usza (ur. 1799; VI), a Mikołaj z żoną AngeląMałyszkówną wydał na świat trzech synów:
Stanisława (ur. 1800), Andrzeja (ur. 1802) iDamazego (ur. 1816).
„Zwracając się do wnuka pierwszego przodka Jerzego Marcjanowicza”, czyli Bar
tłomieja (IV), który spłodził syna Dominika (V), wywodzącego się [LVIA, F 391—1—
1009 k. 165—166v]. Ta rodzina została zanotowana w taryfie 1690 r.: Marcjan z Rudyków, a może i w poprzedniej taryfie z 1667 i unii kiejdańskiej z 1655 r. (Jerzy). Należy
dodać, że ta rodzina została ponownie wylegitymowana w 1860 r. z inicjatywy Mariana
Jerzego, Jerzego, Stefana i Jana. Wspomniany protoplasta, czyli Jerzy żyjący z XVII w.,
miał dobra Rudyki w pow. [Wielko—
] dyrwiańskim [LVIA, F 391—10—14].
Inny wywód Baniewiczów herbu Jastrzębiec [nazwę herbu dopisano później ołów
kiem] pochodzi również z 1820 r. Za protoplastę został wówczas uznany Piotr Banie
wicz (pokolenie I). Ożenił się z Konstancją z Półnosów. W 1737 r. nabył dobra Wegiery
Połnosyszki Petruliszki w pow. Wielkich Dyrwian. Spłodził syna Józefa (II; ur. 1751).
Jego synem był Wincenty (III), który „od roku 1806 do roku 1812 pełnił chwaleb
nie służbę wojskową w Czernihowskim Piechotnym Pólku” w armii rosyjskiej, gdzie
osiągnął rangę podporucznika i order św. Jerzego. Ożenił się z Franciszką z domu Mi
chałowską, z którą spłodził syna Aleksandra (IV). Miał majątek dziedziczny Żygiany
w pow. oszmiańskim (1824) [LVIA, F 391-1-1009 k. 144—145].
Trzeci wywód Baniewiczów herbu [wolne miejsce] pochodzi z 1819 r. Za przodka zo
stał tu uznany Franciszek Baniewicz (pokolenie I), właściciel majętności Łaty Uszsidere
[nazwa niewątpliwie przekręcona] na Żmudzi (wzmianka z 1718 r.). Ożenił się z Marianną
z Kontrymów, z którą wydał na świat syna Michała (II; ur. 1730), ojca dwóch synów (III):
S[z]ymona (ur. 1763) i Mikołaja (ur. 1765), wywodzących się. Z nich S[z]ymon miał syna
S[z]ymona Tadeusza (ur. 1799), a Mikołaj — dwóch synów (IV): Andrzeja i Stanisława. Póź
niej mieszkali oni prawdopodobnie w pow. oszmiańskim [LVIA, F 391—1—1009 k. 105—106].
W herbarzu Uruskiego zanotowano Baniewiczów, którzy wylegitymowali się ze
szlachectwa w XIX w. w guberni kowieńskiej z herbami: Kruszowski (z przydom
kiem Jawsza), Łabędź (przydomek Suriat), Sas i Starykoń. Mieli „od dawna” mieszkać
w „okolicy Wielkich Dyrwian” wg Ciechanowicza, co zgadza się z taryfami z lat 1667
i 1690 [chodzi oczywiście o powiat, a nie o okolicę, która ma inne znaczenie].
Ź r ó d ł a : у 1kia ^ayclón\ T. 2, s. 304—305; AWAK, T. 24, s. 451 452; LVIA, F 391—1—1009 k. 165—166v
(wywód z 1820 i\), 144—145 (drugi wywód), F 391—10—14; ODVCA, vyp. 4, k. 206—19; VLTB, F 7—ŻP 15—
15a, k. 105. L i t e r a t u r a : Bubak, s. 54; Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 50; LPŻ, T. 1, s. 186: Banevicius,
s. 187: Banys; Uruski, T. 1, s. 82—83.
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BARANEK ZOB. OZARANEK
BARAN O W ICZ
H. JANADAR
T aryfa 16 6 7 roku

BaranowicgMadej na miejscu Jan Lautynonicpą Borkowskiego] pPogirpcluda dym 1poddański w pow. korklańskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Baran, które może być pochodzenia za
równo ruskiego (białoruskiego), jak i polskiego. Końcówka —icz przemawia raczej za
pochodzeniem ruskim.
Na Żmudzi znany jest tylko z taryfy 1667 r. Była to jedna rodzina w pow. korklańskim, z jednym dymem poddańskim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Wśród sześciu rodzin Baranowiczów, wylegitymowanych ze szlachectwa
w XIX w. w guberni kowieńskiej mieszkali tylko Baranowicze herbu Syrokomla odm.
[Uruski], Niemniej jednak skądinąd wiadomo, że Baranowicze herbu Janadar miesz
kali w pow. upickim, ale byli związani także ze Żmudzią w XVIII w. Herb ten wska
zuje na pochodzenie tatarskie, choć raczej nie wiąże się z nadaniem przez króla pol
skiego Jana III Sobieskiego herbu Janadar [czy raczej: dar Jana] dla Tatara za zasługi
wojenne [Dumin].
Z 1799 r. pochodzi wywód Baranowiczów herbu Janadar. W testamencie z 1735 r.
Michał Baranowicz, syn Jerzego (pokolenie I i II), zapisał dobra rodowe Ogincie w pow
upickim swoim synom (III): Kazimierzowi i Józefowi. Uczynił to w sądzie ziemskim
żmudzkim. Pierwszy z nich sprzedał te dobra w 1793 r., miał syna Mateusza Domini
ka (IV) i wnuka Aleksandra (V). Z kolei jego brat Józef dał światu dwóch synów (IV):
Michała i Stanisława. Z nich Micha! był ojcem trzech synów (V): Justyna Marcina, Jerze
go z trzema synami (VI): Ignacym, Michałem i Adamem oraz Bartłomieja Józefa z dwo
ma synami (VI): Józefem i Julianem. Wreszcie Stanisław (IV) miał syna Jana (V) [LVIA,
F 391-8—2565]. Nie ma pewności, czy rzeczywiście mieszkali oni na Żmudzi?
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—8—2565, k. 39. L i t e r a t u r a : S. Dumin, Herbaty rodzin tatarskich W. Ks. Litew
skiego, Gdańsk 1999, s. 51—52; LPŻ, T. 1, s. 191: Baranavicius; Uruski, T. 1, s. 86—87.

BARANOWSKI
T aryf a 16 6 7 roku

Baranowski Mikołaj [na miejscu] Krgysptofa Dowgirda pLekajć dym 1 szlachecki wpow. tendzjagolskim
Nazwisko rodziny może być zarówno pochodzenia polskiego (w herbarzach jest wiele
rodzin Baranowskich z Polski), jak i ruskiego. Ci ostatni mogli przyjąć polską, szlachec
ką końcówkę —ski do nazwiska typu Baran lub Baranowicz.
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BARBERYUSZ (BERBERYUSZ, BARBERIUSZ)

Na Żmudzi po raz pierwszy spisano Lenarta Baranowskiego we włości szawelskiej
w popisie wojskowym 1567 r. Imię to wskazuje raczej na pochodzenie polskie, a przy
najmniej z kręgu „łacińsko—niemieckiego” [Bubak], skąd przeszło do Polski w formie
Leonard i Lenart. Było popularne na Mazowszu i Podlasiu.
Następna informacja pochodzi dopiero z taryfy 1667 r.: jedna rodzina w pow. tendziagolskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Bara
nowscy herbu: Grzymała, Nałęcz, Niezgoda i Ostoja [Uruski].
Ź r ó d ł a : Popis 1567 r., kol. 1307. L i t e r a t u r a : Bubak, s. 192—193; LPŻ, T. 1, s. 190—191: Baranauskas; Uruski, T. 1, s. 87—91.

BARBERYUSZ (BERBERYUSZ, BARBERIUSZ)
H. WŁASNEGO
T aryfa 16 6 7 roku

Barbeńusp Chrypostom p majętności sinej narwanej Żemelany p dymówpoddańskich 17 krom postawnychpod
danych Hieronimowi Waryńskiemu staroście tyrksplewskiemu takpe od p r y kupli od Salomona Gudondcpa
p okolicy Gudyspek dym 1poddański, ogółem wspytkich dymów 18 w pow. telspewskim. Tenpe pastani! Hie
ronimowi Waryńskiemu paścianek Żemelański dymów 5 i Jerpemu Klimentowicponi p Poalksnia Pirklispki
splachecki dym 1 wpow. korklańskim
T aryfa 16 9 0

r o k u

BarbeńuspMichał p majętności wiecpystej i w postawie będącej napinanej Żelmieniany [w Kop. 1: Żeymielany] w pow. telspewskim dymówpoddańskich 10.
Rodzina jest pochodzenia francuskiego. Nazwisko pisano jako: Barberyusz, Berberiusz
itp. Francuskie pochodzenie potwierdził Kojałowicz w swoim herbarzu, przydając ro
dowi herb Pobóg „z niejakiemi przydatkami”.
Pomijając legendę o Wilhelmie, członku orszaku króla polskiego Henryka Walezego z XVI w., to wiadomo o Wilhelmie, który służył wojskowo pod Janem Karolem
Chodkiewiczem i w 1607 [błędnie: 1608] otrzymał indygenat polski: „względem dziel
nych rycerskich zasług jego” (pokolenie I). O jego zasługach wspomniał Wojciech Ko
jałowicz: „Długo w wojsku litewskim służył odważnie. Petardą bramy: w Inflanciech
Parnawską, w Moskwie Pieczarską i podkopem mury Zelburskie wysadził”. Jego wła
ściwe nazwisko brzmiało Barquier i był inżynierem. W 1633 r. kupił on dobra Żeme
lany w pow. telszewskim od Jana Stanisława Sapiehy, marszałka litewskiego. Miał on
syna Chryzostoma (II) i dwóch wnuków (III): Aleksandra i Michała, dziedzica Korklan
w 1657 r. Z nich Chryzostom był rotmistrzem pow. korklańskiego, tj. dowodził szlachtą
tego powiatu w czasie pospolitego ruszenia Żmudzi. W tym wypadku chodzi o udział
tego pospolitego ruszenia w walkach ze Szwedami pod Birżami. Zmarł w 1671 r., kiedy
jego synowie podzielili się dobrami ojczystymi: Aleksander wziął wieś „Dirsiśkiai” [czyli
ówczesne Dyrkszyszki], a Michał — Żemelany.
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W 1661 r. notowano jeszcze Bartłomieja. Wspomniany Michał (III) był więc wnu
kiem owego Wilhelma i miał dobra: Żemelany, Gudyszki i Dyrkszyszki, odziedziczone
po ojcu Chryzostomie i bracie Aleksandrze. Ożenił się z Anną. Strawp [Boniecki chy
ba błędnie: Strawn], z którą miał synajózefa (IV). Wzmiankowany Józef był elektorem
króla polskiego Augusta II w 1697 r. ze Żmudzi. Ożenił się z Heleną z Gutów, z którą
miał syna Macieja (V). Testament napisał w 1710 r., wtedy zapewne zmarł i został po
chowany w kościele w Siadach. Jego syn Maciej Antoni Salcencjusz (VI) był budowni
czym żmudzkim w latach 1736—1737. W 1737 r. sprzedał on dobra rodzinne Żemelany
Piłsudskim. Ożenił się z Emerencjanną Niewiardowską, z którą miał sześcioro dzie
ci (VII): Kunegunda wyszła za mąż za Tadeusza Szyszkiewicza, Marianna za Konopiń
skiego, Anna za Franciszka Pacowskiego, Barbara za Mackiewicza [czy Mackiewicza ?],
Petronela [brak danych] i syn Antoni Salcencjusz. Ten ostatni był również budowni
czym żmudzkim w latach 1783—1789. Miał on dobra Dymajcie w pow. telszewskim
(sprzedane w 1789 r.), potem mieszkał w Gordach [Boniecki: Hordy] alias Jerzempole
[czy Jarzempole] w tymże powiecie. Ożenił się z Wiktoriąjasieńską, z którą miał dwóch
synów (VIII): Stanisława Kostkę Daniela (ur. 1775) i Ignacego Antoniego Kajetana
(ur. 1781). Pierwszy wydal na świat synajózefa (ur. 1808; IX) i trzech wnuków (X):
Romana Aleksandra Anastazego (ur. 1833), Jana Stanisława (ur. 1840) i Leona Kwiry
na Teofila (ur. 1843). Z kolei Ignacy (VIII) spłodził dwóch synów (IX): Awita Wilhel
ma (ur. 1813) i Teofila Franciszka (ur. 1824). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa
w 1845 r. w guberni kowieńskiej. Z wymienionych Leon Berberyusz za udział w „bun
cie” [tj. powstaniu 1863 r.] został wcielony do wojska rosyjskiego i zmuszony do osie
dlenia się w obwodzie Semipałatyńskim [obecnie w Kazachstanie], potem w Ust Kamienogorsku pod Ałtajem, gdzie zmarł [Nikulina].
Teraz trzeba wrócić do dawniejszych danych. W obu taryfach XVII w. Barberyuszy notowano po jednej osobie, mającej dobra Żemelany w pow. telszewskim: 23 dymy
w 1667 i 10 w 1690 r. Zatem była to szlachta dość zamożna, ale nieutytulowana. Jedynie
dwóch Barberyuszy było elektorami królów polskich: Augusta II w 1697 (Józef) i Stani
sława Leszczyńskiego w 1733 r. (Maciej). Trochę inaczej jest w drugim spisie w odnie
sieniu do 1733 r., gdzie spisano Wawrzyńca [zamiast Macieja, chodzi o jedną i tą samą
osobę] i drugiego o nieznanym imieniu.
Po krótkiej przerwie wiadomości o tej rodzinie pojawiły się w końcu tego stule
cia. Współczesna dziennikarka i pisarka Ewa Berberyusz (ur. 1929) wspomniała o swo
im dziadku (nie podała jego imienia), osobie bardzo surowej, zmarłej na hiszpankę [tj.
groźną pandemię grypy z lat 1917—1918]. Jego synem i ojcem Ewy był Sylwiusz Jerzy,
który chodził do gimnazjum w Jelizawetgradzie (tu pewnie spotykał się z Jarosławem
Iwaszkiewiczem), był ranny w czasie I wojny światowej, pracował w Wojskowym Insty
tucie Geograficznym w Warszawie, gdzie „robił tajne mapy sztabowe” w okresie mię
dzywojnia, a w czasie okupacji hitlerowskiej byl szefem Wydziału Topografii AK, zginął
w czasie powstania warszawskiego w 1944 r. Jego bratem był Włodzimierz (zg. 1952),
restaurator, a właściwie współpracownik „dwójki” [polski wywiad wojskowy z okresu
międzywojnia], zabity z rąk Urzędu Bezpieczeństwa. Kuzynem byl Witold, adwokat,
który „uszedł rewolucji [w Rosji] i znalazł się w Warszawie”.
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Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 168; Album armorum, s. 276 nr 674; Elektorzy 1697, 1733 r\; Elektorowie
królów, s. 5; Kojałowicz, Compendium, s. 223; tenże, Nomenclator, s. 18—19; Urzędnicy żmudzcy, nr 111, 120;
VL, T. 2, s. 445. L i t e r a t u r a : E. Berberyusz, Moja teczka, Warszawa 2006 [słaba część historyczna], s. 28,
32, 35, 51, 68, 92; Boniecki, T. 1, s. 110, Upt/pełnienia, s. 80—81 [świetne opracowanie]; Nikulina, s. 37—38;
Tyla, Żemaitija, s. 104; Uruski, T. 1, s. 92 (trochę inaczej niż u Bonieckiego); Żemale, s. 10—12 (dobra w ręku
Berbeńuszów).

BARCEWICZ
H. JASTRZĘBIEC, SZEPTYCKI
T aryfa 16 6 7 roku

BarcemcpAbram WojdechonicppDubian Butkispek 1poĄó\ański [dym] w pow. berpańskim
Barcemcp Dawid, na miejscu którego posta/ spisany Symon Spymłdewicp ^ Dubian dym 1 splachecki w pow.
berpańskim
Barcemcp Krpysptof. Bardowski Mikołaj krajcgy pmudpki na miejscu [...] [i] Krpysptofa Barcenicpa p kupio
nych ośm pustkujących dymów w regestrpe i Jan Piotrowski p osobna po dymie splachecłdm własnych, gdpie na
ten cpas na miejscu w cpympo mienionyp ustkujący ośmiu splachtyfolwar^J pałopony ma tedy na ten dym 1 spła
chetkifolwarku swego spłacheckie\go\jednego dymu wpow. korklańskim
Barcewicp Piotr na miejscu Jerpe\go] Barcenicpa pjankajciów dym 1 spłachetki w pow. berpańskim
Barcewicp' [S\cpefan i Piotr, na miejscu których postał spasany Paweł Rypiński [z Kłauzgajłów w 1721 r.]
dym 1poddański w pow. berpańskim
Barcewicp Stefan Hrehorowżcp pastawnym prawem dpierpący od Bolswingowej p Giedwiłajdów podĄmtSit]
dym 1 wpow. kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

BarcewicpStefan pjankajćwpow. berpańskim dym splachecki 1
Nazwisko to patronimik od litewskiego nazwiska Barćys. Pochodzi ono od polskiego
imienia Barcz (z niem. Bartsch), czyli od Bartłomieja [LPŻ]. Podobnie B. Tichoniuk
wskazywał na imię Bar czy Bort jako zdrobnienie pochodzące od Bartłomieja. To ostat
nie imię jest pochodzenia biblijnego. Nie można wykluczyć, że geneza tego nazwiska
jest zupełnie inna i łączy się z nazwiskiem Barćas (Bart-cas i inne), nawiązującym do
miejscowości typu Barćiai [Zinkevicius]. Kontynuując tę myśl, warto nawiązać do arty
kułu Jerzego Ochmańskiego o obcoetnicznym osadnictwie na Litwie średniowiecznej,
a konkretnie do Bartów, jednego z plemion pruskich, których część osiedliła się na Li
twie Południowej. Śladem ich pobytu na Żmudzi mają być Borcie koło Szawkian, wieś
notowana jeszcze w końcu XIX w. Były to właściwie Barcie: folwark i obręb leśny, na
leżące do dóbr Powieki Rymgajłów [SG].
W aktach ziemskich żmudzkich zachowała się tylko pojedyncza wzmianka z 1597 r.
o Szczefanie Barcewiczu i innych bojarach, toczących spór o dobra Skruziny Kliawupis,
zwane inaczej Liszamedis nad [rzeczką] Wiłkawszapiawną. Być może, chodzi tu o rzecz
kę Wiłkowsza (Wiłkowszys) we włości korklańskiej, w grę wchodzi jeszcze włość kroska i widuklewska [Slovar].
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Z 1656 r. pochodzi testament Dawida Hrehorewicza Barcewicza, który spisał ten
dokument w związku z udziałem w wyprawie pospolitego ruszenia przeciwko Szwedom.
Posiadał on dobra Butkiszki Dubiany w pow. berżańskim, które zapisał żonie Zofii Jan
kowskiej. Miał braci: Stefana i Piotra, siostrę Dorotę Dawidową Jakiewiczową oraz brata
stryjecznego Kazimierza Piotrowicza Dyrwiańskiego [LNB]. Dane te pozwalają przyjąć,
że było dwóch braci: Hrehory z trzema synami i Piotr z synem Kazimierzem.
W taryfie 1667 r. spisano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżańskim (4)
oraz pojedynczo w kroskim i korklańskim. Polowa z nich nie miała poddanych, a dru
ga połowa miała po jednym poddanym. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną
rodzinę w pow. berżańskim, bez poddanych.
Barcewicze [w Suplemencie'. Baracewicze] herbu Jastrzębiec mieszkali w pow. rosieńskim i szawelskim w XIX w.
Barcewicze herbu Szeptycki zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni wi
leńskiej w 1799 r. Protoplastą rodziny był Mariasz Barcewicz, syn Stanisława (poko
lenie I i II), który w 1742 r. zapisał majątek Jankajcie Miedyny [raczej Medyny] alias
Pikturny w pow. berżańskim synowi Stanisławowi (III). Wspomniane Jankajcie należa
ły do Barcewiczów zarówno w 1667 r. (Piotr na miejscu Jerzego), jak i w 1690 r. (Ste
fan). W testamencie z 1763 r. wspomniany Stanislaw Barcewicz swoje dobra rodowe
w okolicy Jugajcie [sic] w pow. berżańskim zapisał synowi (IV) Antoniemu Tadeuszowi.
W 1793 r. ten ostatni zapisał te dobra synowi (V) Antoniemu Janowi z warunkiem spła
cenia jego braci: Michała, Józefa i Jana Ignacego.
Z wymienionych czterech braci Michał był bezpotomny, Józef miał syna Ludwika
Teodora (ur. 1819; VI), bezpotomnego, a pozostali bracia zapoczątkowali dwie linie tej
rodziny. Pierwszą, starszą powiódł Antoni Jan (V), który był ojcem trzech synów (VI):
Apoloniusza Józefa (ur. 1831), Józefa (ur. 1833) i Antoniego (ur. 1842), bezpotomnych.
Drugą, młodszą linię prowadził Jan Ignacy (V), który był ojcem trzech synów (VI):
Mateusza (ur. 1835) oraz bliźniaków Piotra i Szymona (ur. 1836), ten ostatni był bezpotom
ny. Z nich Mateusz wydał na świat trzech synów (VII): Kazimierza (ur. 1856), Bartłomieja
(ur. 1862) i Mateusza (ur. 1865). Z kolei jego brat Piotr pozostawił po sobie pięciu synów
(VII): Jana (ur. 1852), Kazimierza (ur. 1863), Szymona (ur. 1864), Tadeusza [polskie imię
rosyjskimi literami] Marcina (ur. 1866) i Pawła Jerzego (ur. 1872) [LVIA, F 391—8—2565].
Ź r ó d ł a : LNB, F 130-2480, k. 9-10; LVIA, F 391-8-2565, k. 13 (skan 00028); ODVCA, vyp. 4, k. 21267; SG, T. 15, cz. 1, s. 84: Barcie; Slovar, s. 53: Vilkovsa, Vilkovsis. L i t e r a t u r a : Bubak, s. 52; Ciechano
wicz, Kody, T. 2, s. 55; tenże, Suplement, s. 33: Baracewicz [sic]; LPŻ, T. 1, s. 193: Barcevicius, s. 194: Barćys;
J. Ochmański, Ohcoetnicyne osadnictwo na U tnie w ХП1 i А7Г ' wieku, [w:] tegoż, Dawna Utwa. Studia historyczne,
Olsztyn 1986, s. 61—68; Tichoniuk, s. 74; Uruski, T. 1, s. 92—93; Zinketdcius, s. 356.

BARDOWSKI
H. ŁADA
T aryfa 16 6 7 roku

Bardom/d j e r y na miejscu Malchera Bardows/dego rodcjca £ Podaglów dym 1poddański w pow. berjańskim
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Bardowski Karmieni na miejscu Franciszka Ryewskiego (?) z Żoran dym 1poddańskd n>pow. berżańskim
Bardowski Mikołaj krojczy ignudsyki na miejscu [...] [i] Krysptofa Barcewicpa Zkupionych ośmpustkująych
dymów w regestry i Jana Piotrowskiego z osobnapo dymie szlacheckim położonych, gdsge na ten cyąs wyżęjpomienionejpustkującej ośmiu szlachtyfolwaĄk] syałożpny ma tedy na ten dym 1 Sucheckifolwarku swego sylacheckie\go\ jednego dymu w pow. korklańskim. Tenje dymów 15 ylmienicyem Bukontyskim dym szesnasty
Z imieniem Potykowskim do jezuitów Kolegium Kroskiego odesyłe na zawszę z imienia swego ldnhowa dym 1,
[ogółem dymów 16] w pow. kroskim. Tenje dym 1 w mieście JKMd stołecznym Rosień/skim na przyjayd
swój zbudowany w końcu Rynku na ulicy Zborowej lejaty dym 1 w pow. rosieńskim
T aryfa 16 90 roku

Bardowski KayimierzzPodaglow wpow. berżańskim dym szlachecki 1
Bardowski Mikołaj. Skirmont Stefan z majętności wpow. kroskim i korklańskim Pogie i linkowa od Busma
na i Fydynta, Żabenki i Sydorowicyaprawem wieczystej nabytej, takję yLinkowa Pokrojędaprawem przeżyt
kowym od Mikołaja Bardowskiego dostałej wsi Syyentrogi wpow. korklańskim leżącej [dymów] 11
Wcale nie jest pewne, że jest to rodzina polskiego pochodzenia jak przyjęto w Lietuvos
pavardyin. zpdynas. Rodziny tej nie notowano bowiem na etnicznych ziemiach Polski. Wia
domo o Mikołaju Ambrożewiczu Bardowskim „na Suszczewie”, który kupił dworec
Giżyszki we włości kroskiej w 1567 r. Wspomniane Suszczewo to zapewne dobra w wo
jewództwie witebskim, w gminie Wierzchowo (XIX w.). W 1590 r. była mowa o Miko
łaju Ambrożejewiczu Matiejewiczu i bracie Michale Mikołajewiczu Bierdowskim, posia
dającym majętność Pokrożonty we włości korklańskiej.
Dalsze informacje o tej rodzinie pochodzą z akt ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1593 r. Bałtromiej, Michał, Matiej i Katerina Jakubowicze Bordowscy [sic] kupili
część majętności Towtwiliszki we włości berżańskiej.
W 1595 r. Michał Mikołajewicz Bierdowski kupił niwę Szyłaś w „ziemlicy” Nodogle [właściwie Podogle nad rzeką Dogłą] we włości berżańskiej. Tenże zapewne
w 1597 r. kupił grunty Czaudajtyszki w polu Pikturnie we włości telszewskiej.
W sumie informacje z akt ziemskich żmudzkich XVI w. nie przesądzają o pocho
dzeniu tej rodziny. Mimo sprzecznych danych, można wyrazić ostrożny sąd, że Bardowscy byli znani na Żmudzi od połowy XVI w., od Mikołaja Ambrożejewicza Matysowicza. Pewnie jego syn Michał (a nie brat) nabył dobra w Podoglu we włości berżańskiej.
Byli tam notowani jeszcze w taryfach XVII—wiecznych.
W taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny w powiatach: berżańskim (2) i pojedynczo
w kroskim. Z nich wyróżniał się Mikołaj Bardowski, krajczy żmudzki, który posiadał
18 dymów w dobrach Linkowo i Bukontyszki we włości kroskiej. Z kolei w taryfie
z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. berżańskim i w pobliskim korklańskim. O ile
jedna z nich nie miała poddanych, to druga miała dość duże dobra (11 dymów), które
jednak sprzedano.
W latach 1654—ok. 1685 Mikołaj Jan Bardowski był krajczym żmudzkim i pisarzem
grodzkim żmudzkim (w latach 1658—1659). Ożenił sie z Heleną Chrząstowską instygatorówną litewską. Zapewne jego syn Władysław Aleksander Bardowski, krajczyc, był mo
stowniczym żmudzkim w latach 1673—1675. Jego żoną była Barbara Joanna Sągayłówna.
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Ok. 1700 r. inny Mikołaj, syn Szczęsnego, najpewniej wymieniony w taryfie z 1690 r.,
był również krajczym żmudzkim. Ożenił sie z Heleną Wnuczkówną, była to jego dru
ga żona. W latach 1699—1703 mostowniczym żmudzkim był Samuel Władysławowicz
z Suszczewa Bardowski. Zatem Bardowscy sprawowali kilka lokalnych urzędów na
Żmudzi, szczególnie w 2. połowie XVII w.
Nie wiadomo, czy do tej rodziny należał Bałtromiej Berdowski, który w 1622 r.
zbudował kościół parafialny w Rawdzianach z fundacji króla polskiego Zygmunta III
Wazy. Wspomniany Berdowski dawniej był dworzaninem królewskim, a wówczas dzier
żawcą rawdziańskim. Od króla otrzymał prawo patronatu i kolacji na ten kościół [Codex
MednicensiĄ. Berdowskich notowano w pow. lidzkim, i to od XVI [Urzędnicy: woj. wi
leńskie] do XIX w., kiedy wylegitymowali się z herbem Jastrzębiec [Uruski] czy Slepowron [Malewski],
Na pewno do rodziny tej należał Mikołaj Bardowski, szlachcic żmudzki, absol
went Akademii Wileńskiej i autor dwóch panegiryków: Echo albo Odgłos p Kafaaryjskich
gór [1643, pierwszy opis Kalwarii Żmudzkiej w języku polskim] i Novae Hierusalem [1643,
po łacinie].
Rodzina herbu Łada została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowień
skiej w 1847 r.
W 1799 r. wywiedli się Bardowscy herbu Lada. Protoplastą rodziny był Jan Bar
dowski (pokolenie I), mający dobra Dobkiszki na Żmudzi. Po sobie zostawił czterech
synów (II): Wawrzyńca, Jerzego, Szymona i Józefa. Świadczy o tym jego testament
z 1780 r. Z wymienionych synów Jerzy także spłodził czterech synów (III): Tomasza,
Adama, Antoniego i Jerzego, wywodzących się. Z kolei jego brat Szymon nie pozostał
dłużny i także zostawił po sobie czterech synów (III): Ignacego, Antoniego, Jana i For
tunata [LVIA, F 391—8—2596].
Ź r ó d ł a : Codex Mednicensis, T. 2, s. 132-134; LVIA, F 391-8-2596, k. 63-66; ODVCA, vyp. 1, s. 47-57;
vyp. 2, s. 78M-75; vyp. 3, s. 95—75, 132—149; vyp. 4, k. 238—254; AT 71 a. Uetimos lenkiśkos, s. 29 (błąd w imie
niu: Michał!); Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 62; Urzędnicy żmudzcy, nr 667, 677, 794, 820, 891. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 55; LPŻ, T. 1, s. 194: Bardauskas; Lietmią litemtiiros enciklopedija, s. 51: Bardauskis; Malewski, Rody, s. 81—82; Paknys, s. 151: Berdovskis; Uruski, T. 1, s. 94.

BARGAYLO
T aryfa 16 67 roku

Bargaylo Adam na miejscu Kapimierpa Gudowicpa у Gudajńów Pelów dym 1poddański w pow. twerskim
Bargaylo Aleksander p Dowstarów dym 1 szlachecki w pow. bezpańskim
Bargaylo Jan na miejscu Wojciecha Boguckie[go] Lenarta p Pokiewa dym 1 szlachecki w pow. bezpańskim
Bargaylo Kapimierp na miejscu Lamina Bukonta p Pokiewa dym 1 szlachecki w pow. bezpańskim
Bargaylo Krpysptof Wojaechowicp Żagowicpa [sic] у Poalksniów dym 1 splachecki wpow. korklańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bargaylo Jan pPoalksnie [w Kop. 1 błędnie: Palkimena] w pow. korklańskim dym splachecki 1
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Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: bar—i gaił— Pierwszy
nawiązuje do litewskiego barti, czyli „walczyć”, a drugi człon — do gaileti, gailus, czyli
„silny”, „mocny”. Obydwa są popularne w antroponimii litewskiej [LPŻ].
Pierwsza informacja o nich jest bardzo późna. Trzech Bargayłów spisano podczas
podpisania unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r.: Kazimierza i Krzysztofa z Korklan oraz
Aleksandra. Tak więc dwaj pierwsi mieszkali w pow. korklańskim. Wspomniany Krzysztof
znany jest z herbarza Uruskiego jako syn Krzysztofa i Anny Kownackiej w 1657 r.
W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin mieszkających głównie w pow. berżańskim (3)
oraz pojedynczo w korklańskim i twerskim. Jest to obszar dość zwarty w centralnej
Żmudzi. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korklańskim.
Była to szlachta drobna, skoro prawie bez wyjątku (1 w 1667 r.) nie miała podda
nych. Nie była również utytułowana.
Warta uwagi jest wzmianka o podwójnym nazwisku Bargayło Żagowicz (zob.)
Krzysztofa Wojciechowicza z 1667 r. Może to wskazywać na pochodzenie z rodu Żagowiczów (zob.). Można też wskazać na trzy pokolenia tej rodziny w połowie XVII w.:
Wojciech—Krzysztof I—Krzysztof II, mieszkających w Poalksniach w pow. korklańskim.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 306, 307. L i t e r a t u r a : LPŻ,T. 1, s. 195—196: Bargaiła; UruskfT. 1, s. 96.

BARSEWICZ
T aryfa 16 67 roku

B anem у Paweł na miejscu Adama Barsewicya у Domitrów [tj. Dumitrów] dym 1 szlachecki w pow. telsyewskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Bars. Jego pochodzenie jest niejasne,
może pochodzić z języka niemieckiego [LPZ]. Brak tej rodziny w polskich herbarzach.
Nie można wykluczyć pomyłki i związku tej rodziny z Barcewiczami (zob.).
Notowano ich na Żmudzi tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPZ, T. 1, s. 200: Barsys.

BARSTEYKO (BORSTEYKO, BORSTEJGO, BORSZTEJKO)
H. SZELIGA
T aryfa 16 67 roku

Barsteygo Jan KrysytofoMcy na miejscu Józefa jurgiełomeya yDrabuksyt dym 1 szlachecki n>pow. powondeńskim
Barsteygo Jeny na miejscu]ana Golniewicya yB ery Wionę!'ajeżów JP 11-1-752: jonalajaóm] dym 1 szlachec
ki wpow. powondeńskim
Barsteygo K rysytof na miejscu Piotra Barsteygi yjawsyajciów dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
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Barsteygo Salamon, na miejscu którego postał spisany Sebestian Stipegowski pjawspajć 3 poddańskie dymy
wpow. medyngiańskim
Barsteygo Stanisław, na miejscu którego posta/ spisany Piotr Pacewicp pjawspajaów dym 1 splachecki w pow.
medyngiańskim
Barsteyko Adam Janowicp pjawspajaów dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
Barspteygo Jan na miejscu Magdaleny Daniekwicpowej teści p]ano wdowa dym 1 splachecki wpow. korspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Barsteyko [n azw isko z K op. 10, w T aryfie Ż m u d z i 1690 r.: B arsteg o ] Jan pBjtbepajćwpow. wiespniańskim dympoddański 1
Barsteyko Stanislaw p Krepsptów w pow. porańskim od Woyny [dym ] splachecki 1
Barsteyko Stanislaw, na którego miejscu postał spisany Piotr Pacewicp pjawspajaów w pow. medyngiańskim
[dym ] splachecki 1
Barsteykowa Barbara pEjtwidajciów w pow. spawdowskim na miejscu rodpica Jerpego Talwoyspa dym spla
checki 1
Barspteyko Adam pjawspajaów [w K op. 1 błęd nie: Jan u szaycie] wpow. medyngiańskim [dym ] splachecki 1
Borsteyko Dawid p Witnpontów Knnstajaów wpow. porańskim na miejscu Stanisława Widmonta [dym] spla
checki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, może pochodzi od barstyti, czyli sypać,
rozsypywać, roztrząsać itp. [LPŻ].
Na Żmudzi zanotowano po raz pierwszy Pietra Barstegina w 1578 r., gdy kupił
część majętności Kusy we włości pojurskiej. W aktach ziemskich żmudzkich spisano
jeszcze Pietra Martinowicza Barstejkowicza w 1579 r. podczas kupna majętności Dżowszyn we włości pojurskiej. Może to jedna osoba?
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow medyngiańskim
w Jawszajciach (4) oraz w powondeńskim (2) i korszewskim (1). Większość z nich nie
miała poddanych z wyjątkiem Salamona Barsteygi, który miał 3 dymy poddańskie we
wspomnianych Jawszajciach.
Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow.
żorańskim i medyngiańskim (po 2) oraz pojedynczo w szawdowskim i wieszwiańskim.
Wszystkie powiaty znajdują się w jednym regionie dawnego osadnictwa w centralnej
Żmudzi. Najpewniej ich gniazdem były Borstejgi (obecnie Barstegai), okolica szla
checka na południe od Żoran [Trzywiorstówka], później folwark własności Stulpinów
z 300 dziesięcinami ziemi, w gminie Wornie.
W 1730 r. notowano Mikołaja Borsteygo herbu Szeliga, dziedzica wsi Borstejgi
w pow. telszewskim [Wittyg|.
Według rodosłownej rodziny herbu Szeliga z 1799 r. jej przodkiem był Mikołaj
Borstejgo (pokolenie Г), dziedzic majętności Borstejgi, który miał syna Franciszka (II),
wzmiankowanego w 1758 r. Jego syn Wawrzyniec (III) miał jeszcze dobra Jawszajcie
wpow. medyngiańskim (1769). Synem tego ostatniego był Felicjan (ur. ok. 1750;IV). Miał
on dwóch synów (V): Feliksa Fortunata (ur. ok. 1784) i Antoniego (ur. ok. 1789) [МАСВ].
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W 1803 r. Samuel Borsztejko herbu Szeliga wylegitymował sie ze szlachectwa
w późniejszej guberni kowieńskiej.
W 1882 r. Hieronim Borsteygo, syn Józefa, był właścicielem w okolicy Wiełajcie w gmi
nie Zorany w parafii twerskiej: Borstejkowie i Lewgowdowie mieli tu po 20 dziesięcin ziemi.
Ź r ó d ł a : MACB, F 2(МЮ09; ODVCA, vyp. 1, s. 34-177, 58-244; SG, T. 13, s. 371: Wiełajcie i T. 15,
cz. 1, s. 213: Borstejgi; Wittyg, s. 40. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 200: Barsteiga, Barsteika; Uruski, T. 1,
s. 343: Borstejgo, 344: Borsztejko.
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H. LIS, TOPÓR
P opis 1 6 2 1 roku

Ba/tromiej у ucyestm^sasm] po kozacku koń 1 wpow. berpańskim
BałtromiejewicyStanisław ybraaą na błahympodj\e.zók\Ą koń 1 w pow. ejrgolskim
BałtromiejewicyAdam ^ »r^rjnikami] napodjeydku koń 1 w pow. tendyiagolskim
Ba/tromiejewicyjarosу у ucyesĄaikasm\ nayxwjjezdku] koń 1 wpow. wilkiskim
Bałtromiejewicyjeryy у ucye[stnikami] na podjeydku] koń 1 w pow. telsyewskim
Bałtromiejewicyjeryy у ucyesĄ.nikami] napod^tzóksĄ koń 1 wpow. kroskim
Bałtromiejewicу Kayimierypachołek Augustyna Gimbuta, który najego miejscu stanął do popisu у uczestni
kami i z dwoma końmipo koyacku w pow. korsyewskim
Bałtromiejewicz Kryysytof у /A~«7[nikami] na pod[)ezók\Ą koń 1 w pow. wilkiskim
Bałtromiejewicz Kryysytof у /A~«7[nikami] po koyacku koń 1 wpow. kroskim
BałtromiejewicyMardn у /A~«[tnikami] na pod[)tzdk\Ą, na insyych protestował, koń 1 w pow. telsyewskim
BałtromiejewicyMatis у ucyest[nikami] napod§ezdku\ koń 1 w pow. wiesyuiańskim
BałtromiejewiczMatys syna Jana posłałpo kozacku koń 1 w pow. widuklewskim
BałtromiejewiczMikołaj у ucyesĄnikami] napoAftzdk\S\ koń 1 wpow. rosieńskim
BałtromiejendcySlikołaj yucyest\mkasm\ napo$ftzdk\Ą koń 1 wpow. korsyewskim
BałtromiejewiczMikołaj у ucyesĄnikami] na pod[}<czdku\ koń 1 wpow. korklańskim
Baltromiejewicz Stanisław z ucyesl{mkw\i\ na />öt/[jezdku] koń 1 w pow. rosieńskim; na ucyestniki drugie
protestował, ye mu nie pomogli
Baltromiejewicz Stanisław z ucyest\mkami\ na /wajjezdku] koń 1 w pow. syawelskim
Baltromiejewicz Stefan у //Gy7[nikami] po koyacku koń 1 w pow. rosieńskim
BałtromiejewicySjmon у ucyesĄaSkarciĄ napotĘtzdkvł\ koń 1 w pow. widuklewskim
Baltromiejewicz Biomasy Z /A~«7[nikami] napotf jezdku] koń 1 wpow. wilkiskim
Baltromiejewicz Tomasy Z //qy.Jtiiikami] na yoajjezdku] koń 1 w pow. telsyewskim
Bałtromiejewicy Wojaech na ucyestni]ki] protestował, po koyacku koń 1 w pow. kroskim
BałtromiejewicyWojdech yucyesĄnSkamĄ napodJ\tzäku\ koń 1 wpow. wilkiskim
BartłomiejemcyStanisław у ucyes\üdkasm\ napoĄjezdku] koń 1 wpow. korsyewskim
BortłomiejemcyHrehoiy у ucyest[mkasm\ napod[\tzdha\ koń 1 w pow. telsyewskim
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Bałtromiejewicpjakub Adamowiep p Gilwicp dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Bałtromiejewicpjan p Ginkunów dym 1 szlachecki w pow. spawelskim
BałtromiejewiczJan, na którego miejscujako nieboszczyka zpstał spisany J e r y Janonicp ojca swego z Gierdpiagoły w pow. berpańskim dym 1 szlachecki
Bałtromiejewicpjerpy na miejscu Adama Uukowicpa i po Adamie Urbanowicpu pMontnidów dym 1 szlachec
ki w pow. telszęwskim
Bałtromiejewicp Mikołaj, na miejscu którego postał spisany Jan Dowiat p Kolnicp dym szlachecki 1 w pow.
wilkiskim
Bałtromiejewicp Piotr, na którego miejscu postał spisany Jópef Skowdwył p Skowdwiłów dym 1 szlachecki
wpow. berpańskim
Bałtromiejewicpowa Michalina Anna Petkiewicpówna wdowa na miejscu małżonka swe\go\ Michała Bałtromiejewiepa pMespkiów pagrodniepy dym 1 wpow. M. Dyrwian
Bartłomiejewicp Jan na miejscu rodpica swego Stanisława Bartłomiejewicpa p Janowdowa dym 1 splachecki
wpow. korspewskim
Bartłomiejewicp Jerpy na miejscu na miejscu rodpica swego Jerpego Bartłomiejewicpa p \S\udmont dym 1 splachecki wpow. korspewskim
Nazwisko rodziny to patronimik imienia biblijnego Bartłomiej (pisano najczęściej: Bałtromiej). Na Żmudzi w popisie 1528 r. imię to należało do najczęściej spotykanych,
skoro użyto go wówczas 55 razy (4,5%) [Cimnaite]. Później, przynajmniej do połowy
XVII w., forma Bałtromiejewicz występowała bardzo często, co widać w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w., w popisie wojskowym 1621 i w taryfie 1667 r. W tych źródłach
forma Bałtromiejewicz najczęściej oznaczała nie nazwisko, lecz patronimik. Wreszcie
w taryfie 1690 r. zniknęła jak kamfora, pozostając tylko jako patronimik. W XIX w. nie
wylegitymowała się ze szlachectwa żadna rodzina tego nazwiska.
W popisie wojskowym 1528 r. spisano tylko dwóch Bałtromiejewiczówna Żmudzi:
Aleksandra, bojara włości jaswońskiej i Szymona z włości wielońskiej. Notowano jesz
cze kilkunastu Bałtromiejów, w tym kniazia o tym imieniu (bez nazwiska), który wysta
wił jednego konia we włości jaswońskiej.
Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w jest tak wiele Bałtromiejewiczów, że nie
ma sensu ich wszystkich wymieniać. W tym wypadku wykorzystano dane z taryfiy 1667 r.
(brak danych z 1690) i porównano je z aktami ziemskimi z XVI w. W 1592 r. Stanisław Hryhorowicz Bałtromiejewicz sprzedał ziemię w Gierdziagole nad jeziorem Kuodemwe włości
berżańskiej. W 1667 r. notowano tam Jerzego Janowicza Bałtromiejewicza.
Znów w 1596 r. Jan Bawtromiejewicz [sic] i jego żona Hanna Szczyfanowna [sic]
Mierowicz kupili 2 niwy Monwidyszki Sawiławkas w polu Janowdowskim, koło grun
tów plebanii kroskiej [we włości kor szewskiej]. W taryfie 1667 r. w Janowdowie miesz
kał Jan Stanisławowicz Bałtromiejewicz, może jego potomek?
W 1600 r. sporządzono inwentarz majętności Rubeżajcie we włości wieszwiańskiej
po śmierci Stanisława Bałtromiejewicza. Pozostała wdowa Małgoreta Matiejewna i troje
dzieci: Krystyna (7 lat), Nastazja (5) i Krzysztof (2) [1А].
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W 1620 r. zanotowano Jana Bartłomiejewicza herbu Lis na Żmudzi [Wittyg].
W popisie 1621 r. spisano 26 rodzin, mieszkających w 12 powiatach, głównie w tek
szewskim (5), wilkiskim (4), kroskim, korszewskim i rosieńskim (po 3), i widuklewskim (2) oraz pojedynczo w: ejragolskim, berżańskim, tendziagolskim, wieszwiańskim,
korklańskim i szawelskim. Była to szlachta drobna, bo z dwoma wyjątkami stawiała ko
nia z bracią lub z „uczestnikami”. W jednym wypadku Bałtromiejewicz był pachołkiem,
który zastępował starego szlachcica, a w drugim sam stawiał konia.
W taryfie 1667 r. spisano znacznie mniej szlachty, bo 9 rodzin, mieszkających głów
nie w pow. berżańskim (3) i korszewskim (2) oraz pojedynczo w telszewskim, szawel
skim, wilkiskim i Małych Dyrwian. Porównanie lokalizacji rodu w latach 1621 i 1667
wskazuje na znaczne różnice z wyjątkiem osadnictwa w pow. korszewskim.
W 1802 r. wylegitymowali się ze szlachectwa Bartłomiejewicze herbu Topór w gu
berni mińskiej. Używali oni przydawki pochodzeniowej Prekint (zob), wywodzili się ze
szlachty żmudzkiej. Jednak według podań rodzinnych mieli pochodzić z Wielkopolski,
gdzie mieli dobra (oprócz Żmudzi). Ich protoplasta Jan Bałtromiejewicz przeniósł się
do województwa mińskiego. Brak jest dalszych śladów pobytu na Żmudzi \Gerbonnik\.
Ź r ó d ł a : IA, kol. 531; ODVCA, vyp. 1, s. 39-50; vyp. 4, k. 94-277; Perapis 1528 t , s. 192-193; Wittyg,
s. 24. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 56; Cimnaite, s. 13; Gerbofmik, T. 2, s. 108; Uruski, T. 1, s. 99.

BARTOSZEWICZ (BERTOSZEWICZ)
H. BAWOLA GŁOWA, ZADORA
P opis 16 2 1 roku

BartosiewiczJer%)/ %ис%е[stoikami] napod[)tzdka\ koń 1 wpow.gondyńskim
T aryfa 16 67 roku

Bartoszewicz [w tekście: Bertoszewicz] Andrzej zAnlwln dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Bartoszewicz Jakub Mikołajewicz [na miejscu] Mikołaja Bartoszewicza rodyjca swego zKnpśdów dym 1
szlachecki w pow.jaswońskim
Bartoszewicz Samuel [na miejscu] Stanisława Sząwlowskiego z Golu dym 1 szlachecki w pow.jaswońskim
Bartoszewicz Stanisław z imienia Kupść Kurtiniszek dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bartoszewicz Andrgej na miejscu rodzica z Ęjkszpw wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
BartoszęwiczJakub z okolicy Kupśae Kurkinispek w pow.jaswońskim wespół z siestrzanem swoim Pawłowi
czem zprtykipli [dym] szlachecki 1
BartoszewiczJe/py Franaszęk z dóbrJKMd nazwanych Gumbokie wpow. W. Dymian dymówpoddańskich 3
BartoszęwiczMiho/aj, na którego miejscu został pisany Jan Drodnił zĘ/kspów wpow. nilldsldm dym szlachecki 1
BartoszęwiczMikolaj, na którego miejscu został spisany Malcher Babiański pokoäcy Pokolniszęk Pemarowa
wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Bartoszewicz Piotr z bratem swoim i zppykupli z Goln Patiszęk wpow.jaswońskim [dym] szlachecki 1
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Nazwisko może być pochodzenia polskiego lub ruskiego. Pochodzi ono od biblijnego
imienia Bartłomiej, które w średniowiecznej Polsce miało zdrobnienie Bartosz, które
z kolei wyodrębniło się w osobne imię. W Litwie było wiele rodzin Bartoszewiczów,
czyli synów Bartosza. Zob. też: Bertaszewicz. Na Żmudzi w popisie wojskowym 1528 r.
zanotowano 55 Bartłomiejów (3,5%), co stawia to imię na 8—9. miejscu pod względem
popularności [Cimnaite].
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1528 r. Pomijając licznych Bartoszów, należy wymienić następujących Bartoszewiczów: Andreja we włości kielmeńskiej (później kroskiej) i korszewskiej, Wenclawa w rosieńskiej, Matieja w rosieńskiej, Mikołaja w jaswońskiej, Stanisława w widuklewskiej i Juchnę w wielońskiej.
Do tego trzeba dodać panią Wencławową Bartoszewicza, wdowę, stawiającą 2 konie
w pow. kowieńskim i 4 konie we włości widuklewskiej na Żmudzi oraz Swiatochnę
Bartoszową, również wdowę we włości rosieńskiej. Zatem Bartoszewicze mieszka
li wówczas głównie we włości rosieńskiej i widuklewskiej oraz w kroskiej, korszew
skiej i wielońskiej.
W 1563 r. bojar medyngiański Jurgi Bartoszewicz otrzymał odmianę „za rzeką Sowzdrowiem” [tj. Suzdrawa alias Sauzdrawa, prawy dopływ Minii] w pobliżu medyngiańskiego sioła Rewiany [późniejsze miasteczko Żłubiny], granicy „Szukscinych ziem” [tj.
dóbr Szuksztów, czego śladem był dwór Szukszta na południe od Żłubinów] i ziem ka
noników żmudzkich za odebrane mu grunty, które przyłączono do włości gondyńskiej
do sioła Kapstoty [AWAK],
Niemało danych o rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Porównując
te akta z danymi taryfy 1690 r. znaleziono tylko jedną informację. W 1588 r. Walenty
Bartoszewicz poinformował o zamianie ziemi ze Stanisławem Towtwidowiczem; ten
pierwszy otrzymał ziemię Juriewszczyznę Kondratowicza w polu Ejkszach we włości
wilkiskiej. W 1600 r. Jan Pawłowicz Bartoszewicz sprzedał bratu Piętrowi połowę ma
jętności Ejkszy w tej włości. Z kolei w taryfie 1690 r. w Ejkszach mieszkało dwóch Bar
toszewiczów: Andrzej i Mikołaj.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano Bartoszewiczów
(i Bertoszewiczów) w ośmiu włościach: najwięcej w widuklewskiej i wielońskiej, gdzie
mieli spore dobra. Zwraca uwagę posiadanie majętności Lale (Liali) we włości widuklew
skiej przez dwie linie Bartoszewiczów: Wencława, ciwuna Małych Dyrwian i retowskiego w latach 1522—1525 oraz Floriana, ciwuna widuklewskiego w 1526 r. i birżyniańskiego w 1537—1542. Stąd można przypuścić, że byli ze sobą spokrewnieni. Skądinąd
wiadomo, że przodkiem wspomnianego Wencława był Senko Nemeinowicz, bojar ma
jący sianożęć Gordi we włości telszewskiej [LM]. O w Wencław jest postacią dość do
brze znaną. Był Żmudzinem i pochodził zapewne z bojarów widuklewskich, a w każ
dym razie w tej włości miał swoje główne dobra Lale. W 1524 r. otrzymał nadanie trzech
pustoszy we włości telszewskiej: w Grusztach [tj. Gruściach]: Wokoryszki i Monwidyszki oraz w Kejtuniach [Kietunach] — Kentrirugewszczynę [LM]. Z testamentu jego
syna Jana Węcławowicza Bartoszewicza z 1547 r. można przypuszczać, ze jego ojciec
Węcław (Wacław) posiadał oprócz Lali także Siady, Chwałojnie, Wieksznie i Tryszki na
Żmudzi. Poza Żmudzią miał niewielkie dobra w pow kowieńskim i wysokodworskim
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[później trockim]. Zbudował i zapewne ufundował kościół w Siadach przed 1528 r\, ale
dokument zaginął i dlatego potrzebna była nowa fundacja w 1538 r\, zob. niżej.
Ożenił sie z Elżbietą Juszkowną, z którą miał dwóch synów: Mikołaja (zabity
w 1537 r.) i Jana (testament z 1547 r.). Ten ostatni ponownie ufundował kościół para
fialny w Siadach w pow. telszewskim w 1538 r., zapisując ziemię i poddanych w swo
ich dobrach: Kietunach, Berżanach, pewnie w Gruściach oraz we dworach: Siady. Lale
i Chwałojnie [Codex Mednicensis]. Był on żonaty z ZofiąMitkiewicz Poszuszwieńską, któ
ra przejęła te dobra i wniosła swemu drugiemu mężowi Markowi Wnuczce [Saviśćevas,
s. 300—301]. W swoim testamencie z 1547 r. uczynił zapis dla kościoła widuklewskiego
i tam chciał być pochowany.
Drugą linię Bartoszewiczów, mających również dobra Lale, zapoczątkował Florian,
ciwun widuklewski i birżyniański. Wiadomo że miał on prawdopodobnie syna Jana Florianowicza, wspomnianego w 1557 r. jako świadka na dokumencie i właściciela dóbr we
włości rosieńskiej, spisany tam w popisie 1528 r. [Saviśćevas, s. 300]. Skądinąd wiado
mo, że w 1588 r. doszło do ugody między Zofią Janowną Florianowicza Bartoszewicz
i jej mężem a Jurim Janowiczem Florianowiczem Bartoszewiczem w sprawie majętności
Liali. Prawdopodobnie wspomniany Jan Florianowicz Bartoszewicz miał dwoje dzieci:
Jurija i Zofię [ODYCA],
W popisie 1621 r. spisano tylko jednego Bartoszewicza i to w pow. gondyńskim.
Najpewniej chodzi o potomka Zygmunta Bartoszewicza, znanego z akt żmudzkich
z 1589 r. i właściciela dóbr Pokiery w tym powiecie.
Wśród uczestników unii kiejdańskiej z 1655 r. było dwóch Bartoszewiczów: Sta
nisław i Mikołaj. Kalka miesięcy później Stanisław (pewnie ww.) i Stefan poświadczy
li swój udział w konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej, zawartej w Szadowie
w czerwcu 1656 r. Wspomniany Stefan to zapewne ta sama osoba, która spisała testa
ment w 1676 r. jako Stefan Mikołajewicz z Michałowicza Bartoszewicz [Archiwum Zabiełłów]. To ciekawy zapis nazwiska, oparty na dawnym ruskim wzorze. Poznajemy
więc patronimik i awonomik tej osoby: ojcem był Mikołaj, a dziadem Michał (pisany
w dopełniaczu). Interesujące, że wspomnianego Stefana nie spisano w taryfie 1667 r.
Był on właścicielem majętności Janakiszki w pow. widuklewskim; pewnie chodzi o Jankiszki w tym powiecie, które w taryfie 1690 r. należały do Wyrzychowskich (Wirzychowskich). Ożenił się z Heleną Jaroszówną Wyrzychowską. Kazał pochować się w kościele
szawlańskim, pewnie mieszkał w tej parafii. Jest on zapewne tożsamy z Bartoszewiczem
[brak imienia], który przed 1676 r. ufundował boczny ołtarz w kościele w Szawlach
[Paknys; raczej chodzi o Szawlany],
W taryfie 1667 r. spisano tylko 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. jaswońskim
(3; Kupście, Golnie) oraz w wilkiskim (1). Niewiele zmieniło się w 1690 r., kiedy w tary
fie zanotowano 6 rodzin Bartoszewiczów. Właściwie wszyscy mieszkali w dwóch sąsied
nich powiatach w południowo-wschodniej Żmudzi: w wilkiskim i jaswońskim.Tylko je
den (Jerzy Franciszek) miał niewielką królewszczyznę w pow. W Dyrwian.
Była to szlachta drobna: w taryfach 1667 i 1690 na ogół nie mieli poddanych z wy
jątkiem Jerzego Franciszka Bartoszewicza w 1690 r., który miał 3 dymy poddańskie,
zresztą była to królewszczyzna.
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Bartoszewicze sprawowali tylko urzędy ciwunów w 1. połowie XVI w.: Wencław
i Florian, o czym już pisano. Do tego należy dodać Andreja Bartoszewicza, ciwuna widuklewskiego w latach 1525—1528. Poza tym nie piastowali innych urzędów i godności.
W XIX w. wylegitymowano ze szlachectwa Bartoszewiczów w guberni kowieńskiej
herbu: Janadar (Tatarzy), Kotwica, Zadora i Żnin [Uruski].
Najpierw, bo w 1799 r., wywiedli się Bartoszewicze herbu Bawola Głowa (albo Rogayłło) z okolicy Kupście Kurkiniszki [Ciechanowicz: Kurtyniszki] w pow. jaswońskim.
Jego przodkiem był Aleksander Stanislawowicz Bartosz (pokolenie I i II), który ożenił
się z Martą Hrehorówną Ławrynowiczówną przed 1588 r. W 1621 r. wspomniana Mar
ta uczyniła zapis na wymienione wyżej dobra dla swoich dzieci (III): Mikołaja i Jana.
Z nich Mikołaj Bartoszewicz później przejął Kurkiniszki i miał siedmiu synów zrodzo
nych z Estery Siemaszkówny (IV). Wśród nich byl Kazimierz, który w 1680 r. wniósł
do akt sądowych żmudzkich oświadczenie o spaleniu się w Kupściach wszystkich doku
mentów „w szkatułach i skrzyniach będących” wraz z „całym domostwem у wszystkim
zabudowaniem”.
Z kolei drugi syn Bartosza, czyli Jan (III), przejął dobra Kupście i kontynuował li
nię rodziny. Był on „nadpradziadem” (tj. prapradziadem) wywodzącego się w 1799 r.
Jana, syna Michała, Bartoszewicza, regenta ziemskiego i grodzkiego pow. wiłkomierskiego, mieszkającego wówczas w Jordanach w województwie wileńskim. Wspomniany
„nadpradziad” Jan miał syna Stanisława (IV), który dobra Kupście i Kurkiniszki prze
kazał swoim braciom stryjecznym: Jakubowi i Kazimierzowi w 1672 r. Następnie ów
Stanislaw przeniósł się do dóbr Mimojnie Szablewicze w pow. wiłkomierskim, w któ
rym to powiecie pozostali jego potomkowie do XIX w. W taryfie dymów województwa
wileńskiego z 1690 r. spisano Mikołaja Bartoszewicza, syna wspomnianego Stanisława,
z jednym dymem. Dalsze losy tej rodziny tu pominięto [Ciechanowicz, s. 56—58]. Trze
ba dodać, ze wymienieni w tej genealogii Jakub i Stanislaw Bartoszewicze są znani z ta
ryfy 1667 r. jako właściciele Kupściów. Byli oni braćmi stryjecznymi, odpowiednio sy
nami Mikołaja i Jana.
Następny wywód [brak herbu] pochodzi z 1805 r., kiedy Ignacy Bartoszewicz wraz
z 38. osobami wywodził swoje pochodzenie. Za protoplastę rodziny został uznany Ja
kub Bartoszewicz, ojciec Ignacego (pokolenie I i II), który w 1762 r. posiadał dwa
majątki na Żmudzi: Podowginie i Kodziszki [prawdopodobnie w pow. wilkiskim, na
wschód od Wilkii]. Dobra te sprzedał w latach 1763 i 1773, zapisując te transakcje
w ziemstwie upickim, być może, tam mieszkał.
Dalej drzewo genealogiczne Bartoszewiczów było następujące. Wspomniany Igna
cy (II) spłodził czterech synów (III): Wincentego Michała (ur. 1765), Józefa (ur. 1770),
Antoniego (ur. 1777) i Tadeusza (ur. 1781). Zapoczątkowali oni cztery linie tej rodziny.
W pierwszej, najstarszej prym wiódł Wincenty Michał jako ojciec czterech synów (IV):
Bartłomiejajózefa (ur. 1803), Józefa (ur. 1806), Antoniego Bogusława (ur. 1811) i Fran
ciszka Felicjana (ur. 1817). Z nich potomstwo mieli dwaj: Bartłomiej Józef i Józef.
Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (V): Albina (ur. 1835), bezpotomnego i For
tunata (ur. 1845). Ten ostatni był ojcem trzech synów (VI): Józefa (ur. 1882), Michała
(ur. 1887) i Edmunda (ur. 1891). Z koleijózef (IV) zostawił po sobie dwóch synów (V):
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Stanisława (ur. 1843) i Michała (ur. 1859), bezpotomnego. Natomiast Stanisław wydał
na świat trzech synów (VI): Jana (ur. 1889), Stanisława i Antoniego.
Drugą linię prowadził Józef (III), który spłodził czterech synów (IV): Aleksan
dra (ur. 1814), Juliana Jana (ur. 1827), Józefa Piotra (ur. 1832), bezpotomnego i Józefa
(ur. 1834), także bezpotomnego. Pierwszy z nich pozostawił po sobie dwóch synów (V):
Józefa (ur. 1842) i Antoniego (ur. 1850). Jego brat Julian Jan miał dwóch synów (V):
Marcina (ur. 1865) i Adolfa (ur. 1868).
Trzecią linię zaczął Antoni (III) jako ojciec trzech synów (IV): Tadeusza Szymo
na (ur. 1806), bezpotomnego, Franciszka Jakuba (ur. 1811) i Konstantego Stanisła
wa (ur. 1818), także bezpotomnego. Natomiast Franciszek Jakub spłodził dwóch sy
nów (V): Michała (ur. 1854) i Leonarda (ur. 1857).
Ostatnia, czwarta linia łączy się z Tadeuszem (III). Był on ojcem czterech sy
nów (IV): Franciszka (ur. 1824) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1879 r.], Jana Igna
cego (ur. 1832), Jerzego (ur. 1835) i Felicjana (ur. 1839). Potomstwo miał tylko pierwszy
z nich jako ojciec trzech synów (V): Władysława (ur. 1858), Antoniego (ur. 1863) i Ada
ma (ur. 1865) ЦАТА, F 391-8-2565 k. 12].
Następny wywód tej rodziny herbu Zadora ma datę 1819 r. Wywodził się wówczas
Gabriel Bartoszewicz wraz z 31. osobami. Protoplastą rodziny został nazwany Mikołaj
Bartoszewicz, syn Wojciecha (pokolenie I i II). Posiadali oni dobra Małonajcie w Księ
stwie Żmudzkim [osada niezlokalizowana], ale nie podano konkretnego roku, zapewne
chodzi o 1688 r\, skąd pochodzi najstarszy dokument. Dobra te sprzedali ich potomko
wie w 1789 r.
Dalej drzewo genealogiczne Bartoszewiczów wyglądało następująco. Wspomniany
protoplasta miał syna Gabriela (III) i wnuka Jana (IV). Ten ostatni wydał na świat czte
rech synów (V): Jana Antoniego (ur. 1799), Stanisława Adalberta [ros. Adolbert, tj. Al
bert] (ur. 1812), Antoniego Józefa (ur. 1815) i Kajetana Krescencjusza [ros. Krescentij]
(ur. 1823), bezpotomnego. Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny, bo ostatni z nich
był bezpotomny, a Antoni Józef doczekał się tylko trzech synów (VI): Juliana Izydora
(ur. 1841), Teofila Jerzego (ur. 1842) i Jana (ur. 1853), bezpotomnych.
Pierwszą, starszą linię zaczął Jan Antoni jako ojciec pięciu synów (VI): Justyna Te
lesfora (ur. 1822), Teofila Hipolita (ur. 1829), Józefa Wawrzyńca (ur. 1832), Waleriana
(ur. 1848) i Franciszka (ur. 1851). Pierwszy z nich wydał na świat dwóch synów (VII):
Antoniego (ur. 1861) i Kazimierza (ur. 1867). Drugi, Teofil Hipolit, był ojcem Jana
(ur. 1862; VII), a kolejny — Józef Wawrzyniec spłodził Antoniego (ur. 1862; VII). Ostat
ni dwaj bracia to: Walerian jako ojciec czterech synów (VII): Wincentego (ur. 1883), Jana
(ur. 1885), Wacława (ur. 1890) i Kazimierza (ur. 1894) oraz Franciszek — ojciec trzech
synów (VII): bliźniaków Władysława i Adolfa (ur. 1877) oraz Franciszka (ur. 1882).
Drugą, młodszą linię prowadził Stanisław Adalbert (V), który miał trzech sy
nów (VI): Jana Szymona (ur 1839), Feliksa (ur. 1841) i Ignacego (ur. 1848). Z nich po
tomstwo miał tylko Feliks jako ojciec czterech synów (VII): Feliksa I [sic] (ur. 1878), Pio
tra (ur. 1880), Feliksa II (ur. 1882) i Władysława (ur. 1892) [LVIA, F 391-8-2565 k. 10].
Kolejny wywód Bartoszewiczów herbu Zadora pochodzi z 1837 r. Protoplastą
tej rodziny został uznany Piotr Samuelowicz Bartoszewicz (pokolenie I i II), posia
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dacz dóbr Golnie Paliszki w pow. jaswońskim, nabyte od Sypowiczów w 1683 r. Ską
dinąd wiadomo, że wspomniany Samuel Bartoszewicz, ojciec Piotra, byl wymieniony
w taryfie 1667 r. Wracam do Piotra, który ożenił się z Anną Antoniną Aleksandrowną Dowgiałówną, w pierwszym zamęściu Tomaszową Bazarzewską, z którą spłodził
syna Dominika (III). Ten ożenił się z Elżbietą z domu Paszkiewicz i sprzedał wspo
mnianą majętność w 1716 r. Wówczas osiadł z żoną w majętności Paszkiszki Siemaszkiszki „a ogólnie Meyliszki zwanej” w pow. tendziagolskim. Ich synem był Karol (IV;
testament z 1787 r.), który ożenił się z Różą z domu Bohuszów. Spłodził on sześciu sy
nów (V): Kaspra; Dominika i Jana, nieżyjących już oraz Alojzego Wincentego (ur. 1769)
z synem Antonim (ur. 1814; VI); Wincentego Jerzego (ur. 1773) z synem Ludwikiem
Wincentym (ur. 1810; VI) i Szymona Tadeusza (ur. 1776) z dwoma synami (VI): Piotrem
Ignacym (ur. 1822) i Aleksandrem Alojzym (ur. 1831). Z wymienionych synówjan miał
trzech synów (VI): Wincentego Błażeja (ur. 1798) z dwoma synami: Karolem Dezyderiuszem (ur. 1823) i Justynem (ur. 1829) oraz Jana Dawida (ur. 1802) i Stanisława Win
centego (ur. 1807) [LVIA, F 391-1-1062].
Ź r ó d ł a : AGAD, A Zabiełłów nr 523, k. 5; A kta pjapdów, T. 2, s. 307, 327, 350; AWAK, T. 24, s. 261;
Codex Mednicensis, T. 1, s. 280—281; LM, U jrasym ą knyga 12, s. 222 nr 184, s. 291 nr 316; LPŻ, T. 1,
s. 202: Bartasevicius; LVIA, F 391-1-1062 к. 6, F 391-8-2565, к. 10 (skan 00020), 12 (skan 00024);
ODVCA, vyp. 1, s. 10-150, 11-158, 16-247, 19-300, 104-285, 108-49, 121-290, 148-378; vyp. 2,
s. 1-12, 7-107, 17-21, 41-73, 68-381, 84-3, 100-206, 104-25, 113-171, 119-260; vyp. 3, s. 42-98,
116—290; vyp. 5, k. 220—152; Perapis 1528 r., s. 194—195; Taryfa woj. wileńskiego, s. 247; Urzędnicy
żmudzcy, nr 169, 229 (trochę inaczej Savisccvas). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 56—59;
Cirimaite, s. 13; Paknys, s. 150: Bartosevicius (Bartoszewicz); Savisccvas, Żemaitijos savivalda, s. 299—301;
Uruski, T. 1, s. 101-102.

BATOWICZ ZOB. BOTOWI cz
BAZAR
H. NIECZUJA
T aryf a 16 6 7 roku

Bapar Jeepy na miejscu ojca Adama janowicka Bapara p Kopi dym 1 szlachecki w pow. rosietiskim
T aryf a 16 9 0 roku

Bapar Jerpy AdamowicppKoplów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Bapar Stanisław pKontuaów wpow. kroskim [dym] szlachecki 1

Ród jest pochodzenia tatarskiego, a ściślej — nogajskiego i książęcego. W XVI w. noto
wano ich w pow. trockim, skąd zapewne przeszli na Żmudź.
Po raz pierwszy na Żmudzi zanotowano ich zapewne w 1655 r., kiedy Jerzy Bazar
uczestniczył w podpisaniu unii kiejdańskiej ze Szwecją. Potem w taryfie 1667 r. spisano
tylko jedną rodzinę w Kopiach w pow. rosieńskim. Tam można ustalić 3 pokolenia BaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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żarów: dziada Jana (znanego tylko z patronimika), syna Adama (notowanego w 1667 r.)
i wnuka Jerzego, notowanego w obu taryfach XVII w.
W taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. rosieńskim i kroskim, bez poddanych.
Większość z nich mieszkała w Kopiach, okolicy szlacheckiej w pow. rosieńskim, zwa
nej też Kopie alias Bazary, Alexandrowicze Kopie. Chodzi o rejon na północny zachód
od Rosieni, między Aleksandrajciami (lit. Aleksandrai) a Niemorszanami (lit. Nemarśioniai), nad rzeką Oleją (lit. Aleja) [Trzywiorstówka, Chrzanowski].
Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej w 1817 r.:
Adam, syn Jana, Bazar [Uruski].
W XIX w. Bazarowie herbu Nieczuja mieszkali w pow. szawelskim, rosieńskim (tu
dodatkowo także Bazarewiczowie tegoż herbu) i telszewskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 308. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplementy s. 35; Dziadulewicz, s. 59—
60; Uruski, T. 1, s. 112.

BEKIEWICZ (BIEKIEWICZ)
T aryfa 1 6 9 0 roku

Bekiewicyjan [w Kop. 1: Biekiewicz] у Osywil wpow. M. Dymian dymówpoddańskich 7
Biekiewicyjan у Goniprowa w pow. kroskim dymówpoddańskich 6
Nie ma pewności, czy jest to jedna rodzina z Bakiewiczami (zob.). Nazwisko rodziny to
patronimik od nazwiska Bek (lit. Bekas). Jest ono prawdopodobnie pochodzenia nie
mieckiego (Beck) lub polskiego (Bekowic, Bekowski). Tu również innego zdania jest
Z. Zinkevicius, który uznał formę Bekas za nazwisko litewskie, złożone z pierwszego
członu (be-) i początku drugiego (kar-lub kin-).
Zanotowano ich tylko w taryfie 1690 r., kiedy spisano 3 rodziny w różnych powia
tach: Małych Dyrwian, użwenckim i kroskim. Wszyscy z nich mieli poddanych, od 6 do
7, co plasowało ich w gronie szlachty średniozamożnej (z wyjątkiem pierwszego). Była
to szlachta meutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 222: Bekas, s. 223: Bekevicius; Zinkevicius, s. 307: Bekas.
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BENEDYKTOWICZ (BENDYKTOWICZ)
H. OGOŃCZYK
P opis 1 6 2 1 roku

Benedyktowieу Stanisław syna swego Lawryna posłał na pod[jeydku] koń 1 wpow. kroskim
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T aryfa 16 67 roku

Benediktomc£ [w tekście: Benedictowicz] Kaźmierz na miejscu Bałtromieja Benediktondcpa rodzica swego
gjKweść dym 1 szlachecki wpow. korszewskim
T aryfa 16 90 roku

BendyktoMcpStefan na miejscu Michała Szymkiewicza £ Poiyygwfwia] n>pon>. kroskim [dym] szlachecki 1
Benedyktowicz Aleksander z?ospy la w pow. korszewskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia łacińskiego Benedictus, a Benedyktowicz ozna
cza syna Benedykta. Jest to imię pochodzenia łacińskiego, w Polsce znane od XII w.
Na Żmudzi pojawili się po raz pierwszy w popisie włości rosieńskiej 1589 r., gdzie
wymieniono Sebestyjana Benediktowicza, który zapłacił podatek od trzeciej części ko
nia. Nie należał więc do zamożnych.
Trochę więcej informacji znajduje się w aktach ziemskich XVI w. W 1592 r. Stani
sław Benediktowicz kupił część majętności Pubżuby we włości twerskiej, w Sudojtiach.
Tenże w 1596 r. sprzedał z innym bojarem majętność Gosztyny we włości kroskiej.
W 1596 r. Sebestian Benediktowicz z innymi bojarami sprzedał część ziemi Me
dinas w Żołpiach, należącej do majętności Sutkowicze we włości rosieńskiej. Jest on
tożsamy z bojarem wymienionym w popisie 1589 r. Tenże w 1597 r. przekazał swojej
siostrze Dorocie przynależne jej „pridannoje” [posag] z majętności Sutkiewicze w tej
włości. W tym roku poczynił on zakup części „otczizny” Sutkiewicze. Znów w 1599 r.
sprzedał majętność Owszonty w Podubisiu we włości rosieńskiej.
W sumie dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. są skromne. Mowa jest tylko
0 dwóch rodzinach mieszkających we włościach: twerskiej, kroskiej i rosieńskiej. Naj
ciekawsza jest wzmianka o majętności Sutkowicze (Sutkiewicze) we włości rosieńskiej,
która może wskazywać na dobra dziedziczne Benedyktowiczów. Prawdopodobnie cho
dzi o rejon na południe od Okstyn (lit. Akstinai), tj. na południe od Szydłowa, w pobli
żu Dubissy [Trzywiorstówka]. W końcu XVIII w. była to okolica szlachecka. Nazwa ta
sugeruje pochodzenie od niejakiego Sutka.
W 1608 r. Sebestian Benedyktowicz był właścicielem Sutkajciów koło rzeki „Jalengi” (obecnie Liolinga), czyli koło Kawłoków na południe od Szydłowa. Miał on syna
Dawida Sebestianowicza [Vaisvila]. Wspomniany Sebestian jest znany z akt ziemskich
żmudzkich XVI w., zob. wyżej.
W popisie 1621 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow kroskim. W taryfie 1667 r.
była również tylko jedna rodzina w pow. korszewskim. W kolejnej taryfie 1690 r. zano
towano 2 rodziny w pow. kroskim i korszewskim. Zwraca uwagę powtarzające się infor
macje o zamieszkaniu w tym dwóch powiatach. Była to drobna szlachta bez poddanych
1nieutytułowana.
Benedyktowicze posiadali majętność Dawkiszki w pow. rosieńskim od 1669 przy
najmniej do 1832 r. [Ciechanowicz]. Niemniej jednak informację tę trudno zweryfi
kować: nazwa majątku jest zniekształcona i najpewniej dotyczyła pow. rosieńskiego
w XIX w., a nie powiatu o tej nazwie sprzed rozbiorów, dużo mniejszego. Wspomniany
pod 1669 r. Stanisław Benedyktowicz jest najpewniej postacią rzeczywistą. Prawdopo
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

114

BENET (BENNET)

dobnie nosił on jednak imię Stefan i był wzmiankowany w taryfie 1690 r. jako osoba za
stępująca Michała Szymkiewicza. Zaś o Michale Szymkiewiczu wspomniał Jan Ciecha
nowicz jako osobie, od której Stanisław Benedyktowicz kupił wspomniane Dawkiszki.
W taryfie 1690 r. dobra te zwano Poszeszuwie w pow. kroskim, leżały więc nad rzeką
Szeszuwą, lewym dopływem Jury koło Taurogów.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 3, s. 30-168; vyp. 4, k. 129-150, 165-207, 194-160 i 161, 240-267; vyp. 5,
k. 145—187; Popis rosieński 1589 r., nr 6; Slovar, s. 304: Sutkevici. L i t e r a t u r a : Bubak, s. 54; Ciechano
wicz, Rody, T. 2, s. 62; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 231: Benediktavicius; Uruski, T. 1, s. 132; Vaisvila, s. 89.

BENET (BENNET)
H. LIS ?, WŁASNEGO
T aryfa 16 67 roku

Benet Je/py, od którego Wawrzyniec Bnrnieivic-ymiesgcganin kiejdański eyfolwarku aądownego naynmego Kiusgowcgygf/a i yjolwarku od phoru kiejdańskiego naya>ane\go] BabianypoĄd]ańskich aądoumych dymów 12
wpow. wielońskim
Najpewniej chodzi o angielskiego szlachcica Georga Beneta (Benneta; zm. 1677), któ
ry był majorem wojska litewskiego i sekretarzem królewskim. Był Szkotem w służbie
Bogusława Radziwiłła, żonatym dwukrotnie: z Zofią Ametównąi Anną Zofią Rychterówną. W 1673 r. otrzymał indygenat polski w nagrodę za wystawienie 200 dragonów
na wyprawę przeciwko Turcji [Uruski]. Skądinąd wiadomo, że był ławnikiem miasta
Kiejdany w 1655 r., razem ze wspomnianym w taryfie 1667 r. Wawrzyńcem Burniewiczem. Miał kamienicę w Rynku w tym mieście oraz w Wilnie przy ul. Końskiej. Jego
synem był Jakub Benet, postać mało znana. W 1674 r. wydał poemat pt. I jrtus dexte
rae Domini, opisujący wojnę Rzeczypospolitej z Turcją w 1673 r. pod Chocimiem. Był
wtedy studentem Akademii Wileńskiej. Poemat został napisany po łacinie, niedawno
Litwini wydali jego tłumaczenie na język litewski. Później Benetowie mieli osiedlić
się na Podolu i tam zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni podolskiej w la
tach 1823-1848.
Pewnie w XIX w. mieszkali w pow. wiłkomierskim i cieszyli się herbem Lis, ich na
zwisko znajduje się w herbarzu Ciechanowicza w formie „zlituanizowanej” jako Benetowt (lit. Benetautas). Nazwiska tego nie notował nawet Z. Zinkevicius.
Ź r ó d ł a : Album armorum, s. 378, nr 1036; Uetuvos magdebttrginią miestą, T. 3, s. 261, 320. L i t e r a t u r a :
Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 62: Benetowt [sic]; B. Kazlauskas, Trys simtai metu I "ilniaus Akademijos leidiniui:
Jokubas Benetis „Virtus dexterae Domini...’’ 1674 m , „Kalbotyra”, T 4 (11): 1974, s. 113—146; P SB, T. 1, s. 428:
Benet Jerzy; Uruski, T. 1, s. 132.

BENIUL
T aryf a 16 6 7 roku

Bernu/AleksanderJanowicz na miejscu Jana Beniula rodcjca p Boscyla dym 1 szlachecki w pow. korsyewskim
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Nazwisko rodziny pochodzi od litewskiej formy Benys, która jest skróceniem imienia
łacińskiego Benedictus (Benedykt) [LPZ]. Posiada ono litewską końcówkę —ul. Brak jest
tego nazwiska w polskich herbarzach.
Zanotowano go tylko w taryfie 1667 r. Była to jedna rodzina w pow. korszewskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 233: Beniulis, Benys.

BENIUSZEWICZ (BENISZEWICZ, BENIUSEWICZ, BIENIASZEWICZ,
BIENIUSZEWICZ)
H. JUNOSZA, POBÓG
T aryfa 16 6 7 roku

Beniusewicp Krpysptof Janowicу na miejscu rodpica swe\go] Jana Beniusenicpa p Grepyspek dym 1 szlachecki
wponi berpąńskim
BeniuspenicpAmbropej na miejscu Stanisława Beniuspewicpa ^ Beniuspajdów spadkiempodjdjański dym 1
wpow. tehpewskim
BeniuspeivicpAugustyn, na którego miejscu i Wojciecha Prgyałgowskego posta/ spisany Twerian Bukont p BeniuspajdówpoĄd]ański dym 1 w pow. telspewskim
Beniuspemcpjan Jópefowicp na miejscu Jópefa Beniuspewicpa rodpica swego pSudmontów [zap ew n e c h o d z i
o S u dinty] podjd] ański dym 1 w pow. telspewskim
Beniuspewicpjerpy na miejscu Krpysptofa Beniuspemcpa p Beniuspajdów dym 1 splachecki wpow. telspewskim
T aryfa 16 90 roku

BacespewicpMalcher [w K op. 1: B en iasz ew ic z] pRosminiów wpow. wielońskim dym splachecki 1
Benispewicp Kapimierp p Wojtkajdów w pow. berpąńskim dym splachecki 1
Bieniaspewicp Krpysptof £ Grespyspek wpow. berpąńskim pprcykuplami dym splacheck 1
BieniuspewicpKrpysptof pSudymtów w pow. telspewskim i pipy kupli [dym ] splachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Beniasz (Bieniasz itp.), czyli zdrobnienia
Benedykta, dość często używanego w dawnej Polsce.
Na Żmudzi w popisie wojskowym 1528 r. spisano Pietra Beniuszowicza, bojara we
włości berżańskiej. W tejże włości w kolejnym popisie 1567 r. zanotowano Gryca Beniuszajtisa, który wysłał swego zięcia Michała.
Wśród akt ziemskich żmudzkich z 1608 r. jest wzmianka o Piętrzę Beniuszewiczu,
który w 1538 r. „poniał doczku Witka Beniuszewicza” Dorotę, „z dozwolenia” starosty
żmudzkiego Jurija Bielewicza, wraz z jej ziemią [MACB, F 256—3526].
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1586 r. wspomniano o Piętrzę Beniuszajtiu Jagiełowiczu, prawdopodobnie we włości telszewskiej.
W 1587 r. JachimJachimowicz Beniaszewicz zamienił się gruntami i otrzymał część
majętności Podubisie we włości rosieńskiej. Wspomniany Beniaszewicz to jednak pol
ska rodzina Porębskich i w rzeczywistości chodzi o Bieniasza Porębskiego (zob.).
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W 1595 r. Ambrożej Beniaszewicz kupił część majętności Wieszety we włości telszewskiej. W 1596 r. dokonali podziału ziem majętności Powodruwy i Pokwisty we wło
ści telszewskiej: Stanisław Andrejewicz Beniuszewicz, Wojtiech Jurewicz, Łukasz Janowicz, Andrej Stanisławowicz Beniuszewicz i Krisztof Stanisławowicz Jurewicza [sic].
Prawdopodobnie wszyscy byli ze sobą spokrewnieni, a wspomniane dobra leżały nad
rzekami Wardawą (Powdruwie, Powodruwie) i Kwistą (Pokwisty), lewym dopływem
Wardawy, czyli w rejonie na wschód od Żydyków i na zachód od Możejek.
W sumie, pomijając Bieniasza Porębskiego, w świetle akt ziemskich żmudzkich
XVI w. pozostali Beniuszewicze mieszkali we włości telszewskiej.
W 1661 r. w obdukcji generalskiej szlachty pow. telszewskiego wymieniono An
drzeja Beniuszewicza, mieszkającego w okolicy Beniuszajcie. Był on jednym z wielu,
którzy skarżyli się na zniszczenia dokonane przez Szwedów i przemarsze „wojsk na
szych” [tj. litewskich] w czasie Potopu.
W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim (4)
i pobliskim berżańskim (1). Trochę inaczej było w kolejnej taryfie 1690 r., kiedy zanoto
wano tylko 4 rodziny, mieszkające w powiatach: berżańskim (2) oraz pojedynczo w tel
szewskim i wielońskim. W obu taryfach dominowała szlachta bez poddanych; jedynie
w 1667 r. spisano również dwie osoby mające po jednym dymie poddańskim. Była to
szlachta nieutytułowana.
W 1798 r. Beniuszewicze herbu Pobóg w pow. szawelskim wywiedli swoje pocho
dzenie [Lowmiański]. W XIX w. Bieniaszewicze herbu nieznanego mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
W herbarzu Bonieckiego spisano 2 rodziny Bieniuszewiczów herbu Junosza i Po
bóg z notatek M. Brensztejna. Ci pierwsi wylegitymowali się w latach 1832—1833 i wy
wodzili się od Piotra, syna Bieniusza (pokolenie I i II), który miał dwóch synów (III): Je
rzego i Augustyna w 1593 r. Posiadali oni majętność Powdruwie [Boniecki: Powarduwie]
we włości gruździewskiej [ściślej: gruściewskiej] w pow. telszewskim. Później był Am
broży (IV), syn Jana [tak u Bonieckiego, zapewne powinno być: Jerzego lub Augustyna],
dziedzic Powarduwia i Ukryn, nabytych w 1645 r. Jego syn Krzysztof (V) zapisał w te
stamencie z 1716 r. dobra Ukryny i Bieniuszajcie swemu synowi Michałowi (VI). Ten
kupił Jonajcie w 1727 r. i pozostawił je dwóm synom (VII): Stefanowi i Jakubowi. Ste
fan miał syna Macieja (VIII; testament z 1792) i czterech wnuków (EX), w tym Alberta,
„chorążego byłych wojsk polskich”, ojca czterech synów (X): Napoleona Feliksa Alber
ta (ur. 1819), Platona Aleksandra (ur. 1821), Salomona Jana Ottona (ur. 1824) i Abdona
Leonarda (ur. 1825).
Z kolei wspomniany Jakub (VII) spłodził dwóch synów (VIII): Szymona
(ur. 1738) i Dominika. Pierwszy z nich trzymał w zastawie Degienie i ojcował Stanisła
wowi (ur. 1796; IX), regentowi granicznemu telszewskiemu w 1821 r. Z kolei Dominik
(ur. 1742) pozostawił po sobie trzech synów (IX): Dominika (ur. 1804) z synem Nereuszem Antonim (ur. 1832; X), Ignacego (ur. 1810) i Antoniego (ur. 1812), dziedziców
dóbr Birbiliszki w pow szawelskim. Zostali oni wylegitymowani ze szlachectwa w la
tach 1832 1 1833.
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Wspomniane wyżej Bieniuszajcie leżały w gminie Żydyki, na południowy wschód
od tego miasteczka, przy okolicy Ukryny i Sudymty [Trzywiorstówka]. Warto zwrócić
uwagę, że Krzysztofa Bieniuszewicza spisano w 1690 r. właśnie w Sudymtach.
Natomiast Bieniuszewicze herbu Pobóg wylegitymowali się w 1820 r. i pochodzi
li z Beniuszajć (Bieniuszajć) w pow. telszewskim. Znany jest Stanisław, syn Stanisława
(pokolenie I i II), który w 1657 r. zastawił tę majętność. Jego syn Krzysztof (ur. 1650;
III) miał syna Józefa (ur. 1707; IV), wnuka Michała (ur. 1737; V) i prawnuka Antoniego
(ur. 1768; VI), który zostawił po sobie pięciu synów (VII): Jerzego (ur. 1797), Francisz
ka (ur. 1800), Kazimierza (ur. 1802), Tadeusza Piotra (ur 1805) i Marcina (ur 1811). Ta
linia Bieniuszewiczów wylegitymowała się ze szlachectwa w 1820 r.
Z późniejszego wywodu z 1834 r. wiadomo, że wspomniany wyżej Jerzy (VII) miał
trzech synów (VIII): Józefa (ur. 1827), Antoniego (ur. 1829) ijerzego Izydora (ur. 1830),
a jego brat Franciszek (VII) zostawił po sobie również trzech synów (VIII): Franciszka
(ur. 1830), Leona Piotra (ur. 1831) i Antoniego (ur. 1833). Można jeszcze wymienić Mar
cina Józefa syna Tadeusza (ur. 1833) [MACB]. Skądinąd wiadomo, że wywiedli oni swoje
pochodzenie szlacheckie w guberni kowieńskiej w 1858 r. [Uruski].
Beniuszewicze herbu Pobóg wywiedli swoje pochodzenie w 1800 r. Za protopla
stę rodziny uznali Stanisława, syna Krzysztofa (pokolenie I i II), który w 1700 r. wszedł
w posiadanie dóbr Grejkniszki. Najpewniej chodzi o Greszyszki (Grezyszki), które były
w ręku Beniuszewiczów zarówno w 1667 (Krzysztof), jak i 1690 r. (też Krzysztof). Pewnie
wspomniany wyżej Stanisław był synem Krzysztofa z lat 1667—1690 (lub tylko z 1690 r.).
W testamencie z 1740 r. Michał Beniuszewicz (IV), syn Adama (III), posiadał te dobra.
Jego synem byl Antoni Bazyli [sic] (ur. 1777; V), ojciec trzech synów (VI): Jana Michała
(ur. 1797), Wincentego (ur. 1803) i Feliksa Piotra (ur. 1822) [LVIA, F 391—8—2565 k. 65].
Z 1833 r. pochodzi wywód tej rodziny herbu Junosza. Jej przodkiem byl Jawnel
(pokolenie I), który posiadał dobra Powarduwie w pow. telszewskim we włości gruździewskiej [tj. gruściewskiej]. Miał on syna Zasztowta (II) i czterech wnuków (III): Montowta, Kuziewkę, Piktuża i Jurego. Linię rodziny kontynuował Piktuż, który miał dwóch
synów (IV): Jagiełę i Bieniusza. Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (V): Pio
tra Bieniusza i Pawła Bieniusza. Pierwszy z nich to Bieniuszewicz, który spłodził tak
że dwóch synów (VI): Jerzego, wzmiankowanego w źródłach w latach 1593—1598 jako
mającego wspomniane dobra oraz Augustyna, o którym nic bliższego nie wiadomo. Je
rzy miał syna Ambrożego (VII), wzmiankowanego w 1640 r. jako posiadacza Bieniuszajciów w pow. telszewskim oraz dóbr: Ukryny, Powarduwie i Lesojcie. Miał on syna
Krzysztofa (VIII) i wnuka Michała (IX), rotmistrza królewskiego, który spisał testament
w 1716 r. Oprócz ww. dóbr posiadał jeszcze Jonajcie Poszyle. Wspomniany Michał wy
dał na świat dwóch synów (X): Stefana i Jakuba, ten pierwszy posiadał Jonajcie i Poszyle
po zrzeczeniu się przez wspomnianego brata. Stefan dał światu syna Macieja (XI), pi
szącego się z Roszczą, dziedzica ww. dóbr i Bieniuszajciów oraz czterech wnuków (XII):
Onufrego, Stanisława, Alojzego i Alberta, „chorążego byłych wojsk polskich”, ojca
czterech synów (XIII): Platona Aleksandra (ur. 1821), Salomona Jana Otona (ur. 1824),
Abdona Leonarda (ur. 1825) i Napoleona Feliksa Alberta (ur. 1829) [Najpewniej urodził
się w 1819 r. jak wynikałoby to z kolejności wymienionych w wywodzie braci].
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Z kolei Jakub, brat Stefana, (X) wydał na świat dwóch synów (XI): Szymona
(ur. 1738) i Dominika (ur. 1742). Z nich Szymon spłodził syna Stanisława (ur. 1796;
XII), regenta sądu granicznego telszewskiego, a Dominik miał trzech synów (XII): Do
minika (ur. 1804) z synem Nareuszem Antonim (ur. 1832; XIII), Ignacego (ur. 1810)
i Antoniego (ur. 1812). Skądinąd wiadomo, że wywiedli oni swoje pochodzenie szla
checkie w guberni kowieńskiej w 1842 r. [Uruski].
Na marginesie tego wywodu trzeba zwrócić uwagę na Jagiełłę z pokolenia IV.
W aktach ziemskich żmudzkich pod 1586 r. wymieniono bowiem Pietra Beniuszajtia
Jagiełowicza (zob. wyżej), czyli syna Beniusza i wnuka Jagiełły. Wydaje się, że przynaj
mniej od tego pokolenia wywód ten ma dokumentację źródłową. Wspomniany wywód
częściowo pokrywa się z przedstawionym wyżej wywodem z herbarza Bonieckiego.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—8—2565, k. 65; MACB, F 20^4-893 (wywody z lat 1820 i 1834), F 20—5227 (wywód
z 1833 r), F 256—3526 k. 43; ODVCA, vyp. 1, s. 182-55; vyp. 2, s. 19—56; vyp. 3, s. 23—70; vyp. 4, k. 3—18,
100-320; Obdukcja generalska 1661 r; Perapis 1528 r., s. 196; Popis 1567 r , kol. 1320. L i t e r a t u r a : Bo
niecki, Uzupełnienia, s. 145—146 (dane od XVI w.); Bubak, s. 54; Ciechanowicz, Suplement, s. 40; LPŻ, T. 1,
s. 233: Beniuśis, Beniusevicius; Lowmiański, Wykaz, s- 49; Uruski, T. 1, s. 134 (Beniuszewicz).

BERBERYUSZ ZOB. BARBERYUSZ

BEREŚNIEWICZ (BERESZNIEWICZ)
H. KOŚCIESZA ODM.
T aryfa 16 67 roku

Bereśniewicpowa Janowa Konstancja Stankiewicpówna wdowa na miejscu Stefana Bitdrika 4 poddańskie, młyn
1, ogółem dymów 5 wpow. powondeńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Berespniewicp Jakub p \S\Ki'ondpiał wpow.powondeńskim [dym] poddański 1
Bereśniewicpjan KapjmierppAlonkajciów wpow. korspewskim dym splachecki 1
Bereśniewicp Kapimierp p Pi/siidów wpow. korspewskim na miejscu Stefana juspkiewicpa dym poddański 1
Nazwisko rodziny to patronimik nazwiska Beresna, które jest nieznanego pochodzenia.
Przypuszcza się, że może pochodzić albo od polskiego Brzeżny (brzegowy, skrajny),
albo od ruskiego (?) Berezny [LPŻ].
Brak jest tego nazwiska na Żmudzi w XVI i 1. poł. XVII w. Na Żmudzi byli na
pewno w 1667 r., gdzie była wzmianka o nieżyjącym wówczas Janie Bereśniewiczu.
W kolejnej taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny w pow. korszewskim i powondeńskim (tu
spisano także w 1667 r.). Była to drobna szlachta: miała albo jednego, albo żadnego
poddanego (1690). Zasadniczo nie należeli do szlachty utytułowanej. Wyjątkowo jeden
z nich, Wincenty Bereśniewicz został leśniczym telszewskim w 1794 r., byl to nowy
urząd wówczas utworzony.
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Prawdopodobnie była to szlachta pochodząca z woj. nowogródzkiego [Uruski].
Notowano tam dość licznych Bereśniewiczów herbu Kościesza. Jeden z nich oświad
czył w 1661 r., że w czasie najazdu rosyjskiego na Litwę w 1655 r. utracił liczne doku
menty na posiadane dobra w tym województwie: Białę i Podarewszczyznę. Notowano
tam również Jana Bereśniewicza, może ww.? Być może jego osiadlenie sie na Żmudzi
było związane z Potopem z lat 1655—1660, kiedy wiele szlachty W Ks. Litewskiego ucie
kło na zachód Litwy przed najazdem rosyjskim [Gerboünik].
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Bereśniewiczów od 1545 r.
jako Makarewiczów Bereśniewiczów. W 1547 r. dostali nadanie od książąt Czartoryskich
„od Stwołowicz”, kilkanaście włók ziemi w województwie nowogródzkim. Najstarsza
wzmianka o Żmudzi dotyczy Jana i jego żony Konstancji, którzy otrzymali konsens na
2 wsie na Żmudzi: Łowmiany i Kowsze. W 1790 r. notowano Rozalię, żonę Francisz
ka z Auksztul na Żmudzi, z metryk kościoła poszuszwieńskiego [pow. tendziagolski].
W 1830 r. Józef był sędzią granicznym telszewskim.
Skądinąd wiadomo, że rodzina herbu Kościesza odmienna wywodzi się od Piotra
Bereśniewicza, „rodonaczalnika” (pokolenie I), który w 1743 r. sprzedał Goniprowo
w pow. korszewskim [LVIA, F 708—2—2206; МАСВ]. Nie dało się ustalić jego związ
ków z wymienionymi wyżej Bereśniewiczami z 1690 r., ale najpewniej chodzi o jednego
z mieszkających w pow. korszewskim. Niemniej jednak dane te zostaną wykorzystane,
zob. niżej.
Wspomniany Piotr miał trzech synów (II): Antoniego Jakuba Jana, który w testa
mencie z 1783 r. zapisał swym dzieciom Popisze alias Dobikiszki [chodzi o Pojurze];
Macieja, który napisał testament w 1785 r. oraz Tadeusza Feliksa (wzmianki z lat 1759—
1779), bezpotomnego. Z nich Antoni Jakub Jan spłodził trzech synów (III): Francisz
ka, Wincentego, leśniczego pow telszewskiego w 1794 r. i Józefa, a jego brat Maciej —
również trzech synów: Ignacego, Józefa i Wincentego. Następne IV pokolenie tworzyli
ich synowie: Kazimierz Hilary, syn Franciszka; Józef Piotr (ur. 1794), syn Wincentego;
dwaj synowie Józefa: Piotr Kazimierz (ur. 1790) i Wincenty Stanisław (ur. 1796); Jakub
Ignacy (ur. 1797), syn Ignacego oraz potomstwo Józefa, bliżej nieokreślone, o czym ni
żej. W pokoleniu V notowano: trzech synów Kazimierza Hilarego: Antoniego Krescentego, Władysława i Donata; trzech synów Piotra Kazimierza: Kazimierza (ur. 1817),
Antoniego (ur. 1818), i Ignacego Józefa (ur. 1822). Z nich Kazimierz, syn Piotra Kazi
mierza, spłodził trzech synów (VI): Kazimierza Juliana, Józefa i Andrzeja.
Teraz można przejść do potomków Józefa (III), syna Macieja. Z tej linii ma po
chodzić późniejszy biskup kujawsko—kaliski Aleksander Kazimierz Bereśniewicz. Praw
dopodobnie synem wzmiankowanego Józefa byl Kazimierz Józef (IV), ojciec trzech
synów (V): Jana Henryka, właśnie Aleksandra Kazimierza i Adama Piotra. Z nich
Jan Henryk spłodził dwóch synów (VI): Zygmunta Rajmunda (ur. 1866) i Franciszka
(ur. 1868), dorpatczyka, tj. studenta Uniwersytetu w Dorpacie. Franciszek Bereśnie
wicz (22 [w piśmie matki do marszałka powiatowego szawelskiego z 1875: 28] IX [4 X]
1868—1 IV 1931) urodził się w majątku Meszkiany w pow. szawelskim w gub. kowień
skiej (parafia Popielany, 10 włók ziemi). Bliskim krewnym wspomnianego wyżej biskupa
byl nasz dorpatczyk, który najpewniej byl bratankiem, bo na pewno nie bratem, jak po
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dano w Słowniku. Geograficznym. Prawdopodobnie dziad biskupa, czyli Józef, był też pra
dziadem naszego dorpatczyka. Wspomniany Józef miał bowiem syna Kazimierza Jó 
zefa i dwóch wnuków: właśnie Aleksandra Kazimierza i Jana Henryka [LVIA; МАСВ].
Ten ostatni był ojcem dorpatczyka i kupcem [wg AV: szlachcicem, co należy przyjąć],
zm. przed 1875, katolikiem, a matką była Franciszka Horodecka, zm. po 1875. Nasz
dorpatczyk miał sześcioro rodzeństwa, po śmierci ojca wszyscy byli sierotami: Zyg
munt Rajmund (ur. 1866); Benigna (ur. 1857); Jadwiga (ur. 1858); Stefania (ur. 1862); Ju
lia (ur. 1864) i Zofia (ur. 1872). Gimnazjum ukończył w Mitawie, stolicy gub. kurlandzkiej [Szarejko: w Kownie]. Studiował medycynę na Uniwersytecie Dorpackim w latach
1889—1894. Członek Konwentu Polonia z 1811 1889, prawa filistra otrzymał 1811 1895.
W czasie studiów napisał pismo do marszałka powiatowego szawelskiego z 27 lipca
1892 [LATA, k. 80]. Prosił w nim o zaświadczenie o ubóstwie, które pozwoliłoby mu
na zmniejszenie opłat na Uniwersytecie. Dodał, że do dyspozycji ma rocznie 300 rubli,
z czego 200 musi przeznaczyć na koszty studiowania. Po ukończeniu studiów praktyko
wał w Petersburgu w Szpitalu Obuchowskim, w 1905 r. był tu asystentem w oddziale gi
nekologiczno-położniczym. Wtedy działał w Katolickim Tow. Dobroczynności, w jego
kole lekarskim, które nieoficjalnie istniało od 1901 do 1907 r., kiedy utworzono Zwią
zek Polski Lekarzy i Przyrodników. W latach 1906—1913 był też lekarzem teatrów rzą
dowych. Jeszcze na początku 1924 r. przebywał w ówczesnym Leningradzie. W t.r. prze
niósł się do Polski i zamieszkał we wsi Markowszczyzna [?, Szarejko: Morkowszczyzna]
w pow. białostockim, na południowy zachód od Białegostoku. Potem przeniósł się do
Zawiercia na Górnym Śląsku. Tu zmarł. Został pochowany na Cmentarzu Powązkow
skim w Warszawie. Ożenił się z Zofią Lyszczyńską.
[ Ź r ó d ł a : AA 14067; AA, III s. 712; Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie, Konwent Polonia nr 30,
Nekrologi 1925—1944 (klepsydra); AP 1039; EAA, F 402—12—60 (immatrykulacja); AV; Bończa—Kunicki,
s. 90 [w innym miejscu]; Heinrich, s. 133; LVIA, F 708—2—2206, k. 38, 45, 58, 73 i 80 (Dieło o dworianach
Beresniewiczach); MACB, F 160—331 k. 20 (fragment drzewa genealogicznego); SG, T. 6, s. 263; Uruski,
T. 1, s. 148—149. L i t e r a t u r a : Bednarski, s. 62; Demel, s. 438; J. Róziewicz, Polskie środowisko naukowe
гг Petersburgu w latach 1905—1918, [w:] Polsko-rosyjskie yiią yk i społeczno-kulturalne naprtylom ie XIX i XX w.,
Warszawa 1980 s. 197; Szarejko, T. 5, s. 25; Tyla, Uetmdai, s. 125 nr 669].

Zaś wspomniany wyżej biskup Aleksander Kazimierz Bereśniewicz (1823—1902) to
postać wybitna w dziejach tej rodziny: profesor teologii w seminarium duchownym
w Worniach na Żmudzi, rektor Akademii Duchownej w Petersburgu, biskup sufragan
diecezji żmudzkiej, zesłaniec do Mitawy w guberni kurlandzkiej za „opór wobec rozpo
rządzeń rusyfikacyjnych” w 1870 r., administrator diecezji żmudzkiej w 1875 i wresz
cie biskup kujawsko—kaliski (1883—1902). Zmarł we Włocławku i został pochowany
w tamtejszej katedrze [PSB; Encyklopedia Katolicka, T. 2, kol. 282—283].
Swój wywód Bereśniewiczów Michał Brensztejn zaczął od Jana (pokolenie I), dzie
dzica Szołpian i Goniprowa w 1570 r. Jego potomkiem był Łukasz (II [nie mógł być sy
nem Jana z 1570 r., może to pomyłka i w rzeczywistości chodziło o rok 1670?] wzmian
ka z 1701 r.), który miał dwóch synów (III): Piotra (wzmianka z 1759 r.) i Kazimierza,
dziedzica Pojurza Dobkszni w 1701 r. Linię rodziny kontynuował wspomniany Piotr,
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który spłodził trzech synów (IV): Antoniego Jakuba Jana (wzmianki z lat 1759-1783),
Tadeusza Feliksa (1759-1779), bezpotomnego i Macieja (1759-1785). Dalej genealogia
jest podobna do powyższej. Stąd omówię ją krótko. Z wymienionych Antoni Jakub Jan
spłodził trzech synów (V): Franciszka (1779-1791) z synem Kazimierzem Hilarym (VI)
i trzema wnukami (VII): Antonim Krescentym, Władysławem i Donatem; Franciszka
Wincentego (1779-1791), leśniczego, z synem Józefem (1820) i wnukiem Aleksandrem
Rufinem; Józefa z synem Piotrem Kazimierzem i trzema wnukami: Kazimierzem, An
tonim i Ignacym Józefem.
Z kolei brat Antoniego, Maciej (IV), który spłodził trzech synów (V): Ignacego
(wzmianki z lat 1779-1791), Józefa (jw.) i Wincentego (1779), bezpotomnego. Z nich
Ignacy miał syna (VI) Jakuba Ignacego, bezpotomnego. Zaś Józef spłodził pięciu sy
nów (VI): Kazimierza Józefa z trzema synami: Janem Henrykiem, Aleksandrem Kazi
mierzem i Adamem Piotrem; Kazimierza z czterema synami: Antonim Robertem, Józe
fem, Pawiem Piotrem i Robertem; Antoniego Roberta z synem Józefem Grzegorzem
oraz Izydora i Szymona z synem Władysławem [ostatnie trzy imiona napisano po rosyj
sku, a przy ostatnim postawiono znak zapytania] [МАСВ].
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 15; LVIA, F 708—2—2206 (rodowód Bereśniewiczów); MACB,
F 20—5521, F 37—6821 (wywód z 1833 r.); F 84—1878 k. 3; Urzędnicy żmudzcy, nr 1485. L i t e r a t u r a :
Gerboimik, T. 2, s. 255—267; LPŻ, T. 1, s. 236: Beresnevicius; PSB, T. 1, s. 449; Bereśniewicz Aleksander Ka
zimierz; LTruski, T. 1, s. 138—139.

BERK (BERG)
H. WŁASNEGO
T aryf a 16 6 7 roku

Berkowa Wilhelmowa Kjystyna Mokiyecka у wsi sobie yastawnej naywanej Spicie Powiłyupis od Władysła
wa Syemiota prawem yastawnym dyieryone i y; cyęści swej w tej yamiesykującej wsi podĄtdiskich] dymów 17
wpow. widuklewskim. W innym miejscu podano, je tayrayem у Władysławem Syemiotem yastawiła Jendryejowi janitsykiewicyowi wieś Spicie Powiły/pis у 16 dymami w pow. widuklewskim, chodcj wiec o te same do
bra. Zapewne tay wyjęła w yastawfolwark Syylniany y; 8 dymami w pow. wieluńskim od Sebestiana ldgieyki
T aryfa 1 6 9 0 roku

Berk у Zagori Syakinowa ya attestacjągrodu Wysockiego koronnego [dymów] 78
Ród jest pochodzenia niemieckiego, z Inflant, a ściślej z wyspy Ozylii (obecnie Sarema
w Estonii). Nie można wykluczyć, że chodzi tu o innych Bergów.
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII—wiecznych. W 1667 r. była to Kry
styna Mokrzecka, żona Wilhelma Berka. Wzmiankowany w taryfie z 1690 r. Władysław
Franciszek Berg von Carmel (Berk, zm. 1710) pochodził z zamożnego rodu inflanckie
go. Był synem Jana (zm. 1665), wojskowego, starosty rajgrodzkiego, fundatora klasztoru
jezuitów w Schónbergu w Kurlandii. Władysław miał dobra Prazmę w pow. rzeżyckim
w Inflantach Polskich, był dworzaninem pokojowym króla polskiego, pułkownikiem
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JKMci, leśniczym knyszyńskim, dziedzicem Ławska (w parafii Wąsosz w woj. mazo
wieckim) i Siemianki i kasztelanem inflanckim od 1688 r. Przed awansem na kasztelaństwo był ciwunem berżańskim w latach 1682-1687. W 1680 r. ufundował kościół para
fialny w Szakinowie, zapisując mu 27 włók ziemi z poddanymi. W 1690 r. miał jeszcze
3 dymy poddańskie w pow. upickim w Montygajliszkach i Kirkilach. Ożenił się dwu
krotnie: z Marianną Koszkielównąw 1666 r. i z Konstancją Ludingshausen—Wolff, podkomorzanką dorpacką, nie miał dzieci (na nim wymarła ta gałęź rodu).
Ź r ó d ł a : Taryfa woj. trockiego, s. 188; Urzędnicy żmudzcy, nr 147; Wittyg, s. 27 (polemika w sprawie
herbu). L i t e r a t u r a : Manteuffel, s. 14—15; PSB, T. 1, s. 451: Berg Władysław Franciszek; Uruski, T. 1,
s. 141; Yalanćius, s. 140 (tu błędnie: Berts) i 218 (tabela).

BERKINIAŃSKI
T aryf a 16 6 7 roku

Berkiniański Maran Józefowicz na miejscu którego postał spisany iMichał Wertel %Dymajciów dym 1 szla
checki wpow. telsgewskim
Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia odmiejscowego, od miejscowości Berkiniany (lit. Berkinenai), na południowy zachód od Telsz, przy samym mieście i je
ziorze Mastys. Dawniej były to dobra ziemskie, okolica szlachecka i wieś. W pobli
żu znajdowały się wzmiankowane w taryfie 1690 r. Dymajcie. Brak jest tego nazwiska
w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
Źródła:

Skwar, s. 21: Berkena, Berkeniany. L i t e r a t u r a : Gloger, s. 289.

BERNACKI
T aryfa 16 9 0 roku

Beniacki Piotr zWojs-pt-iks-yek pBuskas kalnas [w Kop. 2: Ruszkakałna] wpow. korklańskim dym szla
checki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia słowiańskiego: polskiego (Biernacki) lub ruskiego
(Bjarnacki). Formy te pochodzą od imienia Bernat (Bernard), które jest pochodzenia ger
mańskiego [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko pochodzenia litew
skiego od nazwiska Bernas (ber—i nor—). W herbarzach rodziny tej nie notowano na Żmu
dzi, podobnie jak Biernackich. Może jest to forma spolszczona nazwiska Bernatowicz?
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie z 1690 r.: jedna rodzina w pow. korklań
skim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana. Niemniej jednak
w elekcji króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Warszawie w 1669 r.
uczestniczył Kazimierz Bernacki.
Ź r ó d ł a : Elektorowie królów, s. 5. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 239; Bemackas; Zinkevicius, s. 307: Bernas.
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BERNAT ZOB. BERNATOWICZ
BERNATOW ICZ
H. AICSZAIC, LELIWA, LUBICZ, PRAWDZIC
P opis 16 2 1 roku

Bematou'ic^Adam ^нс-^esĄnikami] na pod^tzóka\ koń 1 wpow. żprańskim imedyngiańskim
T aryfa 16 67 roku

Bernatom Kataryna na miejscu Jerzego Bernata ma!żonka р Каир dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
Bernatowicz Dawid z Spylan dym 1 szlachecki w pow. be/pańskim
Bematowicpjan na miejscu Mikołaja Bernatowicza rodzica swe[go] z Kretkomp dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Bernatowicz Jerpy, na którego miejscu został spisany Jerpy Girdowicz pMespkiów dym 1 szlachecki w pow.
M. Dyrwian
Bematowicpjerpy, od którego Dawid Konteyko kupił dym 1 szlachecki w pow. wiesptiia/iskim
BematowicpPaweł na miejscu Hrehorego Bernatowicza rodzica swego i odKapimieiya Janonicpą pDretkompia
spadły dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Bernatonicp Wacław z [S\lipytpekpoĄd]ańskie dymy 2 w pow. retowskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bematowiczjan pSłapów wpow. retowskim [dym\ poddański 1
Bematowiczjan z Spylan w pow. bezpańskim dym szlachecki 1
Bematowicpjópef p Spylan w pow. be/pańskim dym szlachecki 1
Bernatowicz Kapźmierp ZZarwicp pjanowdowa wpow. korspęwskim w zastawie od Katarzyny Szotowej i syna
je j dym poddański 1
BernatonicpMikotaj pokolicy Kretkompia wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Bernatowicz Stanisław>na miejscu rodpica [z Pobolów Wielkiego Gojżewa w pow. wilkiskim?] dym
szlachecki 1
Bernatowicz Stefan na miejscu Mikołaja i Jerpego Bernatowiczów z Kretkompia w pow. wilkiskim dym szla
checki 1
BernatonicpMardn JurewicppKonpióww.pow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
Nazwisko rodziny to patroniroik od imienia Biernat (Bernat), co jest polskim zdrob
nieniem imienia Bernard, pochodzenia germańskiego. Może być również pochodzenia
ruskiego. Prawdopodobnie tego imienia dotyczy informacja Jürate Cimnaite o Bernar
dzie, który w popisie wojskowym 1528 r. został użyty na Żmudzi tylko 6 razy (0,4%), co
wskazuje na małą. popularność tego imienia.
Na Żmudzi znani są od popisu wojskowego 1528 r. Pomijając Bernatów i trzy
wdowy Bernatowe, spisano wówczas dziewięciu bojarów Bernatowiczów we włościach:
Bogdana w wilkiskiej, Wojtiecha w widuklewskiej, Wojtka w ejragolskiej i kroskiej, MaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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tieja w wilkiskiej, Mackę w rosieńskiej, Romana w jaswońskiej, Juragę w ejragolskiej iju rewąw rosieńskiej. Zatem mieszkali oni w sześciu włościach, głównie w wilkiskiej, ejra
golskiej i rosieńskiej (po 2).
W 1541 r. notowano jeszcze bojara wielońskiego we włości żosieckiej lub sąsiedniej
(część nadniewiaska) Bogdana Bernatowicza [Istori/os satónią tyrimaĄ.
W kolejnym popisie 1567 r. spisano m. in. następujących Bernatowiczów: Jana, któ
ry wystawił 2 konie we włości powondeńskiej i korklańskiej; Jakuba na jednym koniu we
włości korszewskiej; Jan na jednym koniu tamże. Ten ostatni jest zapewne tożsamy z Ja
nem Bernatajciem, bojarem korszewskim, wzmiankowanym w 1562 r. i mieszkającym
koło sioła hospodarskiego Preny [AWAK],
Więcej informacji o rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w Wykorzy
stano tylko te, które znajdują potwierdzenie w taryfie 1690 r., choć z jednym wyjątkiem
o Rezgołach i Bernatowiczach. W 1580 r. Bieniul Bernatowicz darował córce Małgorecie i jej mężowi Juremu Jagminowiczowi majętność Kretkompy we włości wilkiskiej,
koło Wilkii. W 1593 r. Jan Bałtromiejewicz Bernatowicz zastawił „dworec” Kretkompy
w tej włości. W 1595 r. Stanisław Bernatowicz kupił część majętności Radwołojti „abo
Gojżowo” [we włości wilkiskiej]. Rok i dwa lata później kupił on znów część tej ma
jętności. W 1588 r. Andrej Stanisławowicz Bernatowicz z żonąGendrutąTomaszowną
mieszkał w Ojkszach [tj. Ejkście] we włości wilkiskiej, koło rzeki Łazdony. W 1596 r.
Andrej i Jan Stanisławowicze Bernatowicze kupili grunt w Drowdwiłowiczach we wło
ści wilkiskiej. W taryfie 1690 r. w pow. wilkiskim byli notowani zarówno w Eretkompiach, jak i Pobolu Wielkim Gojżewie.
W 1586 r. Szczefan Bernatowicz kupił połowę majętności Gielegiry i ziemię Szłażyszki między siołami Olsem i Kotszajtie [we włości retowskiej]. W taryfie 1690 r. spi
sano Jana Bernnatowicza w Ślazach w pow. retowskim.
Interesującą jest jeszcze jedna informacja. W 1593 r. Jakub Bernatowicz [Rezgoł]
pogodził się ze swymi bratankami (zob. niżej): Janem i Adamem Janowiczami Berna
towiczami w sprawie gruntów: dał im 4 pustosze w majętności Miłżowiany [we włości
widuklewskiej], a dostał część majętności Konczelgiszki [Konczengiszki] we włości kor
szewskiej. W 1595 r. sprzedał on swoim bratankom część poddanych w Powortiu w Piłsudach we włości korszewskiej. W tym ostatnim miejscu został nazwany Rezgołem,
a jego bratankowie — Bernatowiczami. Jest to więc ród Rezgoła. Synem wspomnianego
Jakuba pewnie byl Jan Jakubowicz Bernatowicz, który w 1598 r. darował żonie Katerinie Stanisławownie Gondrowicz majętność Miłżowiany we włości kroskiej [sic].
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zawarto wiele informacji o Berna
towiczach. Mieszkali oni w 13 włościach, w tym szczególnie licznie byli prezentowani
w: wilkiskiej, widuklewskiej, wielońskiej i kilku innych. We włości wilkiskiej byli notowa
ni m.in. w Eretkompiu, co potwierdzają późniejsze taryfy z lat 1667 i 1690. Trzeba też
zwrócić uwagę na związek Bernatowiczów z rodem Rezgoła (zob.).
W popisie 1621 r. spisano tylko jedną rodzinę Adama Bernatowicza w pow. żorańskim i medyngiańskim, co powtórzył Kojałowicz w swoim herbarzu. Znów w 1655 r.
pojawił się Wacław Bernatowicz, uczestnik unii kiejdańskiej ze Szwecją. Najpewniej jest
tożsamy z Wacławem z 1667 r., mieszkającym w pow. retowskim w Sliżyszkach i mają
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cym 2 dymy poddańskie. W taryfie z tego roku spisano 7 rodzin, z których prawie żadna
nie miała poddanych (oprócz wyżej wymienionego). Mieszkali oni w sześciu powiatach,
ale głównie w wilkiskim (2), w pozostałych pojedynczo: berżańskim, medyngiańskim,
Małych Dyrwian, wieszwiańskim i retowskim.
W taryfie z 1690 r. spisano 8 rodzin. Najwięcej z nich mieszkało w pow. wilkiskim
w dwóch okolicach szlacheckich: Kretkompiach i Pobolach Wielkim Gojżewie (3). Pozo
stali mieszkali w pow. berżańskim (2 rodziny w Szylanach) oraz pojedynczo w korszewskim, retowskim i medyngiańskim. Tylko dwóch z nich miało po jednym dymie chłop
skim, pozostali nie mieli poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Bernatowiczów herbu Pod
kowa (z gwiazdą w środku). Podał informację o Bernatowiczach Giesztowtach z Kretkompia, którzy wynieśli się ze Żmudzi na Podole na podstawie herbarza Wielądka,
który korzystał z ich genealogii wpisanej do ksiąg grodu kamienieckiego w 1788 r. Pro
toplastą rodziny był Jan Giesztowt Bernatowicz (pokolenie II), syn Mikołaja (T), dzie
dzic Kretkompia. Ojcował on czterem synom (III): Bartłomiejowi, Walentemu, Micha
łowi i Mikołajowi. Pierwsi trzej sprzedali swoje części dóbr bratu Mikołajowi w latach
1683—1688. Z wymienionych Walenty wyniósł się ze Żmudzi i osiadł w województwie
trockim. Pominięto dalszą genealogię tej gałęzi. Z kolei wspomniany wyżej Michał (III)
spłodził z żoną Gineytówną syna Jana (IV). Ten z Wiszniewskiej wydał na świat syna
Tomasza (V), który sprzedał Kretkompie i posiadał folwark Rustejkowszczyzna. Miał
żonę Goyżewską i dwóch synów (VI): Józefa i Jerzego.
W herbarzach stosunkowo dużo informacji zachowało się o Bernatowiczach
z Kretkompia, okolicy szlacheckiej nad Niemnem, koło Wilkii, miasteczka powiatowe
go w południowo-wschodniej Żmudzi. Formalnie według herbów można wyodrębnić
3 rodziny Bernatowiczów z Kretkompów: herbu Leliwa, Lubicz i Prawdzie. Prawdopo
dobnie był to jeden ród.
Tak więc Bernatowicze h. Leliwa: w 1686 r. wzmiankowano Jana, dziedzica Kret
kompia, potem jego syna Walentego, dziedzica Kretkompia, Kurciszek i Kłodna
w 1707 r. i wnuka Jana, dziedzica dóbr Gurby [Pułaski: Gurty], który walczył ze Szwe
dami w latach 1702-1709. Syn wspomnianego Jana, czyli Dominik, miał syna Toma
sza, stolnika witebskiego w 1783 r., który był generalnym plenipotentem księcia Adama
Kazimierza Czartoryskiego, generała ziem podolskich. Właśnie Tomasz przeniósł się
na Podole, do pow Winnickiego, gdzie zostali później wylegitymowani ze szlachectwa
[Pułaski]. Tych Bernatowiczów nie da się związać ze znanymi z taryfy dymów z 1690 r.
Bernatowicze herbu Lubicz wiążą się z Janem, synem Mikołaja (pokolenie I i II),
dziedzicem Kretkompia z 1683 r. Miał on czterech synów (III): Bartłomieja; Walentego,
którego dzieci posiadali Bendry i Beniuny; Michała i Mikołaja, dziedzica dóbr Kretkom
pie w 1700 r., żonatego z Anną Gintowt i mającego syna Tomasza (IV), który kontynu
ował tę linię rodziny. Wspomnianego tu Mikołaja należy wiązać z Mikołajem, znanym
z taryfy z 1690 r., ale nie wiadomo którym (było ich dwóch w Kretkompiu).
Trzecia rodzina Bernatowiczów z Kretkompia miała herb Prawdzie. Wiąże się ich
z Bartłomiejem (zm. 1721), synem Mikołaja, dziedzicem Kretkompia z 1689 r. [Uruski],
który w 1701 miał zostać cześnikiem inflanckim i posiadał dobra Podegienie w pow.
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wiłkomierskim od Wołodkiewiczów [Ciechanowicz]. Najpewniej ów Bartłomiej jest
tożsamy z Bartłomiejem, synem Jana herbu Lubicz. Po śmierci wspomnianego Bartło
mieja jego dobra przejął syn Jerzy, potem wnukowie: Józef i Kazimierz, każdy z nich
miał potomków, którzy dożyli XIX w. i zostali wylegitymowani ze szlachectwa.
Wszystkie te informacje są dość podobne do siebie. Genealogię Bernatowiczów
z Kretkompia można uporządkować na podstawie danych wpisanych do księgi ziem
skiej kowieńskiej w 1787 r., które wykorzystał Wielądko w swoim herbarzu. Przodkiem
został uznany Jan Giesztowt Bernatowicz (pokolenie II), syn Mikołaja (pokolenie Г).
Wzmiankowano o nim jako właścicielu Kretkompiów w pow. wilkiskim w latach 1683—
1690. Spłodził on czterech synów (III): Bartłomieja, Walentego, Michała i Mikołaja.
Pierwszy z nich w 1683 r. sprzedał swoją część dóbr kretkompskich bratu Mikołajowi
i nic bliższego o nim nie wiadomo. Jego brat Walenty ma znacznie bogatsze curriculum
vitae. Po sprzedaniu swojej części wspomnianych dóbr przeniósł się do województwa
trockiego, tam ożenił się i nabył dobra Kurciniszki. Jego potomstwo pozostało w tym
województwie z wyjątkiem wnuka Tomasza, który przeniósł się na Podole. Z kolei trze
ci brat, czyli Michał, także wyprzedał się z dóbr ziemskich i zniknął z genealogii rodzi
ny. Ostatni brat, Mikołaj, który skupił w swoim ręku Kretkompy, kontynuował linię ro
dziny na Żmudzi. Ożenił sie z Gineytówną, z którą spłodził jednego syna — Jana (IV).
Ten ożenił sie z Wiszniewską, która dala mu jednego syna o imieniu Tomasz i dwie
córki (V): Katarzynę, żonę Wołka i Magdalenę „w panieństwie będącą”. Wspomniany
Tomasz ożenił się z Goyżewską, sprzedał rodzinne Kretkompy Tyszkiewiczowi i ku
pił folwark Rustajkowszczyznę [raczej Rustejkowszczyznę w pow. wilkiskim] na Żmu
dzi. Tam spłodził dwóch synów (VI): Józefa i Jerzego, małoletnich w 1789 r. [Niesiecki;
wersja skrócona: Uruski, s. 145]. W tej genealogii zwraca uwagę jej wiarygodność oraz
wzmianka o podwójnym nazwisku Giesztowt Bernatowicz. Prawdopodobnie pierwsza
część tego nazwiska — Giesztowt — to przydawka pochodzeniowa. Należy dodać, że
do Gieysztowtów nawiązywali jeszcze Skowzgirdowie (zob.).
Zachowały się wywody pochodzenia dwóch dalszych rodzin Bernatowiczów.
Pierwszy to wywód rodziny herbu Akszak z 1807 r. Przodkiem tej rodziny uznano Wa
cława Bernatowicza, ojca Jana (pokolenie I i II). W 1648 r. posiadał on dobra Sliaże
Dowsiny. Dane te są wiarygodne. W taryfie 1667 r. spisano bowiem Wacława Bernato
wicza w Sliżyszkach w pow. retowskim. W 1690 r. tamże (w Ślazach) mieszkał Jan. Wia
domo, że wspomniani Karol i Michał Bernatowicze posiadali Sliaże Dowsiny w 1761 r.
W 1792 r. Michał Bernatowicz sprzedał te dobra.
Wracam do protoplasty rodziny Wacława, który miał syna Jana (II), wnuka Karo
la (III) i prawnuka Michała (IV), ojca dwóch synów (V): Władysława i Michała. Pierw
szy z nich spłodził trzech synów (VI): Jana Tomasza z synem Kazimierzem Aleksan
drem (ur. 1829; VII), Onufrego z synem Wincentym (ur. 1858; VII) i Karola Anzelma.
Jego brat Michał (V) miał dwóch synów (VI): Marcina i Jana Franciszka (ur. 1804).
Z nich pierwszy spłodził syna Ludwika (ur. 1823; VII), ojca Wincentego (ur. 1864; VIII)
[LVIA, F 391-8-2565, k. 58].
Drugi wywód dotyczy Bernatowiczów, niemających herbu, z 1798 r. Przodkiem
rodziny był Jerzy Bernatowicz, syn Dawida (pokolenie I i II). W 1715 r. zapisał on doDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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bra Szylany swojemu synowi Janowi Antoniemu (III). Ten ostatni w 1771 r. przekazał
te dobra swojemu bratu Władysławowi. Następne, IV pokolenie tworzył Andrzej, oj
ciec trzech synów (V): Tomasza (ur. 1782), Franciszka Ignacego (ur. 1786) i Onufrego
Rafała Franciszka Tadeusza (czteroimiennego) (ur. 1804). Pierwszy z nich miał trzech
synów (VI): Andrzeja Onufrego (ur. 1799), Józefa (ur. 1804) i Franciszka (ur. 1811).
Z kolei jego brat Franciszek Ignacy spłodził dwóch synów (VI): Bartłomieja Stanisła
wa Franciszka (ur. 1815) i Józefa (ur. 1818). Ostatni z braci czworga imion (V) zostawił
po sobie trzech synów (VI): Aleksandra Ignacego (ur. 1830), Edwarda Leona (ur. 1833)
i Mieczysława Apolinarego Michała (ur. 1834).
Następne, VII pokolenie należało do: pięciu synów Andrzeja Onufrego: Adam
(ur. 1830), Józef (ur. 1832), Witold (ur. 1835), Jan (ur. 1848) i Henryk Michał (ur. 1858)
oraz syna Franciszka — Jan (ur. 1846), ojciec sześciu synów (VIII): Antoniego (ur. 1881),
Józefa (ur. 1883), Jana (ur. 1885), Wiktora (ur. 1888), Stanisława (ur. 1891) i Władysła
wa (ur. 1896).
I te dane wydają się wiarygodne. Wiadomo bowiem, że Dawid Bernatowicz (poko
lenie I) był właścicielem Szylan w pow. berżańskim w 1667 r. W kolejnej taryfie z 1690 r.
notowano w tych dobrach Jana i Józefa, prawdopodobnie synów Dawida; wątpliwości
nie ma w odniesieniu do Jerzego [LVIA, F 391-8—2565, k. 64].
W 1819 r. wywiedli się Barnatowicze herbu Prawdzie. Ich protoplastą został Jan
Bernatowicz (pokolenie I), „nadpradziad” [czyli prapradziad] wywodzącego się. Posia
dał on majętność Kretkompie w pow. wilkiskim, którą zostawił swoim synom (II): Bar
tłomiejowi i Mikołajowi. Pierwszy z nich sprzedał swoją schedę bratu w 1683 r. i zajął
się dzierżawą różnych majątków. Ożenił się z Anną Baletkiewiczówną [może jednak
Butkiewiczówną], z którą powołał do życia syna Jana Andrzeja (ur. 1691; III, metry
ka z kościoła smilgowskiego). Ten ożenił się z Heleną Rymwidówną Mickiewiczówną
i „zpłodził synów dwóch” (IV): Józefa (ur. 1721), starostę bernatańskiego, i Kazimie
rza (ur. 1723). Z wymienionych Józef ożenił się z Katarzyną z domu Degeniów i wydał
na świat syna Mikołaja (ur. 1743; V). Dzierżawił folwark Żucie (?) na Żmudzi w parafii
Nowe Żagory. Po raz drugi ożenił się z Agatą Rubażewiczówną, która dała mu trzech
synów (V): Jerzego (ur. 1772), Ignacego (ur. 1777) i Jana (ur. 1780). Następnie przeniósł
się do powiatu wiłkomierskiego, gdzie wspomniana Agata obdarowała go jeszcze trze
ma synami: Bartłomiejem (ur. 1781), Wincentym (ur. 1784) i Nikodemem (ur. 1786).
Tak więc miał siedmiu synów zrodzonych z dwóch żon w latach 1743—1780. Najstarszy
z nich Mikołaj wybrał stan duchowny i został plebanem skopiskim [w diecezji wileń
skiej], zmarł przed omawianym wywodem. Następny z braci, Józef, był komornikiem
pow. wiłkomierskiego w 1802 r. Jego brat Ignacy doczekał się syna Kazimierza, a ko
lejny brat Jan „nie wiadomo, gdzie jak się obraca”. Z kolei Bartłomiej wybrał stan du
chowny i jest obecnie [w 1819 r.] wikarym w parafii oniksztyńskiej. Najmłodsi bracia,
czyli Wincenty i Nikodem, służyli u hrabiów Tyzenhauzów.
Z kolei brat Józefa — Kazimierz (IV) ożenił się z Magdaleną Dobkiewiczówną dzierżawił majątek Dylbinie (?), pewnie w parafii Nowe Żagory. Po sobie zostawił
trzech synów (V): Michała (ur. 1747), Kazimierza (ur. 1753) i Józefa (ur. 1756). Z nich
Michał miał syna Macieja (ur. 1773), a jego brat Kazimierz spłodził także syna Macieja
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[czy to nie pomyłka i nie chodzi o Michała, o którym jest dalej mowa?] (ur. 1779) [LVIA,
F 391-8-2596].
Ź r ó d ł a : ЛЩ zjaydów, T. 2, s. 305; AWAK, T. 25, s. 46^18; Dworzecki Bohdanowicz, k. 15—16; Istorijos
śaltinią tyrimai, T. 3, s. 186; Kojałowicz, Nomenclator; s. 20; LVIA, F 391—8—2565, k. 58, 64, F 391—8—2596,
k. 67-72; Niesiecki, T. 10, s. 14-16 (genealogia); ODVCA, vyp. 1, s. 20-316, 58-250, 92-77, 95-122, 139—
210,146-332, 157-95, 181-29, 195-23; vyp. 2, s. 12-185, 48-164, 86-29, 128-400, 135-506; vyp. 3, s. 5414 i 17) 61-127 i 128, 70-37, 84-256, 86-295, 87-301, 90-2, 99-10, 107-145 i 147, 111-211, 119-343,
120-357 i 358, 143-332 i 334; vyp. 4, k. 8-55, 75-137, 122-100, 128-140, 200-204, 228-179, 309-147;
vyp. 5, k. 20-148, 45-340, 67-507, 83-114, 119-389, 137-125, 168-359, 187-510, 189-7, 229-3; Perapis
1528 r , s. 196—197; Popis 1567 r , kol. 1263, 1335, 1336. L i t e r a t u r a : Bubak, s. 56—57; Ciechanowicz,
Rody, T. 2, s. 66; Ćimnaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 239—240: Bematavicius, Bemotas, Bemotavicius; Pułaski, T. 1,
s. 6—7; Uruski, T. 1, s. 144—145 (genealogia).

BERNIKOWICZ
T aryfa 16 67 roku

BemikomczJan Krpyszpfomcz na miejscu rodzica swego Kryyszpfa Beruiкошена z Каир dym 1 szlachecki
wpow. medyngiańskim
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia germańskiego Bernard, które zostało
zdrobnione w języku polskim na Bernik [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, to nazwisko
litewskie, utworzone od formy Bernas (Ber—i nor—), czyli członu pierwszego i począt
ku drugiego.
Nazwisko rzadko występuje w polskich herbarzach. Zanotowano je tylko w taryfie
1667 r. w pow. medyngiańskim w Kawpach, gdzie notowano również Bernatowiczów
(zob.), być może, spokrewnionych z nimi.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 239: Bemikas, Bemikevicius; Zinkevicius, s. 307: Bernas.

BERTASZEWICZ
T aryfa 16 67 roku

Bertasyewicz Ka-gimiery Zygmontowicz на miejscu ojca swe\go] Zygmonta Bartesyenicya [sic] ~Kolan dym 1
sylachecki w pow. wielońskim
BertoszewiczMikołaj WPjciechowiczzKondrafowicz dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Nazwisko rodziny nie musi być obocznością nazwiska Bartoszewicz jak niektórzy uwa
żają [LPŻ], Może być bowiem pochodzenia odmiejscowego, od Bertaszunów (Bartaszunów), miejscowości w polu Lawdy, nad rzekami: Gordup, Kłampunia i Wilbizdis
[Slovar], Skądinąd wiadomo, że jeszcze w taryfie 1690 r. notowano: Bartaszuny Kirkiły
i Bertaszuny w pow. wielońskim. Miejscowość ta nie istnieje dzisiaj, ale w świetle powyż
szych danych można ją zlokalizować kolo miasteczka Pacunele na południowy wschód
od Bejsagoły, ściślej — na zachód odeń, gdzie jeszcze w XIX w. notowano okolicę szłaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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checką Kirkiły [Trzywiorstówka]. Tam też płynęły rzeczki (nazwy współczesne): Garduva (Gordup), Liaude (Liawda) i Wilbiże (Wilbizdis).
Bertaszewiczów i Bertoszów notowano już w popisie wojskowym W Ks. Litew
skiego z 1528 r. Pomijając Bertoszów, można wymienić dwóch Bertaszewiczów: Wojtiecha we włości jaswońskiej i Flerijana w rosieńskiej.
W aktach ziemskich żmudzkich pod 1590 r. zanotowano, że Mikołaj Jurewicz Janowicz Bartaszunow [sic] sprzedał Bartoszewiczom „otczyznę” w polu Bartaszuny we
włości wielońskiej.
Notowano ich jeszcze w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wilkiskim i wielońskim,
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nie utytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 2, s. 84—3; Perapis 1528 i\, s. 197; Skwar, s. 21: Bertasevici i in. L i t e r a t u r a :
LPŻ, T. 1, s. 241: Hcrlascvicius (odsyłacz do: Bartoszewicz), s. 202: Bartasevicius.

BERYK ZOB. BYRYK
BERZAŃ SKI (BERZAŃSKI)
H. ŁABĘDŹ, POMIAN
P opis 1 6 2 1 roku

Berpański Jan p »qyffjnikami] po kozacku koń 1 wpow. wilkiskim
Klowsut Augustyn y;//qyr/Jnikami] napod^tzókn] koń 1 w pow. wielońskim
T aryfa 16 67 roku

Berpańska Krpysptofowa Anna Juspkienicpówna [na miejscu] Samuela Juspjdewicpa brata rodponego małponka swe\go] mieniła chorego dym 1 barpo spustospa/y p Sokmed spłachetki w pow. tendpiagolskim
Berpański Aleksander, na miejscu którego posta! spisany AleksanderJanowicp p Berp [z] pastauy ogrodnicgy
dym 1 wpow. nielońskim
Berpański Baker Stefanonicp na miejscu Stefana Berpańskiego rodpica swego p Dymajaów dym 1 spłachetki
w pow. telspewskim
Berpański Daniel p Berp dym 1 splachecki w pow. nielońskim
Berpański Daniel p Rustejkowicp dym 1 splachecki w pow. nielońskim
Berpański Jan Jakubonicp na miejscu Jakuba Berpańskie[go] rodpica swego y; Berp dym 1 splachecki w pow.
nielońskim
Berpański Jan y; Berp pagrodników dymy 3 wpow. wielońskim
Berpański Jan y; Ongir dym 1 splachecki w pow. jaswońskim
Berpański J ery na miejscu Kaspra Berpańskie\go] rodpica swe[go] pjunowicp dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
Berpański Konstanty p Berp pagrodnicpy dym 1, a drugi dym p Lawdy podjdjański, ogółem dymy 2 w pow.
nielońskim
Berpański Krpysptof pMisiun dym 1 splachecki wpow. nielońskim
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Bergański Krgysgtof rodzic, na miejscu którego postał spisany Krgysgtof Domat g Berg dym 1 szlachecki
n>pon>. melońskim
Bergański Krgysgtojf [sic] Janowicg na miejscu ojca swe[go] Jana Hrehorouicga Bergańskiego z Gintylów dym
1 szlachecki w pow. telszęwskim
Bergański Mańasg na miejscu Malchera Kontryma z Towdów. A z okolicy Dymajaów na miejscu Balcera Dymowicga i Matiasza Dargiewicgapoddański dym 1 w pow. telszęwskim
BergańskiMikołaj HrehorowicgMardnowicg na miejscu Hrehorego Marńnoniczą Bergańskiego [GB: pew
nie ojca] z Tarudów dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Berganski Mikołaj, na miejscu którego gostal spisany Mikołaj Rukiewicg Z Nadań i z kupli od Ambrogeja
Mickiewicza dym podd{ański] i gagroĄniczy], ogółem dymy 2 w pow. kroskim
Bergański Stanisław na miejscu Marana Bergańskiego z Berg dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Bergański Stefan Jurewicz na tnljscu Jergego Bergańskiego rodgica swe[go] g Dymajaów poddański dym 1
wpow. telszęwskim
Bergański Władysław dym 1 zfołowiy imienicga swe[go] Berg a gdrugiejpoloniy tego imienicga zastawnym
prawem u Aleksandra Janowicza będącej dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Berjanski Wojdech, na miejscu którego gostal spisany Gabriel Adamowicz Z ^ert сЬт 1 szlachecki w pow.
wielońskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Bergański Andrzej gSudmontów w pow. korsgewskim dym szlachecki 1
Bergabski Dawid g Powodokść wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Bergański Jan g Tarudów [w Kop. 1 chyba błędnie: Tawcie] Rajniszęk wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Bergański Jergy gjunowicg wpow. ejragolskim dym szlachecki 1
Bergański Kagimierg g bratem gMisiewicgów w pow. melońskim dym szlachecki 1
Bergański Konstanty g Berg wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Bergański Krgysgtof na miejscu którego zpstał spisany Andrgej Kukiewicg g Gintiłów w pow. telsgęwskim
[dym] sglachecki 1
Bergański Mathiasg na którego miejscu został spisany Kagimierg Sarwid g Dymajaów w pow. telszęwskim
[dym] sglachecki 1
Bergański Matiasg na miejscu rodgica g Towdów wpow. telszęwskim [dym] sglachecki 1
Bergański Samuel na miejscu Adamowicga gKa/p wpow. medyngiańskim [dym\poddański 1
Bergański Stefan g Klausgcg [w Kop. 1: Berżański Klausucz] g Rustejkonicg w pow. melońskim dym
sglachecki 1
Bergański Władysław g Berg wpow. wiehńskim dym sglachecki 1
Nazwisko rodziny może pochodzić od litewskiego słowa bergas, czyli „brzoza” [LPZ].
Nazwisko jest jednak pochodzenia odmiejscowego, od miejscowości Berże (lit. Berze).
Na Żmudzi były przynajmniej dwie znane miejscowości o tej nazwie: Berże w pow. wie
lońskim i powondeńskim. Obie były okolicami szlacheckimi. Pierwsze leżały na pół
noc od Datnowa, przy tzw. Akademii [nazwa XX—wieczna, nawiązuje do istniejącej tam
Akademii Rolniczej z lat 1924—1945]. Dawniej był to trakt datnowski w pow. wieloń
skim, a w XIX w. w pow i guberni kowieńskiej, w gminie Kiejdany. Jeszcze w końcu
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XIX w. mieszkali tu: Babiańscy (209 dziesięcin ziemi), Chodkiewiczowie (76), Neurandowie (220) i Rogowscy (138) [SG].
Z kolei drugie Berże leżały w pow. powondeńskim, w XIX w. w pow. telszewskim
w gminie Wornie. Leżały one na południe od Worni, przy drodze do Kołtynian. W koń
cu XIX w. mieszkali tu liczni szlachcice: Dąbrowscy (50 dziesięcin), Bitowtowie (336),
Szołtmirowie (85), Gołkontowie (461), Bucewiczowie (239), Montwiłłowie (49) i Lilejkowie (30), zwani włościanami [SG].
Nazwisko rodu pochodzi od miejscowości Berżany na Żmudzi według Kojałowicza. Ich przodkiem był Kławsuć, jeden z potomków Giedymina, ściślej od Goligunta
znanego z unii horodelskiej 1413 r., zdaniem tego badacza. Znał on dwóch Berżańskich: Jana koło 1621 r., który prawdopodobnie był elektorem króla polskiego Włady
sława IV w 1632 r. oraz Stanisława, dworzanina i żołnierza Ossolińskiego, starosty stobnickiego, pod Zborowem [w 1649 r.].
Na Żmudzi Berżańscy pojawili się dopiero w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1580 r. Jan Mikołajewicz Berżański z żoną Haleną Mikołajewną Butkowicz sprze
dał „dworec” w polu Owszonty we włości rosieńskiej, koło rzeki Łukny. Tenże przed
1590 r. dał włókę ziemi w Owszontach z tytułu sprawy karnej — zabicia Stanisława Simonowicza.
W 1586 r. Bałtromiej Berżański kupił część gruntów Poregietie w Narejkowiczach
we włości wielońskiej.
W 1592 r. Stanisław Bałtromiejewicz Martinowicz Klowsut-Berżański pogodził się
z Zofią Liulewną w sprawie niewymienionej z nazwy „otczizny”. Chyba tenże (jako Stani
sław Bałtromiejewicz Berżański) w 1596 r. sprzedał majętność Pakujkole we włości wieloń
skiej, nad rzeką Kojkolem. Zaś w 1598 r. wraz z bratem Szymonem kupił majętność w polu
Berżańskim i w polu Narejkowiczy we włości wielońskiej od Jana Jurewicza Klowsuta Berżańskiego. Znów w 1599 r. kupił część majętności Berże w tej włości. W 1600 r. sprzedał
majętność Dawkszajtie nad rzeką Niewiażą [pewnie we włości wielońskiej].
W 1598 r. Szymon Janowicz Kławsutis sprzedał niwę Piewnie nad rzeką Kujkołą
we włości wielońskiej Juremu Janowiczowi Klawsutiu Berżańskiemu.
W 1599 r. Florian Martinowicz Berżański kupił część majętności w polu Berże we
włości wielońskiej.
W niedatowanym dokumencie Józef Berżański sprzedał majętność Janowdowo
Stanisławowi Berżańskiemu. W 1599 r. Józef Mikołajewicz Berżański sprzedał ww ma
jętność Berże w polu Berże we włości wielońskiej.
W sumie według akt ziemskich żmudzkich XVI w. Berżańscy w końcu XVI w.
mieszkali głównie we włości wielońskiej: w Berżach, Pakujkolu i Narejkowiczach. Byli
też we włości rosieńskiej. Uwagę zwraca to, że niektórzy Berżańscy używali podwójne
go nazwiska Kłowsut Berżański.
W 1621 r. spisano ich w pow. wilkiskim i wielońskim (Kłowsut). Z kolei podczas
Potopu w 1655 r. Jan, Mikołaj, Piotr i Stanisław Berżańscy podpisali unię kiejdańską ze
Szwecją. Tu chyba trzeba dołączyć Daniela „Bierżańskiego”, który uczestniczył w kon
federacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej w Szadowie w kwietniu 1656 r. Kilku Danielów Berżańskich notowano bowiem w taryfie 1667 r.
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W taryfie 1667 r. spisano 20 rodzin, mieszkających głównie w pow. wielońskim (11)
i telszewskim (4), rzadziej w kroskim (2) i pojedynczo w: tendziagolskim, jaswońskim
i ejragolskim. Z nich 6 miało poddanych: od jednego do trzech. W Taruciach w pow.
berżańskim zanotowano trzy pokolenia Berżańskich: 1. Marcin. 2. Hrehory. 3. Mikołaj.
W taryfie z 1690 r. spisano 12 rodzin Berżańskich, z których najwięcej (4) mieszkało
w pow. wielońskim, w okolicach szlacheckich: Berżach, Misiewiczach i Rustejkowiczach.
Pozostali mieszkali w pobliskim pow. ejragolskim (1) oraz w dalszych: telszewskim (3)
i kroskim (2) oraz pojedynczo w korszewskim i medyngiańskim. Prawie żadna (10 na
12 rodzin) nie miała poddanych. Słusznie więc stwierdził Seweryn Uruski, że Berżańscy
„nie byli nigdy zamożnymi i po większej części należeli do szlachty zagrodowej”.
Jeden z Berżańskich w 1690 r. używał przydomka Klausuć (Kławsuć, Klausucz),
który ma nawiązywać do bojara o tym imieniu, pochodzącego jeszcze z czasów przed
unią horodelską z 1413 r. Dzieje rodu Kłausucia przedstawił swego czasu Jan Glinka,
według którego był to ród żmudzki, którego przodek Klausuć żył ok. 1300 r. Później
przenieśli się do Wawerki w pow. lidzkim, ale zachowali „trwale i bliskie stosunki” ze
swą „ściślejszą ojczyzną”, czyli Żmudzią. Niestety, brak jest bardziej przekonujących do
wodów dla uzasadnienia tej tezy. W każdym razie wiadomo, że w końcu XV w niejaki
Kłowsutis otrzymał niewielkie nadanie na Żmudzi w formie rodziny poddanych („se
rnica”) [LM].
Więcej wiadomo o Kłausuciach z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. Jan
Mikolajewicz Kłowsutis ożenił się z HalenąMiko!ajewnąButkiewicz, która wniosła mu
czworo poddanych.
W 1589 r. Baltromiej Martinowicz Bortkiewicz Kłowsutis kupił 3 kawałki ziemi
Szoki w Berżanach we włości wielońskiej [w tekście błędnie: berżańskiej] od Jana Ju
rewicza Bortkowicza Klowsutisa. W roku następnym Baltromiej Martinowicz Klawsutis zapisał żonie Zofii Liulewnie część majętności w Berżach we włości wielońskiej.
Miał on syna Stanisława Bałtromiejewicza Martinowicza Kłowsutia Berżańskiego, któ
ry w 1592 r. prowadził spór sądowy z Zofią Liulewną o „otczyznę”. Pisano o nim wy
żej. W 1598 r. Jan Jurewicz Kłowsut Berżański sprzedał majętność w polu Berżańskim
i pole Narejkowiczy we włości wielońskiej Stanisławowi i Szymonowi Bałtromiejewiczom Berżańskim. Ta linia Berżańskich Kłausuciów była więc następująca: 1. Kłausut.
2. Bortko. 3. Marcin i Juri. 4. Bartłomiej i Florian Martinowicze, Jan Jurewicz, może
jeszcze Stanisław i Wojciech. 5. Stanisław i Szymon Bartłomiejewicze.
W 1590 r. Adam i Hryhory Urbanowicze Kłowsutowie sprzedali niwy w polu
Berżańskim we włości wielońskiej. W tym roku Adam i Juri Hryhorowicze Urbano
wicze Kłowsutie sprzedali 5 niw we wspomnianym polu. W 1596 r. Adam Urbano
wicz Kłowsut zapisał testamentowo swojej żonie Polonii Jurewnie Janowicz majętność
w polu Berżach.
W 1590 r. Jan Jurewicz Kłowsutis sprzedał grunty majętności Berżańskiej w tej
włości. W 1595 r. Stanisław Jurewicz Kłowsut zapisał testamentowo żonie Magdalenie
Wojtiechownie Montrimowicz część majętności Berże w tej włości.
W 1592 r. Wojtiech Jurewicz Kłowsut z żoną Dorotą Pietrowną darował pasierbo
wi Szczasnemu Janowiczowi majętność Jawgile we włości wielońskiej.
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W 1595 r. Florian Martinowicz Kłowsut kupił niwę Wenckuszkies w polu Datnowskim we włości wielońskiej.
W 1595 r. Simon Janowicz Kłowsut sprzedał grunt Grawże w Berżach we wło
ści wielońskiej Juremu Janowiczowi Kłowsytiu. W roku następnym zastawił on niwę
Kukojle w polu Berżach w tej włości Florianowi Martinowiczowi Kłowsutiu. Znów
w 1597 r. sprzedał niwę Wiełutyszki w Berżach Juremu Janowiczowi Kłowsutiu. Po
nownie w 1598 r. sprzedał niwę Piewnie w majętności Berżańskiej ww. W 1599 r. sprze
dał on swojemu bratu Juremu 2 niwy w polu Berżach.
W sumie według akt ziemskich żmudzkich XVI w. właściwie wszyscy Berżańscy
Kłausuciowie byli związani z dobrami Berże w pow. wielońskim, najpewniej byli też ze
sobą spokrewnieni. Jedni używali, drudzy nie używali przydomka Kłausuć.
Najstarszym znanym nam członkiem tego rodu był Jan Berżański, spisany na Żmu
dzi w 1621 r. Zapewne to on był elektorem króla Władysława IV w 1632 r. ze Żmu
dzi. Ok. 1656 r. znano jeszcze Stanisława, żołnierza wojska kwarcianego [polskiego]
„z Ossolińskim starostą”. Pewnie jest on tożsamy ze wspomnianym wyżej Stanisławem,
uczestnikiem unii kiejdańskiej 1655 r. oraz ze Stanisławem Kłowsut Berżańskim, sy
nem Matieja Hryhorowicza Kłowsutia Berżańskiego z 1648 r., występującym w sprawie
o czary [Raganą teismaĄ. W 1656 r. wzmiankowano jeszcze Jana Berżańskiego jako po
rucznika pow. wielońskiego [pospolitego ruszenia szlachty], który uczestniczył w wy
prawie pospolitego ruszenia ze Żmudzi pod Birże, gdzie oblegano Szwedów [Tyla].
Z kolei Aleksander Berżański podpisał elekcję króla polskiego Augusta II w 1697 r.
również ze Żmudzi. Wreszcie Kazimierz był chorążym pow. wielońskiego [pospolitego
ruszenia szlachty] w czasie konfederacji 1704 r. Jest on prawdopodobnie tożsamy z Ka
zimierzem wymienionym w taryfie z 1690 r. W 1703 r. notowano jeszcze Michała Ber
żańskiego łowczym żmudzkim. Był to jedyny urząd żmudzki w ręku tej rodziny. Jeszcze
jeden, Aleksander Berżański Klausuc, był elektorem króla polskiego Jana Kazimierza
w Warszawie w 1648 r.
Znany jest oficjalny wywód książąt Giedymin Berżański Kłausuć (lit. Gediminas
Berżanskis Klausutis) herbu Pomian z 1930 r., opracowany przez Jonasa Gediminasa
Berżanskisa Klausutisa. Początki tego rodu rzekomo sięgały wielkiego księcia Giedy
mina z przełomu XIII i XIV w., czego nie warto nawet powtarzać. Konkrety pojawiły
się dopiero w 1550 r., kiedy właścicielem dóbr Berże był „Jurgis Gediminas Berżanskis
Klausutis”, mający syna Adama, ojca dwóch braci: Jana i Stanisława Berżańskich. Tych
ostatnich wymienił Kojałowicz. W 1551 r. zanotowano jeszcze Floriana Berżańskiego
[odtąd pomijam litewskie nazewnictwo z XX w.], także mającego syna Adama. Później
wspomniał ten badacz Mikołaja z Giedymina Berżańskiego, który dostał jakiś przywi
lej od króla polskiego Zygmunta I w 1529 r., potem od Zygmunta III w 1601. W 1610 r.
Augustyn Kłusuć Berżański miał synów: Jana, Piotra i innych. W 1622 r. notowano Ada
ma Berżańskiego, syna Floriana, z żoną Halszką Wondziagolską, którzy sprzedali dwór
Sipowiczom. W 1623 r. Adam, syn Jerzego (Adam Jurewicz w źródłach ruskich), zamie
nił się dworami z Krzysztofem Lwowiczem, wojskim wiłkomierskim: dostał od niego
Ratyszki „Berżu apskrityje”, tj. w polu Berżańskim we włości wielońskiej. Po sobie zo
stawił czterech synów: Jana i Stanisława, już wspomnianych oraz Józefa i Szczasnego.
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Dalej wymienił Krzysztofa Berżańskiego pod rokiem 1629 i Szymona, żyjącego jeszcze
w 1630 r. i mającego dwóch synów: Mikołaja i Jana, znanych z podpisu pod dokumentem
w 1663 r. Dalej był jezuita Mikołaj Berżański, wyświęcony na księdza w 1633 r. W latach
1633-1634 wymieniono Jana z Kłowsucia Berżańskiego, który otrzymał przywilej od
króla polskiego Władysława IV za udział w wojnach ze Szwedami. Był on synem wspo
mnianego wyżej Adama Jurewicza. Jego żoną była Zofia z Dowiatów, z którą spłodził
dwóch synów: Andrzeja i Mikołaja. Z nich Mikołaj miał syna Grzegorza, występujące
go w źródłach jeszcze w latach 1636-1641 i ojca trzech synów: Wacława, dominikanina,
Grzegorza, bezdzietnego i Wojciecha. Ten ostatni był notowany w latach 1665—1681.
Dalej była mowa o Jerzym, synu Bartłomieja, żonatym z Dorotą „Burbaite” [czyli Burbianką], W 1641 r. sprzedał on dwór Berże Samuelowi Babiańskiemu. Z lat 1642—1643 po
chodzi z kolei dokument sprzedaży części dworu Ratyszki Szczasnemu przez jego trzech
braci, wyżej wymienionych. Jan Augustynowicz Berżański spisał testament w 1651 r., w któ
rym wymieniono jego syna Konstantego. Ten ostatni był notowany w latach 1663—1681.
Miał on syna o tajemniczym imieniu Witto [w języku litewskim], franciszkanina.
Następnym członkiem tego rodu, bo chyba nie rodziny, był Stefan, który ożenił się
z Eufrozyną, córką Daniela, „Enkovtaite” [nie wiadomo, kto zacz]. W dokumencie bez
daty podano, że dostał od swoich krewnych czwartą część dóbr berżańskich.
Chyba dalej nie warto zestawiać danych źródłowych, co trzeba przyznać, m.in. z akt
ziemskich żmudzkich. Można natomiast spróbować na podstawie tych danych zaryso
wać genealogię tej rodziny, na pewno niepełną. W tej chwili nie daje się powiązać ze
sobą poszczególnych członków już nie rodziny, ale rodu Berżańskich. Chyba pierwszym,
pewnym przedstawicielem rodziny był Jerzy [nie żaden Jurgis, najpewniej używał ruskiej
formy imienią czyli Juri] Berżański (pokolenie I), notowany w 1550 r. Miał on syna Ada
ma (II), który miał być ojcem czterech synów (III): Jan ą Stanisławą Józefa i Szczasnego.
Jest to jednak informacja niepewna i sztuczna kontrukcja autora omawianej pracy, choć
teoretycznie możliwa. Pewny jest jedynie Adam Jurewicz Berżański, który w 1623 r. za
mienił się dworami z Krzysztofem Lwowiczem, wojskim wiłkomierskim i postacią histo
ryczną zob.: Lwowicz. Dostał odeń dwór Ratyszki [w pow. wielońskim w polu berżańskim]. Być może, jego synem był Jan, wzmiankowany wyżej jako odbiorca przywileju od
króla Władysława IV W każdym razie w Ratyszkach notowano braci Józefą Stanisława
i Szczasnego [Szczęsnego, czyli Feliksa] wiatach 1642-1643, co pozwala wysunąć przy
puszczenie, że byli synami owego Adama Jurewicza (III?)- Znów w 1681 r. była mowa
0 zastawieniu Ratyszek przez wdowę ZofięJanownąDowiatownąJanowąBerżańskąz jej
dwoma synami: Andrzejem i Mikołajem. Dwaj ostami jako synowie Jana pewnie stano
wili pokolenie IV Dalsze dzieje Berżańskich są niepewne i nie wiążą się z ich ojcowizną
w pow. wielońskim. W końcu XVII w. pojawili się w Kołtynianach, miasteczku w pow.
korszewskim, w parafii rosieńskiej i korciańskiej we wsi Rubule, szczególnie w tej ostat
niej. Brakuje wiarygodnych danych o łączności Berżańskich z pow. wielońskiego z tymi
Berżańskimi. W późniejszej genealogii łączono trzech synów Andrzeja: Kazimierza, Jana
1Jerzego z Andrzejem Janowiczem Berżańskim, zanotowanym w źródłach w 1681 r.,
zob. wyżej. Brakującym ogniwem ma być Jerzy, syn Andrzeja (1660—1720), który zosta
wił po sobie przynajmniej dwóch synów: Józefa i Jerzego.
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Z chaotycznego galimatiasu można ustalić, że Berżańscy podzielili się na 8 linii
[według Autora] od nazw miejscowości: korciańską, kołniańsko-sałantyską, gienajckogorżdowską, rubuliską, pruseliską, rubulio—korciańską i wiekszniańską. W rzeczywisto
ści było 9 linii, bo nie policzono Berżańskich wielońskich, notabene używających in
nego herbu, bo Łabędzia, a nie tradycyjnego dla pozostałych Pomiana. O Berżańskich
wielońskich niewiele potrafił on powiedzieć, ograniczając się do podanych wyżej infor
macji od Floriana z 1550 r. do tajemniczego Witta, franciszkanina. Pozostali Berżańscy
dzielili się na 8 gałęzi, szczegółowo, lecz chaotycznie przedstawionych.
Pierwsza gałęź to korciańską łączy się z Kazimierzem, synem Andrzeja, zmarłym
w czasie moru w 1710 r. Przedtem ożenił się z Barbarą Girkontowną i doczekał się
trzech synów (VI): Michała (ur. ok. 1690), Franciszka i Macieja (zm. 1758). Mieszkali oni
we wspomnianych Rybuliszkach. Pierwszy z nich spłodził trzech synów (VII): Andrzeja
(ok. 1720-1811), Michała i Jerzego. Ten pierwszy dożył do 91 lat i miał siedmiu synów
i trzy córki z trzech żon (VIII): Michała (ur. 1773), Jana (ur. 1781), Franciszka (ur. 1784),
Barbarę (ur. 1787), Józefa (ur. 1789), Antoniego (ur. 1790), Mariannę (ur. 1792), An
drzeja (ur. 1795), Ignacego (ur. 1798) i Annę (ur. 1801).
Z nich Jan (VIII), syn Andrzeja, zostawił po sobie siedmiu synów (IX): Józefa (ur. 1801),
Kazimierza (ur. 1803), Antoniego I (ur. 1811, zmarł wkrótce), Antoniego II, Jana (ur. 1807),
Augustyna (ur. 1817) i Michała (ur. 1825). Nic bliższego nie wiadomo o nich.
Z kolei Józef (VIII), syn Andrzeja miał jednego syna Jana (ur. 1810; IX). Jego brat
Antoni (VIII) miał także tylko jednego syna Franciszka (ur. 1818; IX). Zaś Ignacy (VIII)
doczekał się także jednego syna z drugiej żony dopiero w 1875 r. [w wieku ok. 77 lat,
sic], był nim Antoni (IX). Ten ostatni ożenił się z Walerią „Voidagaite”, szlachcianką
[może Woydatównę?], z którą wydał na świat córkę Helenę Zuzannę (IX), artystkę, pra
cującą w Paryżu, Madrycie, Afryce i Południowej Ameryce.
Następny z braci, Franciszek (VIII), spłodził pięciu synów (IX): Kazimierza
(ur. 1814), Franciszka (ur. 1816), Antoniego (ur. 1820), Józefa I (ur. 1820, wkrótce zm.)
i Józefa II (ur. 1824). Z nich tylko Antoni ożenił się i zostawił po sobie czterech synów
(X): Józefa (ur. 1855), Franciszka I (ur. 1858 i wkrótce zm ), Franciszka II (ur. 1865)
i Ignacego (ur. 1866).
Kolejny z braci, czyli Andrzej (VIII), ożenił się z Marianną „Laumakaite” i miał
sześciu synów (IX): Antoniego I (ok. 1830), Józefa I (ur. 1832), Konstantego Jana
(ur. 1831), Józefa II (ur 1834), Antoniego II (ur. ok. 1835) i Ignacego (ur. 1836). Z nich
Konstanty Jan ożenił się z Rosjanką, pewnie w cerkwi, z którą spłodził dwoje dzieci (X):
Grzegorza [raczej Grigorija, ur. ok. 1860] i Aleksandrę (ur. ok. 1865), którzy przenieśli
się do Odessy i tam zmarli. Jego brat Ignacy ożenił się z Katarzyną „Ermelaite”, z którą
wydał na świat czterech synów (X): Ignacego (ur 1857), Konstantego (ur. 1863), Józe
fa (ur. 1867) i Antoniego (ur. 1872). Z nich potomstwo mieli Ignacy i Konstanty, które
tu pominięto (s. 33).
Ostatni z braci to Michał, syn Andrzeja (VIII), ojciec pięciu synów (IX): Marci
na (ur 1804), Teodora (ur. 1809), Konstantego (ur. 1811), Józefa (ur. 1813) i Ignacego
(ur. 1815). Z nich Konstanty doczekał się dwóch synów (X): Ignacego (ur. 1843) ijózefa (ur 1845). Pominięto potomstwo Józefa (s. 34).
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Dragi z braci Andrzeja, Michał, miał dwóch synów: Franciszka (ur. ok. 1754, no
towanego w 1816 r.) i Kazimierza (ur. 1759), ale według innego przekazu synów tych
było sześciu i jedna córka.
Trzeci z braci Andrzeja to Jerzy (VII), ojciec Michała (ur. ok. 1780-1852). Należał
on do linii pruseliskiej Berżańskich. Żenił się dwukrotnie: z pierwszą, żoną miał sześciu
synów i pięć córek: Barbarę (ur. 1802), Józefa (1807-ok. 1880), Annę (ur. 1809), Ignace
go (1810-1850), Petronelę (ur. 1813), Teodorę (ur. 1815), Antoniego (ur. 1818), Andrze
ja (ur. 1820), Franciszka (1823-1887), Michalinę (ur. 1825) i Ludwika (ur. 1827), a z dra
gą jeszcze dwóch synów: Leona (ur. 1845) i Zenona (1846—1852) oraz córkę Mariannę.
Razem czyni to 14 dzieci (VIII). Z nich Józef był księdzem, plebanem w Kobylniku
[w diecezji wileńskiej]. Jego brat Ignacy spłodził czworo dzieci: Annę, Barbarę, Józefa
(ur. 1841) i Ignacego (ur. 1851) z potomstwem (s. 35). Kolejny brat to Antoni wydał na
świat synajózefa (ur. 1848) z potomstwem (s. 36) i trzy córki: Mariannę, Teodorę i Wik
torię. Następny brat to Franciszek, który spłodził dwie córki i trzech synów (IX): Zu
zannę, Mariannę, Piotra (ur. 1852), Kazimierza (ur. 1855, zm. w dzieciństwie) i Józefa
(1857—1927) z potomstwem (s. 37-38).
Brat Michała, czyli Franciszek (VI) ożenił się z Marianną „Zotaite”, z którą wy
dał na świat trzech synów (VII): Jakuba (ur. 1716), Andrzeja i Marcina. Była to linia
na Rubulach—Korcianach. Ten pierwszy ożenił się z Agnieszką „Starauskaite”, z którą
spłodził przynajmniej trzech synów (VIII): Marcina (ur. 1750), Jakuba (ok. 1755-1807)
i Jana (1768-1789). Z nich Jakub Jakubowicz ożenił się z Leonorą Iwanowską, z któ
rą wydał na świat czterech synów (IX): Ignacego (ur. 1791), Teodora (ur. 1794), Karola
(ur. 1798) i Leonarda (ur. 1801).
Z kolei Andrzej Franciszkowicz (VII) zostawił po sobie sześcioro dzieci (VIII):
Barbarę (ur. 1763), Katarzynę (ur. 1765), Annę (ur. 1771), Jerzego (ur. 1776), Jana
(ur. 1779) i Felicjana. Wspomniany Jerzy (zm. 1831) wydał na świat siedmiu synów (IX):
Jerzego (ur. 1799), Michała (ur. 1806), Bonifacego (ur. 1807), Stanisława (1812—1876),
Marcina (1818-zm. jako małe dziecko), Józefa Marcina (ur. 1819) i Teodora (1823, zm.
jako małe dziecko) oraz cztery córki: Annę, Magdalenę, Mariannę i Monikę. Z nich
Jerzy Jerzowicz miał trzech synów (X): Józefa I (ur. 1840, zm. wcześnie), Józefa II
(ur. 1844—zm. jako małe dziecko) i Jerzego (ur. 1848) z potomstwem (s. 40). Jego brat
Michał miał dwóch synów (X): Franciszka i Michała (1831—1847). Znów Bonifacy oj
cował trzem synom (X): Augustynowi (ur. 1843) oraz bliźniakom: Józefowi i Jerzemu
(ur. 1842); z których drugi zmarł w młodym wieku. Z kolei Stanisław zostawił po sobie
trzech synów (X): Józefa (ur. 1852), Piotra i Franciszka oraz cztery córki: Mariannę, Bar
barę, Katarzynę i Annę. Wspomniany wyżej Józef Marcin ojcował dwóm synom (X):
Józefowi (ur. 1863) i Kazimierzowi (ur. 1877).
Trzeci brat Michała — Maciej (zm. 1758; VI), który spłodził także trzech synów,
może i więcej: Macieja ur. ok. 1751), Józefa (ok. 1748—1829) i Andrzeja. Pierwszy z nich,
czyli Maciej, był założycielem linii na Gienajciach i Gorżdach, drugi — na Kołnianach
i Sałantyszkach, a trzeci Andrzej — na Budwityszkach.
Z nich Maciej spłodził z dwoma żonami: Petronelą Butkiewiczówną i Marianną
„Karnauskaite” [chyba Karnowską] dziesięciu synów: Benedykta (ur. 1771 [w tekście
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oczywisty błąd: 1871], Tomasza (ur. 1774), Ignacego (ur. 1791), Marcina (ur. 1794),
Kazimierza (ur. 1796), Antoniego I (ur. 1788), Antoniego II [brak metryki], Macieja
(ur. 1800), Marcelina (ur. 1807) i Melitona [sic] (ur. 1812), tego ostatniego z drugą żoną.
Natomiast jego brat Józef doczekał się z żoną Barbarą Orłowską trzech synów:
Kazimierza (ur. ok. 1792), Jakuba i Jana.
Wreszcie trzeci z braci, Andrzej (VII), wydał na świat syna Józefa (1777-1853;
VIII) razem z żoną Magdaleną „Milośaite” [Miłosz], Ten ożenił się z Barbarą Talmont
i zostawił po sobie trzech synów (IX): Józefa (ur. 1804 lub 1821), Wincentego (ur. 1813)
i Jerzego (ur. 1816) razem z siostrą bliźniaczką Katarzyną. Z nich Józef Józefowicz do
czekał się dwóch córek: Konstancji i Anny (ur. 1866) oraz siedmiu synów (X): Jana
(ur. 1856), Ignacego (1861-1892), Józefa I (ur. 1863, zm. w dzieciństwie), Antonie
go (1864—1865), Józefa II (1868, zm. w dzieciństwie) i Augustyna (ur. 1870). Jego brat
Wincenty spłodził pięciu synów (X): Józefa (ur. 1857), Franciszka (ur. 1862), Kazimie
rza (ur. 1864), Wincentego (ur. 1868) i Antoniego (ur. 1874). Dalsze pokolenia tu po
minięto (s. 24-25).
Jeśli chodzi o bezpośrednich przodków naszego „księcia z rodu Giedymina”, to
łączą się oni ze wspomnianym Jerzym Andrzejewiczem Berżańskim (1660—1720), po
siadającym dobra Smolkwicie w pow. korszewskim. Jego syn Józef ożenił się z Elżbietą
„Cerkauskaite” [chyba Czerkawską], z którą wydał na świat pięciu synów i dwie córki.
Przenieśli się oni do Gordyszek w parafii kołtyniańskiej, a potem (w 1778 r.) do Rekieciów koło Wiekszni [w pow. birżyniańskim]. Stąd linia ta zwana jest wiekszniańską. Tu
Berżańscy wylegitymowali się ze szachectwa w 1791 i 1802 r., przedstawiając siedem
pokoleń rodziny od początku XVII w.: Adam (pokolenie I), Jan (II), Andrzej (III), Je
rzy (IV), Józef (V), Szymon (VI) i Jerzy (VII). W kolejnym wywodzie z 1819 r. dodano
jeszcze jedno, VIII pokolenie, trzech synów Jerzego: Franciszka, Antoniego i Józefa.
W kolejnym wywodzie z 1901 r. było 10 pokoleń rodziny, a jej protoplasta Adam żył już
w 1550 r. [dotychczas od początku XVII w.].
Wspomniany wyżej Józef (ok. 1705—1792), syn Jerzego, czyli z pokolenia V, był
więc założycielem linii wiekszniańskiej Berżańskich. Spłodził on siedmiu synów (VI):
Macieja (ok 1736—zm. przed 1819), Szymona (ok. 1740—1823), Michała (ok. 1748—
1835), Antoniego (ur. ok. 1751-1844), Mariannę [brak danych], Martę (ok. 1755-1795)
i Jakuba (1769—1779). Pierwszy z nich ożenił się z Barbarą Szarkówną, z którą wydał na
świat syna Macieja (VII), zmarłego w wieku trzech lat. Nic bliższego nie wiadomo o tej
linii. Jego brat Szymon ożenił się z Marianną „Vitaite”, z którą spłodził dziewięcioro
dzieci (VII): Martę (ur. 1785), Jerzego (1786-1863) i jego bliźniaka Piotra I (1786-zmarly jako „mały chłopiec”), Józefa (ur. 1788, zmarł w niemowlęctwie), Annę (ur. 1789,
zmarła w niemowlęctwie), Franciszka (1790—1862), Piotra II (1792—1864), Magdalenę
(1794—1821) i Urszulę (ur. 1797). Z nich linię rodziny prowadziło trzech synów: Jerzy,
Franciszek i Piotr II, mających potomstwo (VIII).
W tym miejscu interesuje nas głównie linia Jerzego, z której pochodzi Autor tego
wywodu — Jonas Berżanskis, czyli Jan Berżański. Jerzy Szymonowicz był dwukrotnie
żonaty, dochodząc do dziewięciorga dzieci (VIII): Franciszka (1815—1874), Antoniego
(1817—1890, zginął wwieku 72 lat wskutek wypadku z koniem), Józefa (ur. 1819, zmarł
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w niemowlęctwie), Benedykta (1821—1841), Annę (ur. 1823), Ludwika (1825—1875),
księdza znanego pod imieniem Antoni, zmarłego na Białorusi, Jana (1827—1888), Kazi
mierza (ur. 1830, zmarł w wieku 85 lat w czasie I wojny światowej) i Urszulę (ur. 1835).
Z nich Franciszek miał dwoje dzieci: Jana (1848-1919 lub 1920; IX) i Urszulę (ur. 1854).
Jego brat Antoni miał tylko sześć córek. Z kolei Jan był bardzo płodny, bo zostawił po
sobie 11 dzieci: Adama Franciszka (ur. 1851), o którym brak danych, Annę (ur. 1852),
Barbarę (ur. 1854), Urszulę (ur. 1855), Mariannę (1857—1858), Antoniego (1859—1823),
księdza w Szkudach, Martę (1860—1927), Jana (1862—1936), Ludwika (1864—1888),
Franciszkę (ur. 1865) i Rozalię (1867-1868). Tak więc z tego pokolenia linię rodziny
prowadził tylko Jan, znany w historii jako Jonas Gediminas Berżanskis Klausutis, Au
tor omawianego wywodu, pochodzący rzekomo z książąt litewskich z rodu Giedymina.
O sobie napisał, że ukończył studia na Uniwersytecie Petersburskim na wydziale fizycz
no—matematycznym w 1888 r., wiatach 1889—1892 służył w Warszawie w Izbie Kontro
li Państwowej, potem w Petersburgu i w innych miastach Imperium Rosyjskiego, w nie
podległej Litwie pracował w instytucji podległej Ministerstwu Finansów. Ożenił się
w Warszawie z Polką [czego nie napisał, ale podał, że była katoliczką] Heleną Wikorią
Nowicką (1854—1916), z którą spłodził dwoje dzieci: Kiejstuta (Kęstutis; 1890—1921),
zabitego w Moskwie w czasie wojny domowej i Birutę (ur. 1892). Po raz drugi ożenił
się w 1905 r., a więc za życia poprzedniej żony, z „rolniczką” (lit. ukininkaite) Kotriną
Ginkaite. Co za mezalians i przykład stylu życia księcia litewskiego! Ze związku tego na
rodził się syn Jawnuta (Jaunutis; 1906-1996), który służył w wojsku litewskim, radziec
kim i znów litewskim do 1944 r., kiedy uciekł na Zachód, osiadł w USA i tam zmarł
[LKK]. Po raz trzeci ożenił się z „Jewą Jatnekaite”, tym razem wyznania luterańskiego,
która dala mu troje dzieci: Minwidę [żeński odpowiednik litewskiego imienia Minwid]
(ur. 1923), Normanta (Normantasa; ur. 1923, bliźniak) i Pojatę (Poiata wg ówczesnej pi
sowni litewskiej; ur. 1927). Uwagę zwracają pogańskie, litewskie imiona jego dzieci, któ
re są odbiciem jego poglądów na Kościół katolicki i powrót do wiary przodków litew
skich, czyli do pogaństwa.
Wracam do braci Macieja Józefowicza, czyli do Michała (VI), który z dwoma żo
nami dorobił się osiemnaściorga dzieci (VII): Macieja (ur. 1789-1790), Wincente
go (1791-1857), Marcjanny Marianny (ur. 1795), Barbary (ur. 1797), Jana Jerzego I
(ur. 1799-1802), Jana Jerzego II (1802-1880), Elżbiety (ur. 1805), Michała I (18071809), Michała II (1811-1888) z pierwszej żony oraz Józefa (ur. 1814), Antoniego Mar
cina (1816-1817), Marcina Fabiana (ur. 1818), Wawrzyńca (1819, wkrótce zmarł), Kazi
mierza (1821—1822), bliźniaków Szymona (ur. 1823, zmarł w dzieciństwie) i Franciszka
(zmarł po kilkunastu dniach), Bogusława Ignacego (ur. 1827) i Agnieszki (ur. i zm.
1829). Z wymienionych 18. osób linię rodziny kontynuowało tylko trzech synów (VIII):
Wincenty, Jan Jerzy II i Michał II. Pominięto ich potomstwo (s. 62—68).
Następny z braci, Antoni (VI), byl dwukrotnie żonaty i pozostawił po sobie sied
mioro dzieci (VII): Jana (1795—1845), Weronikę (ur. 1797), Annę (1800—1835), Marian
nę (ur. 1804), Urszulę (ur. 1806), Józefa (1810—1847) i Bartłomieja (ur. 1813). Wiadomo
tylko o potomstwie wspomnianego wyżej Jana (s. 69) [Gediminas Berżanskis Klausutis,
s. 7-89, właściwie od 11].
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W sumie przedstawiona tu obszerna genealogia „książąt Giedymin Berżańskich
Kłausuciów” jest swoistym kuriozum, ale mającym pewne walory poznawcze. Ze wzglę
du na dużą szczegółowość informacji w odniesieniu do XIX i początku XX w. mająone
znaczenie również dla badań demograficznych i innych.
Dla równowagi umysłowej warto jeszcze przytoczyć uwagi Ludwika Krzywickiego,
który dobrze znał stosunki na Żmudzi przed I wojną światową. Przedstawi! on naszego
genealoga amatora Jana Berżańskiego jako „człowieka nieco, a nawet mocno postrzelo
nego”: „Sam w imię czci dla przodków stał się poganinem, wyznawcą starodawnego Perkuna litewskiego, chadzał w siermiędze, a kiedy zmarł, zgodnie z rytuałem starolitewskim
polecił, żeby ciało jego spalono”. Uwag tych nie osłabia fakt, że badacz ten pomylił imio
na i nazwał go Antonim [w rzeczywistości Antoni byl bratem Jana] [Krzywicki],
Ź r ó d ł a : Akta
T. 2, s. 310—311,350 (Bierżański); Elektorzy 1648 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 120;
tenże, Nomenclator,; s. 19—20; Konfederacja 1704 s. 725; Krzywicki, T. 1, s. 355, 418—419; LM, Uifasymą knyga 5,
s. 49; ODVCA, vyp. 1, s. 81—67, 202—130; vyp. 2, s. 84—1; vyp. 3, s. 48—187; vyp. 4, k. 126—128; vyp. 5, k. 6—46,
19-142; 35-257,100-244,159-293, 257-215 (Berżański); vyp. 1, s. 133-98,187-125; vyp. 2, s. 114-174,115—
195,123-312,147-673; vyp. 3, s. 31-191,48-187; vyp. 4, к. 19-144 i 145,25-196, 64-60 i 64; 230-202; vyp. 5,
к. 35—257,258 i 260, 138—133 i 134 (Kłowsutis); Ragami teismai, s. 230—236; SG, T. 15, cz. 1, s. 115—116: Berże;
Urzędnicy żmudzcy, nr 727. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 67; J. Gediminas Berzanskis Klausutis,
Uetumąkeraldika, Kaunas 1930; Glinka, cz. 1, s. 95—97; LKK,T. 3, s. 158: Gediminas Klausutis Berzanskis Laimingas Zemguliąjaunutis; LPZ, T. 1, s. 243: Berżanskas; Tyla, Źemaitija, s. 104; Uruski, T. 1, s. 148.

BEYNAR (BEJNAR, BEJNER, BEYNAROWICZ)
H. SUCHEKOMNATY
T aryfa 16 67 roku

BenarowicpAdam na miejscu Kaspra Spymbela у Mondwilów dym 1 szlachecki wpow. niebliskim
BeynarBaltromiej na miejscu Jerpelgo] Gotowta у Adieuu dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Beynar Daniel, na którego miejscu został spisany Jan Mongird z Gonkojn dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Beynar Jakub у Kuszlejkowiczpw dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
BeynarJan na miejscu rodzica swego Jana Beyнага у Bejuartowicp [dymy] poddańskie 2, a ogrodnicze drugie 2
na miejscu Kiyysztofa Żoromskiego, [ogółem] dymy 4 wpow. wilkiskim
Beynar Miko!aj у imienia swego Pokroponcia Ławków dymy 2 w pow. kroskim
Beynar Stefan zBeboiyspek dym 1 szlachecki wpow. tendzjagolskim
Beynarewiczpwa Kystyna Milcpewska wdowa na miejscu małżonka swego Władysława Pilszudzkiego, a wtórego małżonka Stanisława Beynarewicpa z Poiyngowia dym 1 szlachecki wpow. berpańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Beynar Balcer z Micyun alias Kotkun wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Beynar Kazimierz ZPodubisia w pow. kroskim na miejscu Anny Beynarowej [dym] poddański 1
Beynar Władysław z Pospyla Upupansia wpow. tendzjagolskim, w pow. rosieńskim w Podubisiu na miejscu
nieboszczyka Władysława Witkowskiego dympoddański 1
BeynarowiczAdam zModwiłów wpow. wielońskim dym szlachecki 1
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Nazwisko rodziny typu Beynar (i Bejnarowicz) oraz Beynart (i Bejnartowicz) mają najpew
niej tę samą genezę i dopiero później uległy podziałowi. Formą podstawową jest Beynar
(lit. Beinoras). Jest to najpewniej nazwisko dwuczłonowe, złożone z: bei—i nor (t)—.Pierw
szy człon ma nieznaną genezę, ale notowany jest w antroponimii litewskiej. Jednak zdaniem
Z. Zinkeviciusa człon bei—może być dawnego pochodzenia od bai—lub łączyć się z litew
skim bei, czyli czy. Z kolei drugi człon łączy się z litewskim: noreti, noras, czyli chcieć, chęć.
Z kolei L. Dacewicz wiąże nazwisko Beynart z niemiecką nazwą osobową Beynart.
Na Żmudzi pojawili się w popisie 1567 r., kiedy spisano Stanisława Bejnarowicza,
bojara włości tendziagolskiej. Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano
zarówno Bejnartów, jak i Bejnarów. W 1569 r. Stanislaw Bejnarowicz kupił część ma
jętności Roszczę z siołami Weriadowo i Didiulie [we włości ejragolskiej]. W 1578 r. ten
że toczył spór sądowy o część majętności we włości ejragolskiej, nad rzeką Kirsznawą.
W 1587 r. sprzedał grunty majętności Roszczę w rejonie Plemborka [we włości ejragol
skiej], a dwa lata później — trzecią część tej majętności. Nie wiadomo, czy dotyczy go
wzmianka o Stanisławie Bernatowiczu Mikołajewiczu Bejnarcie z 1589 r.? W testamen
cie z 1594 r. Stanisław Bejnarowicz zapisał żonie Alżbietie Janownie [Drawdwilance]
dożywocie na majętności we włości tendziagolskiej, nad rzeką Ożytą. W roku następ
nym jego potomstwo i wdowa podzielili się tymi dobrami: córki: Hanna, Zofia, Mag
dalena, Lucja i Katerina i synowie: Mikołaj i Adam. W 1598 r. Mikołaj Stanisławowicz
Bejnar [chyba syn wyżej wymienionego] kupił część majętności Jakszewicze we włości
tendziagolskiej. Tenże w 1600 r. został określony jako służebnik Doroty Somboreckiej [Samboreckiej] Malcherowej Zawiszyny, wdowy po kasztelanie witebskim, od której
otrzymał 100 kop groszy, zabezpieczonych na gruncie Jawgile Dojnie (alias Niamajce)
w majętności Żejmieńskiej.
W 1581 r. Bałtromiej Wojtiechowicz Bejnarowicz kupił „otczyznę” w polu Montowtowiczów we włości wilkiskiej, nad Niewiażą.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Beynarowie byli stosunkowo rzad
ko reprezentowani. Notowano ich głównie we włości tendziagolskiej oraz w sąsiednich:
ejragolskiej i wilkiskiej.
W taryfach XVII w. spisano 8 rodzin w 1667 i 4 w 1690 r. Byli notowani mniej
więcej w tych samych powiatach: wielońskim, tendziagolskim i kroskim. Dodatkowo
w 1667 r. byli jeszcze w powiatach: wilkiskim i berżańskim. Jednak wyraźnie dominowa
li w pow. wielońskim: 4 rodziny (na 8) w 1667 i 2 (na 4) w 1690 r. Uwagę zwraca stary
związek Beynarów z pow. tendziagolskim (od 1567 r.) oraz wzmianka o Janie Beynarze
z Bejnartowicz w 1667 r. Jeśli zaś chodzi o ich zamożność, to dominowała szlachta bez
poddanych, ale w 1667 r. spisano 2 rodziny z poddanymi (2 i 4 dymy), a w 1690 — rów
nież 2, mające po jednym dymie poddańskim.
W XIX w. Beynarowie i Beynarewiczowie wywiedli swoje pochodzenie szlachec
kie w guberni kowieńskiej z następującymi herbami: Abdank, Nowina, Przyjaciel, Slepowron i Wieża. Z nich da się zlokalizować na Żmudzi (?) Beynarów herbu Nowi
na, którzy mieli się wywodzić od Mikołaja Beynara, który przyjął polski herb w unii
horodelskiej w 1413 r. Obszerny ten wywód przedstawiła ostatnio Ewa Beynar—Czeczott w książce o swoim ojcu Pawle Jasienicy (właściwe nazwisko: Leon Lech Beynar,
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1909—1970). Niestety, Autorka sięgnęła pamięcią tylko do swego pradziadka Ludwika,
uczestnika powstania styczniowego i emigranta politycznego do Francji, gdzie ożenił
sie ze „sfrancuziałą Hiszpanką” Adelą Feugas. Wspomniany Ludwik miał jednego syna
Mikołaja (zm. 1962) i dwie córki: Marię i Jadwigę. Mikołaj wrócił do Rosji, został agro
nomem i pracował w głębi Rosji. Tu urodziły się jego dzieci: Janusz (1907—1954), Leon
Lech i Irena (1915—1990). W 1920 r. rodzina wróciła do Polski, osiedlając się później
w Wilnie, z którego zostali zmuszeni wyjechać do nowej Polski w 1946 r.
Coś więcej można powiedzieć o rodzinie Kazimierza Beynera herbu Suchekomnaty z Podubisia w pow kroskim. W taryfie 1690 r. notowano tam Kazimierza Beynara.
Na początku XVIII w. byli dwaj bracia: Jan łowczy kowieński w 1706 r. i Marcin (Marcjan Kazimierz) krajczy trocki w latach 1710—1740 i dziedzic dóbr Podubiś. Ten ostatni
z Ewą z Raczkowskich miał dwie córki: Eleonorę, wizytkę w Lublinie i Agnieszkę oraz
trzech synów: Antoni był krajczym żmudzkim w 1740, a jego syn Jan był wylegitymo
wany ze szlachectwa w 1783 r. w Galicji; Gedeon był opatem żydyczyńskim (unickim)
i Jan byl rotmistrzem „janczarskim” [dowodził chorągwią janczarów] w armii litewskiej
z 1760 r. [Uruski, s. 122]. Wzmiankowany wyżej Antoni był jeszcze starostą wołotkowskim i z bratem Janem, stolnikiem trockim ok. 1745 r., ufundowali klasztor bazylianów
w Podubisiu, później zwanym Bazyliańskim (obecnie to Bazilionai) w centrum Żmudzi.
Była to fundacja nietypowa, ponieważ w połowie XVIII w trudno było znaleźć unitów,
czy choćby prawosławnych na Żmudzi! I choć formalnie motywy tej fundacji były głę
boko religijne i wychowawcze (przywrócić schizmatyków, czyli prawosławnych, do unii
z Kościołem katolickim, nieznajomość prawd wiary katolickiej), to należy pamiętać, że
bratem fundatorów był Gedeon „wielki konsultor generalny” bazylianów [akt fundacji:
LVIA, F SA 14964].
Ź r ó d ł a : E. Beynar—Czeczott, Mój ojciec Paweł Jasienica, Warszawa 2006; ODVCA, zob.: Beynart; Popis
1567 r., kol. 1301. L i t e r a t u r a : Dacewicz, s. 297; Uruski, T. 1, s. 120—121; Zinkevicius, s. 78.

BEYNART (BEJNART)
H. ABDANK
P opis 16 2 1

Beynart Adam £ włosa wilkijskiej i kroskiejpo usarsku kani 2 wpow. wilkiskim
Beynart Hrehoty na kobyle błahej у ucpesĄnikaraĄ koń 1 w pow. wilkiskim
Beynart Stanislaw (BvxxXormeJz-wvsT) pisarpskarbowy po usarsku koń 1 w pow. kroskim
T aryf a 16 6 7 roku

Beynart Aleksander у Bejnartowiej dym spłachetki 1 wpow. wilkiskim
Beynart Jeny, na którego miejscu posta/ spisany Krpysptof Korcp (?) p Surwiłów dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
Beynart Malcher, na którego miejscu, tespepa, у stał spisany Piotr Narkiewicp p Sumili dym 1poĄd] ański
lepący w piemi ptnujdpkiej wpow. wilkiskim napwane\gp] Bojanypoddański dym 1 spisany wpow. ejragolskim
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Bejuan Michaił [sic] na miejscu Jana Beynarta rodzica swe\go] ^Mo^rymoimcjóin dym szlachecki 1 wpow.
wielońskim
Beynart Stanislaw na miejscu Mikołaja Stymonowicpa i z kupli od Pawła Ambrojejewicpa Pacewicpa zJadowgów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim 1
T aryfa 16 9 0 roku

Beynan Bartłomiej z Pokrożyt Łowkił w pow. kroskim [dym] poddański 1
Beynart Jan z Bejnartowicz w pow. wilkiskim z Gabrielem Żeromskimpasieiybem swoim dympoddański 1
Beynart Stanisławpo Piotrze Mackunie z okolicy Jodogów wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny, zob. wyżej Beynar.
Na Żmudzi Beynartowie pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., gdzie
dominowali w stosunku do dość nielicznych Bejnarów. W 1570 r. Zofia Adamowna Ju
rewicz darowała córce Katerinie Janownie i jej mężowi Hryhoremu Bejnartowi majęt
ność Kietuny we włości gruściewskiej (potem telszewskiej) oraz grunty Użmarki w ma
jętności Gawry w tej włości. W 1571 r. Katerina Janowna Rosieńska zapisała swojemu
mężowi Hryhoremu Bejnartowi, pisarzowi grodzkiemu żmudzkiemu, część majętności
Podubisie i Liakowo we włości rosieńskiej. W 1578 r. Hryhory Bejnarowicz [sic] podzie
lił się z innymi następującymi dobrami: Kietuny, Podubisie, Liakowo i niewymienione
dotąd Gieczyszki we włości potumszewskiej. W 1589 r. ów jako podsędek kowieński
wziął w zastaw majętność Kietuny we włości telszewskiej od Tarnowskich. Prawdopo
dobnie ów Hryhory miał dwie córki i był blisko spokrewniony z Bałtromiejem Stanisławowiczem Bejnartem o czym świadczy wzmianka z 1596 r. Wtedy Bałtromiej Stanisławowicz Bejnart z Malcherem Janowiczem Burbą i jego żoną Jewą Hryhorowną
Bejnartowicz oraz z Mikołajem Paszkiewiczem i jego żoną Zofią Hryhorowną Bejnar
towicz podzielili się dobrami: Bojany we włości wilkiskiej, Poszawsze w kroskiej i Użumedie w widuklewskiej. W innym miejscu wspomniano jeszcze o majętności Liali we
włości widuklewskiej. Najpewniej było to dziedzictwo Bejnartowiczów. Sam Hryhory
Bejnart był pisarzem grodzkim żmudzkim w latach 1572—1575 i podsędkiem kowień
skim w 1580—1591, kiedy zmarł.
W 1575 r. Anna Matiejewna Wołodkiewicz zapisała testamentowo majętność Ugiany we włości ejragolskiej Florianowi Bałtromiejewiczowi Bejnartowi. W 1584 r. zwrócił
on tę majętność swoim szwagrom: Malcherowi i Mikołajowi Mikołajewiczom Wołod
kiewiczom po śmierci swojej żony (dobra te miał dożywotnio). Tenże ok. 1589 r., jako
pisarz grodzki żmudzki, skarżył sie na Radzimińskich, że nie chcą zwrócić mu majęt
ności Lichtiany we włości jaswońskiej, mimo chęci zwrotu sumy zastawnej. Podobnie
skarżył Wołodkiewiczów o majętność Szowkocką z „dworcem” Lakseli we włości tendziagolskiej. W 1595 r. skwitował on swoich szwagrów, braci żony Bogdany (raczej Bar
bary) Janowny Burbianki, z tytułu dostępu do jej dóbr: Powondenie, Lubiany, Gawrele
i Gryżowo. Sam Florian był podsędkiem upickim w latach 1592—1607, kiedy zmarł bez
potomnie. Przekazał on zastawne dobra Pojoście w pow. upickim swemu bratankowi
Adamowi, synowi Jerzego [Boniecki, Ü'zjtpełnienia\.
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W 1576 r. Juri Bałtromiejewicz Bejnart otrzymał trzech danników w Bojanach we
włości wilkiskiej. W 1589 r. kupił on majętność Antlikiszki w polu Worgajnie [tj. Wirgojnie] we włości widuklewskiej. Prawdopodobnie dotyczy go wzmianka o posiada
niu dwóch braci: Lawryna i Pawła i sianożęci Wielikaja Łuka we włości ejragolskiej.
W 1590 r. tenże kupił grunty Wirgojnie, pustosz Maculiszki nad ruczajem Tromołkiem
[we włości widuklewskiej]. W roku następnym kupił jeszcze ziemię i grunty Wirgoj
nie w tej włości. Tenże w 1592 r. otrzymał od teścia: „dworec” Paszyszki w polu Łowki we włości kroskiej z gruntami w Upojniach, „dworec” Możejkiszki w Konopinach
we włości widuklewskiej i grunty Tonmantyszki w Użumediach [w tej włości]. Wreszcie
w 1598 r. kupił majętność Czyżiuny we włości ejragolskiej.
W 1585 r. został rozstrzygnięty spór sądowy Hryhora Stanisławowicza Bojnarta
[sic] z Janem Janowiczem Burbąo majętność Gawrele we włości telszewskiej.
W 1587 r. Jan Jakubowicz Bejnart z żoną Alżbietą Wojtiechowną Siemaszkiewicz
sprzedał ziemię z Szudanach we włości wielońskiej, nad rzeczką Kruastas.
W 1589 r. Hryhory i Bałtromiej Bejnartowie pozwali Mikołaja Pawłowicza o pod
danych kaplicy kościoła kroskiego, tj. dwóch siół: Bodowki [Badawki] i Wizginy.
W 1590 r. Bałtromiej Jakubowicz Janowicz Bejnart darował żonie Lucji Stanisławownie Bejnarowicz 100 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Bejnartowicze we
włości wilkiskiej, nad Niewiażą. W 1593 r. Bałtromiej i Jan Jakubowicze Bejnartowie
sprzedali niwę Gerejkiszki o nieustalonej lokalizacji. W tym roku Bałtromiej Jakubowicz
Bejnart zapisał testamentowo swojej żonie Łucji część majętności Łabunowo [w pow.
kowieńskim], W 1597 r. Jan i Łukasz Jakubowicze Bejnartowie otrzymali od siostry
Hanny poddanych w siole Maniszkiany [w pow kowieńskim] i w polu Bobiańskim [albo
w Babianach we włości wielońskiej, albo w Bobcinie w wilkiskiej].
W 1592 r. Zofia Pietrowna Jurewna Bejnart zrezygnowała na rzecz brata Jana Pietrowicza z trzech ziemi w Drutowiszkach we włości widuklewskiej.
W 1593 r. Ambroży Bałtromiejewicz Bejnart, kanonik wileński i żmudzki, wziął
w zastaw majętność Liali we włości widuklewskiej.
W 1595 r. Lawryn Bejnart wziął w zastaw majętność Monwiłowicze [we włości
wielońskiej]. W 1596 r. Lawryn Martinowicz Bejnart sprzedał z innymi część majęt
ności Jaguczany we włości ejragolskiej. Tenże w tym roku kupił niwę Burgiszki w polu
Montwiłowskim we włości wielońskiej. Ożenił sie z Zofią MikołajewnąMonwiłowicz.
W 1597 r. Stanisław Bejnartowicz Bejnart [sic] pogodził sie ze wspomnianym Mi
kołajem Paszkiewiczem o „najstie gwałtownoje” na sianożęć Oszeru Kampas w majęt
ności Bejnarowo nad rzeką Niewiażą we włości wilkiskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują nas o licznych Bejnartach.
Mieszkali oni w różnych włościach żmudzkich: ejragolskiej (Jaguczany), jaswońskiej,
wilkiskiej (Bojany, Bejnartowicze) wielońskiej (Montwiłowicze), rosieńskiej (Podubisie,
Liakowo), widuklewskiej (Drutowiszki, Wirgojnie, Użumedzie), potumszewskiej (Gieczyszki), kroskiej (Poszawsze) i telszewskiej (Kietuny). Z nich zwraca uwagę miejsco
wość Bejnarowo i Bejnarowicze we włości wilkiskiej, nad Niewiażą [Slovar]. To najpew
niej gniazdo rodu, które jest trudne do lokalizacji. Wprawdzie zachował się inwentarz
Bejnartowicz z 1596 r., ale zawiera on dane tylko o samym dworze, poddanych w sioDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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le Wielikie i dannikach w Bojanach [AWAK]. Z nich można zlokalizować tylko Bojany,
osadę na południowy zachód od Jaswojni i północ od XIX—wiecznego Poniewieża nad
Niewiażą [nie mylić z miastem Poniewieżem]. Samych Bejnartowicz nie udało się jed
nak zlokalizować.
Może to późniejszy XIX—wieczny folwark Bernatowicze, należący do dóbr Czer
wony Dwór i leżący na północ od ujścia Niewiaży do Niemna, naprzeciwko Biwil
wpow. kowieńskim? [Błaszczyk, Fundacje, s. 158, przyp. 72].
Wspomniany wyżej Bartłomiej Jakubowicz Beynart został spisany w popisie rosieńskim 1589 r., kiedy dał podatek z domu Szydłowskiego od pół konia. Pewnie cho
dzi o Szydłów.
W popisie 1621 r. spisano 3 rodziny Beynartów, mieszkające głównie w pow. wilkiskim i kroskim. Należeli do stosunkowo zamożnych. Z kolei w taryfie 1667 r. zano
towano 5 rodzin, również głównie w pow. wilkiskim (3) oraz pojedynczo w ejragolskim
i wielońskim. Podobnie było w 1690 r., kiedy spisano 3 rodziny w pow. wilkiskim (2)
1kroskim (1). W obu taryfach notowano albo jednego (1667), albo dwóch (1690) szlach
ciców, mających jednego poddanego.
Wzmiankowany w taryfie 1690 r. Bartłomiej Beynart z Pokrożont Lowkił w pow.
kroskim jest tożsamy z Bartłomiejem Kazimierzem Beynartem [lit. Beinartas], który
w testamencie z 1690 r. zażądał, by pochowano go w podziemiach kościoła w Lalach
[Vaisvila].
Była to „zamożna w XVII stuleciu na Żmudzi rodzina” [Uruski], Rzeczywiście,
jeden z nich osiągnął wysoki urząd dygnitarski — skarbnego litewskiego (zastępował
podskarbiego) — Stanisław (zm. 1649), pisarz skarbowy w latach 1618—1631, sekretarz
królewski i skarbny w 1631—1645. Wspomniany Stanisław był synem Bartłomieja oraz
klucznikiem (wiatach 1632—1649) ipodkluczym wileńskim (1636—1649). Fundował on
2 klasztory: dominikanów w Poporciach i jezuitów w Poszawszu na Żmudzi w 1649 r.
oraz ołtarz w klasztorze bernardynów w Cytowianach przed 1649. Wspomniany klasz
tor i kościół w Poszawszu miał być zbudowany na górze Poszawskiej, gdzie spoczywały
ciała rodziców fundatora [akt fundacji: LVIA, F SA 4219, k. 1095-1098]. Był człowie
kiem zamożnym, bezpotomnym. Ożenił się z Halszką Wizgirdówną, marszałkówną ko
wieńską, która po jego śmierci wyszła za mąż za Samuela Blinstruba.
Należy dodać, że w rodzinie tym było jeszcze dwóch kanoników wileńskich: Am
broży (zm. 1602) i Wojciech Kazimierz (zm. 1680). Pierwszy był również kanonikiem
żmudzkim, doktorem prawa kanonicznego i fundatorem bursy zwanej Ambrozjańską
dla ubogich studentów Akademii Wileńskiej [Błaszczyk, Diecezja %mud%ka, Ustrój, PSB],
Ambroży był synem Bałtromieja, sądząc po posiadaniu dóbr Liaków jego ojcem był wy
mieniony wyżej Bałtromiej Stanisławowicz Bejnart. Przypuszczenie to osłabia fakt, że
imię Bałtromiej było często spotykane w tej rodzinie.
Z kolei Wojciech Beynart był notariuszem kapitulnym, proboszczem białostockim,
kanclerzem wileńskim, mającym duże zasługi dla diecezji wileńskiej [PSB].
W herbarzach wzmiankuje się jeszcze o kilku Beynartach związanych ze Żmudzią.
Samuel Zachariaszewicz Beynart bratanek wspomnianego wyżej Stanisława był cześnikiem żmudzkim w latach 1641—1645, podstarościm kowieńskim w 1639—1643 i pisa
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rzem ziemskim kowieńskim w 1648 r., kiedy zmarł. Dalsi dwaj byli deputatami do Try
bunału Głównego ze Żmudzi: Florian w 1591 i Stanisław w 1619 r. Inni Beynartowie
piastowali urzędy w XVIII w
Łowczym żmudzkim w 1726 r. został Jakub Beynart, ale nie utrzymał się na tym
urzędzie. Kazimierz Beynart był kuchmistrzem żmudzkim w latach 1726—1754. Oże
nił sie z Marianną Drobyszówną, skarbną litewską, jako wdową po Janie Odachowskim,
skarbnym litewskim. Wspomniany Kazimierz zrezygnował z urzędu na rzecz Szymo
na Tadeusza Beynarta, piastującego ten urząd w latach 1754—1778, kiedy zrezygnował
z powodu podeszłego wieku (testament z 1784 r.). Wreszcie w 1775 r. miecznikiem
żmudzkim był Szymon Beynart. W sumie była to szlachta utytułowana.
Dwóch Beynartów było elektorami królów polskich w Warszawie: Jana III So
bieskiego w 1674 (Kazimierz Lwowicz Beynart łowczy kowieński) i Stanisława Lesz
czyńskiego w 1733 r. (Kazimierz kuchmistrz żmudzki). Trochę inaczej był w drugim
wykazie, gdzie wymieniono trzech Beynartów jako elektorów żmudzkich: w 1669 r.
(Stanisława) i 1733 (Kazimierza kuchmistrza żmudzkiego i bez imienia).
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Grzegorza (Hrehora) w la
tach 1674—1578 i Floriana, pisarza grodzkiego żmudzkiego w 1588 r., deputata żmudz
kiego w Trybunale w 1591 r. i podsędka upickiego w 1598 r. Używali oni herbu takiego
samego jak Mitkiewiczowie. W 1732 r. Kazimierz był kuchmistrzem żmudzkim i dzie
dzicem Lichcian. W 1754 r. Konstancja sprzedała grunty i sianożęci pod Niewordzianami: Koneciszki, Baraniszki, Zelenkiszki i inne za 25 000 tynfów W 1769 r. kuchmi
strzem żmudzkim był Szymon, rege[n]t Trybunału. Chyba tenże Szymon w 1775 r. był
regentem ziemskim żmudzkim i miecznikiem [żmudzkim], a Franc był kuchmistrzem
żmudzkim. W 1807 r. Wincenty był porucznikiem Księstwa Żmudzkiego [ale jakiego
powiatu?] i miał żonę Annę Chlewińską, z którą nabył dobra Wobol w pow. szawelskim
w 1818 r. Jego synowiec Tadeusz był sztabskapitanem wojska rosyjskiego w 1833 r.
W 1800 r. Beynartowie herbu Abdank wywiedli swoje pochodzenie szlachec
kie z inicjatywy Franciszka i 11 członków tej rodziny [LVIA]. Ponownie uczynili to
w 1856 r. z inicjatywy Alojzego i Franciszka, synów Ignacego i wnuków Franciszka,
pewnie tego z 1800 r. [Uruski]. Przodkiem został uznany Jakub, żyjący w pow. szawel
skim [LVIA].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 14, s. 549-551 (inwentarz Bejnartowicz); Dworzecki Bohdanowicz, k. 16—16v; De
putari, T. 1, s. 82, 166; Elektorzy 1674, 1733 r.; Elektorowie królów, s. 5; Kojałowicz, Compendium, s. 19-20;
LVIA, F 391-11-2 (wywód); F SA 14964, k. 771-778; F SA 4219, k. 1095-1098; ODVCA, vyp. 1, s. 18287,19-294 i 295, 27-34 i 43, 35-201, 52-151, 74-217, 77-1, 109-64, 130-50,145-322, 170-327; vyp. 2,
s. 9-144,20-77,23-129, 43-110, 54-240a, 60-302, 68-383,79-486, 83-513,123-326,128-391,129-408,
161-44; vyp. 3, s. 51-239, 52-243, 63-158, 96-100,113-244; vyp. 4, k. 4-31, 17-138, 46-357, 58-19, 6357, 152-104 i 106, 161-177, 163-185, 181-54, 239-260, 302-87; vyp. 5, к. 59-445, 225-192; Popis rosieński 1589 r., nr 43; Slovar, s. 18: Bejnartovici; Urzędnicy centralni i dygnitarze, s. 114 nr 802, s. 183 nr 1461;
Urzędnicy: woj. trockie, s. 393 nr 2836, s. 401 nr 2894, s. 498 nr 3713; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 116
nr 420, s. 148 nr 714; Urzędnicy żmudzcy, nr 523, 689—690, 708—709, 748, 807. L i t e r a t u r a : Błaszczyk,
Diecezja żpu/chka, Ustrój, s. 110; tenże, Fundacje, s. 157—159; Boniecki, T. 1, s. 147—148 i T. 16: Ucppelnienia,
s. 94—95; LPŻ, T. 1, s. 220—221: Beinartas, Beinoras, Beinortas; Paknys, s. 150—151: Beinartas Stanisłoyas;
PSB, T. 1, s. 478-479: Beynart Ambroży, Wojciech; Uruski, T. 1, s. 120—121 (Bejnar) i 122 (Bejner); Vaisvila, s. 190.
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BIALSKI ZOB. BIELSKI

BIAŁAS UKN IA (BIAŁOSUKN[I]A, BIALOSUKNA)
H. POMIAN
T aryfa 16 6 7 roku

Bia/asuknia Adam %kupli od Andrzeja Piotrowicza i Stefana Syjmonowicza w tympę pow. i okolicy dym 1
szlachecki wpow. spawelskim
Bia/asuknia Bałtromiej zMołowian dym 1 szlachecki w pow. sząwelskim
Białosukna Andrzej zMołowian dym 1 szlachecki wpow. sząwelskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Białasukna Andrzęj zJankajć wpow. herżąńskim dym szlachecki 1
Białasukna [w Kop. 1: Białosuknia] Rapimierp pMołowian w pow. sząwelskim na miejscu ojca dym szla
checki 1
Rodzina jest polskiego pochodzenia, pochodzi z ziemi łomżyńskiej z powiatu kolneńskiego na Mazowszu. Znana jest od XV w. Brak danych o jej pobycie w W Ks. Litew
skim. Używali herbu Pielesz [Uruski] lub Pomian [Kapica], co bardziej przekonuje.
Na Żmudzi notowano ich w 2. połowie XVII w. W taryfie 1667 r. spisano 3 rodzi
ny w pow. sząwelskim w Mołowianach, a w 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. berżańskim i sząwelskim. Należeli do drobnej szlachty, skoro nie mieli poddanych. Byli nieutytułowani.
Źródła:

Kapica, s. 8. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 1, s. 191; LTruski, T. 1, s. 161—162.

BIAŁKOW SKI
H. BIBERSTEIN
T aryfa 16 9 0 roku

Białkowski Franciszek zastawi! Kiumajcie wpow. herżąńskim 1 dympoddański u Piotra Gujęwskiego
Rodzina polska podobno pochodziła z pow. bieckiego w Małopolsce, skąd przenio
sła się na Żmudź [Kojałowicz]. Niemniej jednak wiadomo z akt ziemskich żmudzkich,
że pierwszy znany nam Maciej Adamowicz Białkowski był ziemianinem pow piotr
kowskiego w województwie sieradzkim [toż w: IA, kol. 430]. Pochodził więc z Białkowic w pow piotrkowskim, w parafii Wolbórz. W 1596 r. kupił dwie majętności we
włości W Dyrwian „obapoł reki Wenty leżaczyje”: Szylany i Poszyle. W 1597 r. kupił
2 służby ludzi Kurmajtie i Jawiupie w majętności Ringowiany we włości berżańskiej.
W 1599 sprzedał część Szylan Piotrowi Kotkowskiemu [inwentarz w: IA, kol. 527n],
Bratem wspomnianego Macieja byl Mikołaj, którego synem był Andrzej. Notowano
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go w 1598 r. na Żmudzi, otrzymał wówczas sioło Kiemarsze (?) w ciwuństwie dyrwiańskim. Żył jeszcze w 1610 r., kiedy toczył spór z Anną Młodaską, która po śmierci swe
go męża i stryja skarżącego, czyli Macieja Białkowskiego, wyszła ponownie za mąż za
Jana Umiastowskiego.
Zdaniem Kojałowicza, używali herbu Bibersteyn. Ojciec wspomnianego Mikołaja
był „człekiem zamożnym”. Ów Mikołaj studiował w Akademii Wileńskiej, potem był
dworzaninem [Jerzego] Ossolińskiego, kanclerza koronnego. Zmarł w młodym wieku
przed magisterium \Akademijos łaureĄ.
Zatem Białkowscy na Żmudzi pojawili się w końcu XVI w., a nie na początku na
stępnego stulecia [Trimoniene]. Należy dodać, że po raz pierwszy na Żmudzi pojawił
się Joachim Białkowski, który w latach 1544—1546 był notariuszem biskupa żmudzkiego
Wacława Wierzbickiego. Być może jest tożsamy z osobą o tym imieniu i nazwisku, która
w 1547 r. była komornikiem słuckim [Błaszczyk, Diecezja pmudpka, Ustrój\.
Hieronim Stanisław Białkowski był łowczym starodubowskim w 1653 i żmudzkim
w 1656 r., zmarł przed 28 maja 1658. Uczestniczył w zjeździe w Jaswojniach i w Kiejdanach w 1655 r., gdzie podpisał unię kiejdańskąze Szwecją jako łowczy starodubowski i Samogita [Żmudzin], co świadczy o jego świadomości państwowej czy narodowej.
Był żonaty z Aleksandrą Stankiewiczówną. We wspomnianej unii uczestniczył też Ge
deon (Giedieon) Białkowski, o którym skądinąd wiadomo, że był żonaty z Anną Dorotą
z Druwów i w 1652 r. kupił od Druwów sioła: Rymkuny, Bubile i Drawdżole.
W 1673 r. właścicielem Szylan w pow. berżańskim, które w 1667 r. miał Mikołaj
Grużewski, był Franciszek Białkowski [F 11—1—752]. Był on elektorem króla polskiego
Jana III Sobieskiego w Warszawie w 1674 r.
W taryfie w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim z jednym dy
mem poddańskim.
Ź r ó d ł a : AGAD, A Tyzenhauzów, B—33/123 k. 133n; Akademijos burai, s. 315; Akta pjapdów, T. 2, s. 284,
297, 305; Elektorzy 1674 r.; IA, kol. 427И30, 527; Kojałowicz, Compendium, s. 27; tenże, Nomenclator, s. 21—
22; LVLA, F 11—1—752; ML, Księga wpisów nr 131, s. 58, nr 155 i s. 129, nr 443; ODVCA, vyp. 4, k. 101—329,
235—238; Urzędnicy żmudzcy, nr 714. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Diecezja ppmdpka, Ustrój', s. 91; Trimo
niene, Sretimśalią, s. 499, 511; Uruski, T. 1, s. 154.

BLAŁŁOZOR (BIAŁOZOR)
H. WIENIAWA
T aryfa 16 67 roku

Białopor Krpysptof chorąpy ipilski, pułkownik JKMd p majętności Grynkispki dymów 111 w pow. tendpiagolskim
Białopor [Jerzy] biskup wileński, od którego GabńelLegjecki kupił kilka dymów, takpe i wieczystych, ipogorpałych dymów 9 w pow. tendpiagolskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bialiopor Daniel wojewodzie miński p Birćyman w pow. birpyniańskim dymówpoddańskich 15
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Białłozor Karol starosta kiemomki z dóbr JKMci nioski narwanej Kojranj w pow. jaswońskim [dymów]
poddańskich 12. Tenje %dóbr JKMd wsi nabranych Łabardgie, Słuje i Wedy wpow. korsyewskim dymów
poddańskich 8. Za attestacją grodu upickiego
[Białłozor z dóbr] Gynkispki z włością [dymów] 15. [Nie wiadomo, o którego z nich chodzi]
Nazwisko rodziny ma niejasne pochodzenie. Może być pochodzenia ukraińskiego [właści
wie ruskiego] bilopońj, czyli „jasnowłosy” [LPŻ]. Zdaniem L. Dacewicz to nazwisko odapelatywne, od nazwy: biały ozor. Może nazwisko to łączy się z nazwą ptaka lub sokolnika?
Zdaniem Kojałowicza ród ten jest wspólnego pochodzenia z Sakowiczami, a ściślej
z jednym z synów Andrzeja Sakowicza, wojewody smoleńskiego, który ok. 1460 r. przy
jął nazwisko Białłozor. Opinia ta nie znajduje potwierdzenia w świede badań nad rodem
Sakowiczów [Kelma]. Zresztą już w XIX w. autor genealogii Białłozorów, Alfred Römer
(1832—1897), nie poparł sądu Kojałowicza. Na podstawie danych z archiwum grynkiskiego [w tekście błędnie: dobra Hryszkiszki, poprawione na Hrynkiszki, raczej Grynkiszki,
w T. 6 Złotej Księgi s. 27] „w tym czasie”, tj. w 2. połowie XV w., żył Jakub Montwid Biał
łozor [raczej Białozor czy Biełozor; pokolenie I)], którego syn Wojciech (II) był właści
cielem wspomnianych Grynkiszek (Hrynkiszek) na Żmudzi. Miał on trzech synów (III):
Jana, Wojciecha i Andrzeja (ostatnich dwóch wzmiankowano w testamencie z 1554 r.).
Z nich znany jest tylko Jan, który rzekomo był strażnikiem litewskim [Kojałowicz, Żychliński], co nie znajduje potwierdzenia w faktach. Skądinąd mówi się jeszcze o Jerzym
Wojciechowiczu jako dziedzicu dóbr Pouslejskich w pow. upickim [Boniecki, s. 125].
W świede innych przekazów nie ulega wątpliwości historyczność Jana Wojciechowicza Biełozora, który w 1554 r. w testamencie Nikofora Hryhorewicza Łowejkowicza zwanego Michajłą został przezeń usynowiony i obdarzony następującymi dobrami:
dworem w Sarwach i „dworcem” Worniany na Żmudzi oraz dobrami w pow połockim
nad rzekami Drys[s]ą i Swołną: w Kochanowiczach, Zoderżach, Staroseli, na Dołgom,
na Ormie Golubowszczynie, w Stogowiczach i w Tobołkach oraz domami w Połocku
i Drys[s]ie. Wspomniany Nikifor (Michajło) byl niewątpliwie Rusinem, najpewniej po
chodzącym z okolic Połocka i Dryssy. Jego dobra, zwane „ojczystymi”, pochodziły od
jego ojca Hryhora, który musiał osiedlić się lub przynajmniej czasowo przebywać rów
nież na Żmudzi. Wymienione tam dobra Sarwy to prawdopodobnie późniejsze Grynki
szki; sama nazwa jest raczej późniejszego, XVI—
wiecznego pochodzenia. Za tym prze
mawia informacja ze Słownika Geogeaficytiego oraz, co ważniejsze, lokalizacja rzeczki Sarva
(nazwa współczesna, litewska), którz wpada do Szuszwy właśnie w Grynkiszkach. Z ko
lei Worniany zachowały się do dzisiaj (lit. Varnioniai), leżą na południe od Radziwiliszek,
na północnym skraju pow. tendziagolskiego [do końca XVIII w.]. Lokalizację tę potwier
dza położenie nad rzekąMałsztuw, a raczej w jej pobliżu [Slovar], obecnie Malśtove, lewy
dopływ Szuszwy oraz wzmianki z inwentarza Szawlan z 1619 r., gdzie kilkakrotnie była
mowa o graniczeniu siół szawlańskich: Dowgiełajciów (obecnie Daugelaićiai) i Nertajciów (obecnie Nirtaićiai) z gruntami Worniańskimi [LI]. Wymienione sioła leżały właśnie
na południe od Radziwiliszek, przy drodze do Cytowian (na południe).
Powyższe dane mogą stanowić przesłankę co do ruskiego pochodzenia Białłozo
rów. W każdym razie u źródeł ich pozycji ekonomicznej leżało wymienione wyżej nada
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nie na Żmudzi. Kto wie, czy ośrodek ich dóbr Grynkiszki nie nawiązuje swojąnazwądo
hojnego fundatora, czyli Nikifora Hryhorewicza?; wszak Grynko (Hrynko) to zdrob
nienie od Hryhora.
We wspomnianym testamencie z 1554 r. wymieniono jeszcze dwóch braci Jana
Wojciechowicza: Wojciecha i Andrzeja, którzy otrzymali drobne darowizny. Z doku
mentu tego wiadomo jeszcze, że Jan był dworzaninem królewskim Zygmunta Augusta.
Ten ostatni potwierdził wspomniany testament w 1555 r. [MVKL].
Wracam do Jana (III), który był rotmistrzem królewskim, a nie strażnikiem litew
skim. Może pełnił on funkcję strażnika wojskowego, sam urząd na Litwie powstał do
piero w 1635 r. Wiadomo, że w 1554 r. dostał dobra Sarwy i Worniany. Ożenił się z Hal
szką Rayską, pochodzącą z Korony, której „bracia rodzeni urzędnicy wielcy w pow.
Upitskim” [Żychliński]. Zdaniem Żychlińskiego, a raczej Romera, ów Jan miał trzech
synów (IV): Stanisława, założyciela gałęzi starszej, hrynkiskiej [właściwie grynkiskiej]
lub wojewódzkiej; Krzysztofa, skądinąd nieznanego i Jana, założyciela gałęzi młodszej,
upickiej lub kasztelańskiej. Zdanie to potwierdzili inni badacze [Kojałowicz, Boniecki,
Uruski], choć uzupełnili ten obraz o córkę Jana — Annę, żonę Jana Nieluba [Boniecki]
oraz brata Jana — Jerzego, sędziego ziemskiego wileńskiego, który był protoplastą dru
giej, obok Stanisława, gałęzi rodziny [także Boniecki],
Punktem wyjścia naszego opracowania będzie poprawiona wersja genealogii ro
dziny w opracowaniu Żychlińskiego—Romera. Należy jednak dodać, że jest to temat do
dalszych badań w przyszłości.
1.

Gałąź hrynkiska [grynkiska] lub wojewodzińska

Nazwa tej gałęzi nawiązuje do urzędu wojewody mińskiego, piastowanego przez Ka
zimierza Karola (1667—1680). Wspomniany wyżej Stanisław (zm. ok. 1623 w g LE; po
kolenie IV) nie był wprawdzie wojewodą smoleńskim [Żychliński?], ale należał do wy
różniających się osób wśród współczesnych. Studiował w Królewcu w 1570 i w Lipsku
w 1572 r., co by wskazywało na jego ówczesną orientację protestancką [LE]. Był sę
dzią ziemskim upickim w latach 1588—1591 i podkomorzym upickim w 1591 do ok.
1611 r. Był posłem na sejm w 1588 r., kilkakrotnie deputatem do Trybunału Głów
nego [nie był jego marszałkiem w 1605 r.], w tym głównie ze Żmudzi w latach 1595,
1597 i 1599 oraz rotmistrzem jazdy, uczestnicząc z powodzeniem w wojnie inflanc
kiej ze Szwecjąw latach 1601—1602. Oprócz Grynkiszek i Wornian miał jeszcze dobra
Gierucie leżące na południe od Grynkiszek. Natomiast nie posiadał dóbr rodzinnych
w pow. połockim (znanych z testamentu z 1554 r.), które pozostały w rodzie Łoweyków (Łowejkowiczów). Ożenił się dwukrotnie: z Halszką Lopacińską i Dorotą lub Do
miniką Woynianką, siostrą „sześciu senatorów”, z którymi miał dwie córki: żony Pio
tra Oziembłowskiego i Bazylego Szcapy, sekretarza królewskiego oraz pięciu synów
[wg innych przekazów: mniej; V]: Stanisława, rzekomo podkomorzego upickiego, bez
potomnego; Aleksandra (zm. 1619 w młodości); Krzysztofa, który „poprowadził da
lej szczep główny”, o czym niżej; Gabriela, starostę nowomłyńskiego, o którym niżej
oraz Jana Karola (zm. 1631), proboszcza wileńskiego i referendarza litewskiego, osoby
bardzo zdolnej, autora dwóch publikacji panegirycznych o Gabrielu Woynie, podkanc
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lerzym litewskim i swoim wuju [bliżej zob. PSB]. W 1629 r. ufundował altanę w Grynkiszkach [Paknys].
Z wymienionych najpierw o wymarłej linii Gabriela, starosty nowomłyńskiego,
który studiował w Królewcu w 1599 r\, na Uniwersytecie luterańskim [LE]. Również on
odznaczył się w wojnie inflanckiej na początku XVII w., walcząc m.in. w bitwie pod Kircholmem w 1605 r. Byl podkomorzym upickim w latach 1622—1636. Z działu rodzin
nego dostał dobra Pogiry w pow. upickim i wiłkomierskim w 1629 r. Jego potomkowie
odegrali pewną rolę w tych powiatach, piastując tam lokalne urzędy i godności, później
wymarli. Jednym z jego synów byl Stanislaw (zm. 1666 lub 1667; VI), dziedzic Linkowca i Żyzmów, który skończył karierę na kasztelanii mścisławskiej.
Wspomniano, że główną linię rodu kontynuował Krzysztof Konstanty (zm. 1644;
V), który był marszałkiem upickim w latach 1621—1644 i starostą abelskim. Był po
słem na sejmy i deputatem do Trybunału Głównego (ze Żmudzi tylko w 1617 r., potem
z Upity). Był właścicielem dóbr: Łan, Wornian i Grynkiszek [błędnie w PSB: Hryszkiszki]. Wbrew sądom [PSB] nie ufundował altarii w Grynkiszkach [co uczynił Jan Karol],
lecz w Abelach (lit. Obeliai) koło Rakiszek w pow. wiłkomierskim, gdzie był starostą,
w 1629 oraz kościół i klasztor dominikanów w Kownie ok. 1631 r. [Paknys]. Ożenił się
z Jadwigą Giedroyciówną, z którą miał sześcioro dzieci (VI): Władysława i Aleksandra,
zmarłych w młodości; Jerzego (ok. 1622—1665), biskupa wileńskiego z lat 1661—1665
[Żychliński błędnie: 1667], wielce zasłużonego dla Kościoła w trudnych latach Potopu
[bliżej w PSB]; Jana, dominikanina w konwencie krakowskim, prowincjała Zakonu Ka
znodziejskiego [tj. dominikanów]; Zofię, benedyktynkę i Gabriela, postać mało znaną,
który kontynuował linię rodziny.
Inaczej przedstawia to genealogia Bonieckiego, który podał Kazimierza Karola,
syna Krzysztofa Konstantego, jako kontynuatora linii rodziny, o czym niżej.
Kontynuując przerwany wątek, wspomniany Gabriel (V) miał syna Stanisława (VI),
który spłodził dziewięcioro dzieci (VII): 1. Karol Jan został duchownym [zdaniem Żychlińskiego jest mieszany ze wspomnianym wyżej Janem Karolem]; 2—4. Stanisław,
Hieronim i Daniel zmarli bezpotomnie; 5. Kazimierz Karol, który kontynuował linię
rodziny; 6. Aleksandra (testament z 1670 r.), żona Krzysztofa Sulistrowskiego; 7. Potencjanna, żona Krzysztofa Rudominy Dusiackiego, wojewody mińskiego; 8. Eleonora,
żona Rafała Dowgiałły Zawiszy, miecznika wiłkomierskiego i 9. Zofia, żona Wilhelma
Stetkiewicza, starosty jezieszyńskiego [raczej jezieryskiego].
Wspomniany Kazimierz (Karol, zm. 1680; VI), kontynuujący tę linię, według innych
źródeł jest nazywany synem Gabriela, starosty nowomłyńskiego i podkomorzego upickiego [Boniecki, PSB], co należy przyjąć. Był starostąnowomłyńskim i marszałkiem upic
kim w latach 1657—1664, a karierę skończył na województwie mińskim w 1667. Praw
dopodobnie ożenił się dwukrotnie: z Katarzyną Duninówną Rajecką [właściwie Dunin
Rajecką] z „domu Polskiego” [tj. z Polski z Rajec koło Radomia] i z Heleną Płocharską [Boniecki: Krystyna Kajnestówna, nazwisko pewnie zniekształcone; wg A. Rachuby:
Heleną Płocharską i Krystyną Wiekowiczowną]. Miał siedmiu synów (VII): 1. Daniela,
starostę kiernowskiego, który pozostawił tylko córkę Annę, go wymieniono w taryfie
1690 r. jako właściciela 15 dymów w Birżynianach; 2. Karola, który kontynuował linię roDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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dżiny, go wymieniono w taryfie 1690 r. jako posiadacza Kojran w pow. jaswońskim [sta
rostwa z 12 dymami] oraz Labardziów, Slużów i Wedrów w pow. korszewskim z 8 dyma
mi; 3. Gabriela, cześnika wiłkomierskiego w 1672 i podkomorzego upickiego w 1688 r.,
który miał syna Krzysztofa, bezpotomnego; 4. Hieronima, ciwuna ejragolskiego w latach
1683—1684 i starostę nowomłyńskiego, żonatego m.in. z AnnąPogirską, z którą miał tyl
ko córkę Helenę; 5. Krzysztofa (Kazimierza Aleksandra, zm. 1687), kolejno urzędnika
upickiego: podstolego w latach 1657—1663, chorążego w 1664—1669, marszałka w 1670—
1678 i starosty w 1678—1687 oraz starosty m.in. tryskiego (na Żmudzi) i dygnitarza litew
skiego — chorążego wielkiego w 1683 r. Czynnie uczestniczył w życiu publicznym [bliżej
w PSB], Otrzymał dobra Grynkiszki, które po jego śmierci przeszły do jego brata Hie
ronima (zob. wyżej). Miał też dobra Kojrany, czyli starostwo w pow. jaswońskim, później
faktycznie dziedziczone w tej rodzinie. Ożenił się dwukrotnie z wdowami: Anną Rudominówną i Joanną Elżbietą Isaykowską, z którymi miał troje dzieci: Helenę, Jerzego, stol
nika upickiego w latach 1724—1752 i wojskiego upickiego w 1752—1758 [o ile nie jest to
błędna identyfikacja] i Karola [właściwie Jana Karola Pawła], miecznika wiłkomierskie
go w latach 1679—1691 i podstolego upickiego w 1691—1716; obaj zmarli bezpotomnie;
6. Jerzego, skarbnika wiłkomierskiego i stolnika upickiego w latach 1684—1722 [Żychliński błędnie: skarbnik upicki], żonatego z Elżbietąjanówną Worłowską [w tekście: Warłowska], podstolanką kowieńską, bezpotomnego; 7. Marcjana (ok. 1627—1707), arcybi
skupa połockiego (unickiego). Jest nietypowym przykładem przejścia z katolicyzmu na
wyznanie unickie. O jego barwnym i niezbyt chlubnym życiu zob.: PSB i LE.
Wspomniany wyżej Karol (VII), kontynuujący rodzinę, ożenił się z Agnieszką
Rómerówną, generalówną litewską, z którą miał sześcioro dzieci (VIII): 1. Mateusza,
podstolego upickiego [rzekomego] i starostę kiersnowskiego, który ożenił się z Anną
z Kozielska Ogińską i miał troje dzieci: córkę Antoninę i dwóch duchownych: Krzysz
tofa, pijara i Adama (testament z 1751), kanonika wileńskiego; 2. Kazimierza, który
kontynuował linię rodziny; 3. Jerzego (Andrzeja), stolnika upickiego w latach 1718—
1724 i starostę nowomłyńskiego, który ożenił sie z Marianną Iwanowiczówną i miał
z nią dwie córki: Annę i Mariannę oraz dwóch synów: Józefa, starostę przeroskiego,
z synem Antonim, bezpotomnego, i Onufrego (1719-1783), starostę nowomłyńskie
go i wojskiego upickiego w latach 1765—1783, który miał syna Józefa, bezpotomnego;
4. Mariannę, zakonnicę katarzynkę w Krokach; 5. Krystynę, żonę [Franciszka Antonie
go] Karpia, ciwuna ejragolskiego; 6. Helenę, żonę Józefa Paca, kasztelana żmudzkiego.
Następne, IX pokolenie reprezentował wspomniany Kazimierz (Stefan), który był
„starostą kojrańskim, marszałkiem, pułkownikiem i konsyliarzem Księstwa Żmudz
kiego” (w 1733 r.), czyli sprawował różne funkcje w konfederacji generalnej litewskiej
Ogińskiego, zwolennika króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego. W latach 1738—
1741 byl surrogatorem grodzkim żmudzkim. Ożenił się z [Joanną] Franciszką Iwano
wiczówną, z którą miał siedmioro dzieci (X): 1. Barbarę, żonę Lutkiewicza; 2. Joannę,
żonę Józefa Bielewicza [tj. Bfflewicza], horodniczego żmudzkiego; 3. Annę; 4. Tadeusza,
o którym niżej; 5. Adama, starostę grodowego „rewelskiego” [to niemożliwe, zapewne
szawelski], bezdzietnego; 6. Antoniego, starostę kojrańskiego, pisarza ziemskiego repartycji szawelskiej w latach 1765—1780, bezdzietnego i 7. Karola, młodo zmarłego.
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Wspomniany Tadeusz kontynuował linię rodziny (X). Był znaną postacią, skoro
piastował liczne urzędy, był kawalerem Orderów Orła Białego i św. Stanisława. Kolej
no był: ciwunem tendziagolskim w latach 1765—1773, retowskim w 1773—1779, Małych
Dyrwian w 1779—1783 i Wielkich Dyrwian w 1783—1791. Był także deputatem żmudźkim do Trybunału Głównego w latach 1778-1779 i 1781-1782 oraz tradycyjnie w tej ro
dzinie posiadał starostwo kojrańskie. Ożenił się z Różą Górską, kasztelanką żmudzką,
z którą spłodził ośmioro dzieci (XI): 1. Marcin (zm. 1817) [bliżej wPSB], obrał karierę
wojskową walcząc w obronie Rzeczypospolitej od 1792 r. i awansując na wicebrygadiera ,,b[yłych] wojsk polskich” [ściślej — kawalerii litewskiej] w 1794, był kawalerem Or
deru Virtuti Militari, ożenił się z Krystyną Rómerówną, z którą miał 3 córki: Eleonorę
(zm. 1860), Annę (ur. 1806), żonę Juliana Hryncewicza Talko [właściwie Talko—Hryncewicza] i Brygittę (1810—1879), żonę Konstantego Fergissa (Fergiissa), pułkownika fran
cuskiego; 2. Jan, starosta kojrański i dziedzic Grynkiszek, pisarz ziemski repartycji szawelskiej w latach 1790—1791 i może sędzia ziemski szawelski nominowany w 1794 r. na
ciwuna tendziagolskiego. Ożenił się z Antoniną Lopacińską, z którą miał 3 córki: Re
ginę, żonę Józefa Białłozora, swego stryja, potem Jana Suchozaneta (1788—1861) [wła
ściwie Iwana Onufrowicza Suchozaneta z „dworian witebskoj guberni”, tj. ze szlachty
polskiej], generała rosyjskiego [bliżej zob.: Volkov]; Franciszkę, żonę Karola Bystrama,
sędziego granicznego upickiego i Teklę, żonę Jana Przeciszewskiego, podkomorzego rosieńskiego. 3. Józef (1768—1845), kontynuujący linię rodziny [bliżej w PSB]. Był dzie
dzicem Medel, Tendziagoły [na południowy zachód od Grynkiszek], Auksztol [dawniej
Auksztule itp., obecnie Aukstuoliai koło miasteczka Dievogala], Białłozoryszek [lit. Belazariśkis, do dzisiaj istniejąca osada przy dawnym miasteczku Wasiliszki na Żmudzi, nie
na Białorusi, obecnie zwanym Dievogala] i Grynkiszek. Był wicebrygadierem ,,b[yłych]
wojsk polskich”, posłem na ostatni sejm Rzeczypospolitej w 1793 r., sędzią granicznym
rosieńskim i prezesem sądu granicznego wileńskiego. Skądinąd wiadomo, że był krajczym żmudzkim w 1792 r. [Urzędnicy żmudzcy]. Ożenił się dwukrotnie: ze swoją syno
wicą Reginą (zob. wyżej), potem z Józefą Chlewińską, podstarościanką sądową żmudzką,
z którymi spłodził siedmioro dzieci (XII): 1. Annę (1805—1834), żonę Edwarda Romera,
damę dworu w Petersburgu; 2. Marcina, twórcę linii na Grynkiszkach; 3. Jana, twórcę linii
na Białłozoryszkach; 4. Kazimierę (ur. 1816), żonę Feliksa Tańskiego z pow. trockiego;
5. Zofię (1818-1893), żonę Edwarda Romera, swego szwagra; 6. Paulinę (ur. 1821), żonę
Medarda Kończy, marszałka szlachty pow wiłkomierskiego, zesłańca i 7. Reginę (1823—
1844), żonę Wincentego Białłozora z gałęzi kasztelańskiej, swego dalszego krewnego.
A. Linia na Grynkiszkach
Twórcą był wspomniany Marcin (1817—1867; XII), żonaty z Felicją z Kozielska Puzynianką (1827—1873), z którą miał czworo dzieci (XIII): 1. Wandę (ur. 1848). 2. Alek
sandra (ur. 1849), ożenionego z Heleną Chomińską, córką generała gubernatora ko
wieńskiego, z którą miał dwie córki: Felicję (ur. 1875) i Zofię Marię Ewę Pia (ur. 1880).
3. Tadeusza (ur. 1855) i 4. Marię [brak metryki], która wyszła za mąż za prawosławne
go, co wtedy oznaczało skandal. Z nich Tadeusz zapewne ożenił się z Felicją Połubińską, z którą miał syna Marcina (1884-1927; XV), na którym wymarła ta linia [Aftanazy].
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В. Linia na Białłozoryszkach
Twórcą tej linii był Jan Wit (1829-1872; XII), oficer huzarów w armii rosyjskiej, uczest
nik kampanii węgierskiej 1849 r. [tj. tłumienia rewolucji na Węgrzech, gdzie walczyli
także liczni Polacy z Józefem Bemem na czele]. Ożenił się z Wandą Wróblewską, córką
Ludwika, z którą miał syna Józefa (ur. 1853; XIII). Ten ożenił się ze Stanisławą Połońską, z którą spłodził Jana (ur. 1873; XIV). Pewnie on ożenił się z Lawrynowiczówną,
z którą miał syna Stanisława (XV), „zmarłego zapewne w głębi Rosji [tj. ZSRR] w cza
sie II wojny światowej”. Na nim wymarła ta linia rodziny po mieczu [Aftanazy]. W rze
czywistości „Stamslovas Belozaras—Montvidas” [oficjalna nazwa po litewsku], syn Jana
(ur. 1906; XV), inżynier, został wywieziony do łagru radzieckiego w 1941 r. do „Reśoty”
w rejonie Niżny Ingasz w Kraju Krasnojarskim, a w 1943 r. został skazany na 5 lat ze
słania w rejonie Bijskim w Kraju Ałtajskim. Zwolniono go dopiero w 1960 r. Jego żona
Kotryna (tj. Katarzyna) została także zesłana w 1941 r., ale do Kraju Ałtajskiego, po
tem do Trofimowska w Jakucji, tam zmarła. Ich córka Kristina (ur. 1936; XVI) na zesła
niu przebywała z matką, w 1946 r. wróciła do Litwy. Można dodać, że wzmiankowany
Jan był notowany w okresie międzywojnia jako właściciel Bialłozoryszek [Żenkiewicz].
2. Gałęź upieką czyli kasztelańska
Nazwa tej gałęzi nawiązuje do piastowania urzędu kasztelana mścisławskiego przez Sta
nisława w latach 1662-1664. Gał ęź ta jest związana głównie z pow. upickim, a więc poza
Żmudzią. Niemniej jednak musi być przedmiotem dalszych uwag ze względu na to, że
jedna z linii wróciła na Żmudź jako linia golniewska lub poszuszwiańska i rozalińska
(Rozalin, lit. Rozalimas, na południe od miasteczka Pokrój w pow. upickim).
Założycielem tej gałęzi był wspomniany już Jan (IV), który miał pięciu synów (V):
1. Stanisława; 2. Władysława, elektora króla polskiego Jana Kazimierza w 1648 r. z wo
jewództwa wileńskiego, bezpotomnego; 3. Daniela, elektora jak jego brat i bezdzietne
go; 4. Jerzego (zm. 1646), cześnika upickiego w latach 1635—1636, podsędka i sędziego
ziemskiego upickiego w 1636—1646, bezpotomnego oraz 5. Jakuba, „którego potom
kowie kwitną dotąd w Poniewiezkiem”. Interesuje nas tylko ta ostatnia linia, po Jaku
bie, [rzekomym] sędzim ziemskim wileńskim. Miał on syna Stanisława (VI), kasztela
na mścisławskiego w latach 1662—1664 [Żychliński: 1661—1667], jednak według innych
ów Stanisław był synem Gabriela [PSB]. W każdym razie wspomniany Stanisław był
dwukrotnie żonaty, a owocem tych związków było czterech synów (VII): Wawrzyniec,
Jan, Jerzy i Władysław. Z nich interesuje nas tylko Jan, twórca linii golniewskiej (poszuszwieńskiej) i rozalińskiej i [rzekomy] chorąży upicki. Ożenił się z [Halszką] Kurnicką, z którą miał czterech synów (VIII): Kazimierza i Stanisława, skarbnika wiłkomierskiego w 1679 r., obu bezpotomnych; Jerzego, sędziego ziemskiego upickiego [brak
potwierdzenia w źródłach] i Aleksandra, rzekomego stolnika upickiego, a w rzeczywi
stości podstolego upickiego i może podczaszego brasławskiego.
Na marginesie należy dodać, że inaczej genezę tej gałęzi przedstawił Boniecki,
który za protoplastę uznał Jerzego Wojciechowicza Białozora, żyjącego w 2. połowie
XVI w. w dobrach Pouslejskich leżących zapewne w pow. upickim [Boniecki, U p e ł n i e 
nie, s. 125].
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Wracam do przerwanego wątku. Wspomniany wyżej Jerzy (VIII) ożenił się z [Ma
rianną] Karpiówną, z którą miał trzech synów (IX): Antoniego, kanonika wileńskiego,
Pawła (zm. przed 1708?) i Andrzeja, horodniczego upickiego w latach 1726—1748, dwu
krotnie ożenionego z Eleonorą Kuleszanką i Anną Białkowską, z którymi miał dwóch sy
nów (X): Jerzego, bezpotomnego oraz Józefa, marszałka szawelskiego i rotmistrza Księ
stwa Żmudzkiego [pospolitego ruszenia jednego z powiatów żmudzkich], a także 5 córek:
Eleonorę, Rozalię, Joannę, Magdalenę i Annę, żonę Ignacego Kobylińskiego, łowczego
mozyrskiego [Boniecki]. Józef nabył dobra pojezuickie Giejszyszki w pow. wileńskim.
Ożenił się z Eufrozyną Lutkiewiczówną, z którą miał czworo dzieci (XI): Franciszkę,
żonę Chłopickiego, Stanisława, Kazimierza i Wincentego, komisarza porządkowego cy
wilno—wojskowego [z 1792 r\], regenta grodzkiego żmudzkiego, marszałka rosieńskiego
i „pana na Golniach i Poszuszwiu” na Żmudzi, „słynnego z wymowy i stąd zwanego Ci
ceronem krokowskim” [mieszkał w parafii Kroki w pow jaswońskim]. Był bezpotom
ny. Stąd linię rodziny kontynuowali Stanisław i Kazimierz. Ten pierwszy (zm. 1831) był
rotmistrzem [pospolitego ruszenia szlachty] pow jaswońskiego [Boniecki: wielońskiego]
i prezydentem sądu grodzkiego upickiego. Był dziedzicem Rozalina w pow. poniewieskim
(tak w XIX w. zwano dawny pow. upicki). Dalsze pokolenia tej linii pomijam.
Z kolei Kazimierz (XI) byl [rzekomo] strażnikiem upickim, porucznikiem [zastę
pował rotmistrza] pow. jaswońskiego i starostą nowomłyńskim. Ożenił się z Antoni
ną Białłozorówną, córką Tadeusza z gałęzi grynkiskiej (zob.), z którą miał dwoje dzie
ci (XII): Wincentego (Józefa) (1819 [Boniecki: 1817 wg metryki]—1863), porucznika
wojska rosyjskiego, dziedzica Pojezior w Kowieńskiem, rozstrzelanego za udział w po
wstaniu styczniowym, bezpotomnego oraz Bogumiłę, żonę Józefa Rejcharda, dziedzicz
kę Tyrszklan w pow. poniewieskim.
Wspommniany wyżej Aleksander (VIII), syn Jana, był posłem na sejm 1718 r. Oże
nił się z Anną Orłowską, podkomorzanką dobrzyńską, pewnie córką Mikołaja Orłow
skiego, podkomorzego ziemi dobrzyńskiej w latach 1659—1671. Miał z nią trzech sy
nów (IX): 1. Jerzy to stolnik upicki w latach 1724—1752 i wojski upicki w 1752—1758,
poseł na sejmy i „kapitalista” [człowiek bardzo bogaty]. Był dziedzicem zamku Poniemuń nad Niemnem „w dzisiejszej guberni augustowskiej” [tj. na Zaniemeniu między
Średnikami a Wilkiją, obecnie to Żemoji Panemune]. Ożenił się z Eleonorą Zabiełłówną, pisarzówną ziemską kowieńską. Jego jedyna córka Ewa wyszła za mąż wbrew woli
ojca za Stanisława Tyszkiewicza, i w ten sposób do tej rodziny przeszła spuścizna Białłozorów. 2. Kazimierz to podczaszy inflancki w latach 1732-1761, podsędek mozyrski,
sędzia ziemski rzeczycki i [rzekomo] upicki, był dwukrotnie żonaty z: Lenkiewiczówną,
podkomorzanką mozyrską, i z Marianną Platerówną [co zakwestionowano w: Urzędni
kach woj. trockiego]. Pozostawił po sobie tylko 3 córki: Wiktorię, żonę Gombrewicza
z pow. upickiego [późniejsi Gombrowiczowie], Elżbietę i Ewę, żonę Kazimierza Bystrama, szambelana królewskiego. 3. Ludwik to krajczy upicki w latach 1720—1764 i sędzia
grodzki upicki w latach 1738-1747, ożenił się dwukrotnie z: Szlejnówną, miecznikównę
upieką [nazwisko pewnie zniekształcone, może chodzi o Szulca, jeden z nich był miecz
nikiem upickim w 1769 r.], potem z Marianną z Kozielska Puzynianką, z którą spłodził
dwie córki: Teresę, żonę Wereszczyńskiego i Rozalię, żonę Adama Drobysza, kawalera
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Orderu św. Stanisława, ostatniego z tej rodziny, którzy posiadali Rozalin, a po ich śmier
ci dobra te uległy „exdywizji” [podziałowi].
Przedstawiona tu obszernie genealogia rodziny Białłozorów wymaga krótkiego ko
mentarza. Nie jest to pełna monografia rodziny, bo unikano zajmowania się tymi liniami
rodziny, które nie miały nic wspólnego ze Żmudzią. Była to bowiem rodzina, która wy
rosła na Żmudzi, ale później rozprzestrzeniła się po sąsiednich powiatach, szczególnie
po pow. upickim, gdzie odgrywała niemałą rolę. Po drugie, już Żychliński, publikując tę
genealogię pióra Alfreda Romera w 1883 r., zdawał sobie sprawę z jej niedoskonałości
i potrzeby dalszych badań. Zaś od tego czasu nie poświęcono tej rodzinie większej uwagi.
Teraz można przejść „ad fontes” [tj. do źródeł], w pierwszym rzędzie do akt ziem
skich żmudzkich XVI w. W 1588 r. Stanisław Janowicz Biełozor kupił „otczyznę”
w Posrowtiach we włości tendziagolskiej. Był on twórcą gałęzi grynkiskiej tej rodzi
ny. W 1590 r. tenże jako sędzia ziemski upicki skarżył się na najazd pewnego bojara na
jego ziemię Podeksnis Antpurwa w Troszkinach [właściwie w Tronkiniach koło Ożytan] we włości tendziagolskiej. W 1591 r. jako podkomorzy upicki z żoną Dominiką
Wojnianką kupił poddanego w majętności Sarwy i ziemię Worniany we włości ten
dziagolskiej. Tenże w 1595 r. kupił część „otczyzny” Posrowty w tej włości, nad rzeką
Srowtą. Dalsze zakupy gruntów o tej nazwie poczynił w roku następnym. W 1599 r.
wspomniana żona zrzekła się ze swoich majętności w pow. wiłkomierskim i wileńskim
na rzecz swego męża.
W 1586 r. Jakub Stanisławowicz Biełozor wziął w zastaw majętność Skrebiny we
włości wilkiskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano tylko dwóch Białłozo
rów: Stanisława, podkomorzego upickiego i bliżej nieznanego Jakuba Stanislawowicza.
Ten pierwszy był notowany tylko w pow. tendziagolskim, drugi — w pow. wilkiskim.
Kilku Białłozorów uczestniczyło w unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r.: Jerzy,
kustosz wileński; Kazimierz Karol, podstoli upicki, starosta nowomłyński; Paweł Ka
zimierz, Stanisław, sędzia ziemski wiłkomierski i Wawrzyniec. Niektórzy z nich nie byli
związani ze Żmudzią.
W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. tendziagolskim (111 dymów
w Grynkiszkach). W kolejnej taryfie z 1690 r. zanotowano 2 rodziny w pow. birżyniańskim i tendziagolskim (Grynkiszki). Byli oni stosunkowo bogaci, skoro posiadali dwa
majątki po 15 dymów i królewszczyznę (20 dymów). Była to więc zamożna i utytuło
wana szlachta.
W sumie Białłozorowie to właściwie rodzina będąca na pograniczu zamożnej
szlachty i magnaterii, choć ostatecznie pozostali wśród szlachty. W omawianym czasie
sprawowali oni nieliczne urzędy senatorskie. Za to znacznie częściej piastowali urzędy
i godności lokalne: żmudzkie i upickie. W przypadku urzędów żmudzkich szczególnie
wyróżniał się Tadeusz Białłozor: ciwun tendziagolski, retowski, Wielkich i Małych Dyrwian w latach 1765—1791. Jan był ciwunem tendziagolskim w 1794 r. Józef byl krajczym żmudzkim w 1792 r., potem prezydentem [sądu] granicznego wileńskiego. Nie
znany z imienia [pewnie Kazimierz Stefan] Białłozor był pisarzem grodzkim żmudzkim
w 1731 r., kiedy awansował na surogatora [ściślej w 1738] i zmarł w 1741. Antoni był
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pisarzem ziemskim rosieńskim w latach 1765—1780, kiedy zmarł. Wincenty był pisa
rzem aktowym rosieńskim w 1794, a Kazimierz był strażnikiem rosieńskim w tym roku.
Zatem dość znamienne jest to, że posiadali oni urzędy żmudzkie, poza nielicznymi wy
jątkami, dopiero w czasach Stanisławowskich, w końcu XVIII w., kiedy liczba urzędów
gwałtownie sie zwiększyła (gdy Żmudź podzielono na trzy repartycje, które miały tę
samą hierarchię urzędniczą).
Białłozorowie zapisali się silnie w dziejach Żmudzi. Trzech z nich było posłami
na sejmy Stanisław podkomorzy upicki w 1587, Kazimierz Stefan starosta kojrański
w 1733 i Józef wicebrygadier wojska litewskiego w 1793 r. Posłowali tylko na jeden sejm.
Z kolei funkcje deputackie do Trybunału Głównego. Ze Żmudzi, nie licząc licz
nych deputatów z pow. upickiego, zanotowano następujących Białłozorów: Stanisława
podkomorzego upickiego w latach 1595,1597 i 1599, Gabriela starostę nowomłyńskiego w 1615 r., Krzysztofa w 1617; Antoniego Józefa kanonika wileńskiego i dziekana
żmudzkiego w 1713, 1718, 1722 i 1724 (potem reprezentował Wilno), Karola starostę
kojrańskiego w 1743, Antoniego starostę kojrańskiego w 1753; Antoniego pisarza ziem
skiego rosieńskiego w 1774-1775 [czy to nie jedna osoba?] i Tadeusza w latach 177 8—
1779 1 1781-1782.
Ciekawe, że byli elektorami królów polskich w Warszawie, ale dopiero w XVIII w.
W elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. uczestniczyło dwóch Białłozorów: Karol
starosta rewelski i Kazimierz starosta kojrański i rotmistrz pow. tendziagolskiego [po
spolitego ruszenia szlachty]. Znów w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego elek
torem byl Antoni rotmistrz żmudzki [jakiegoś powiatu pospolitego ruszenia szlachty].
Rodzina Białłozorów utrzymała się na Żmudzi do XIX w , kiedy została wyle
gitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej. Wspomniane dobra Grynkiszki
(w XIX w. Hrynkiszki), miasteczko i dwór nad Szuszwąna północny zachód od Kiejdan, były w ręku tej rodziny od XVI [nie od XV] do okresu międzywojnia w XX w.
W 1613 r. Dorota Białłozorowa z Woynów ufundowała kościół parafialny w Grynkiszkach. Potem inni członkowie tej rodziny uczynili tam następujące fundacje: Jan Karol
fundował altarię w 1629, a Jerzy, biskup żmudzki (później wileński), postawił nowy ko
ściół w 1646 r. po pożarze poprzedniego. W 1882 r. dobra te posiadał Aleksander, syn
Marcina, a w międzywojniu niewymieniony z imienia Białłozór [sic].
Ź r ó d ł a : AGAD, A Zabiełów nr 537; Akta zjazdów, T. 2, s. 296, 283, 302, 282; Deputacii, T. 1, s. 155, 161,
95,102,108; T. 2, s. 236, 321, 342, 89, 107, 121, 128, 197, 351; Elektorzy 1733,1764 r.; Kojałowicz, Compen
dium, s. 324 (wzmianka o Sakowiczach); tenże, Nomenclator, s. 22-25 (genealogię zaczął od Jana w 2. połowie
XVI w.); LVIA, F 1135-6-185, k. 184 (sejm 1733 t ); MVKL, Kniga yapisau 43, s. 54-57; ODVCA, vyp. 1,
s. 189-163; vyp. 2, s. 12-183Б, 94-136, 204-65; vyp. 3, s. 6-72 i 73,112-230, 142-319; vyp. 4, k. 128-138;
vyp. 5, k. 189—3; A’l 77 a. Lietums lotyniśką, s. 48—50: Bialozoras Jonas Karołis; SG, T. 3, s. 195: Hrynkiszki;
Slovar, s. 62: Vomjany; Taryfa woj. trockiego, s. 182; Urzędnicy inflanccy, s. 142, nr 1459; Unydnicy kujawscy
i dobrtyńscy, s. 188, nr 1562; Urzędnicy: woj. trockie, s. 458 nr 3359, s. 465 nr 3421, s. 496 nr 3699 i 3701,
s. 506 nr 3773, 3774 i 3778, s. 514 nr 3840 i 3840, s. 515 po nr 3850, s. 527 po n r 3951, s. 530 nr 3967,
s. 531 nr 3975 i 3976, s. 563—564 (indeks); Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 434 nr 3228; Urzędnicy żmudzcy,
nr 225, 248, 384, 426, 431, 930, 1182, 1391, 1445. L i t e r a t u r a : Aftanazy, T. 3, s. 227—229: Hrynkiszki;
Boniecki, T. 1, s. 193—194, Uyjpebuenia, s. 122—127 (obszerna monografia); U etum s gyventojągenocidas, Dacewicz, s. 297; T. 1, s. 145: Belozoras—Montvidas; LE, T. 2, s. 464-4-65: Bialozorai (krótkie biogramy 9. osób);
LPŻ, T. 1, s. 225: Belazaras; Paknys, s. 151—152; PSB, T. 2, s. 8—12 (12 biogramów członków rodziny); Upitj
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ir егещ vardynas, s. 143: Sarra; Uruski, T. 1, s. 163—164; Volkov, T. 2, s. 552; Żenkiewicż, s. 93; Żychliński,
T. 5, s. 1—19 (monografia w opracowaniu A. Römera), T. 6, s. 27 (poprawki i uzupełnienia).

BIAŁOBRZESKI
H. BOŃCZA
T aryfa 16 67 roku

Białobrzęski [w tekście: Biełobrzeski] Daniel, na którego miejscu i Adama Staniewicza zpstał spisany Mi
kołaj Zakobielski dym 1 szlachecki yAntinik w pow. korszęmkim
Białobrzęski Andrzej Sytułowicz [może Syrutowicz lub podobnie?] na miejscu Marana Targowskiego
Zszyło Gierdyjagoła dym 1 szlachecki wpow. berżąńskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Białobrzęski Andrzęj z Gierdzjagoły w pow. berżąńskim dym szlachecki 1
Rodzina jest pochodzenia polskiego z Białobrzegów, ale których? Może wywodzić się
z Mazowsza, Małopolski lub Podlasia.
Pierwsza wzmianka z akt ziemskich żmudzkich pochodzi z 1590 r., kiedy zanoto
wano księdza kościoła kroskiego Jana Białobrzeskiego. Pochodził on z diecezji płoc
kiej, prawdopodobnie z Białobrzegów pod Ostrołęką. Przez lata przebywał w Warsza
wie i Krakowie. Wikarym w Rrożach był od 1578 r. [Błaszczyk, Diecezja Zęnudzka, Ustrój,
IJetuvos kataüktt dvasininkai\.
Pod rokiem 1633 r. zachowała się informacja o posiadaniu pewnych gruntów w Babianach w pow. wielońskim (pod Kiejdanami) przez Samuela Białobrzeskiego. Najpew
niej chodzi o grunty Białobrzeskiszki, których nazwa pochodziła od nazwiska aktual
nego właściciela. Prawdopodobnie siostrą owego Samuela była Dorota Stanisławówna
Białobrzeska, żona Stanisława Urbanowicza Paszkiewicza Qablonskis].
W taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. berżąńskim i korszewskim, w 1690 r.
spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżąńskim, bez poddanych.
Z 1670 r. pochodzi wzmianka o kupnie zaścianka Tyrulis w okolicy Antyniki
w pow. korszewskim przez Dawida Janowicza Białobrzeskiego Gotowta od Jerzego
Malcherowicza Użumedzkiego [AGAD], Interesujące jest podwójne nazwisko Białobrzeski Gotowt. Był on notowany, ale tylko z nazwiskiem Białobrzęski, w taryfie 1667 r.
jako posiadacz dóbr Antyniki. Wspomniana przydawka pochodzeniowa tego polskiego
szlachcica wskazuje na przyjmowanie miejscowej, żmudzkiej tradycji przez przybysza
z Polski. Warto dodać, że tę samąprzydawkę mieli także Giedwiłowie, Laudańscy i Niewiardowscy (zob.).
Na Żmudzi notowano Andrzeja (Jędrzeja) Białobrzeskiego herbu Bończa, regenta
ziemskiego rosieńskiego w 1777 r. [Uruski],
Ź r ó d ł a : AGAD, ZMRP, nr 051, s. 8; ODVCA, vyp. 2, s. 156—775. L i t e r a t u r a : Błas2 c 2yk, Diecezja
Żmudzjea, Ustrój', s. 228; Uetimos kataliką dvasininkai, s. 169 (nr 980); Jablonskis, IJetuń u kultura, s. 218—219;
Tńmoniene, Suetimsalią, s. 502 (Polak o nieokreślonym bliżej pochod 2 eniu); Uruski, T. 1, s. 157—158.
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T aryfa 16 67

r o k u

Ciałom Zygmont Walentynowicz na miejscu którego został spisany Widaw Zygmontowicy [GB: pewnie syn]
Zjawszajciów dym 1 szlachecki wpow. medyngiańskim
Nazwisko rodziny wskazuje na ruskie pochodzenie [LPŻ]. Nie można jednak wykluczyć
pomyłki w zapisie tego nazwiska. W polskich herbarzach notowano nazwiska typu Bia
ły, pochodzących z Mazowsza.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 227: Belovas; LTruski, T. 1, s. 164—165.

BIALOZOR ZOB. BIAŁLOZOR
BICEW ICZ
T aryfa 1 6 9 0 roku

Bicewicp Wawrzyniec z okolicy Sadkowskich wpow. sząwelskim dym szlachecki 1
Problemem jest pisownia tego nazwiska: Bicewicz czy Bijewicz? Tę drugą for
mę przyjął M. Brensztejn [MB] i nie można jej wykluczyć. Niemniej jednak bar
dziej przekonuje forma „Bicewicz”. Notowano bowiem Biczewiczów na Żmudzi
w 1650 r. [Gajl], byli też na Litwie w XVI w. [Uruski]. Nazwisko jest rzadko noto
wane, brak go w Taryfie 1667 r. i w Aktach zjazdów (np. osób, które podpisały unię
kiejdańskąw 1655 r.).
Nazwisko rodziny to patronimik od Bica (Bicza?). Może pochodzić od zawodu, bo
po litewsku biäus oznacza „bartnika”, „pszczelarza” czy „pszczoły”. Może być również
pochodzenia łotewskiego [LPŻ]. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że notowano
go w okolicy Satkowskie (Sadkowskie), tj. na północny wschód od Janiszek w kierunku
granicy inflanckiej (później łotewskiej).
Rodzina jest notowana w herbarzach polskich, ale należała do rzadkości, o ile nie
jest to błędny lub niekonsekwentny zapis nazwiska Bacewicz lub innego, podobnego.
Być może, tu należy umieścić Mica Biczewicza, bojara włości wielońskiej, spisanego
w popisie wojskowym 1528 r.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. sząwelskim, bez podda
nych. Później notowano jeszcze Tobiasza Bicewicza, oberstlejtenanta [podpułkownika]
w wojsku litewskim w 1778 r., zmarłego w 1785 \Oficerowie wojska WKL\.
Ź r ó d ł a : Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego, T. 2, s. 393; Perapis 1528 r., s. 198. L i t e r a t u r a : Gajl,
s. 410; LPŻ, T. 1, s. 248: Bicius, itp.; Uruski, T. 1, s. 167 (podobnie Boniecki).

BICHNIEWICZ ZOB. BIKNIEWICZ
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BICKIEWICZ (BICZKIEWICZ, BYCZKIEWICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Bickiewicp Tymoteusz pa się półtora konia, a pa Krpysptofa Citapół koniapo kopacku koni 2 wpow. kroskim
T aryf a 16 6 7 roku

Bickiewicp Tymoteusp na którego miejscu postał spisany Zygmont Bogdanomcp p Gierdpiago/y poĄćJański
dym 1 wpow. berjańskdm
Bickiemcp Władysław horodnicpy pmudpłd. Mikulski Stefan p majętności pastawnej od W1'ładysława Bickienicpa horodnicpego y[mujdzkiego] i małponki nasypanej Bumie dymów 11 i ogrodników 5, piął’y ogrodnik
wolny, ogółem dymów 19 w pow. kroskim [razem z innymi dymami], Tenpe Bycgkiemcp Władysław na
miejscu w Bogu pespłej p tego świata Heleny Spukśtianki Stanisławowej Chrypostomowej Kopańskiej p majęt
ności Ławkowa od pagrodników cpterech, tak tej dymów 2 postających w mieście Bodeńskim prpysłuchających
do tej majętnośd, [ogółem] dymów 6 wpow. rosieńskim. Tenpe na miejscu Heleny Spukśdanki Stanisławowej
Chrypostomowej Kopańskiej pŁokśaan poddańskich dymów 8 wpow.pojurskim.
Bickiewicp Władysław, na którego miejscu postali spisani Stanisław i Daniel Talmont brada rodpeni pastawnymprawem p Woipgiryspek poddańskich] dy\mów\ 2 wpow. rosieńskim
Bickienicpowa Ba/tromiejowa Agniespka, na miejscu której postał spisany Adam Girdwoyn p Gawryłów dym
1 splachecki w pow. telspewskim
Bickżewicpówna Ragina wprpód bywspa Jakubowa Dramińska, potym wtórego małpeństwa lywspa Pawłowa
Dpiakiewicpowa wdowa pSpyła Pokupią pagrodnicpy dym 1 w pow. berpańskim
Bicpkiewicpjan i Tymoteusp Tymoteuspondcpe pmajętnośa Omid 8 dymów w pow. M. Dyrwian. Cippmajętnośd Pog/ypowa i Żor p kupli w pow. widuklewskim lejące dymów pięciu, a p majętnośa Jukajn w jm pe pow.
lejącej p pastawnej od Władysława Bicpkiewicpa i małponki onego dymów 17 obudwiu spoinie, prpy tym Jan
Bicpkiewicp pprpykupli wiecpystej od Mikołaja Jesmana nabytej napwanej Boparajae Tale i Pospołtunie dymy
3, a 4 dymy [w] pastawie napranych Tale takje w tymje pow. widuklewskim lejące, ogółem dymów wspytkich
29 w pow. widuklewskim. Cij p majętnośa swojej spólnej Goniprowa dymów 17 wpow. kroskim
Bicpkiewicpjan. Jesman Mikołaj dymówpoĄó\ańskich 7, pubojałych i nędpriych dymów 6 od tej majętnośa Bolcpowskiej [na marginesie: z Bilcz] do Jana Bicpkiewicpa odespłych, takpe pubojałych wpow. nidukletvskim
Bicpkiewicp Tymoteusp Chmielewski Jan na ten cpas arędą dpierpący od Tymoteuspa Mikołajewicpa Bicpkie
wicpa p Chmielowspcpypy dym 1 splachecki wpow. M. Dyrwian
Bicpkiewicp Władysław. Kraspowski Jan na miejscu Marana Gowcpa, postawą mając od Władysława Bicp
kiewicpa p Pospyla dym 1 splachecki wpow. korspewskim
Bicpkiewicp Władysław i Paweł. Pacewicp Jópef Stanisławowicpjako pastawnik od Władysława i Pawła
Bicpkiewicpów dym 1 splachecki pastawnypogorpelec p imienia Serafinispek wpow. kroskim
Bicpkiewicp Władysław. Mickiewicpjópef p kupli od Władysława Bicpkiewicpa p Rudej'Idów dym 1 splachec
ki w pow. widuklewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bickiewicp, na którego miejscu postała spisana Anna Wilpispewska dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
Nazwisko rodziny to patronimik od przezwiska Byczko. Najpewniej jest pochodzenia ru
skiego (białoruskiego) lub polskiego [LPŻ], co chyba mniej prawdopodobne. Również
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w tej sprawie Z. Zinkevicius miał swoje zdanie, które sprowadza się do uznania tego na
zwiska za litewskie i pochodzące od bite, czyli pszczoły, od której wywodzi się m.in. na
zwisko Bićkus. Zaskakującym jest fakt, że rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach.
Rodzina pojawiła sie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1580 r. Paweł Jaku
bowicz Byczko sprzedał ziemię we włości kroskiej, nad rzeką Szowszą. Tenże w 1584 r.
oświadczył o utracie dokumentów na dobra Awiżleńskie we włości Małych Dyrwian
nad jeziorem Pobolwom. W 1585 r. darował on tę majętność swojemu synowi Miko
łajowi, zmarł on w tym roku. W testamencie zapisał swoim synom: Mikołajowi i Sta
nisławowi następujące dobra: dwór Kros ki Giedrojcki we włości kroskiej, „dworec”
Serafmiski w Burniach w tej włości, „dworec” Ambrożejski w korklańskiej i „dworec”
Kobrinowski w pow. lidzkim we włości ostryńskiej. W 1589 r. Mikołaj Pawłowicz Ja
kubowicz Byczkiewicz był właścicielem majętności Awili we włości Małych Dyrwian.
Być może, ten sam (Mikołaj Pawłowicz Byczkiewicz) miał w tym czasie grunty sąsiadu
jące z dobrami Użwenty Skarby we włości użwenckiej. W każdym razie Mikołaj Pawło
wicz Byczko, syn Pawła Jakubowicza Byczka, był poborcą (tj. birczym) podatku z konia
w ziemi żmudzkiej z 1581 r. W 1589 r. bracia Mikołaj i Stanisław Jakubowicze Byczkowicze mieszkali w majętności Burnie Giedrojtyszki [we włości kroskiej], W 1593 r. Mi
kołaj Pawłowicz Byczkiewicz zamienił się gruntami majętności Kroskiej z Mikołajem
Koryzną, kanonikiem żmudzkim, plebanem kroskim i kołtyniańskim. Tenże w 1595 r.
podzielił się ze swoimi siostrami: Barbarą i Zofią dobrami rodzinnymi: Krożami, Giedrojtyszkami w Burniach, Gietowtyszkami, należącymi do kaplicy kroskiej oraz puszczą
Łamy. Znów w 1600 r. kupił część majętności Bornie [tj. Burnie] we włości kroskiej.
W świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. widać, że była tylko jedna rodzina
Byczków (Byczkiewiczów, Byczkowiczów), którzy mieli swe dobra w kilku włościach
na Żmudzi: głównie w kroskiej, ale także w Małych Dyrwianach, korklańskiej i w pow.
lidzkim w województwie wileńskim.
Wspomnianego wyżej Pawła Byczkę notowano już w 1563 r. w inwentarzu włości
Małych Dyrwian. Zwany tam „panem” miał dobra koło siół hospodarskich, m.in. wy
mienionego sioła Awizle (lit. Avizliai), leżącego na północny zachód od Kurszan, koło
obecnego miasteczka Venta [dawniej to chyba była wieś Purwiany lub Purwie] nad rze
ką Wentą [1А].
W popisie 1621 r. został spisany Tymoteusz Bickiewicz, który wystawił 2 konie
w pow. kroskim. Świadczy to o jego względnej zamożności. W 1652 r. Tymoteusz Mikołajewicz Biczkiewicz sprzedał ziemię Kukiety w pow. kroskim, pod Kielmami [LNB].
Z kolei w 1655 r. Władysław Byczkiewicz uczestniczył w podpisaniu unii kiejdańskiej ze Szwecją. To właśnie on, Władysławjózef, piastował urząd horodniczego żmudzkiego w latach 1664—1673, kiedy zmarł. W 1656 r. był rotmistrzem pow. kroskiego, kiedy
uczestniczył w wyprawie pospolitego ruszenia szlachty żmudzkiej pod Birże, oblegając
tam załogę szwedzką [Tyla]. Tenże w 1667 r. miał przynajmniej 19 dymów poddańskich,
co go stawiało wśród zamożnej szlachty. Ożenił sie z Eufrozyną Kopańską.
W taryfie 1667 r. spisano kilku Bickiewiczów, ale trudno jest ściśle określić ich licz
bę ze względu na powtarzające się imiona (Tymoteusz, Jan i Władysław). Niewątpli
wie imię Tymoteusz było popularne w tej rodzinie, przynajmniej od początku XVII w
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(1621). Mieszkali oni głównie w pow. kroskim oraz w Małych Dyrwianach, widuklewskim i berżańskim, może też w rosieńskim. Była to szlachta bardzo zamożna. Jednak
w taryfie 1690 r. odnotowano tylko jedną rodzinę w pow. rosieńskim, bez poddanych.
W świetle powyższych danych można pokusić się o następującą genealogię Biczkiewiczów (Byczkiewiczów): 1. Jakub Byczko. 2. Paweł (1563, 1580—1585). 3. Mikołaj
poborca 1581 r. (1585-1600). 4. Tymoteusz I (1621,1652,1667?). 5. Jan i Tymoteusz II
(1667), być może, także Władysław (1667).
Ź r ó d ł a : Akta fiaydóir, T. 2, s. 307; IA, k. 671-675; Kojałowicz, Nomenclator; s. 61; LNB, F 91—221,
s. 119; ODVCA, vyp. 1, s. 65-67, 113-145,153-21,180-9 i 10, 181-32; vyp. 2, s. 44-119, 70M00, 81M95,
171—183; vyp. 3, s. 98—130; vyp. 4, k. 150—89; vyp. 5, k. 256—208; Urzędnicy żmudzcy, nr 597. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 248: Bickevicius, Bickus, s. 249: Bickus; Tyla, Żemaitija, s. 104.
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H. PRAWDZIC
P opis 1 6 2 1 roku

Bialski ]an po kozacku koń 1 w pow. kroskim
T aryfa 16 6 7 roku

Bielski Kryysytof podzieliwszy są z bratem swym Stefanem Bielskim [na miejscu] Jana Bielskiego rodyica swe[go]y>0dW[ański] dym 1 wpow. kroskim
Bielski Stanislaw £ imienia swe\go] Goniprowskie\go] i ypryykupli od Jana i Mikołaja Wisytołtów yfok
warku Wisyto/tysyek i Jerye[go] [i] Mikołaja Stungurów nabytych 13 [dymów] ywdńjańskich]. A p r y tym
młyn nowo yacyęty budować do imienia Goniprowa, [ogółem] dymów 13 w pow. kroskim
Bielski Stefati podyieEwsyy są у bratem snym Kryysytofem Bielskim [na miejscu] Jana Bielskiego [rodzica]
£ Goniprowapoddficńslkidi] dymów 4 w pow. kroskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Bielska Eufroyyna у Goniprowa w pow. kroskim [dym] poddański 1
Bielska Stanisławowa Zofia na miejscu malyonka swego chorego у Goniprowa w pow. kroskim [dym] sylachecki 1
Bielski Aleksander у Donskisyek w pow. korklańskim i y p r y kupli od Mateusya Wróblewskiego dymów 2,
а у yastawą Jeryego Podegińskiego dym 1, ogółem dymów poddańskich 3
Bielski Samuel у Goniprowa w pow. kroskim [dymów] poddańskich 2
Bielski Stanisław strukcyasyy JKMd у majętności Goniprowo wpow. kroskim [dym] 1
Bielski Stefan ypołowicy majętności Goniprowa wpow. kroskim [dym] poddański 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego, co potwierdza zaświadczenie o pocho
dzeniu szlacheckim z 1557 r. z pow. lubelskiego. Teoretycznie mogli być jeszcze pocho
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dzenia ruskiego od licznych rodów Bielskich. Z kolei zdaniem Z. Zinkeviciusa nazwisko
typu Belskas i Belskis jest pochodzenia litewskiego od formy Belas (be—
), co nie brzmi
przekonująco.
Na Żmudzi pojawili się około połowy XVI w. Z 1563 r. pochodzi bowiem testa
ment Katarzyny Bielskiej z Goniprowa [LNB].
Potem notowano ich w popisie wojskowym 1567 r., kiedy Szymon Bialski wysta
wił 2 konie z posiadanych 12 służb chłopskich we włości kroskiej. Z kolei w aktach
ziemskich żmudzkich XVI w. w 1563 r. Szymon Bielski zapisał wiano (trzecia część ma
jętności Goniprowo) swojej żonie Barbarie Pawłownie [Byczkownie]. W 1572 r. Szy
mon Janowicz Bielski sprzedał ziemię Rutejkowszczyznę w majętności Goniprowo we
włości kroskiej. Tenże w latach 1571—1575 kupił część majętności Goniprowo, 2 służ
by ludzi, pustosz i 2 niwy we wspomnianej majętności. Pewnie tenże w 1577 r. kupił
sianokos Gawdyszki w majętności Uszkalni w Goniprowie. W 1584 r. wziął w zastaw
pustosz Minta koło „dworca” Goniprowskiego. W 1585 r. pogodził się z innymi boja
rami w sprawie ziemi Tarutyszki i sianożęci Gawkiszki w majętności Uszkalnie w Go
niprowie we włości kroskiej. Przez lata toczył spór o majętność Goniprowo z Wojtiechem Adamowiczem Walentynowiczem. W 1588 r. kupił 40 niw i zarośli, należących
do „dworca” Goniprowskiego. W 1591 r. tenże zamienił się gruntami: za grunty w Pokrożontiu otrzymał odmianę w polu Goniprowskim. Z innego aktu z tego roku pozna
jemy imię dziada Szymona Janowicza — Pietr. W 1594 r. kupił majętność Goniprowo.
W 1595 r. zastawił on 4,5 służby ludzi w Goniprowie, a w roku następnym — służbę lu
dzi w majętności Podubisie we włości kroskiej. W 1595 r. nabył prawa do niwy Wożgiry
w Sartiach i innych, niezlokalizowanych. W 1597 r. tenże darował synowi Janowi grun
ty Giedwojniskie w majętności Goniprowo [pewnie we włości tendziagolskiej]. W roku
następnym dokonał dalszych zakupów w tej majętności.
Z 1557 r. pochodzi zaświadczenie, że Simen Gałęnzowskij Bialskij jest niewątpli
wie pochodzenia szlacheckiego. Świadkami byli: Mikołaj Piwo z Opolska, Kasper Głuskowicz i Jan Raczowicz Gałęzowcy z Gał ęzowa, Jakub i Stanisław Mentowcy z Mentowa, Jakub Pietrowski i Adam Tarnawiecki Grond z Mienszej Tarnówki i Albert Wysocki
z Wysokiego w pow. lubelskim. Chodzo o Gałęzowo w pow. lubelskim, na południe od
Bychawy i Tublina; w pobliżu leżały wymienione wyżej miejscowości.
W 1591 r. Dorota Szymkowna Mitkiewicz Stanisławowa Szemiotowa darowała
swojemu słudze Wojtiechowi Bialskiemu 20 kop groszy, zabezpieczonych na dwóch
włókach ziemi w majętności Korklany we włości kroskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. zawierają ważną informację o pochodze
niu szlacheckim Szymona Gałęzowskiego Bielskiego z 1557 r., prawdopodobnie iden
tycznego z Szymonem Janowiczem Pietrowiczem Bielskim z lat 1571—1598. Osiadł on
głównie w Goniprowie w pow. kroskim i miał syna Jana Szymonowicza Bielskiego, no
towanego w źródłach z końca XVI w. Być może, ten ostatni jest identyczny z Janem
Bialskim, zanotowanym w popisie 1621 r. w pow. kroskim.
W 1655 r. Stanisław Bielski był uczestnikiem unii kiejdańskiej ze Szwecją. Stanisław
Marynus \Deputaci'. Mansius] Bielski był strukczaszym żmudzkim w latach 1673—1696.
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W 1695 r. był deputatem ze Żmudzi do Trybunału Głównego. W 1704 r. uczestniczył
w konfederacji Żmudzi z pow. kroskiego.
W taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. kroskim. Byli stosunkowo zamożni,
skoro jeden z nich (Stanisław) miał 13 dymów poddańskich. Z kolei w taryfie z 1690 r.
spisano 6 rodzin Bielskich, z których praktycznie wszystkie były związane z Goniprowem w pow. kroskim. Wyjątkiem był tylko Aleksander Bielski, który mieszkał w pow.
korklańskim.
Wzmiankowany w taryfie 1690 r. Stanisław Bielski, strukczaszy JKMci, miał tyl
ko jeden dym poddański. W 1695 r. był deputatem żmudzkim do Trybunału Główne
go, kiedy wymieniono go z dwoma imionami: Stanisław Mansius. Może jednak chodzi
o Mansweta?
Tylko jeden z nich, Bartłomiej Bielski był cześnikiem żmudzkim w 1732 r.
Wspomniane Goniprowo (w XIX w. Goniprów) było wspólną nazwą dla wielu
osad, w tym okolicy szlacheckiej i majątków ziemskich, leżących zarówno w pow. kro
skim (na północny wschód od Kroż), jak i korszewskim (na południowy wschód od
Kołtynian). Tu chodzi o te pierwsze. Do dzisiaj w pobliżu, w kierunku Kroż, znajduje
się wieś Bielskiśkiai, której nazwa łączy się z Bielskimi, dawnymi właścicielami.
Zwraca jeszcze uwagę ich względna zamożność. Wśród sześciu rodzin aż pięć mia
ło poddanych, i to nieraz od dwóch do trzech. Dodatkowo są to dymy skarbowe i w rze
czywistości najpewniej poddanych tych było więcej. Jeszcze w końcu XIX w. Bielscy
mieli w Goniprowie majątek z 202 dziesięcinami ziemi [SG]. Wielu z nich wylegitymo
wało się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w XIX w.
Wiadomo o Bielskich herbu Prawdzie, którzy wylegitymowali się ze szlachec
twa w 1819 r. Według tradycji mieli wywodzić się z kniaziów ruskich Bielskich, co
jest bardzo wątpliwe. Ich siedzibą w XIX w. był dwór Adomajcie (Adamajcie) w pow.
rosieńskim w gminie Kroże i liczył 87 dziesięcin ziemi. Leży on (lit. Adomaićiai) na
południowy zachód od Kielm. W 1. połowie XIX w. mieszkał tu Aleksander Bielski,
sędzia ziemski powiatowy, potem jego syn Mamert Miron (1835-1890), absolwent
prawa Uniwersytetu Petersburskiego, właściciel kancelarii adwokackiej i sekretarz
w Dumie Państwowej, co jest niemożliwe, ponieważ Duma powstała w Rosji dopiero
w 1906 r.! Ożenił się z Aurelią Bielawską. Dwór ten należał do Bielskich do 1904 r.,
kiedy córka ww. Maria wyszła za mąż za Józefa Żenkiewicza (zginął w 1911 r.), in
żyniera dróg i mostów, generała majora w służbie cywilnej, m.in. budowniczego tra
sy transsyberyjskiej. Wspomniana Maria Żenkiewiczowa (zm. 1958) mieszkała tu do
1944 r., kiedy „podzieliła los wielu Polaków, uciekając przed nadchodzącym frontem
sowieckim” i wyjechała do nowej Polski, osiadając na wsi koło Żnina na Pałukach
[Żenkiewicz].
Ź r ó d ł a : Akta pjapdów, T. 2, s. 299; Deputaa, T. 1, s. 395; Konfederacja 1704 r., s. 752; ODVCA, vyp. 1,
s. 18-281 do 286, 27-10, 67-93, 121-275, 134-111, 170-, 173-30, 188-143; vyp. 2, s. 181-336; vyp. 3,
s. 1-10, 3-20, 57-58; vyp. 4, к. 38-298, 74-133, 150-91, 204-230; vyp. 5, к. 317-204 i 206, 318-211;
Popis 1567 r., kol. 1266; SG, T. 15, c 2 . 1, s. 12: Adomajcie i 516: Goniprów; Urzędnicy żmudzcy, nr 567,
1370. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 252—253: Bielskis; Uruski, T. 1, s. 190, 194; Żenkiewicz, s. 127—131:
Adamajcie.
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BIKNIEWICZ (BICHNIEWICZ)
H. PIELESZ
P opis 16 2 1 roku

BikniewicpMikoIaj pbratankiem Sebestyjanem, na drugiego bratankaprotestował, po kopaćku koń 1 wpow.
korklańskim
T aryfa 16 67 roku

Bikniewicpjan i Mikołaj. Pacewicp Krpysptof mając postawnym prawem od Jana i Mikołaja Bikniewicpów
dympoĄA\ański p Weniów, na którym sam terap miespka wpow. korklańskim
Bikniewicpjan p Chwałon 1poĄĄański dym wpow. korklańskim
BikniewicpMikoIaj pChwalojn dymów 8 yw^ajańskich] wpow. korklańskim
BikniewicpMiko/aj. Strpegomski Kapimierp [z] pastawy od Mikołaja Bikniewicpa p Chwałon pod{<S\ański
dym 1 wpow. korklańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bikniewicp [w Kop. 2: Bichniewicz] Stanislaw p Chwałojń w pow. korklańskim dym spłachetki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od przezwiska Biknas, po litewsku: gruby, tłusty [LPŻ].
Później, w XYIII i XIX w., nazwisko to przybrało formę „Bichniewicz”, tak notowano
je w polskich herbarzach.
Na Żmudzi pojawił się Grikiel Janowicz Bikniewicza w popisie wojskowym 1567 r.,
kiedy wystawił 2 konie we włości powondeńskiej i korklańskiej. Był więc synem Jana
i wnukiem Bikna czy Bikny.
Niewiele więcej podano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1589 r. Matiej Szczefanowicz Janowicz Bichniewicz darował żonie Halenie Pietrownie Płuksnie
pustosz Narwisiszki w Chwałojniach we włości korklańskiej. W 1591 r. tenże (Matiej
Szczefanowicz Bikniewicz) kupił czeladnika dwornego.
W 1597 r. Hryhory Janowicz Bichnojt kupił ziemię Spudiszki nad rzeką Żwirżdą
i inne ziemie w Pogirżdutiu we włości korklańskiej oraz sprzedał niwę Sałakiszki w ma
jętności Chwałojnie we włości korklańskiej, koło jeziora Keta. Możliwe, że jest tożsamy
z Grikielem z popisu 1567 r.
W sumie powyższe dane wskazują na lokalizację dóbr tej rodziny we włości kor
klańskiej w rejonie Chwalojni. Możliwe, że chodziło tylko o jeden ród pochodzący od
Bichna, żyjącego w 1. połowie XVI w. Mógł mieć syna Jana i dwóch wnuków: Grikiela,
pewnie tożsamego z Hryhorym, i Szczefana, ojca Matieja.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano Mikołaja Bikniewicza w pow. korklańskim.
Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano na pewno dwóch Bikniewiczów: Jana i Miko
łaja, może jednak było ich więcej o tym samym imieniu? Z nich Mikołaj miał 8 dy
mów w Chwałojniach. Wreszcie w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę, również
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w Chwałojniach, jednak bez poddanych. W sumie była to dość zamożna rodzina szla
checka. Nie należeli do szlachty utytułowanej.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach
1830—1867. Konkretnie w 1819 r. Bichniewicze herbu Pielesz przeprowadzili wywód
z inicjatywy Stanisława, który objął 41 osób. Za protoplastę rodziny uznano Jana Bichniewicza (pokolenie I). Protoplasta ów w 1691 r. zapisał dobra Chwałojnie i Bichniszki
synowi Stanisławowi (II) i dwóm wnukom (III): Janowi i Michałowi. Dane te znajdują
potwierdzenie w obu taryfach: z 1667 r., gdzie spisano Jana jako właściciela Chwałojń
i z 1690, kiedy dobra te posiadał Stanisław, syn wspomnianego Jana z 1667 r.
Wspomniani bracia z pokolenia III zapoczątkowali dwie linie tej rodziny: od Jana
i od Michała. Ta pierwsza, starsza, prowadziła do Władysława (IV), który w swo
im testamencie z 1777 r. zapisał Chwałojnie swoim synom (V): Janowi i Antoniemu.
Pierwszy z nich powołał do życia trzech synów (VI): Szymona (ur. 1772), Francisz
ka (ur. 1808) i Jerzego (ur. 1818), bezpotomnego. Z wymienionych Szymon spłodził
dwóch synów (VII): Antoniego (ur. 1802), bezpotomnego i Pawła (ur. 1822). Ten ostat
ni wydał na świat czterech synów (VIII): Pawła (ur. 1857), Aleksandra (ur. 1859), Mi
chała (ur. 1861) i Rafała (ur. 1864). Z kolei Franciszek (VI) miał syna Konstantego
(ur. 1829; VII). W tych informacjach zwraca uwagę ogromna rozpiętość wieku między
synami Jana (V) — 46 lat, która prowadziła do różnych konsekwencji, np. jego synowie
Franciszek i Jerzy byli młodsi od wnuka Antoniego [sic].
Teraz Antoni, brat Jana (V), który miał dwóch synów (VI): Augustyna i Wincentego.
Pierwszy z nich spłodził trzech synów (VII): Adama (ur. 1815), Zenona Józefa (ur. 1818)
i Leopolda (ur. 1823). Z wymienionych potomstwo (VIII) miał ten pierwszy jako ojciec
dwóch synów: Augustyna Tytusa [ros. Tit] (ur. 1846) i Bronisława Leopolda (ur. 1857) z trze
ma synami (IX): Władysławem (ur. 1890), Brunonem (ur. 1897) i Marianem (ur. 1903).
Z kolei brat Augustyna — Wincenty (VI) zostawił po sobie czterech synów (VII):
Leonarda (ur. 1836), Franciszka (ur. 1838), Grzegorza (ur. 1841) i Ignacego (ur. 1845).
Z nich potomstwa doczekał się tylko Leonard jako ojciec trzech synów (VIII): Tadeusza
(ur. 1866), Franciszka (ur. 1868) i Stanisława (ur. 1873).
Drugą, młodszą linię kontynuował Piotr (IV), syn Michała. W 1737 r. wszedł on
w posiadanie dóbr rodzinnych. Miał on syna Bonifacego (V), który w 1782 r. sprzedał
te dobra. Był on ojcem Antoniego (ur. 1797; VI) i dziadem czterech wnuków (VII):
Teodora Florentego (ur. 1824), Antoniego (ur. 1829), Leopolda (ur. 1832) i Aleksan
dra Pawła (ur. 1840). Z nich potomstwo miał tylko pierwszy z nich, ojciec dwojga
dzieci (VII): Brunona (ur. 1857) i Apolonii (ur. 1861) [LVIA, F 391—8—2565].
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator\ s. 32; LVIA, F 391—8—2565, k. 78 (skan 00132); ODVCA, vyp. 2,
s. 46—139b, 179—300;vyp. 4 ,k. 263—161 i 163;Popis 1567 r.,kol. 1262. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,Roty,
T. 2, s. 76; LPŻ, T. 1, s. 255: Biknevicius, Biknus, s. 248: Bichnevicius; Uruski, T. 1, s. 166—167.
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Biliński Jan ąa ojca %J>ół koniapo kopacku, na Sorokę op ó l koniaprotestował, koń 1 wpow. m esjańsk im
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Nazwisko jest zapewne pochodzenia polskiego, od Byliński lub Biliński [LPŻ]. W grę
wchodzi zapewne też Bieliński. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko Belinskas ma po
chodzić od Belas (zob. wyżej: Bielski), co teoretycznie jest możliwe, ale praktycznie
mało prawdopodobne.
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich XVI w. W 1588 r. Lenart Szymkowicz
Bilenskowicz [sic] został oskarżony o napad. W 1590 r. tenże jako Lenart Szymonowicz Rafalowicz Biliński z żoną Małgoretą [Andrejewną Mieczojt] zamienił się grun
tami we włości korklańskiej: oddal niwę Palingis koło góry Pogirżduty i inne grun
ty w Pogirżdutiu za co dostał grunty w Pogirżdutiu, m.in. kolo sioła Spingiew. Ów
Lenart w 1592 r. sprzedał bratu Walentemu część majętności Kuszłutyszki we włości
wieszwiańskiej, nad rzeką Surupis i Gordiną. Z kolei Walenty w 1599 r. kupił 1,5 włóki
ziemi Lopwarte w majętności Dziuginiany we włości telszewskiej. W 1590 r. Krisztof
Szymonowicz Biliński zastawił część majętności Gordino w Szorniach [Szornelach] we
włości wieszwiańskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudź kich XVI w. była informacja o jednej rodzi
nie Bilińskich, która pojawiła się na Żmudzi przed 1588 r. Mieszkali oni we włości
korklańskiej oraz w pobliskich włościach: wieszwiańskiej i telszewskiej. Najwięcej
wiadomo o Lenarcie, synu Szymona i wnuku Rafała, który miał dwóch braci: Wa
lentego i Krzysztofa. Imiona te wskazują na polskie pochodzenie tej rodziny. Jest to
tym bardziej prawdopodobne, że było kilka rodzin Bilińskich (i Bylińskich), miesz
kających w Polsce: na Rusi Czerwonej, na Mazowszu i w Wielkopolsce [Uruski]. Byli
też na Podlasiu w połowie XVI w., skąd przyszli z Mazowsza, z ziemi zakroczym
skiej [Kapica].
Bilińskiego spisano jeszcze w popisie 1621 r. w pow. wieszwiańskim. Brak tej ro
dziny w taryfach XVII—wiecznych. Niemniej jednak jeszcze w dekrecie króla polskiego
Władysława IV z 1636 r. wymieniono Jana Bielińskiego w sprawie sporu o wieś Berżany
i sianożęć Gordy z plebanem siadzkim. Król rozstrzygnął spór w ten sposób, że sporną
wieś dal plebanowi, a sianożęć — Bielińskiemu, ale na prawie lennym jak dawniej bywa
ło [LVIA]. Pewnie to on był elektorem króla polskiego Jana Kazimierza w 1648 r. jako
Han [sic] Bieliński.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Sas w guberni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1648 r.; Kapica, s. 11; LVIA, F 1276—1—1170, k. 4; ODVCA, vyp. 2, s. 28—190, 86—
33, 96—165,133^183; vyp. 3, s. 28—145; vyp. 5, k. 157-285. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 258: Bilinskas; Uru
ski, T. 1, s. 213-214: Biliński, T. 2, s. 112: Byliński.
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Bilewic^Malcherpo usarsku kani 2 wpow. rosieńskim
Billewic^Jerpppismу -^iemskipr^e^pachołkapo husarsku koni 4
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T aryfa 16 67 roku

Billewicy Albrycht Kryysytof podkomorzy pamawski yfolwarku swe[go] dyiedyicyne\go] Pobolwian 7 dy
mów w pow. M. Dyrwian. Tenye у majętnośa swojej dyiedyicynej mywanej Nony Dwór dymów poddańskich
45 w pow. telsyewskim
BilJIJewicyChryyostom. Elmendorf Herbert у majętności yastawnej od Chryzostoma Bilewicyapodstolego Wen
denskiego mywanej Kietuny dymów 19. Tenye у dóbr swoich nieczystych mywanych Dopupis £ dymów 3, ogó
łem dymówpoddańskich 22 w pow. telsyewskim. Tenye (Bilenicy Chryyostomj podstoli wendeński у majętno
sa Sugawdy dymów poddańskich 21, a ypryykupli okolicy tejye dymy 4, tojest ogółem dymów wsyytkich 25
wpow. telsyewskim
Billewicyjan Karol ciwun retowski у majętności nasycanej Wysoki Dwór dymów poddańskich 12 у młynem
tryynastym. Л w yastawie u [Gabrielowej?] Skoroyciowej będących dymach ośmiu, u Samuela Stankienicya
dymów 5, uEberharda Bokuma dymów 6, u [Aleksandra] Parcyewskiegopisarya [ziemskiego] smoleńskiego,
dymów 5, ogółem dymów 37 do tej majętności malejących w pow. rosieńskim
Billewicyjan Malcher sędyja grodyki ymujdyki у folwarku Podmienię od Jana Blinstruba i Rosieńskich 5
dymów, a ye wsi Zotp i Doju na ten cyas do yboru rosieńskiego naleyących 15, ogółem dymów 20 w pow. ro
sieńskim. Eframonicyowa Raymusonicyowa Anna na miejscu Samuela Eframonicya [z] yastawnej majętności
Jana Blinstruba Janom Melcherowi Billewicyowi sędyiemu grodykemu ytmjdykiemu Wiejeńskiej [na mar
ginesie: s pajdowków] dymy 4 w pow. rosieńskim. Tenyejako BillenicyMalcher sędyja grodyki ymujdyki
у majętnośa Grey i yfolwarków do tej majętności naleyących Pytynie janusyów i Gawr alias Helenów naywanych 35 [dymów], a na yastawnych od Dymlerów 5, [ogółem] 40 w pow. telsyewskim
Bil\l]ewicyJarosław. Gierulski Jan na miejscu Augustyna Kiemoyenicya Gierulskiego у Gierul i ypryykupli
od Jarosława Bilewicya, takye od Kryysytofa Giedni/y dym 1 sylacheck w pow. telsyewskim
Biljfewicy Stefan. Sakowicy Kryysytof ypryykupli od Stefana Bilewicya £ Bogusyajć alias Mularysyki dym
1 sylachecki w pow. rosieńskim
Billewicy Stefan [Aleksander] stolnik Kf[ięstwa] Ż[mujdzkiego] £ yastawy od Konstantego Syemiota
podkomoryego derpskie[go] ~Tango! podjdańskich] dymów 25. Tenye stolnik £ yastawy od Władysła
wa Syemiota у Jawgie/ajćpodĄańskich] dymów 13 w pow. widuklewskim [ogółem dymów 38]. Tenye,
у majętności Billewicy dymów poddańskich у młynem i у karcymą 45, yagrodnicyych dymów pode dworem
nędynych tryech, tenye od dymów poddańskich 5 yastawnik od Michała Eustachego Stankiewicya ciwuna ejragolskiego w siele Sudmontach miesykających, [ogółem] 48 w pow. rosieńskim. Stankiewicy Stefan у ma
jętności Bukiewicy poddanych w posesji swej będących 20 dymów, a w posesji Stefana Billewicya stolnika
Księstwa Żmujdykiego poddanych dwu yastawnym prawem yostających w siele we Cieniach miesykających
[ogółem dymów] 22. A dymów 5 od tejye majętności naleyących w siele Pokowtach yostających w yastawie
u Adama Duseykipokayal w pow. rosieńskim. Billewicy [Stefan] Aleksander stolnik Księstwa Zmujdykiego у majętności arędownej nasycanej Karciany od Barbary Sapieyanki [Eustachowej Kazimierzowej]
Wołowicyowej stolnikowej WXL, uciańskiej ipłotelskiej starościny dymówpod[d]ańskich у miasteczkiem
i у młynem ogółem 491 w pow. gondyńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Billewicy Aleksander horodniccy Nięstwa Żmujdykiego у dóbrJKMci Poyyymy [w tekście taryfy: Pozymzy]
i Pogiełony od Okmian odłącyonych wpow. W. Dyrwian dymówpoddańskich 4. Tenye ymajętności Pobołwiany
wpow. W. Dyrwian dymówpoddańskich 4
Bi!fl]ewicy Chriyostorn ciwun birćyniańskd у Kielan w pow. telsyewskim [dymów] poddańskich 12. Bilewicy
Chryyostom ciwun beryański у okolicy Tandy w pow. wielańskim dymy poddańskie 3
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Bilewicp Chwalibógpodstoli Księstwa Żmtjdpkiego pjawspyspek wpow. telspewskim [dym ów ] poddańskich
5. Tenpe p Chwaliboga alias Druktowispek w pow. widuklewskim dymów 5
BillewicpMalcher ciwun spawdowski p dóbrJKMd wójtostwa saskiego w pow. wiebńskim dymów 30. Za attestagą grodu upitskiego. Tenpe p majętności Podrosień i Polaknia [dym ów ] 15. Tenpe p majętności Spydłowa
alias Pospokom w pow. rosieńskim w pastawie u [Janow ej] Pzpystanowskiej dwitnowej retowskiej [dym ów ]
poddańskich 30. Tenpe p pastany и Wisptorda bodącej wpow. telspewskim dymówpoddańskich 2. Tenpe pmajętnośa Holowiany [tj. O w n o w ian y] i pjolwarku Spatry w pow. bezpańskim na ten cpas u Dpiewianowskiej
od 3 poĄ d] anych w pastawie postających u Pawłowskiej, ogółem dymówpoddańskich 30
BiĘ\ewicp Stefan Jan skarbnik lidpki p Gaur Opispek w pow. telspewskim [d ym ów ] poddańskich 5
Bżllewżcp Teodor Stefan dwun Wielkich Dyrwian, podstarośa Księstwa Żmudpkiego p dóbrJKMd od starostwa
rosżeńskżego odesp/ych, nabytych od [W ilh elm a E u stac h e g o G ro th uza] kasptelana Żmudpkiego Księstwa
napinanych Pokopanie Plingie [dym ów ] poddańskich 4. Tenpe p majętnośd Pzvmiadpiowa wpow. rosieńskim
od Wilhelma Eustachego Grothupa kasptelana pmujdpkiego w pastawie pisy folwarku będących dymach 39,
kantyny 1, ogółem dymów 40. Tenpe p majętnośd tejpe aręĄy|mających p dworem i młynem [dym ów ] 21.
Tenpe p majętnośd Billewicpe dymówpod{&]ańskich 15 p ka/rpmą i młynem 17. Tenpe do majętnośd Mostwilispek w pastawie będącychpoĄd]ańskich dymów od pespłejPani [H elen y z K o m o ro w sk ich ] Stankiewicpowejpodkomozsyny piemskiej [żm ujd zkiej] i od syna Michała Stankiewicpa [d ym ów ] 4. Tenpe we wsiMankunach takpe postawnym prawem od pespłego [L eo n ard a] Stankiewicpa podkomorpego pmudpkiego poĄd]
ańskich [dym ów ] i . Tenpe pe wsi Ławgole w pow. widuklewskim postawnej od Sperneta sędpiego pieniskiego
Księstwa Żmudpkiego do majętnośd Billewicp naleppcej dymówpoddańskich 10
Billewicp żigmunt dwun wiespwiański p dóbr JKMd dwuństwa ejragolskiego w pow. ejragolskim dymów 10.
Tenpe p majętnośd Aaksptul wpow. tendpiagolskim dymówpoddańskich 30
Nazwisko rodu, bo nie rodziny, było zmienne w czasie. Początkowo, tj. w XVI i 1. po
łowie XVII w. pisano: Bielewicz, Belewicz lub Bilewicz. Później powstała forma „Bille
wicz”, istniejąca do dzisiaj (lit. Bilevicius). Jeszcze w taryfie 1667 r. zamiennie używano
obu form nazwiska: Bilewicz i Bfflewicz, choć ta druga wyraźnie dominowała. Podobnie
było w następnej taryfie z 1690 r. Tak więc drugą połowę XVII w. należy uznać za okres
ukształtowania się ostatecznej, współczesnej formy tego nazwiska.
W świetle powyższych materiałów widać, że Billewiczowie należeli do zamożnej
szlachty, a w pewnym momencie była to właściwie magnateria, przynajmniej pod wzglę
dem materialnym. Widać to już w popisie wojskowym 1621 r., gdzie spisano dwóch Billewiczów, wystawiających 2 i 4 konie po husarsku. Takie uzbrojenie konia należało do
najdroższych. Więcej można powiedzieć na podstawie taryfy 1667 r. W jej świetle Bil
lewiczowie posiadali 800 dymów, w tym tak wielki majątek jak Korciany (491 dymów).
Jednak poszczególni członkowie rodu mieli już znacznie mniejsze dobra, kolejno: 47,
52, 491, 37, 64 i 108. Tak więc mimo imponującej, globalnej liczby dymów w ich ręku,
poszczególni członkowie tego rodu nie mieli ogromnego majątku, oczywiście z dwoma
wyjątkami: Aleksander miał 491, a Stefan Billewicz 108 dymów. Ci ostatni mieli niewąt
pliwie wielką własność ziemską typu magnackiego. Jednak większość członków tego
rodu miała dobra poniżej 100 dymów, na ogól w granicach 50. Była to duża własność
ziemska, przynajmniej jak na stosunki żmudzkie, ale nie porażająca.
Trochę inaczej wygląda to w świetle taryfy 1690 r., która jest jednak mniej wia
rygodna, bo operuje dymami skarbowymi, a nie rzeczywistymi. Według tych danych
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siedmiu Billewiczów dysponowało majątkiem 284 dymów. Było to znacznie mniej niż
w 1667 r., m.in. z tego powodu, że odeszły od nich największe dobra — Korciany [mieli
je Pac i Sapieha]. Na ogół posiadali oni nieduże majątki w granicach 10—15 dymów, ale
z trzema wyjątkami: Malcher miał 107, Teodor Stefan 99 i Zygmunt 40 dymów. Niewąt
pliwie pierwsi dwaj mieli wielką własność ziemską, oscylującą wokół magnackiej. Pozo
stali byli już znacznie skromniej uposażeni, choć nadal na poziomie zamożnej (40 dy
mów) lub najczęściej średniej szlachty (10—15).
Niżej przedstawię zmodyfikowaną wersję mojego artykułu o Billewiczach w XV—
XIX w., zgodnie z zasadami obowiązującymi w herbarzu.
„BYL NA ŻMUDZI MOŻNY RÓD BILLEWICZÓW”
Któż nie zna pierwszego zdania z Sienkiewiczowskiego „Potopu” o Mendogowych po
czątkach rodu żmudzkiego Billewiczów? Sugeruje ono, że geneza tego rodu sięga poło
wy XIII w. W rzeczywistości jest to ród o genezie XV-wiecznej, pochodzący od nieja
kiego Żodejki. Od niego i jego dwóch synów wyodrębniły się dwie rodziny: Mostwiłów
i Bilewiczów (Bielewiczów, później Billewiczów). Z kolei ci drudzy podzielili się na czte
ry główne rodziny: Dowgirdowie, Stankiewicze—Bilewicze, Juszkiewicze i Andruszkiewicze. Z nich wkrótce wymarli Dowgirdowie i Andruszkiewicze, pozostali zaś Stankie
wicze—Bilewicze (później Stankiewicze—Billewicze) i Bilewicze, którzy wyodrębnili się
z Juszkiewiczów. Właśnie te dwie rodziny okazały się wyjątkowo trwałe i utrzymały się
do dzisiaj. Odegrały też stosunkowo dużą rolę w dziejach Żmudzi, należały do elity po
litycznej tej krainy, później również osiedli na Litwie, a w XX w. także w Polsce.
Gniazdem rodu była Żmudź, a konkretnie okolice miasteczka Rosienie, późniejszej
stolicy tej krainy. W przybliżeniu określa je dwór Bielewicze (Bilewicze), położony na
południowy wschód od Rosieni, w pobliżu drogi do pobliskiego miasteczka Girtakol.
Dwór ten później był zwany Billewiczami, a od lat 20. XX w. został zastąpiony litewską
nazwą Biliünai, pod którą się ukrywa do dzisiaj.
Dawne dzieje rodziny, bo nie rodu, Billewiczów do końca XVI w. przedstawił
ostatnio badacz litewski Eugenijus Saviscevas10. Została tu omówiona genealogia rodu
do końca XVI w. (7 pokoleń, tj. 67 osób) i jego gniazdo rodowe. Opracowanie jest so
lidne, ale dość trudno korzysta się z zamieszczonych tam tablic genealogicznych.
Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie problematyki dziejów rodzi
ny Billewiczów oraz kontynuacja tej genealogii w XVII—XIX w. Tu niezbędna jest uwa
ga, że jest to pierwsza próba zmierzenia się z tą problematyką, raczej jest to postawienie
problemu i jego częściowe rozwiązanie niż pełna odpowiedź na wszystkie pytania. Ta
ostrożność wynika z faktu, że wielu problemów nie udało się rozwiązać, że potrzebna
jest dalsza kwerenda archiwalna i biblioteczna.
Niżej zostanie przedstawiony schemat genealogiczny dziejów rodziny Billewiczów
od XV do końca XIX w. w kolejnych pokoleniach od 1 do 15. Każdej osobie zostaną
przypisane dwie liczby: numer danego pokolenia oraz kolejny numer w danym poko
leniu. Podstawą ustaleń jest tablica genealogiczna Billewiczów herbu Mogiła autorstwa
10 E. Saviscevas, Bileviciit kibne irgenealogja (XV—X\ 1 a.), „Lituanistika”, 2001 nr 4, s. 3—22.
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Michała Brensztejna, znajdująca się w Bibliotece Narodowej w Warszawie11. Zawiera
ona jednak pewne błędy i nieuzasadnione niczym twierdzenia, które trudno jest zwery
fikować. Wymaga ona weryfikacji na podstawie innych źródeł.
SCHEMAT GENEALOGICZNY BILLEWTCZÓW
I pokolenie:
1. Żodejko.
II pokolenie:
2. 1. Mostwił.
2. 2. Bil(ius).
III pokolenie:
3. 1. Dowgird (zm. przed 1499) namiestnik wieloński. Syn Bila.
3. 2. Iwaszko, syn Bila.
3. 3. Juszko, syn Bila, miał trzech synów.
3. 4. Andruszko, syn Bila.
IV pokolenie:
4. 1. Marcin, syn Juszki (zm. 1529) ciwun żmudzki (nie wiadomo jaki).
4.
2. Piotr, syn Juszki (zm. ok. 1528) ciwun w dobrach królowej Heleny, ciwun retowski w 1527 r., Wielkich Dyrwian w 1528 i szawdowski w latach 1523-1527. Był dwu
krotnie żonaty z Anną i Dorotą (brak nazwisk), z którymi miał dwóch synów i córkę.
[Urzędnicy żmudzcy, nr 199, 245, 399].
4. 3. Wacław, syn Juszki (zm. po 1537). Ożenił się z Butkiewiczówną, z którą miał
jednego syna.
V pokolenie:
5. 1. Jerzy (Juri), syn Marcina (zm. 1544) dzierżawca płotelski w latach 1536—1540
i telszewski w 1536 r., starosta żmudzki 1543-1544. Nie był ciwunem szawdowskim [tak
Saviscevas]. W 1537 r. dostał nadanie dwóch pustoszy we włości rosieńskiej. Ożenił
się z Anną Mitkiewiczówną, z którą miał troje dzieci [LM, Uźraśymą knyga 20, s. 60-61;
PSB, T. 2, s. 99; Urzędnicy żmudzcy, nr 27, 66,1277].
5.
2. Dorota, córka Marcina. Żona Wencława Mikołajewicza (ok. 1490-ok. 1560),
znanego pod pseudonimem Michalon Litwin, autora traktatu pt. „De mońbus Tartarorum,
Tithuanomm et Moschorum".
5.
3. Kasper, syn Piotra, ciwun wieszwiański w 1534—1561 [Urzędnicy żmudzcy:
1541-1555]. Wiadomo, że ożenił się, nie miał dzieci [Urzędnicy żmudzcy, nr 486].
5.
4. Andrzej, syn Piotra. Był ciwunem użwenckim. Ożenił się z Bogdaną Bryndówną, z którą miał czworo dzieci [Urzędnicy żmudzcy, nr 468].
5. 5. Magdalena, córka Piotra. Żona Marcina Radzimińskiego, szlachcica z Mazowsza
5. 6. Szczęsny (Feliks), syn Wacława. Ożenił się z Orwidówną, z którą miał troje dzieci.
11 BN w Warszawie, rkps 10655.
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VI pokolenie:
6.
1. Wojciech, syn Jerzego (zm. przed VIII 1601) ciwun szawdowski w latach
1570-1601, marszałek hospodarski (dworski) w 1592-1593. Był posłem na sejm w la
tach 1574 i 1589 oraz delegatem żmudzkim do króla Zygmunta Augusta w 1569. Miał
on znaczny majątek podzielony w 1612 r. między jego czterech synów: Billewicze, Boguszajtie-Zojginie-Widukle, Zyzdniskie Pojurze, Wysoki Dwór, Szawkoty i Rytynie.
W czasie reformacji zajął dobra kościelne Pojurze należące do parafii kroskiej. Oże
nił się z Krystyną Szemetówną, córką Melchiora, ciwuna berżańskiego, z którą miał
czworo [Saviscevas], a właściwie sześcioro dzieci [MACB, F 161—2, s. 4; PSB, T. 2, s. 99;
Urzędnicy centralni i dygnitarze, s. 97 nr 647; Urzędnicy żmudzcy, nr 394; Visitationes DS.
1675—1677, s. 347 (tu nazwany starostą żmudzkim zamiast starościcem); Żemaiaą gemes
pm ilegijos, s. 72].
6. 2. Zofia, córka Jerzego. Żona Stanisława Syrewicza, szlachcica żmudzkiego.
6. 3. Anna, córka Jerzego. Żona Kazimierza Orwida, sędziego ziemskiego żmudzkiego.
6.
4. Adam, syn Andrzeja (zm. przed 1583). Ożenił się z Jadwigą Białlozorówną,
miał jedną córkę.
6. 5. Andrzej, syn Andrzeja. Ożenił się z Zofią Ejgirdówną, z którą miał syna.
6. 6. Helena, córka Andrzeja. Żona Józefa Mostwiła, szlachcica żmudzkiego.
6. 7. Elżbieta, córka Andrzeja. Żona Mikołaja Ejgirda, szlachcica żmudzkiego.
6. 8. Jan, syn Szczęsnego (zm. po 1581). Ostatni z linii Wacława.
6. 9. Anna, córka Szczęsnego. Żona Ambrożego Stanisławowicza, szlachcica
żmudzkiego.
6. 10. Katarzyna, córka Szczęsnego. Żona Mikołaja Gruździa, dość znanego rodu
żmudzkiego.
VII pokolenie:
7. 1. Jan, syn Wojciecha (zm. ok. 1621) dworzanin królewski, ciwun szawdowski
w latach 1601—1617. Komisarz sejmu do rozgraniczenia puszcz żmudzkich w latach
1607,1613 i 1616 oraz granic Żmudzi z Kurlandią i Prusami w 1613 r. Kalwin. Deputat
żmudzki do Trybunału Głównego w latach 1602, 1605 i 1609. Ożenił się z Reginą Lukomską, z którą miał córkę [Deputaci, T. 1, s. 117,126,137; Urzędnicy żmudzcy, nr 395].
7.
2. Jerzy, syn Wojciecha (zm. przed X 1643) dworzanin Lwa Sapiehy (1557-1633),
kanclerza, hetmana w. litewskiego i wojewody wileńskiego, uczestnik wojen szwedzkich
i tureckich, podstoli żmudzki w latach 1613—1615, pisarz ziemski żmudzki w 1615—1622
i podkomorzy żmudzki w 1622—1643. Poseł na sejm w 1623 r. i deputat żmudzki do
Trybunału Głównego w latach 1608 i 1622. Powrócił do katolicyzmu, uposażył kościół
w Rosieniach. Ożenił się z Katarzyną Aleksandrą Chrzczonowiczówną (Krzczonowiczówną). Miał zapewne trzech synów i dwie córki \Deputaci, T. 1, s. 134, 175; Pietrzak,
Po Cecorge, s. 135; PSB, T. 2, s. 99; Urzędnicy żmudzcy, nr 919, 988, 1058].
7.
3. Melchior (Malcher), syn Wojciecha. Postać mało znana, wystąpiła tylko na sej
mie 1611 r. jako komisarz do ustalenia granic puszczy Gojżewskiej. Rzekomo był ciwunem twerskim według wywodu z 1819 r. Był dozorcą zboru szydłowskiego w 1623 r., tj.
kalwinem. Jest mylony z Janem Malcherem (IX). Ożenił się z Alszkąjanówną DymieDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

172

BILLEWICZ (BIELEWICZ, BILEWICZ)

równą. Miał czterech synów [Buszyński, Historycpie opisanie, s. 18; Kojałowicz, Compen
dium, s. 167; VL, T. 3, s. 23].
7.
4. Samuel, syn Wojciecha (zm. 1625; testament z 16 I) podstoli trocki w latach
1611—1624, poseł na sejm w 1621 r., ale nie ze Żmudzi. Deputat żmudzki w latach 1607
i 1617. Kalwin. Ożenił się z Anną Semenówną Stawecką—Szyszczanką, nie miał dzieci. Na
Żmudzi miał Wysoki Dwór [i] Staniewo w województwie trockim. Dobra te zapisał żonie,
a po niej miały przejść na jego braci: Wysoki Dwór dla Jerzego, a Staniewo dla Malchera.
Uczynił też zapis dla „kościoła wyznania naszego ewangelickiego” [Deputaci, T. 1, s. 131,
161; LVIA, F 525—8—950, k. 5 (testament); Urzędnicy: woj. trockie, s. 177, nr 969].
7. 5. Anna, córka Wojciecha. Żona Jana Dziewiałtowskiego.
7. 6. Krystyna, córka Wojciecha.
7. 7. Dorota, córka Adama. Żona Mikołaja Burby, dość znanego rodu żmudzkiego.
7. 8. Adam, syn Andrzeja (zm. przed 1608). Ożenił się z Anną Wiekowiczówną,
miał córkę.
VIII pokolenie:
8. 1. Zofia, córka Jana ciwuna szawdowskiego [Boniecki], kalwinka. Żona w 1619 r.
Samuela Ogińskiego, stolnika, później ciwuna trockiego [Boniecki, Uzupełnienia, s. 168;
Urzędnicy: woj. trockie, s. 212, nr 1295].
8.
2. Jarosław (Władysław), syn Jerzego (zm. 1652) podstoli żmudzki w latach
1647-1652. Deputat żmudzki w 1645 r. Ożenił się z Aleksandrą Chrząstowską, zapew
ne nie miał dzieci [Deputaci, T. 1, s. 248; Urzędnicy żmudzcy, nr 1063].
8.
3. Konstanty, syn Jerzego, dominikanin, przebywał w klasztorze w Krakowie.
„Zmarł młodo” [N. Feigelmanas, Lietuvosinkunabulai, Vilnius 1975 s. 157;PSB,T. 2, s. 99].
8.
4. Jan Karol, syn Jerzego (zm. ok. 1673) zwany podkomorzycem, tj. synem Je
rzego. Brak go w genealogii Brensztejna. Dworzanin królewski, podstoli żmudzki w la
tach 1652 (po śmierci brata)-1666, ciwun retowski w 1666-1673. Poseł na konwokację
wileńską 1655 r. i sejmy z lat: 1665, konwokacyjny z 1668, elekcyjny z 1669 i zwyczajny
z 1670. Był też deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1652 i 1666.
Ożenił się z Katarzyną Białłozorówną, sędzianką ziemską wił komierską, z którą miał
zapewne dwie córki [AGAD, AR, Dz. II, T. 11, nr 1546 (sejm 1669 r.) i 1547 (sejm
1668 r)\A kta paplom, T. 1, s. 270; Deputaci, T. 1, s. 271, 299; Kłaczewski, s. 206 (sejm
1665 r.); Przyboś, Posłomie na sejm p t y c p j n y (sejm 1670 r.), s. 665; Urzędnicy żmudzcy,
nr 373, 1064] .
8.
5. Katarzyna, córka Jerzego (zm. przed 1677) zwana podkomorzanką żmudzką, a więc córka Jerzego. Żona Piotra Rybińskiego, podsędka ziemskiego żmudzkiego
w 1670—1676 [Urzędnicy żmudzcy, nr 1153].
8.
6. Eufrozyna Joanna, córka Jerzego (zm. 1661). Dwukrotnie żonata z: Janem
Mikołajem Stankiewiczem pisarzem litewskim i (od ok. 1657) z Władysławem Eusta
chym Kierdejem wojskim wiłkomierskim [ML, Księga ivpisöw nr 131, s. 68 nr 195, s. 351
nr 1053; PSB, T. 42, s. 176 (wzmianka)].
8.
7. Janusz, syn Melchiora (zm. 1653) sekretarz królewski, fundator zboru kalwiń
skiego w Greżach w pow. telszewskim w swoich dobrach. Poseł na sejm warszawski
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

BILLEWICZ (BIELEWICZ, BILEWICZ)

173

1652 i deputat żmudzki w 1649 r. Może tożsamy z Januszem, który ożenił się z Barbarą
z Daniłowiczów (lub Dawydowiczów) Zabiełłową, wdową, w 1649 r.? Prawdopodobnie
miał przynajmniej jednego syna \Deputaci, T. 1, s. 262; Konarski, s. 18; PSB, T. 2, s. 99;
VUB, F 7-ŻP 14, k. 392-397: dane A. Rachuby (sejm 1652 r.)].
8.
8. Albrecht (Olbracht) Krzysztof, syn Melchiora, koniuszy żmudzki w latach 1657—
1659, podkomorzy parnawski w latach 1659—1668. Ożenił się z Anną Katarzyną Lwowiczówną, miał zapewne trzech (czterech?) synów i dwie córki. Dziedzic majętności Rytyny
w pow. telszewskim [Urzędnicy inflanccy, s. 69 nr 437; Urzędnicy żmudzcy, nr 642].
8.9. Chryzostom, syn Melchiora (zm. ok. 1697?) .Jest mylony z synem o tym samym
imieniu. Podstoli wendeński w latach 1659 (1660)—1668, podczaszy miński w 1668 r.,
stolnik smoleński w 1675—1690. Był właścicielem dwóch wsi rytyńskich: Sugawdzie
i Repsze. Miał dwóch synów, a według wywodu z 1819 r. trzech: Teodora, Chryzosto
ma i Stefana oraz cztery córki: Mariannę, Helenę, Eufrozynę i Dorotę [ML, Księga npisón> nr 131, s. 208, nr 714; Urzędnicy inflanccy, s. 101, nr 903; Urzędnicy: woj. smoleńskie,
s. 184, nr 1283].
8.
10. Stefan Aleksander, syn Melchiora (zm. 1678), koniuszy żmudzki w latach
1649—1657, stolnik żmudzki w 1657—1677 (rezygnacja na rzecz syna Teodora Stefana),
ciwun twerski w 1677—1678. Deputat żmudzki w latach: 1647, 1665, 1672 i 1678. Po
wrócił do katolicyzmu, porzucając kalwinizm. Ożenił się z Urszulą Heleną Marcinówną Kulwińską, z którą miał dwie córki, a według wywodu z 1819 r. miał dwóch synów:
Teodora i Zygmunta \Deputaci, T. 1, s. 255, 295, 317, 337; PSB, T. 2, s. 99; Urzędnicy
żmudzcy, nr 641, 1305, 442].
8. 11. Krystyna, córka Adama. Żona Stefana Hołowni na Kafińskiego.
IX pokolenie:
9. 1. Anna Teodora Janówna Karolówna ciwunówna retowska. Żona Ludwika Ka
zimierza Piotrowicza Dorohinicza, dworzanina pokojowego króla i ciwuna pojurskiego
w latach 1684—1685 [Urzędnicy żmudzcy, nr 342].
9.
2. Helena [Janówna] Karolówna (zm. przed 1698), podstolanka żmudzka. Żona
Konstantego Mordasa Bykowskiego, koniuszego żmudzkiego w latach 1659—1666,
w 1671 r. żona Andrzeja Abramowicza, skarbnika wileńskiego w 1685—1702 [BPAN
w Krakowie, rkps 5831, k. 1—45; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 177 nr 957; Urzędnicy
żmudzcy, nr 543].
9.
3. (Jan) Malcher, syn Janusza (zm. 1697), łowczy starodubowski w latach 1657—
1661, cześnik kowieński w 1661—1672 i jednocześnie sędzia grodzki żmudzki w 1661—
1669, ciwun retowski w 1673—1676 i szawdowski w 1676—1696, chorąży żmudzki
w 1690-1696, ale został odsądzony od tego urzędu na rzecz Zaranka Horbowskiego.
Poseł na sejmy w latach: 1666 (drugi) i elekcyjny w 1669, może posłował też w 1688
i 1690? W 1672 r. kupił dobra „zborowe” Szydłów w pow. rosieńskim, a w 1674 r. Kietuny w telszewskim. W 1690 r. miał dobra na Żmudzi (107 dymów, wielka własność)
oraz w pow. kowieńskim i upickim. Uczestniczył w życiu zborowym jako opiekun zbo
ru w Greżach. Ożenił się dwukrotnie z: Heleną Hieronimówną Puzynianką, marszałkówną upieką (w 1657) i Jerzyną Blinstrubową, stolnikową starodubowską. Zapewne
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nie miał dzieci, może jedynie córkę Zofię? [AGAD, A Potockich nr 341; AWAK, T. 12,
s. 458—462; H—Hu SA, Wiedeń, karton 81, teczka 3, k. 23v (sejm 1690 r.; dane A. Rachu
by); Konarski, s. 18; Krakowiak, s. 490 (sejm 1666 r.); PSB, T. 2, s. 99—100; Taryfa woj.
trockiego, s. 174; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 58 przyp. 40; Urzędnicy: ziemia smoleńska,
s. 251, nr 1894; Urzędnicy żmudzcy, nr 128, 374, 401, 923,1095?, 1103, 1385; VL, T. 5,
s. 20 (sejm 1669 r.); Zawisza, s. 19 (sejm 1688 r.)].
9.
4. Chwalibóg, syn Albrechta. Jeden z najmniej znanych Billewiczów. Brak go
w genealogii Brensztejna. Podczaszy miński, stolnik żmudzki w latach 1682—1688,
a właściwie także w 1690 r. W 1689 r. byl zwany podkomorzym żmudzkim, ale nie
utrzymał się na tym urzędzie. Został wówczas uznany za banitę wskutek sporu z Janem
Krzysztofem Pacem, starostą botockim. W 1684 r. był deputatem żmudzkim do Trybu
nału Głównego. Ożenił się z Marianną Kamieńską, jedyną córką Gabriela, starosty ry
skiego, kalwina, która wniosła mu dobra Gaury w pow. widuklewskim. Był też dziedzi
cem Rymkiewicz, Jawszyszek w pow. telszewskim i „Chwaliboga alias Druktowiszek”
w pow. widuklewskim [Deputaci, T. 1, s. 356; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 146, przyp. 141;
Urzędnicy żmudzcy, nr 1068; Wolff, Paconie, s. 228].
9.
5. Aleksander Michał, syn Albrechta (zm. ok. 1704) horodniczy żmudzki w la
tach 1674-1704. W 1690 r. miał dobra Pobołwiany i niedużą królewszczyznę (razem
8 dymów) w pow. Wielkich Dyrwian. Jego żona zmarła przed IV 1710, miał trzech sy
nów i córkę [Sigillata, s. 61-62, nr 332; Taryfa Żmudzi 1690 s.71, przyp. 57; Urzędnicy
żmudzcy, nr 598].
9. 6. Albrecht (Olbracht), syn Albrechta.
9. 7. Ewa, córka Albrychta.
9. 8. Marta, córka Albrychta.
9.
9. Jerzy Krzysztof (Krzysztof Jerzy), syn Albrychta. Koniuszy żmudzki w latach
1668—1686. Ożenił się dwukrotnie: z Reginą Hłaskówną i Aleksandrą Rogucką [Urzęd
nicy żmudzcy, nr 644].
9.
10. Chryzostom (zm. przed V 1707), syn Chryzostoma, z którym był mylony.
Stolnik smoleński w latach 1675 (nominacja zapewne fałszywa) i 1680—1690. Był ciwunem berżańskim w 1696—1707, niemniej jednak już w taryfie z 1690 r. pisano o nim jako
ciwunie berżańskim lub birżyniańskim; obu ciwunów nieraz mylono. Być może, jest to
pomyłka, ponieważ w 1690 r. notowano ciwunem berżańskim Władysława Billewicza.
Ożenił się dwukrotnie: z Eleonorą Oziembłowską, wojszczankąwiłkomierską i Heleną
Puzynianką. Miał czterech synów i córkę [Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 55,163; Urzędnicy:
ziemia smoleńska, s. 184, nr 1283; Urzędnicy żmudzcy, nr 152].
9.
11. Stefan Jan, syn Chryzostoma, skarbnik lidzki w latach 1678-1693 i ciwun berżański w 1711—1726, wkrótce zmarł (przed majem 1727 r.). Miał dobra Gaura. Ożenił
się z Katarzyną ElżbietąTreydenówną (von Trotta gennant Treyden), miał córkę [Tary
fa Żmudzi 1690 r., s. 163, przyp. 161; Urzędnicy żmudzcy, nr 159].
9.12. Eufrozyna, córka Chryzostoma. Żona Rafała Górskiego (zm. ok. 1685), stol
nika wendeńskiego w latach 1682—1684 i właściciela Birżynian. Prawdopodobnie tożsa
ma z żonąMarcjana Piotra Pienickiego, podstolego mścislawskiego, była wdową w 1703 r.
[Klimavicius, s. 260; Taryfa woj. trockiego, s. 149; Urudnicy inflanccy, s. 108, nr 997].
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9.
13. Zygmunt (zm. 1709), syn Stefana Aleksandra, cześnik żmudzki w latach
1681—1685, ciwun wieszwiański 1685—1708 z przerwą w 1705 r. (kiedy określono go
„zdrajcą” i miano odebrać urząd), miecznik litewski w 1707—1708 i kuchmistrz litew
ski w 1708 r. Pierwszy od dawna dygnitarz litewski w rodzinie. Byl też starostą (nie ciwunem) ejragolskim i właścicielem Auksztoli. W 1689 r. był deputowanym żmudzkim
i surogatorem grodzkim żmudzkim w czasie bezkrólewia w 1696 r. Prawdopodobnie
byl fundatorem altarii w kościele w Gaurze w 1696 r. W 1690 r. miał 40 dymów poddańskich. Ożenił się dwukrotnie: z Barbarą Kuncewiczówną, starościanką koniawską
i Stefanową Kurczową, starościną pilwiską, z którymi miał dwóch synów \Depittaa, T. 1,
s. 374; Paknys, s. 152; Sigillata, s. 23, nr 31; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 69, przyp. 55; Urzęd
nicy centralni i dygnitarze, s. 64, nr 333 i s. 99, nr 668; Urzędnicy żmudzcy, nr 271, 504, 530,
1387; Zawisza, s. 138 (bez imienia)].
9.
14. Teodor Stefan (zm. ok. 1724), syn Stefana Aleksandra, stolnik żmudz
ki w latach 1675 (na pewno w 1678)—1689, ciwun Wielkich Dyrwian w 1685—1711,
podstarości żmudzki w 1685—1690, podsędek ziemski żmudzki w 1689—1695 i sędzia
ziemski żmudzki w 1695-1723. Autor diariusza podróży po Włoszech, Francji, An
glii i Niderlandach w języku polskim. Działacz sejmowy i sejmikowy, zwolennik Sapie
hów w czasie wojny domowej na Litwie. Posłował na sejmy: prawdopodobnie w latach
1688 i 1690, a na pewno w 1703 r. Deputat żmudzki w 1681 r. Miał 95 dymów poddańskich z 1690 r. Ożenił się z Heleną Grużewską, podkomorzanką żmudzką i kalwinką (byl katolikiem), z którą miał dwóch synów i zapewne dwie córki zapoczątko
wał linię billewiczowską (nazwa od dóbr) rodziny] \Deputaci, T. 1, s. 347; H—Hu SA,
Wiedeń, karton 81 teczka 3, k. 23v (sejm 1690 r.; dane A. Rachuby); PSB, T. 2, s. 99,
101—102; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 147, przyp. 146; Urzędnicy żmudzcy, nr 242, 505,
1006, 1036, 1307; YUB, F 7-ŻP 46, k. 128-129 (sejm 1703 r.: dane A. Rachuby; Za
wisza, s. 19 (sejm 1688 r.)].
9.
15. Konstancja Teodora, ciwunówna twerska, czyli córka Stefana Aleksandra.
W 1675 r. żona Wilhelma Eustachego Grotthusa, podstolego żmudzkiego i ciwuna
użwenckiego, późniejszego kasztelana żmudzkiego [PSB, T. 9, s. 23: Grothus; Urzędni
cy żmudzcy, nr 466].
9. 16. Katarzyna, córka Stefana Aleksandra. Żona Mikołaja Korffa rotmistrza JKM,
starosty orleńskliego i ciwuna twerskiego (1678—1683) [Urzędnicy żmudzcy, nr 443].
X pokolenie:
10. 1. „Zofia Billewiczowa ciwunowa szawdowska”, zapewne córka Jana Malche
ra. W 1684 r. żona Jana Gossa, stolnika inflanckiego, podpułkownika oraz (w tym sa
mym źródle) „Zofia Billewiczówna Gossowa”. Najpewniej chodzi o Billewiczównę, ciwuniankę szawdowską, czyli praktycznie córkę Jana Malchera, ciwuna szawdowskiego
w latach 1676-1696. Wspomniany mąż Jan Goss zmarł przed III 1702 r., pozostawiając
wdowę. Nie jest tożsama z Zofią, która w 1684 r. była żonąjana Michała Wołmińskiego
[LI, s. 343, 345; Urzędnicy inflanccy, s. 160, nr 1693].
10.
2. Zofia, córka Chwaliboga, podstolanka żmudzka, gdy wyszła za mąż za
Jana Mikołaja ze Zgrza Wołmińskiego (zm. ok. 1698), skarbnika upickiego, w 1677 r.
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W 1690 r. notowano ją jako podstolinę upieką, (awans męża), mającą, 8 dymów w pow.
upickim [Taryfa woj. trockiego, s. 189; Urzędnicy: woj. trockie, s. 506, nr 3776; Urzęd
nicy żmudzcy, nr 529].
10.
3. Hieronim Antoni, syn Aleksandra Michała, łowczy żmudzki w 1710 r. i po
nownie w latach 1732—1754. Był także strażnikiem żmudzkim w 1724 r. Ożenił się
z Anną Estkówną, stolnikówną kowieńską, z którą miał pięciu synów i kilka córek,
w tym Reginę. Testament spisał w 1755 r. [MACB, F 161-2; Urzędnicy żmudzcy,
nr 733, 1282].
10. 4. Adam, syn Aleksandra Michała.
10. 5. Antoni, syn Aleksandra Michała.
10.
6. Krystyna, córka Aleksandra Michała (zm. 1723, pochowana w kościele ber
nardynów w Telszach). Żona Antoniego Andrzeja Górskiego, chorążego żmudzkiego,
pułkownika pruskiego i regimentarza armii litewskiej [Klimavicius, s. 261; Urzędnicy
żmudzcy, nr 130].
10.
7. Franciszek, syn Chryzostoma (zm. 1710), ciwunowicz berżański. Dziedzic
Kietun w pow. telszewskim. Uczynił zapisy dla kościoła w Kulach koło Szawli [LATA,
F SA 14503, к. 3M (testament z 1710 r.)].
10.
8. Dominik, syn Chryzostoma (zm. 1723), podczaszy lidzki w latach 1715—
1723. Ożenił się z Joanną Górską, z którą miał 3 córki. „Ziemianin żmudzki pow. gondyńskiego” ЦАТА, F 1671 4 441, k. 61-62 (testament); Urzędnicy: woj. wileńskie,
s. 355—356, nr 2506].
10.
9. Stanisław, syn Chryzostoma (zm. po 1726), łowczy rzeczycki. Ożenił się
z Katarzyną Maliszewską [LVIA, F 1671—4—492, k. 65].
10.10. Stefan, syn Chryzostoma, skarbnik lidzki w latach 1721—1726 i zapewne
w 1734 r. Chyba był skarbnikiem żmudzkim w 1722 r. Rotmistrz gondyński, dziedzic
Gondyngi w tym powiecie. Ożenił się z Dorotą Tyszkiewiczówną, miał zapewne syna
[Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 380, nr 2729; Urzędnicy żmudzcy, nr 1225].
10.11. Lud(o)wika, córka Chryzostoma. Żona Jana Kazimierza Gadona, syna Wil
helma, stolnika brzeskiego. Był miecznikiem żmudzkim w latach 1705—1724 [Urzędni
cy żmudzcy, nr 788].
10.
12 Anna Stefanówna Billewiczówna (zm. 1753). Żona Hieronima Hieronimowicza Puzyny, miecznikowicza upickiego i strażnika żmudzkiego w latach 1714—1725
[LATA, F 1671^1-293, k. 195 (testament); Urzędnicy żmudzcy, nr 1350].
10.
13. Franciszek, syn Zygmunta. Zapewne chodzi o jezuitę, profesora retory
ki w Kownie, Grodnie, Poszawszu na Żmudzi i w Akademii Wileńskiej oraz superiora
w Bobrujsku (1699—1767) \Encyklopedia wiedzy ojezuitach, s. 47].
10.
14. Piotr, syn Zygmunta (zm. przed III 1740) ciwun retowski w latach 1724—
1734, sędzia grodzki żmudzki w 1726-1729, starosta ejragolski. Deputat żmudzki
w 1718 r. Ożenił się z Ewą Szykierówną, córką Wiktora, ciwunówną retowską, z którą
miał czterech synów [Deputaci, T. 2, s. 106; Urzędnicy żmudzcy, nr 380, 1113].
10.
15. Aleksander Jerzy, syn Teodora Stefana (zm. 1755), ciwun Wielkich Dyrwian
w 1732 r. i ponownie w latach 1744—1755 (?), koniuszy żmudzki w 1743-1754, surogator grodzki żmudzki w 1741 r., starosta rosieński i łojciewski [w pow. wiłkomierskim],
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właściciel Billewiczów. Rotmistrz pow. rosieńskiego [pospolitego ruszenia szlachty]
w 1733 r. W podziale dóbr z bratem w 1721 r. dostał starostwo rosieńskie i Billewicze.
Poseł na sejm 1733 r. (?) i 1744 oraz deputat żmudzki w latach 1723 i 1732. Ożenił się
z Heleną Romerówną, generałówną artylerii litewskiej, z którą miał czterech synów [De
putaci, T. 2, s. 123, 155; LYIA, F 1135-6-185, k. 114 (sejm 1733 r.); MACB, F 161-2,
k. 5; PSB, T. 2, s. 100-101; Romer (Romeris), s. 315, 320 i n.; Urzędnicy żmudzcy,
nr 244, 1046,1392].
10.
16. Jan (Stefan) (zm. ok. 1742, data testamentu), syn Teodora Stefana, ciwun
Wielkich Dyrwian w latach 1711—1732, starosta wojnucki. Deputat żmudzki w 1711 r.
Po podziale dóbr w 1721 r. posiadał starostwo wojnuckie i Kielmy, o ile nie jest to
pomyłka [МАСВ]. Ożenił się dwukrotnie: z Marianną DominikównąWoynianką, starościankąużwencką i Anną Piątkowską (przed 1733, zginęła w 1741 r. w czasie zajaz
du dokonanego przez brata jej męża — Aleksandra Jerzego). Według innych ożenił
się z Heleną Romerówną, z którą miał czterech synów: Tadeusza, Jerzego, Teodo
ra i Mateusza. Informacja ta dotyczy jego brata Aleksandra Jerzego [Deputaci, T. 2,
s. 80; MACB, F 161-2, k. 5, k. 5; PSB, T. 2, s. 100; Sigillata, s. 120, nr 764; Urzędnicy
żmudzcy, nr 243].
10. 17. Ludwika sędzianka ziemska żmudzka, czyli córka Teodora Stefana. Zona
Stanisława Konstantego Piłsudskiego, skarbnika wendeńskiego w latach 1672—1696
i starosty wieszwiańskiego. Zapewne tożsama z żoną Aleksandra Karola z Dobratynia Siemaszki oboźnego żmudzkiego i ciwuna wieszwiańskiego w 1720 r., primo voto
Piłsudska [Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 110, przyp. 99; Urudnicy inflanccy, s. 105, nr 959;
Urzędnicy żmudzcy, nr 512].
10.18. Urszula, córka Teodora Stefana (zm. przed III 1718), sędzianka ziem
ska żmudzka. Żona Adama Kazimierza z Dowojna Sollohuba cześnika żmudzkiego
[Urzędnicy żmudzcy, nr 900].
XI pokolenie:
11.1. Michał, syn Hieronima Antoniego.
11. 2. Jakub, syn Hieronima Antoniego. Razem z nieznanym bratem posiadał dobra
Pobolwiany i Biloniszki, te pierwsze leżały w pow. Wielkich Dyrwian [Pobołwiany były
także w pow Małych Dyrwian, ale w 1690 r. Billewiczowie posiadali te pierwsze]. „Le
gionista. Zmarł w Paryżu jako kustosz grobów cesarskich” [Brensztejn], fakt skądinąd
nieznany. Miał dwóch synów.
11.
3. Tomasz, syn Hieronima Antoniego, podstoli żmudzki w 1741 [Urzędnicy
żmudzcy, nr 1084].
11. 4. Mateusz, syn Hieronima Antoniego.
11. 5. Aleksander, syn Hieronima Antoniego.
11.
6. Regina, córka Hieronima Antoniego (zm. po 1786), łowczanka żmudzka.
W 1786 r. uczyniła zapis na kilka mszy św. za dusze ojca, braci i sióstr na rzecz altarii
w Wormach [LVIA, F 1671M-488, T. 2, k. 378-379].
11. 7. Ludowika, córka Dominika [LYIA, F 1671 4 441 k. 61-62 (testament)].
11. 8. Johanna córka Dominika [jw.].
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11. 9. Dorota, córka Dominika [jw.].
11.
10. Dominik [Stefan wg Brensztejna], syn Stefana wzmiankowany w testamen
cie z 1723 r. miał jednego syna. Tego Stefana Stefanowicza nazywano skarbnikiem lidzkim, raczej chodzi o skarbnikowicza.
11. 11. Wiktor, syn Piotra, starosta ejragolski, potem ksiądz (właściwie był jezuitą).
11.
12. Franciszek, syn Piotra, starosta ejragolski, potem twerski i rotmistrz żmudzki [ale jakiego powiatu pospolitego ruszenia szlachty?]. Ożenił się z Anną Połubińską,
z którą spłodził jednego syna.
11.
13. Walerian, syn Piotra, szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskie
go i starosta ejragolski w 1765 r., ciwun birżyniański w latach 1765—1773, tendziagolski
w 1773—1775, twerski w 1775—1787, pojurski w 1787—1788 i Małych Dyrwian w 1788—
1795. Poseł na sejm 1780 r. Rotmistrz pow. jaswońskiego [pospolitego rudzenia szlach
ty]. Ożenił się z Heleną Połubińską ok. 1762 r., z którą miał trzech synów i tyleż córek
[Giedgowd: 4 synów i 2 córki]. W genealogii Brensztajna pomieszano Waleriana syna
Piotra z Tadeuszem, którego utożsamiono z Walerianem. Przez Giedgowda zwany sta
rostą czekiskim [Giedgowd, tablica 2; LVIA, F 525-8-28, k. 1—4 (sejm 1780 r.; dane
A. Rachuby); Urzędnicy żmudzcy, nr 194,227, 359,427,451].
11.
14. Józef, syn Piotra. W g Brensztejna byl wojskim żmudzkim, co wynika z utoż
samienia go z Józefem wojskim żmudzkim, ale synem Mateusza. Ożenił się z Joanną
Białłozorówną. Według wywodu z 1819 r. miał syna Wincentego, ożenionego ze wspo
mnianą Białłozorówną.
11.
15. Tadeusz, syn Aleksandra Jerzego (zm. 1790), kształcony w Królewcu
w Prusach. Kolejno: starosta wojnucki, szambelan królewski Stanisława Augusta Po
niatowskiego, nominowany na ciwuna pojurskiego w 1757 r. nie utrzymał się, ciwun
Wielkich Dyrwian w latach 1761—1775, ejragolski w 1775—1783, kasztelan mścislawski
w 1783—1786, wojewoda mścislawski w 1786—1788 i kasztelan trocki w 1788. Był to je
den z ważniejszych urzędów wojewódzkich na Litwie, pierwsze senatorstwo w rodzinie
od dłuższego czasu (1. połowa XVI w.). Poseł na dwa lub trzy sejmy: koronacyjny 1764
i sejm 1776 r., może jeszcze w 1780? Deputat żmudzki w latach 1776—1777,1777—1778
i 1780-1781 [Deputaci, T. 2, s. 329, 333, 347; PSB, T. 2, s. 100-101; Urzędnicy żmudzcy,
nr 246, 279, 362].
11.
16. Jerzy Szymon z Lipnicy [uwagę zwraca drugie imię, nawiązujące do błogoslawionewgo Szymona z Lipnicy z XV w.], syn Aleksandra Jerzego, starosta wojnuc
ki i rosieński, ciwun pojurski w latach 1761-1765, sędzia ziemski repartycji rosieńskiej
w 1765—1775 i chorąży żmudzki w 1775—1786. Poseł na sejm elekcyjny 1764 r. i deputat
żmudzki w 1775-1776 r., generał adiutant wojska litewskiego \Deputad, T. 2, s. 325; PSB,
T. 2, s. 101; Urzędnicy żmudzcy, nr 133, 353,1159].
11.
17. Teodor, syn Aleksandra Jerzego, starosta lojciewski, podstoli wiłkomierski w 1765 r., ciwun wieszwiański w latach 1765—1784. Poseł na sejm elekcyjny 1764 r.
(miał być 3 razy posłem), deputat z pow. wiłkomierskiego w 1766-1767 r. Uczestniczył
w konfederacji barskiej przeciw królowi. Po jej upadku i I rozbiorze Rzeczypospolitej
przez kilka lat przebywał w Niemczech, na Żmudź wrócił zapewne w 1778 r., kiedy zo
stał szambelanem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ożenił się z KożuchówDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ską, cześnikówną kaliską, córką Franciszka, z którą miał cztery córki, m. in. Małgorzatę
[Deputaci, T. 2, s. 287; PSB, T. 2, s. 101; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 471 nr 3567; Urzęd
nicy żmudzcy, nr 519].
11.
18. Mateusz, syn Aleksandra Jerzego (zm. 1788), strażnik żmudzki w latach
1756—1764, wojski żmudzki w 1765—1767, ciwun twerski w 1767—1775, pojurski w 1775
(nie przyjął), użwencki w 1775—1779, retowski w 1779—1783 i Małych Dyrwian w 1783—
1788. Był też starostą rosieńskim. Był dwa razy posłem i tyleż deputatem (potwierdzone
w 1776-1777 r.). Ożenił się z Anną Eugenią Łopacińską, pisarzówną skarbową litew
ską, z którą miał czterech synów \Depntaci, T. 2, s. 327, 329; PSB, T. 2, s. 101; Urzędnicy
żmudzcy, nr 226, 357, 385, 450, 481, 1361,1419].
11. 19. Joanna (zm. przed 1790) córka Jana ciwuna pojurskiego i starosty wojnuckiego i Anny Piątkowskiej, czyli Jana Stefana. Żona Michała Sulistrowskiego (zm. ok.
1760), stolnika oszmiańskiego [Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 303, nr 2027; Żychliński,
T. 5, s. 321].
XII pokolenie:
12. 1. Jan, syn Jakuba. Dziedzic majętności Użwarmie w pow. użwenckim (później
szawelskim). Ożenił się z Salomeą Piotrowiczówną, z którą miał czworo dzieci [Skło
dowski, s. 369].
12.
2. Franciszek, syn Jakuba. Miał w zastawie majętność „Surwilicjany” (?) w pow.
wiłkomierskim [Brensztejn]. Miał jednego syna.
12.
3. Adam, syn Dominika [Stefana], pułkownik [pospolitego ruszenia szlachty]
pow. rosieńskiego lub pojurskiego. Według wywodu z 1819 r. był bratem Stefana Ste
fanowicza z pokolenia XI [МАСВ]. Zapewne był skarbnikiem lidzkim w latach 1770—
1777 i rzeczyckim w 1768 r. W 1771 r. miał wejść w posiadanie dóbr Tenenie, kiedy jego
żoną była Bogumiła z Budryków, skarbników lidzkich. Nabył on również dobra Auzbykow alias Auksztole i Rowniany w pow. pojurskim (1775). Tenże w 1785 r. był żonaty
z Marianną z Domeyków i był rotmistrzem powiatu na Żmudzi [jakiego?], kiedy nabył
dobra Tenenie Syparyszki, Raudoniszki, Remszyszki inne od Ignacego Putwińskiego.
Pozostawił światu 11 dzieci, w tym 9 synów. Skądinąd wiadomo, że w 1782 r. fundował
pierwszy kościół w Teneniach [Buszyński, Opisanie, s. 137; MACB, F 161—2, k. 1—12;
Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 383 nr 2755].
12.
4. Józef (ur. 1769), syn Franciszka. Ożenił się z Anną Puzynianką, miał jedne
go syna.
12.
5. Wincenty (ur. 1772), syn Waleriana, podczaszy rosieński w 1794 r., szambelan
królewski, starosta czekiski. Utonął w Niemnie. Chyba o niego chodzi, gdy była mowa
o Wincentym, powstańcu 1831 r., zesłanym na Sybir. Miał trzy córki [Giedgowd, s. 25,
tablica 2; Urzędnicy żmudzcy, nr 1443].
12.
6. Joachim (ur. 1766), syn Waleriana (ur. 1766) rotmistrz [pow. jaswońskiego po
spolitego ruszenia szlachty]. Miał jednego syna [Giedgowd, tablica 2].
12.
7. Józef (Benedykt), syn Waleriana. W genealogii Brensztejna jest istotny błąd,
mieszający trzech synów Waleriana (Józef, Joachim i Wincenty) z synami Tadeusza, któ
rego utożsamił z Walerianem, tworząc Tadeusza Waleriana. Oparł się na nieścisłym od
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czytaniu tekstu Niesieckiego. W sumie sekwencja: Walerian i jego trzej synowie wystąpi
ła dwukrotnie w tablicy genealogicznej Brensztejna. Nasz Józef Benedykt obrał karierę
wojskową: Korpus Inżynierów Koronnych (nie Litewskich) w 1783 r., Korpus Artyle
rii Litewskiej w 1790—1793 (kapitan artylerii) i regent wojskowy w Sztabie Generalnym
W Ks. Litewskiego w 1793. Uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794 r. Zdaniem
Giedgowda, byl to pułkownik, szambelan królewski i starosta ejragolski. Opiekował się
dobrami brata Wincentego i „przehulał zarówno swoje, jak i brata”. Miał jednego syna
[Giedgowd, s. 5, tablica 2; Niesiecki, T. 2, s. 160; Oficerowie wojska WKL, T. 1, cz. 4,
s. 166, T. 2, s. 19, 277].
12.
8. Eufrozyna, córka Waleriana (1760—1853) [Giedgowd, s. 5, 8,10—12, tablica 2;
Niesiecki, T. 2, s. 160].
12.
9. Anna, córka Waleriana (ok. 1761-1837). Żona Kazimierza Piłsudskiego, pra
dziada Józefa Piłsudskiego [Giedgowd, s. 12, tablica 2; Niesiecki, T. 2, s. 160].
12.
10. Emilianna [Niesiecki], Zdaniem Giedgowda, był to niewymieniony z imie
nia mężczyzna, który miał córkę Barbarę, żonę Urbanowicza [Giedgowd, tablica 2; Nie
siecki, T. 2, s. 160].
12.
11. Małgorzata, córka Teodora. Żona Wincentego Butlera (1769—1842), która
urodziła 16 dzieci [Giedgowd, s. 8].
12. 12. NN, córka Teodora.
12. 13. NN, córka Teodora.
12. 14. NN, córka Teodora.
12.
15. Józef, syn Mateusza (ur. 1771). Należy go utożsamić z Józefem, późniejszym
marszałkiem szlachty pow rosieńskiego: kolejno starosta godejkiski w 1766 r., kiedy zo
stał horodniczym żmudzkim, wojski żmudzki w latach 1789—1795 (ostatni w Rzeczy
pospolitej), rotmistrz kawalerii narodowej, komisarz porządkowy cywilno—wojskowy repartycji rosieńskiej, konsyliarz konfederacji targowickiej w 1792 r., poseł na sejm 1793,
członek organizacji spiskowej przeciwko Rosji w 1793—1794, prezydent sądu granicz
nego pow. rosieńskiego w 1795, podkomorzy rosieński w 1800, deputowany do konfe
deracji generalnej (reaktywowanie unii polsko-litewskiej) i marszałek szlachty pow. rosieńskiegow 1812, członek wolnomularstwa w 1820—1821 iTow. Patriotycznego (1821).
W 1830 r. został „profilaktycznie” wywieziony w głąb Rosji w związku z wybuchem
powstania 1830-1831 r. Nie można wykluczyć, że ww. funkcje sprawowały jednak dwie
osoby o imieniu Józef: syn Piotra i syn Mateusza. Być może, pierwszy był tylko woj
skim żmudzkim, a drugi rozpoczął karierę dopiero w latach 90. XVIII w. Ożenił się
z Anną Szemiotówną, z którą miał dwie córki [Małachowski—Lempicki, s. 63, 65; PSB,
T. 2 s. 100; Romer (Romeris), s. 355; Sułek, s. 88; Urzędnicy żmudzcy, nr 614,1423; VL,
T. 10 s. 55].
12. 16. Jan, syn Mateusza (ur. 1772), rotmistrz kawalerii narodowej.
12. 17. Ignacy, syn Mateusza (ur. 1773), ciwunowicz twerski.
12.
18. Tadeusz [Tadeusz Filip Leon (ur. 1778)], syn Mateusza [Brensztejn utożsa
mił go z Walerianem, tworząc Tadeusza Waleriana] [MACB, F 161—2].
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XIII pokolenie:
13.1. Hipolit, syn Jana. Zapewne miał córkę.
13.
2. Antoni, syn Jana (zm. w latach 90. XIX w.). Dziedzic Użwarmia. Ożenił się
z Anną Olszewską, z którą miał dwóch synów i córkę [BN, rkps 10677, k. 11].
13.
3. Malwina, córka Jana. Żona Jana Pożarskiego [Brensztejn: Peżarski], dziedzica
Białolesia (Białolasu) w pow. szawelskim.
13. 4. N [Brensztejn: znak zapytania].
13. 5. Daniel, syn Franciszka.
13.
6. Franciszek, syn Adama (ok. 1789: 14 lat w 1803 r —zm. przed 1844) uczeń
szkoły kroskiej. Ożenił się z Bogumiłą (Teofilą) Górską, córką Ludwika Górskiego
i Kunegundy Billewiczówny, z którą miał trzech synów [BN, rkps 10676, k. 55; Herbar.j
starożytnej szlachty, s. 12; Klimavicius, s. 265].
13.
7. Grzegorz, syn Adama (ok. 1786-1851) prałat scholastyk w diecezji żmudzkiej, pleban lajżewski tamże. Uczył się w szkole w Krożach, w seminarium diecezjalnym
w Worniach i Seminarium Głównym w Wilnie, magister teologii. „Prałat ten nader po
czciwy, niewiele miał rozumu. Była to Kainowa ofiara, przez familię Kościołowi zrobio
na” [Wołonczewski] [BN,rkps 10676,k. 55;M. Valanäus [Wołonczewski],N amituipasai
(Pamiętnik domowy), Vilnius 2003, s. 498].
13.
8. Kasper (Kacper, Gaspar), syn Adama (zm. 1866) prezydent Sądu Główne
go w Wilnie, marszałek szlachty pow. rosieńskiego w latach 1830—1832 (?). W czasie
powstania listopadowego 1830—1831 r. był internowany przez władze rosyjskie. Być
może, jest tożsamy z Kasprem Billewiczem, porucznikiem 21. pułku piechoty w 1812 r.,
uczestniczącym w wyprawie na Rosję. Dziedzic majętności Tenenie (po ojcu Adamie)
w pow. rosieńskim. Ożenił się z Marianną Kotowską, z którą miał jednego syna [Bairaśauskaite, s. 330; Buszyński, Opisanie, s. 137; Gembarzewski, Wojsko Polskie. Księstwo
Warszawskie, s. 104; MACB, F 161-2, k. 35 (notka o dacie śmierci)].
13.
9. Józef, syn Adama. Wg Brensztejna, choć z zastrzeżeniem, był to marszałek
szlachty pow. rosieńskiego.
13.10. Jan, syn Adama, prezydent sądu granicznego pow. rosieńskiego, dziedzic
Stefaniszek i Skorojtyszek na Żmudzi. Ożenił się z Teklą Syriatowiczówną, która wnio
sła mu Skorojtyszki. Miał dwóch synów [Aftanazy, T. 3, s. 278; MACB, F 161—2].
13.11. Melchior, syn Adama (ur. ok. 1790: 13 lat w 1803 r.) uczeń szkoły kroskiej.
Był związany z tajną organizacją Czarnych Braci w Krożach, podobnie jak jego brat Ka
zimierz [BN, rkps 10676, k. 1173].
13.12. Stefan (lub Szczepan), syn Adama. Uczeń szkoły kroskiej. W 1832 r. miał
dobra Aużbikowo w pow. rosieńskim. Ożenił się z Butlerówną [BN, rkps 10676, k. 59;
Giedgowd, s. 7].
13.
13. Ignacy, syn Adama. Uczeń klasy I w 1810 r. w szkole kroskiej, zapewne
młodszy o dwa lata od Stefana. Czy nie jest tożsamy z Ignacym, który zginął w powsta
niu listopadowym w 1831 r. na Żmudzi? [BN, rkps 10676, k. 57; Zbiórpamiętników o p o 
wstaniu Litwy, T. 2, s. 40].
13. 14. Ludwik, syn Adama.
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13.
15. Kazimierz, syn Adama (ur. ok. 1787: w 1803 miał 16 lat) uczeń szkoły kroskiej. Byl związany z tajną organizacją młodzieży Czarni Bracia w Krożach, podobnie
jak jego brat Melchior [BN, rkps 10676, k. 1172].
13.
16. Antoni, syn Adama. Uczeń szkoły kroskiej. Regent sądu grodzkiego [gra
nicznego?] pow. rosieńskiego. Ożenił się zapewne z Johan[n]ą Górską, córką Ludwika
i Kunegundy Billewiczówny i siostrą Bogumiły Górskiej. Czy nie tożsamy z Antonim
zmarłym w 1871 r. w Teneniach? [Herbarz? starożytnej szlachty, s. 12; Klimavicius, s. 265;
MACB, F 161-2, k. 35].
13.
17. Donat (Dionizy), syn Józefa (1797 [MACB: 1793]—1836). Urodził się albo
w Rosieniach [Bielecki] czy raczej w pow. rosieńskim, albo w Rytynach w pow. telszewskim [Materiały]. Wstąpił do służby wojskowej w 1812 r. jako podoficer w 19. puł
ku piechoty, formowanym na Żmudzi i uczestniczącym w kampaniach Napoleońskich
w latach 1812-1813. Potem była „przerwa w służbie 18 lat”. Ponownie wstąpił do 19.
pułku piechoty Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego 1830-1831 r.
w stopniu kapitana. Służył u generała A. Giełguda w czasie kampanii litewskiej. Po klę
sce powstania został internowany w Prusach, udał się na emigrację polityczną do Fran
cji. Mieszkał w Nancy. Tu zmarł tknięty apopleksją [Bielecki, Słownik biograficzny, T. 1,
s. 207Kompendium biograficzne-informacyjne, s. 32 i 33 (dwie osoby); MACB, F 161—2; ,fila teriały do biografii, genealogii i heraldyki polsk iej”, T. 7-8 s. 70]].
13.
18. Anna, córka Wincentego. Żona Tanajewskiego, nie mieli dzieci [Giedgowd,
tablica 2].
13.
19. Helena, córka Wincentego. Żona Mikołaja Zdzitowieckiego, nie mieli dzie
ci [Giedgowd, tablica 2].
13.
20. Eufrozyna, córka Wincentego. Żona Antoniego Lipmana, którego córka
Stefania Lipmanówna (zm. 1909) była bliską krewną i opiekunką młodego „Ziuka” (Jó
zefa Piłsudskiego) [Giedgowd, s. 25, tablica 2].
13.
21. Stanisław, syn Joachima. Zapewne jest tożsamy ze Stanisławem, oficerem
„ze sztabu naczelnika pow. rossieńskiego” Ezechiela Staniewicza, czyli był uczestnikiem
powstania listopadowego 1831—1831 r. Ożenił się z wdową Kownacką z Burzejków [ra
czej: Burneyków], z którą miał czworo dzieci [Giedgowd, tablica 2; Zbiór pamiętników
o powstaniu lP tny, T. 2, s. 36—37].
13.
22. Julian, syn Józefa Benedykta (zm. 1848). Ożenił się ze wdową Chlewińską
z Wolmerów, która wniosła mu Giął ów Miał dwoje dzieci [Giedgowd, tablica 2].
13. 23. Mateusz, syn Józefa, zm. „dzieckiem”.
13. 24. Urszula, córka Józefa. Żona Ludwika Piłsudskiego. Najpewniej do niej
odnosi się relacja Henryka Golejewskiego w czasie jego służby na Litwie w powsta
niu listopadowym 1831 r. Wspomniana Urszula — rzekomo córka Kaspra Billewicza
marszałka pow. rosieńskiego, a najpewniej córka Józefa, również marszałka w tym po
wiecie — wzięła aktywny udział w powstaniu. Oddała pałac w Billewiczach na lazaret,
pomagała rannym powstańcom „ta bogata, poczciwa i dobra Polka” [nie Litwinka!]. Za
płaciła za to wysoką cenę: jej synów oddano do służby rosyjskiej i zrusyfikowano, jeden
z nich (Zygmunt) był wysokim oficerem Zarządu Żandarmerii, m.in. w Warszawie [Golejewski, T. 1, s. 399—400 i in.].
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13. 25. Kunegunda (zm. 1852). Żona Ezechiela Staniewicza (ok. 1796-1855) mar
szałka szlachty pow. rosieńskiego, naczelnika tego powiatu w powstaniu listopadowym
1830—1831 r. i emigranta politycznego.
XIV pokolenie:
14. 1. Maria, córka Hipolita (ur. 1888) Brak jej w genealogii Brensztejna, jest jedynie
jako córka Antoniego, brata Hipolita: może to pomyłka?
14.
2. Wacław, syn Antoniego. Ożenił się z Józefą Gosztowtówną. Może jest
tożsamy z Wacławem, żyjącym w latach 30. XX w. w Domianach koło Siad? [Żenkiewicz, s. 93].
14.
3. Julian, syn Antoniego (ur. 1862) lekarz wileński. W 1902 r. był członkiem
rzeczywistym Cesarskiego Tow. Lekarskiego w Wilnie. W 1924 był lekarzem i mieszkał
w Wilnie przy ul. Jagiellońskiej 9 [Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa, s. 327; Urzędowy spis
lekarzy RP 1924 r., Warszawa 1924 s. 187].
14. 4. Maria, córka Antoniego. Może to pomyłka?
14.
5. Hipolit (Ludwik Hilary), syn Franciszka (1823-1901) Urodzony w majętno
ści Berżany w pow szawelskim. Ukończył kameralistykę na Uniwersytecie Dorpackim
w 1850 r., kandydat. Członek Konwentu Polonia. Ziemianin w maj. Aużbikowo w pow. rosieńskim. „Bral czynny udział w organizacji, ale szczęśliwym zbiegiem okoliczności unik
nął aresztowania” [Gieysztor] w czasie powstania styczniowego 1863 r. W 1872 r. prze
niósł się do Wilna, gdzie pracował w Banku Ziemskim. Później był dyrektorem oddziału
Banku Państwowego w Mińsku. Tłumaczył na język francuski utwory Adama Mickiewi
cza, a na polski bajki La Fontaine'a. Na kilka lat przed śmiercią oślepi i „wówczas dykto
wał otaczającej go rodzinie różne filozoficzne myśli i rozprawy”. Opublikował „Dumanie
o Bogu ipr~e-~/tac-~eniu człowieka”, Warszawa 1901. Ożenił się z Heleną Dowgirdówną, z któ
rą miał cztery córki i pięciu synów [AA 4696; AP 240; EAA, F 402—7—67 (immatrykula
cja); Gieysztor, T. 1, s. 139; Heinrich, s. 28—29 (bez podania imienia); MACB, F 160—331,
k. 18; SG, T. 15, cz. 1, s. 53. Literatura: Skłodowski, s. 331; Tyla, Uetuviai, s. 101, nr 138].
14.
6. Józef (Jan Prosper), syn Franciszka (1824—1886) Urodzony jw. Ukończy! ka
meralistykę na Uniwersytecie Dorpackim w 1849 r. Członek Konwentu Polonia. Był
urzędnikiem w służbie rosyjskiej w kancelarii Rządu Gubernialnego Kurlandzkiego, po
tem pracował w Rydze, dochodząc do rangi sekretarza kolegialnego (niska X ranga).
Zmarł w Rydze [AA 4696; AP 239; EAA, F 402—7—67 (immatrykulacja); AV Literatura:
Tyla, Uetuviai, s. 101, nr 137].
14.
7. Karol (Juliusz Polikarp) (1827 [Gieysztor: 1829]—ok. 1908) Urodzony jw.
Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Dorpackim w 1850 r., kandydat. Członek Kon
wentu Polonia. Później osiadł w majętności Janobil—Bebirwie w pow. rosieńskim. Był
sędzią pokoju i pośrednikiem w pow. rosieńskim ds. reformy chłopskiej w 1861 r.
Uczestniczył w powstaniu styczniowym 1863 r. Uniknął aresztowania, przenosząc się
do Mitawy w guberni kurlandzkiej. Później wrócił do swego majątku. W 1870 r. wyje
chał do Niemiec i osiadł w Dreźnie. Tu zmarł [AA 4908; AP 267; EAA, F 402-7-67
(immatrykulacja); Gieysztor, T. 1, s. 324—325; MACB, F 138—2373, k. 205. Literatura:
Trynkowski, s. 88, 98, przyp. 131; Tyla, Uetuviai, s. 101, nr 153].
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14.
8. Antoni, syn Kaspra. Ożenił się dwukrotnie: z Heleną. Michałowską, i Staniewiczówną, z którymi miał dwoje dzieci: syna i córkę Marię. Pierwsza żona wniosła mu
Suginty w pow kowieńskim i Zułów w pow. święciańskim.
14.
9. Tomasz, syn Jana (1816—1901) ukończył szkołę kroskąze srebrnym meda
lem. Ostatni prezes sądu powiatowego w Szawlach „z wyboru”. Dziedzic majętności
Stefaniszki. Ożenił się z Ludwiną But[t]lerówną (1819-1890), z którą miał dwoje dzieci.
Rodzice zostali pochowani na Cmentarzu na Rossie w Wilnie [BN, rkps 10676, k. 60; Jucevicius, s. 34: Bilevicius Tamośius; Księgi osób spoczywających na cmentarzach, s. 50].
14.
10. Franciszek, syn Jana (1820-1878). Ur. w Stefaniszkach. Ukończył szkoły
w Krożach i Mitawie. Potem gospodarował w Skorojtyszkach. „Człowiek prawy i altru
ista”. Zniósł pańszczyznę w swoich dobrach. Prezes sądu powiatowego w Rosieniach
w latach 1858—1863. Aresztowany w lutym 1863 r. po wybuchu powstania styczniowe
go, został uwięziony i zesłany do Czembaru w guberni penzeńskiej. W 1867 r. otrzy
mał zgodę wyjazdu do Mitawy, po kilku latach wrócił do Skorojtyszek. Tu stracił żonę
Kunegundę Piłsudską, córkę Ludwika i Urszuli Billewiczówny, swoją siostrę stryjeczną,
i zmarł. Miał córkę [Aftanazy, T. 3, s. 278-279 (nic nowego); Gieysztor, T. 1, s. 380—381;
PSB, T. 2, s. 98; Skłodowski, s. 359].
14.11. Józef, syn Stanisława. Ożenił się z Domaszewiczówną. Zapewne (w źró
dłach rosyjskich Osip Stanisławowicz) był byłym kornetem w armii rosyjskiej i ziemia
ninem w pow. szawelskim, który otrzymał karę 10% kontrybucji za „znoszenie się”
z powstańcami w czasie powstania styczniowego 1863 r.? [Djakov, s. 27].
14. 12. Walery, syn Stanisława [Giedgowd, tablica 2].
14.
13. Maria, córka Stanisława. Żona Piotrowskiego, bezdzietna [Giedgowd, ta
blica 2].
14.
14. Wanda, córka Stanisława. Żona Babiańskiego, bezdzietna [Giedgowd, ta
blica 2].
14.
15. Leon, syn Juliana (zm. ok. 1865). Uczestnik powstania styczniowego 1863 r.
Zmarł na zesłaniu na Syberii, w drodze zabity przez bandytów. Miał syna Tomasza
[Giedgowd, s. 15, tablica 2; J. Mackiewiczowa, Polacy na: U tn ie w latach II wojny światowej,
Bydgoszcz b.r.w., s. 4-5 ].
14. 16. Teodora, córka Juliana. Dwukrotnie wyszła za mąż za: Kletego (Kleofasa)
Burbę, marszałka szlachty pow poniewieskiego i guberni kowieńskiej i właściciela Bel
wederu nad Dubissą oraz za Puzynę [Aftanazy, T. 3, s. 184 (inne dane); Giedgowd, ta
blica 2].
XV pokolenie:
15. 1. Konrad Franciszek, syn Hipolita (1862—1932) Urodzony w Kownie. Szkołę
realną ukończył w Wilnie. Studiował w Politechnice Ryskiej na Wydziale Inżynieryjnym,
potem Chemicznym w latach 1881—1888, inżynier chemik. Członek polskich korporacji
Arkonia i Welecja. Zaczął pracować jako asystent dyrektora gazowni w Łodzi. W 1889 r.
założył miejscowy oddział Tow. Popierania Przemysłu i Handlu, które było namiastką
studiów politechnicznych dla Polaków W 1890 r. postawił na nogi i został dyrektorem
gazowni w Kaliszu, potem w Tomaszowie Mazowieckim. W tym ostatnim mieście, po
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wybuchu I wojny światowej, został członkiem Komitetu Obywatelskiego. W 1915 r. zo
stał ławnikiem Magistratu, opiekunem szpitali i sędzią pokoju. W niepodległej Polsce
(od 1918 r.) współtworzył spółkę akcyjną „Zjednoczone Gazownie Polskie”, należał do
jej kierownictwa [Janicki, Studencipolscy, T. 2, s. 74, nr 445; PSB, T. 2, s. 100].
15.
2. Franciszek, syn Hipolita, inżynier. Czy nie chodzi o studenta w Berlinie,
znajomego Ludwika Krzywickiego (1859—1941), wielkiego uczonego polskiego? Póź
niej był on wujem synowej Krzywickiego. Skądinąd wiadomo, że studiował na poli
technice w Charlottenburgu pod Berlinem, gdzie kierował kółkiem socjalistycznym,
w 1894 r. został aresztowany i wydalony z Prus. Wtedy udał się do Drezna [Romer].
Ożenił się z Jadwigą i w 1939 r. mieszkał w Warszawie [Krzywicki, T. 2 s. 436—437;
PSB, T. 15 s. 577; E. Romer, Z dziejów Polaków na U tn ie. Wspomnienia 1871—1939, War
szawa 2014 s. 58-59].
15.
3. Stefan, syn Hipolita, „rolnik”, tj. ziemianin. Działacz Rosieńskiego Tow. Rol
niczego i związanej z nim sekcji agronomicznej. W 1904 r. podpisał adres do Piotra
Swiatopełka Mirskiego z prośbą o zrównanie guberni kowieńskiej z innymi guberniami
Rosji [Jurkowski, Z iem iaństm polskie, s. 417, 515].
15.
4. Adam (1876—po 1916), syn Hipolita „inżynier morski”. Absolwent Morskiej
Szkoły Inżynierskiej w Petersburgu. Był inżynierem mechanikiem, służył na rosyjskich
okrętach, w 1914 r. byl kapitanem 1. rangi [Zbierski, Cieślak, Trawicki, s. 73].
15.
5. Zygmunt, syn Hipolita. Ukończył Korpus Kadetów w Petersburgu i Poli
technikę Ryskąw latach 1899—1904 (chemia) i 1907—1908. W Rydze byl członkiem pol
skiej korporacji Arkonia. Doktor filozofii. Popełnił samobójstwo [Janicki, Studencipolscy,
T. 2, s. 214, nr 1498].
15.
6. Zofia, córka Hipolita. Żona Włodzimierza Zubowa (1862-1933), hrabiego,
działacza społecznego, socjalisty. Zdaniem Krzywickiego, była to „najstarsza z cór pana
Hipolita i mająca wśród nich głos rozstrzygający”. Była wyraźniejącą się osobowością.
Studiowała na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1881-1886. Potem osiadła w Ginkunach pod Szawlami i prowadziła gospodarstwo oraz tajne nauczanie dla dzieci chło
pów w języku litewskim. Interesowała się filozofią i literaturą. Wydala powieść dydak
tyczną pt. S pepście (po polsku) w Warszawie w 1902 r. Napisała też traktat filozoficzny,
którego tytuł jest znany w języku litewskim, niewydany, nie wiadomo, w jakim języku
został napisany. Około 1910 r. rozwiodła się z mężem, zamieszkała u córki w dworze
Medemrode [B. Knizikeviciene, Zubovai ir SiauJiti krastas, s. 64-66, tekst w internecie;
Krzywicki, T. 1, s. 328—329, T. 3, s. 262—264—268 i in.].
15.
7. Joanna, córka Hipolita (1862-1948). Ur. w Kliszach w pow. szawelskim.
Ukończyła szkoły w Wilnie i Warszawie, studiowała filozofię na Uniwersytecie w Zu
rychu. Po powrocie do kraju wyszła za mąż za Stanisława Narutowicza, brata Ga
briela, pierwszego prezydenta Polski, i osiadła w rodzinnej Żmudzi, w mężowskich
Brewikach koło Telsz. Tu zajęła się działalnością oświatową wśród dzieci litewskich.
W latach 1899—1904 mieszkała w Kaliszu, gdzie opiekowała się dziećmi robotników.
Ponownie wróciła na Żmudź, potem zajęła się prowadzeniem progimnazjum dla
dziewcząt w Telszach. Wiosną 1915 r. została ewakuowana w głąb Rosji, do Rosławla w guberni smoleńskiej. Tu reaktywowała gimnazjum żeńskie. W 1918 r. wróciła do
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Litwy, znów uczyła dzieci wiejskie. W 1926—1935 została dyrektorem i nauczycielką
w Gimnazjum Polskim im. A. Mickiewicza w Kownie. Zrezygnowała z pracy z powo
dów zdrowotnych. W czasie okupacji hitlerowskiej pomagała Żydom, ukrywającym się
w Brewikach. Po zakończeniu wojny repatriowała się do nowej Polski i zamieszkała
u córki Zofii Krassowskiej w Warszawie. Tu zmarła i została pochowana na Cmenta
rzu Powązkowskim [Jackiewicz, P olay, s. 210; PSB, T. 22, s. 579: Narutowiczowa Joan
na; Vaitekünas, passim].
15.
8. Stanisława, córka Hipolita. Żona Zajkowskiego, potem Ludwika Rewkowskiego [Krzywicki, T. 1, s. 329].
15.
9. NN, córka Hipolita. Żona Juliana Wiercińskiego, inżyniera, dyrektora kolei
w Rosji, potem osiadłego na Żmudzi i zajmującego się amatorsko leczeniem ludzi. Ich
córka była synową Ludwika Krzywickiego [Krzywicki, T. 1, s. 329—330].
15.
10. Maria, córka Antoniego. Żona Józefa Wincentego Piotra Piłsudskiego
(1833—1902). Ich synem byl Józef marszałek Polski (1867—1935).
15. 11. Adam, syn Antoniego, zmarł po roku.
15. 12. Anna, córka Tomasza. Żona Ottona Kiborta.
15.
13. Jan, syn Tomasza (1839-1919). Dziedzic Stefaniszek, autor wspomnień
opublikowanych w „Dniu Polskim” w latach 1925—1926. Jedyny z Billewiczów, będący
w dobrach stosunkach z Józefem Piłsudskim. Ożenił się ze Skowrońską, nie miał dzieci.
Zmarł w Warszawie po powrocie z Rosji [Krzywicki, T. 1, s. 352-354; Romer, Dziennik,
T. 1, s. 305, T. 2, s. 23,219, 386].
15.
14. Urszula, córka Franciszka (zm. 1906) Żona Leona Kontryma (1847—1905),
ziemianina, działacza społecznego, prezesa Rosieńskiego Tow. Rolniczego. Wniosła mu
Skorojtyszki [Jurkowski, Ziemiaństwopolskie, passim; PSB, T. 2, s. 98].
15.
15. Stanisław, syn Józefa. Ożenił się z Emilią Hryncewiczówną, z którą spłodził
troje dzieci: Ryszarda, żonatego z Heleną Żelską, Stanisława, żonatego z Anielą Stefanowskąi Janinę (zm. 1933) [MACB, F 161-2, k. 28 (fragment drzewa genealogicznego)].
15. 16. Bronisława, córka Walerego, żona Stanisława Milewicza [MACB, F 161-2,
k. 28 (fragment drzewa genealogicznego)].
15.17. Zygmunt, syn Walerego. Podobno przed 1914 r. wyjechał do Ameryki
[MACB, F 161—2, k. 28 (fragment drzewa genealogicznego)].
15. 18. Tomasz, syn Leona. Wychowywał się u krewnych Grużewskich w Kielmach.
Żenił się dwukrotnie: z Elzą von Kniprode, Niemką i Katarzyną z Placewiczów Miał cór
kę Annę Józefę (1880-1956), żonę Antoniego Koreywy Q. Mackiewiczowa, s. 4-5].
POZOSTALI BILLEWICZOWIE (O NIEUSTALONYM POCHODZENIU)
1.
Billewiczówny panny porwane do klasztoru benedyktynek w Krożach w celu wy
chowania ich w duchu katolickim (były kalwinkami). Najpewniej chodzi o Ludwikę (ok.
1727—1789) i Konstancję (ok. 1729—1814), które przyjęły profesję w latach 1742 i 1750.
Sprawa wymaga zbadania [M. Borkowska, lek syk on zakonnic polskich epoki prpedrosjńorom j, T. 3: 14". Ks. Litewskie i pem ie niskie Korony Kolskiej, Warszawa 2008 s. 63; Grużewski,
s. 291—292; J. Łukaszewicz,
kościołówwypnaniahelweckiesp naLitnie,T. 1, Wilno 1842
s. 408M09; PSB, T. 2, s. 100].
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2. Antoni cześnik żmudzki w 1778—1793. Ożenił się z Teresą Snarską [Urzędnicy
żmudzcy, nr 589].
3. Krystyna córka Andrzeja. Żona Andrzeja Agryppy, sekretarza wielkoksiążęce
go, w źródłach w 1639—1649 [E. Rimśa, I rendoms A gńpa irjo gimine (2), „Tietuvos TSR
Mokslp Akademijos Darbai”, A Serija, 1986, T. 2, s. 74].
4. Maria. Żona Cypriana Swiatopełka Mirskiego w połowie XVIII w. [Aftanazy,
T. 4, s. 456].
5. Stanisław skarbnik żmudzki w 1764 r. [Urzędnicy żmudzcy, nr 124].
6. Urszula. Żona Wawrzyńca Nagurskiego, ciwuna Małych w 1739—1756 i Wielkich
Dyrwian w latach 1756—1761 [Urzędnicy żmudzcy, nr 220, 245].
7. (Karolina) Kunegunda w pokoleniu XII. Żona Tudwika Górskiego (1749—1815)
ciwuna retowskiego [Klimavicius, s. 263, 265].
KRÓTKIE PODSUMOWANIE
Powyższy przegląd dziejów Billewiczów od XV do XIX w. jest tylko wprowadze
niem do właściwej monografii dziejów tej rodziny. Nie udało się rozwiązać kilku pro
blemów badawczych, kilka propozycji jest dyskusyjnych. Niemniej jednak przegląd
ten potwierdza, że Billewiczowie należeli do elity politycznej Żmudzi i do zamożnej
szlachty. Piastowali bowiem wiele lokalnych urzędów, a w 1. połowie XVI i w koń
cu XVIII w. sięgnęli nawet do urzędów senatorskich i dygnitarstw. Dość ciekawy jest
ich stosunek do Kościoła katolickiego: od negatywnego (przejście na protestantyzm)
do fanatyzmu religijnego typu jezuickiego. Tu należy zwrócić uwagę na wyjątkowo
słabą obecność Billewiczów wśród duchowieństwa katolickiego i kąśliwy komentarz
biskupa M. Wolonczewskiego o Grzegorzu Billewiczu (13. 7). Interesująca jest rów
nież uwaga Tudwika Krzywickiego, który dość dobrze poznał Billewiczów i spokrew
nionych z nimi Piłsudskich, że obydwa rody bardzo różniły się od siebie, a Billewi
czowie byli ludźmi oszczędnymi, konkretnymi, lecz bez wielkiej fantazji [Krzywicki,
T. 1, s. 261].
Billewiczowie posłowali na wiele sejmów ze Żmudzi, posłami było 10 członków tej
rodziny od 1574 do 1793 r. Najwięcej z nich posłowało w XVII w., głównie w 2. poło
wie (5 osób) i niewiele mniej w XVIII (4) i tylko wyjątkowo w XVI (1). Kilku z nich było
właściwie zawodowymi posłami, uczestnicząc w 3—4 sejmach: Jan Melchior, Jan Karol,
Tadeusz i Teodor Stefan, a więc głównie w 2. połowie XVII w.
Jeszcze liczniej reprezentowali oni Żmudź jako deputaci do Trybunału Główne
go — 17 osób. Tu również dominowali w XVII w. (10 osób), wyraźnie mniej było ich
w następnym stuleciu (7). Na ogól były to popjedyncze funkcje, ale zdarzały się wyjąt
ki. Rekord należy do Stefana Aleksandra, który byl deputatem żmudzkim 4 razy w la
tach 1647-1678.
Piastowali oni tylko dwa urzędy senatorskie: starosty żmudzkiego w latach 1543—
1544 (Jerzy) oraz kasztelana trockiego w 1788—1790 (Tadeusz). Ten pierwszy wkrótce
zmarł po nominacji, nie zdążywszy umocnić swojej pozycji na Żmudzi. Podobnie było
w przypadku Tadeusza, którego nominacja na liczące się senatorstwo nastąpiła w ostat
nich latach Rzeczypospolitej.
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Billewiczowie posiadali też wiele urzędów lokalnych na Żmudzi. Były to wszyst
kie kategorie urzędów: zarówno liczące się ciwuństwa, jak i urzędy sędziowskie
(dwóch sędziów grodzkich i jeden ziemski), ziemskie (podkomorzy i chorąży żmudzki, które często otwierały drogę do większej kariery) i tytularne, nie dające niczego
poza prestiżem. Te ostatnie były stosunkowo liczne: cześnik, horodniczy, koniuszy,
łowczy, podstoli (szczególnie często), może strażnik i wreszcie wojski żmudzki. Do
tego dochodzą nie mniej liczne godności z innych ziem i województw. Niemniej na
prawdę liczyły się wymienione wyżej urzędy ciwuńskie, sądowe i ziemskie. Billewicze posiadali stosunkowo dużo ciwuństw, szczególnie retowskie i Wielkich Dyrwian
(5 razy), pojurskie, szawdowskie i wieszwiańskie (3) oraz birżyniańskie [często mylone
z berżańskim]. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu zmonopolizowali te ciwuń
stwa w swoim ręku. Trzeba jeszcze dodać, że pod względem chronologii widać nagro
madzenie urzędów i tytułów właściwie przez cały okres XVII i XVIII w. Może trochę
mniej było ich w czasach Stanisławowskich, czyli w 2. połowie XVIII w. Niemniej jed
nak wtedy pojawiły się nowe urzędy, np. szambelaństwo królewskie, które osiągnęło
trzech lub czterech Billewiczów.
Licznie reprezentowali Żmudź w elekcjach królów polskich, prawdopodobnie zaj
mując pierwsze miejsce w skali tej krainy. Po raz pierwszy wystąpili w elekcji Jana Kazi
mierza w Warszawie w 1648 r.: Jan Bielewicz na Gręzach [tj. Greże] dworzanin królewski
i Jan Karol dworzanin pokojowy. W następnej elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. było znów dwóch Billewiczów: wspomniany Jan Karol i Stefan stolnik
żmudzki. Niemniej według innego wykazu w tej elekcji uczestniczyło sześciu Billewi
czów; oprócz wspomnianego Jana Karola byli jeszcze: Jan Malcher sędzia grodzki oraz
łącznie wymienieni: Aleksander, Chryzostom, Chwalibóg i Teodor.
Znacznie więcej było ich w kolejnej elekcji króla Jana III Sobieskiego: wspomniany
Stefan stolnik żmudzki, stolnikowicze [jego synowie]: Teodor i Zygmunt, Jan Malcher
ciwun retowski, Albrycht, Janusz i Hieronim spisani łącznie, Władysław, Chryzostom
podczaszy miński, Teodor i Aleksander horodniczy żmudzki. Razem czyni to 11 osób
oraz 4 dalsze z elekcji 1669 r., co daje łącznie 15 osób, chyba rekord.
Niewielu mniej było Billewiczów w następnych elekcjach. W 1697 r. Augusta II
wybierały 4 osoby: Jan podstolic, Dominik ciwun berżański, Władysław i Teodor ci
wun Wielkich Dyrwian i sędzia żmudzki, także elektor 1674 r. Znów w elekcji Stanisła
wa Leszczyńskiego w 1733 r. uczestniczyło sześciu Billewiczów: Piotr ciwun retowski,
Wiktor starosta bobtowski i ciwunowicz retowski, Aleksander starosta rosieński i rot
mistrz pow. rosieńskiego [pospolitego ruszenia szlachty], Antoni starosta pożyżemski,
Tadeusz starosta bezśmiercki i Stefan skarbnik rzeczycki. W ostatnie] elekcji Stanisława
Augusta Poniatowskiego w 1764 r. elektorami było pięciu Billewiczów: Tadeusz ciwun
Wielkich Dyrwian i starosta wojnucki, Jerzy Szymon z Lipnicy ciwun pojurski i starosta
rosieński, Mateusz strażnik żmudzki i starosta bezśmiercki, Walerian rotmistrz żmudz
ki jakiegoś powiatu [pospolitego ruszenia szlachty] i starosta ejragolski oraz Stanisław
skarbnik żmudzki.
W sumie Bfflewicze niewątpliwie należeli do elity politycznej, a poniekąd i material
nej w tej krainie. Można dodać, że analizując dzieje Billewiczów, rodzi się pytanie, dla
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czego w zasadzie nie potrafili przebić się do ścisłej elity państwa na szczeblu Wielkiego
Księstwa? Przez cały okres byli wielokrotnie o krok od tego stopnia, ale w końcu uda
ło się to tylko dwóm osobom, i to na krótko (Juri w 1543 i Tadeusz w 1783 r.). A mieli
podstawy majątkowe i chyba godnych przedstawicieli w swoim łonie. Wydaje się, że za
brakło im chyba tylko szczęścia, o czym za często zapomina się w narracji historycznej.
Dla uzupełnienia powyższego obrazu warto przywołać wywód Billewiczów herbu
Mogiła z 1819 r. Są tu powtórzenia znanych faktów, ale jednocześnie są nowe, nieznane
informacje oraz dane o posiadanych dobrach ziemskich. Jeśli pominąć obszerne cytaty
z Niesieckiego i innych, powszechnie znanych źródeł, to bardziej konkretne wiadomo
ści odnoszą się do Jerzego Marcinowicza Billewicza (pokolenie V), starosty żmudzkiego
z 1. połowy XVI w. Miał on syna Wojciecha (VI), marszałka nadwornego litewskiego,
który spłodził czterech synów (VH): Jana, ciwuna szawdowskiego; Jerzego, podkomo
rzego żmudzkiego; Samuela, podstarostę [w innym miejscu podstoli] trockiego i Mel
chiora, ciwuna twerskiego [rzekomego]. W 1612 r. dokonali oni działu majątku rodziców,
czyli następujących dóbr: Billewiczów, Boguszajtiów, Zoyginiów—Widukli, Zyździńskiego, Pojurza, Wysokiego Dworu, Szawkotów, Rytyniów i innych. Nic nie wiadomo o po
tomstwie Jana i Samuela. Z kolei Jerzy zostawił trzech synów (VIII): Jarosława, Jana
i Konstantego, dominikanina. Również nic nie wiadomo o potomstwie pozostałych
dwóch braci. Pozostał więc tylko Melchior (VII), który posiadał następujące dobra: Billewicze, Rytyny, Kimtowcie, Meluki, Sugawdzie, Repsze, Butowszczyzna i inne. Udając
się na wojnę do Inflant w 1621 r., spisał testament, w którym dobra te zapisał żonie Hal
szce Janównie „Dunkruwnie” [sic; chodzi o Dymlerównę] i synom (VIII): Januszowi,
Albrychtowi, Chryzostomowi i Stefanowi. Z nich Chryzostom był podstolim wendeńskim, pozostawił potomstwo zwane później Teneńskimi od posiadanych dóbr Tenenie
na Żmudzi. Nic nie wiadomo o potomstwie Janusza i Albrychta. Ostatni z braci, czyli
Stefan, ciwun twerski, byl żonaty z Kutwińską [Kulwińską], z którą spłodził dwóch sy
nów (IX): Teodora, stolnika żmudzkiego i Zygmunta, cześnika żmudzkiego. W 1684 r.
podzielili się oni posiadanymi dobrami: Billewicze wziął Teodor, stąd jego linia jest zwa
na Billewiczowską, a Zygmuntowi przypadły Auksztole w pow. tendziagolskim, a jego
linia jest zwana Auksztolską.
Wspomniany Teodor [Teodor Stefan; IX] spłodził z Heleny G[r]użewskiej, podkomorzanki żmudzkiej, dwóch synów (X): Jana i Aleksandra. Synowie ci po śmierci ojca
podzielili się jego dobrami w 1721 r. Jan dostał wówczas starostwo wojnuckie i Kielmy,
a Aleksandrowi przypadły Billewicze i starostwo rosieńskie. Z nich Jan, ciwun Wiel
kich Dyrwian, starosta rosieński, wojnucki, łojciewski i belmercki [raczej bezśmiercki], podstarosta grodzki, w małżeństwie z Heleną Romerówną, starościanką zosielską,
zostawił czterech synów (XI): Tadeusza, starostę wojnuckiego, ciwuna ejragolskiego
i kasztelana trockiego; Jerzego, chorążego generalnego żmudzkiego, generał adiutan
ta wojska litewskiego i starostę wojnuckiego; Teodora, ciwuna wieszwiańskiego [w tek
ście: wielwiańskiego], starostę łojciewskiego i Mateusza, ciwuna żmudzkiego [twerskigo] i starostę rosieńskiego. Synowie ci podzielili się dobrami w 1756 r. Wspomniany
Mateusz z żoną Anną spłodzili czterech synów (XII): Jana (ur. 1772), rotmistrza; Igna
cego (ur. 1773), ciwunowicza [sam nie miał żadnego tytułu, który wziął po ojcu]; Józefa
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(ur. 1771) i Tadeusza Filipa Leona (ur. 1778). Całość dóbr Billewicze skupił w swoich
rękach wspomniany Józef, rotmistrz kawalerii „byłych Wojsk Polskich”, podkomo
rzy, prezydent graniczny apelacyjny i wicemarszałek powiatu rosieńskiego. Ożenił się
z Anną Szemiotówną, z którą spłodził dwie córki (XIII): Urszulę, żonę Ludwika Piłsud
skiego, sędziego granicznego powiatu rosieńskiego i Kunegundę, żonę Ezechiela Sta
niewicza, prezedenta sądu ziemskiego powiatu rosieńskiego oraz syna Mateusza, zmar
łego „w małoletności”.
Teraz wracam do wspomnianego Zygmunta (IX), cześnika żmudzkiego. Miał on
dobra Auksztole i starostwo ejragolskie. Ożenił się z Barbarą Kuncewiczówną, starościanką kowieńską [chyba jednak koniawską], z którą spłodził dwóch synów (X): Fran
ciszka, jezuitę i Piotra, który przejął dobra ziemskie po ojcu. Był sędzią grodzkim
żmudzkim, ciwunem retowskim i starostą ejragolskim. Ożenił się z Ewą Szykierówną,
sędziankąziemskążmudzką, spłodził z niej czterech synów (XI): Wiktorego, starostę ejragolskiego, potem jezuitę; Franciszka, starostę ejragolskiego (po bracie Wiktorym), rot
mistrza żmudzkiego; Waleriana, rotmistrza powiatu jaswońskiego i ciwuna Małych Dyrwian oraz Józefa, wojskiego żmudzkiego. W ich ręce weszły jeszcze dobra Poszuszwie,
zapisane im w darze przez Wiktora Szykiera, sędziego ziemskiego żmudzkiego i ojca
wspomnianej Ewy. Dzieląc się w 1755 r. dobrami, Franciszek wziął starostwo ejragol
skie i część Auksztol; Walerian dostał Poszuszwie, a Józef Auksztole. Z nich Józef miał
jednego syna Wincentego (XII), który z żonąJohannąBiałozorówną, starościanką kojrańską, przejął wspomniane Auksztole w 1790 r. Z kolei Walerian z Heleny Połubińskiej powołał do życia trzech synów (XII): Józefa, kapitana artylerii „Wojsk Polskich”;
Joachima (ur. 1766), rotmistrza powiatu jaswońskiego z synem Stanisławem i Wincen
tego (ur. 1772), szambelana królewskiego. Znów Franciszek, starosta ejragolski, potem
starosta twerski, ożenił się z AnnąPołubińską, ciwunówną twerską, z którą spłodził jed
nego syna Józefa (ur. 1769; XII). Ten ożenił się z Bogumiłą Puzynianką i wydał światu
syna Donata Dionizego (ur. 1793; XIII).
Wracam do Chryzostoma Melcherowicza (VIII). Z podziału dóbr rodzinnych
wziął on dobra Sugowdzie, Kietuny, Repsze i Rytyny [w pow. telszewskim], które prze
kazał swoim trzem synom: Teodorowi, Chryzostomowi i Stefanowi oraz czterem cór
kom: Mariannie, Helenie, Eufrozynie i Dorocie (IX). Brak jest danych o potomstwie
Teodora i Stefana. Z kolei Chryzostom dostał dobra Kietuny (1678). Miał on czterech
synów: Franciszka, Dominika, Stanisława i Stefana, nic nie wiadomo o ich potomstwie.
Stefan Stefanowicz, skarbnik lidzki, z żoną Weroniką z Medemów sprzedał do
bra Judy Jazdajcie w pow. gondyńskim w 1745 r., posiadane po rodzicach Stefanie
i Dorocie z Tyszkiewiczów, skarbnikach lidzkich. Jego bratem był Adam Stefanowicz,
dziedzic dóbr Teneńskich (intromisja z 1771 r.). jego żoną była Bogumiła z Budryków, skarbników lidzkich. Nabył on również dobra Auzbykow alias Auksztole i Rowniany w pow. pojurskim (1775). Tenże w 1785 r. był żonaty z M ariannąz Domeyków
i był rotmistrzem powiatu na Żmudzi [jakiego?], kiedy nabył dobra Tenenie Syparyszki, Raudoniszki, Remszyszki inne od Ignacego Putwińskiego. Był zwany pułkow
nikiem powiatu pojurskiego. Pozostawił światu synów: Józefa Ludwika, Jana, prezy
denta sądu grodzkiego powiatu rosieńskiego, który ożeniwszy się z Syryatowiczówną
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spłodził syna Antoniego; Grzegorza, księdza, proboszcza kielmeńskiego; Kazimie
rza; Franciszka; Melchiora; Antoniego, regenta sądu grodzkiego powiatu rosieńskiego; Stefana i Ignacego.
Ź r ó d ł a : BN, rkps 10655 (tablica genealogiczna Billewiczów w opracowaniu M. Brensztejna); Deputaci,
T. 1—2, passim; Elektorzy 1648, 1669, 1674, 1697, 1733, 1764 r.; Giedgowd, passim; Kojałowicz, Nomenc
lator, s. 32—35 (fragment drzewa geneal.); MACB, F 161—2, k. 1—12 (odpis wywodu Billewiczów z 1819 r.
w formie maszynopisu z 1938 r., luźne notatki, m.in. z pamiętników Giedgowda [wydanych], metryk ko
ścielnych, schematy genealogiczne, trudne do zrozumienia dla niespecjalisty, w tym pismo Adolfa Grajew
skiego); F 161—1 (fotokopia drzewa genealogicznego z 1819 r.). L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Był na Zmndyi,
M. Kozłowska, Żył na Zmndpi ródBillewiczów, Warszawa 2011 (praca popularna); PBS, T. 2, s. 98—102: Billewicz (7 biogramów); Saviscevas, ВИетац kilme irgenealogia (AT —
XVI a.), „Iituanistika”, 2001, nr 4, s. 3—22.

BIŁOYĆ (BILOYC)
T aryfa 16 67 roku

Bi/oyc Balcer ~imienia dpiedpicepiego Powilbianpodd{ańs\ńz\ dymy 3 wpow. kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bi/ayćKayimieryyGosptyn w pow. kroskim [dym]poddański 1

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Była, które może łączyć się z litewskim
przezwiskiem Bylus, czyli „rozmowny”, „wygadany” lub billi, czyli „mówić” itp. Może
być również pochodzenia łotewskiego, polskiego lub niemieckiego [LPZ]. Brak jest tej
rodziny w polskich herbarzach.
Na Żmudzi pojawił się Mikołaj Bilajtis, bojar we włości korklańskiej w popisie woj
skowym 1528 r.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1589 r. bracia Martin i Juri Pietrowicze
Mikołajewicze Bilojt mieli sprawę sądową, bliżej nieokreśloną. W 1595 r. Martin Pietrowicz Bilojt z żoną Dorotą Wojtiechowną Kuszlejkowicz sprzedał połowę majętności
Burnie we włości kroskiej. W tym roku kupił majętność Wizgirdyszki w tej włości, koło
jeziora Sustawa. W 1595 r. darował siostrze Dorotie Pietrownie Traszczynej grunty ma
jętności Powortie—Poagłonis we włości kroskiej.
W sumie w świetle XVI—wiecznych źródeł widać, że Biłoycie mieszkali we wło
ści korklańskiej i kroskiej. Na dawne osadnictwo we włości korklańskiej wskazywał już
popis 1528 r. Można ustalić kilka pokoleń tej rodziny; 1. Biłojt. 2. Mikołaj. 3. Piotr.
4. Marcin i Juri.
W obu taryfach XVII w spisano tylko po jednej rodzinie, mieszkającej w pow. kro
skim w Powilbianach (1667) i Gosztynach (1690). Chodzi o rejon na wschód od Kielm,
gdzie jeszcze dzisiaj notuje się Gosztyny (lit. Gaśtynai). W pobliżu płynie rzeka Wielbiana, dopływ Krożenty, stąd miejscowości typu Powilbiany nad jej brzegiem. W pobliżu
znajduje się jezioro Sustojus (nazwa współczesna), na zachód od Kielm, które jest za
pewne tożsame ze znanym w XVI w. jeziorem Sustaw, nad którym były Wizgirdyszki,
posiadane w tym czasie przez Biłoyciów.
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Nie była to najbiedniejsza szlachta, skoro posiadała od jednego do trzech podda
nych. Nie należeli do szlachty utytułowanej.
W 1710 r. Kazimierz Jan Balcerowicz Biloyc z żoną Katarzyną Jerzewną Gotowtowną ufundowali altarię w kościele w Kielmach. Motywem fundacji byl brak potom
stwa. Fundator pewnie jest tożsamy z wymienionym w taryfie 1690 r. Kazimierzem
Biloyciem. Zapisał na altarię swoje dobra Gosztyny alias Powielbiany w pow. kroskim
[LNB; Yalanćius].
Ź r ó d ł a : LNB, F 91-221, k. 260-314; ODVCA, vyp. 2, s. 84-518; vyp. 4, k. 32-256, 34-267; vyp. 5,
k. 191—19; Perapis 1528 i\, s. 197; Slovar, s. 304: Sustan L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 256: Była, Bylaitis; Valanćius, s. 146 [błędnie: Biloja po litewsku Zamiast Biloyc w języku państwowym].

BINKOWICZ ZOB. BIRIKOWICZ
BIRCZ
T aryfa 16 6 7 roku

Birct^Mikałaj KrsysytoJowics^yjKoplów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Nazwisko rodziny jest niejasne. Może wiąże się z nazwiskiem Bercz (lit. Berćys) o ge
nezie polskiej lub niemieckiej, albo z nazwiskiem Biruć (Birutis) zapewne o genezie
litewskiej: od birutis, czyli bims („sypki”, „kruchy”) lub od byra („urodzaj”, „plony”)
[LPŻ]. W opracowaniu Z. Zinkeviciusa jest informacja o nazwisku litewskim Berćas,
Berćius itp., które zapewne łączy się z imieniem Bartłomiej. Może nazwisko ma coś
wspólnego z funkcją birczego — poborcy podatkowego? Brak jest tego nazwiska
w polskich herbarzach.
W 1675 r. Michał Krzysztofowicz Janowicz Bircz zapisał swojej synowicy część
majętności Aleksandrowicze Kopie w pow. rosieńskim [LYIA]. Jest on najpewniej toż
samy z Mikołajem Krzysztofowiczem Birczem z taryfy 1667 r., choć podano tam inne
imię: Mikołaj. Obie informacje pozwalają na ustalenie trzech pokoleń tej rodziny, miesz
kającej w Kopiach pod Rosieniami: 1. Jan. 2. Krzysztof. 3. Mikołaj.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 1135—20—27, k. 199v. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 235: Berćys, 263: Birutis; Zinkevicius, s. 356.

BIRIALO (BIRIAŁ, BIRYALO, BIRYJAŁ)
P opis 16 2 1 roku

Bińalowa [?, w tekście: Binałowa] Mikołajowa. Miroslawski Walenty %.MikołajowąBżnałowąpo koyacku
kań 1 w pow. kroskim
Biiyjal Stanislaw z ucyęstni^y&mĄ po koyacku kań 1 w pow. kroskim
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T aryfa 16 67 roku

Biria/o Andrzej, na miejscu którego postał spisany Samuel Mostwił p Gierdpiagoły dym 1 szlachecki w po w.
berpańskim
Biria/o Jan [na miejscu] Jana Lingowskie\gó\ pOkmian pagroĄniczy] dym 1 w pow. kroskim
T aryfa 16 90 roku

Biria/o Jan p Giejspów wpow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Biria/o Krzysztof p Gierdpiagoły w pow. berpańskim dym spłachetki 1
Birya/o [w Kop. 9: Biariałło] Jan p Okmian w pow. kroskim [dym] poddański 1
Nazwisko rodziny pochodzi zapewne od nazwiska Birgela. Jego pochodzenie jest nie
jasne, może pochodzić od litewskiego birgilas, czyli zwykły „napój”, „lura”, „zupa” itp.
Może być również pochodzenia niemieckiego [LPŻ]. Może łączy się z litewskim nazwi
skiem Biras, od którego utworzono m.in. formę Birelis? [Zinkevicius].
Najstarsza informacja pochodzi z 1436 r., kiedy wielki książę Zygmunt Kiejstutowicz nadal trzech poddanych Biriałowi, bratu Kontowta, starosty żmudzkiego (odpis
z ksiąg ziemskich żmudzkich z 1598 г.) [МАСВ].
W aktach ziemskich żmudzkich pod 1592 r. jest wpisany przywilej łaciński z 1490 r.
[a więc króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka], w którym Wojciech Biriałowicz,
dziedzic Goniprowa, zapisał synowi Andrejowi swoje dwory: Rymkojti [pewnie tożsa
my z Rymkontami we włości kroskiej], Szyło i Akmieny [Okmiany w pow rosieńskim].
Drugi dokument pochodzi z 1550 r. Hanna Adamowna Bogdanowicza Walentynowa
razem z synem Adamem toczyła spór o granice boru nad rzeką Szanią i „drogą wieliką Szowkiańską”. Była ona właścicielką dworu Gojwidiliskiego [MACB], tożsamego
z Golwidyszkami we włości kroskiej.
Ród był dość licznie reprezentowany w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1584 r. wzmiankowano o Wencławie Hryhorowiczu Biarale, który zastawił niwę Pod
Olchami w majętności Jaguczańskiej [we włości ejragolskiej].
W 1584 r. Wojtiech Adamowicz Walentinowicz Biriał z żonąHaleną Kasporowną za
stawił 2 służby ludzi w majętności Golwidyszki we włości kroskiej, nad Dubissą Tenże
w 1588 r. miał wspomnianą majętność we włości birżyniańskiej. W 1592 r. tenże zamienił
się z bratem Janem: za różne ziemie należące do majętności Goniprowo otrzymał połowę
majętności Golwidyszki we włości kroskiej. W 1595 r. sprzedał 2 ziemie we włości berżańskiej. W tym roku dostał majętność Upojnie we włości kroskiej. Zamienił się również zie
miami zJanemMalcherowiczem Szemiotem: dostał 2 włoki ziemi w majętności Okmiany za
grunty w majętności Grawże we włości kroskiej. Według innej zamiany między nimi w tym
roku: Biriał dostał grunty majętności Grawże w zamian za grunty, które Szemiot przyłączył
do sioła Pacojtie w majętności Grawże. Znów w 1596 r. zamienił się gruntami majętności
Wojgowo we włości użwenckiej ze Stanisławem Syrewiczem. W tym roku otrzymał majęt
ność Upojnie. W 1600 r. zastawił wspomnianą majętność Golwidyszki.
W 1592 r. wspomniany brat Wojtiecha, Jan z żoną Zofią Pawłowną Jakubowicz za
stawił pustosz Kuszyszki w Poszowszu [tj. Poszawsze] we włości kroskiej, oddzielonej
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

194

BIRIAŁO (BIRIAŁ, BIRYAŁO, BIRYJAL)

od majętności Goniprowo. W 1598 r. zastawił 2 służby ludzi w majętności Powilbieńskiej w polu Gierdziagoła we włości berżańskiej.
W 1585 r. Michał i Wojtiech Andrejewicze Wojtkiewicze Biriałowie sprzedali zie
mię Eglesy we włości Wielkich Dyrwian. W 1596 r. Jan i Stanisław Michałowicze An
drejewicze Biriałowie sprzedali grunty Warwojniszki i Tamoszyszki we włości kroskiej.
Z nich Jan Michajlowicz Biriał z żoną Zofią Stanisławowną Gruzdiewną sprzedał pu
stosz Mażuliszki w majętności Rymkonty we włości kroskiej.
W 1595 r. Mikołaj Błażejewicz Biriał sprzedał służbę ludzi w majętności nad rze
ką Wentą we włości użwenckiej. W 1597 r. miał majętność Gierdziagoła we włości berżańskiej. Jego bratem był Stanisław Błażejewicz Biriał, który był bratankiem Mikołaja
Wojtiechowicza Andrejewicza Biriała. Ten ostatni w 1596 r. sprzedał swemu bratankowi
2 ziemie w polu Tytnogi, należące do majętności Ryszkojty we włości kroskiej.
W 1599 r. Mikołaj Wojtiechowicz Biriał kupił „dworec” Sliżyszki zwany Lowki we
włości kroskiej.
W 1600 r. pogodzili się w sprawie majętności Berże we włości wielońskiej: Miko
łaj Wojtiechowicz i Jan Michajlowicz Biriałowie oraz Alżbieta Hawryłowna Biriał owna.
Najpewniej byli ze sobą spokrewnieni.
W sumie Biriałowie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. byli notowani głównie
we włości kroskiej (Golwidyszki, Goniprowo, Upojnie) oraz w berżańskiej (Gierdziago
ła, Powilbienie), użwenckiej i Wielkich Dyrwian. Możliwe, że mieli też dobra we włości
ejragolskiej i wielońskiej. Z kolei we włości rosieńskiej w tym czasie notowano miejsco
wości typu Birialiszki, Biriałowicze, leżące nad Dubissą. Zapewne chodzi o późniejszą
okolicę szlachecką Birialiszki—Masłowsazczyzna [Gloger], czyli dwór i wieś Masłowszczyzna w parafii betygolskiej. Obecnie to Maslauskiśkiai na północny zachód od Betygoły, nad Dubissą.
W 1593 r. Wojciech Adamowicz Biriał był deputatem żmudzkim do Trybunału
Głównego. Jest on tożsamy z bojarem Wojtiechem Adamowiczem Walentynowiczem
Biriałem, występującym w aktach ziemskich żmudzkich w latach 1584—1600 i to dość
aktywnie. Miał brata Jana. Obaj w 1592 r. podpisali się pod dokumentem fundacyjnym
zboru kalwińskiego w Szydłowie [Zabytki £ wieku XVĄ. Może to sugerować, że byli
wówczas protestantami.
W 1621 r. spisano 2 rodziny w pow. kroskim: Mikołaja i Stanisława. W taryfie
1667 r. były to również 2 rodziny w pow. berżańskim (Gierdziagoła) i kroskim (Okmiany): jedna nie miała poddanych, druga miała jednego zagrodnika. Z kolei w taryfie
1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w trzech różnych powiatach: tradycyjnie w kro
skim i berżańskim oraz w rosieńskim Tylko jedna z nich miała poddanego. W sumie
była to szlachta drobna. Nie należeli do szlachty utytułowanej.
Interesującą jest informacja o szlachcie Biriałach mieszkających w rejonie Kielm,
którzy wytoczyli proces sądowy Janowi Grużewskiemu, domagając się oddania połowy
majętności Kielmeńskiej. Podstawą prawną było pokrewieństwo Biriałów ze starostą
żmudzkim Kontowtem, a dowodem — nadanie wielkiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza, gdzie była mowa, iż wspomniany Kontowt miał brata Biriała. Sąd żmudzki od
rzucił te pretensje jako bezpodstawne [Grużewski],
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Genealogia Biriałów sięga końca XIV w. i bojara żmudzkiego Eikutisa (lub Eitutisa)
(pokolenie I), zanotowanego w źródle krzyżackim z 1390 r. Miał on dwóch synów (11):
Biriała, ciwuna jednej z włości żmudzkich w 1441 r. i Kontowta, starostę żmudzkiego.
Wspomniany Biriał miał dwóch synów (III): Wojtka i Mitkę; pierwszy kontynuował ród
Biriałów, a drugi — może Mitkowiczów? Wzmiankowany Wojtko miał dwóch synów
(IV), twórców dwóch linii rodziny: Bogdana i Andreja. Z nich Bogdan miał syna Walen
tego (V; popis 1528), wnuka Adama (VI) i dwóch prawnuków (VII): Wojciecha i Jana,
notowanych często w aktach ziemskich żmudzkich.
Z kolei druga linia rodu od Andreja (IV), który miał czterech synów (V): Błażeja
z dwoma synami (VI): Stanisławem i Mikołajem, zapewne spisanymi w popisie 1621 r.;
Gabriela z córką Elżbietą; Michała z dwoma synami (VI): Janem i Stanisławem oraz
Wojtiecha z synem Mikołajem (VI) [Saviscevas].
Rodzina Biriałów jest zapewne tożsama z rodziną Birgiałłów herbu Poraj, wylegi
tymowaną ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w XIX w.
W 1804 r. Biriał owie wywiedli się bez podania herbu. Ich protoplastą był Stanisław,
ojciec Jakuba i Szymona (pokolenie I i II). Najstarsza informacja pochodzi z 1753 r., kie
dy wspomniany przodek rodziny wszedł w posiadanie dóbr Kweście Bogdany [w pow.
korszewskim]. W 1756 r. wspomniani Jakub i Szymon Biriałowie posiadali te dobra. Do
bra te sprzedał wzmiankowany wyżej Jakub Biriało w 1789 r.
Dalej drzewo genealogiczne Biriałów było następujące. W pokoleniu II obaj bra
cia: Jakub i Szymon stali się założycielami dwóch linii tej rodziny. Pierwsza, starsza li
nia była następująca: Jakub miał syna Tomasza Aleksandra (III), ojca Wiktora (ur. 1816;
IV). Ten ostatni wydal na świat dwóch synów (V): Piusa Mirona (ur. 1855) i Damazego
Marcina (ur. 1859).
Drugą, młodszą linię prowadził Szymon, który był ojcem trzech synów (III): Ja
kuba, Andrzeja i Antoniego. Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (IV): Kazimierza
(ur. 1786) i Józefa (ur. 1788). Z nich Kazimierz wydał na świat czterech synów (V): Marinusa (ur. 1821), Jana (ur. 1822), Jerzego (ur. 1824) ijakuba (ur. 1829). Z nich dwaj mieli
potomstwo (VI): pierwszy spłodził dwóch synów: Józefa (ur. 1865) i Juliana (ur. 1867),
a drugi — Kajetana (ur. 1861).
Teraz brat Kazimierza — Józef (IV), który był ojcem pięciu synów (V): Stanisła
wa (ur. 1814) z trzema synami (VI): Romualdem (ur. 1839), Stanisławem Lucjuszem
(ur. 1843) i Zenonem Norbertem (ur. 1857) oraz Ignacego Szymona (ur. 1820), Le
onarda (ur. 1824) z synem Antonim (ur. 1856; VI) oraz Jozafata (ur. 1827) i Felicjana
(ur. 1828).
Z kolei dwaj braciajakuba (III): Andrzej i Antoni. Pierwszy z nich zostawił po so
bie syna Józefa (ur. 1808; IV), który ojcował trzem synom (V): Antoniemu (ur. 1836),
Teodorowi (ur. 1840) i Teofilowi Witalisowi (ur. 1842). Znów jego brat Antoni (III) miał
dwóch synów, bezpotomnych (IV): Tomaszajózefa (ur. 1814) i Jana Cypriana (ur. 1826)
|LVIA, F 391-8-2565, k. 73].
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 1, s. 89; LVIA, F 391-8-2565, k. 73 (skan 00124); MACB, F 256-3526, к. 1 (tu informacja, że z odpisu tego korzystał B. Grużewski, Kościół\ s. 346, ale nieściśle), 5; ODVCA, vyp. 1, s. 116—
181, 124-334, 136-141, 162-188; vyp. 2, s. 32-237; vyp. 3, s. 16-204, 19-12, 131-145, 134-191, 135-196;
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vyp. ą k. 7-54, 44-340, 84-204, 86-224, 126-130, 130-159, 281-78; vyp. 5, k. 66-502, 155-269, 237-61,
245—126; SG, T. 6, s. 167: Masłowszczyzna; Slovar, s. 24: Birialiśkiaim .; Zabytki f^wiekuXVI, s. 146. L i t e 
r a t u r a : Gloger, s. 288; Grużewski, s. 346; LPŻ, T. 1, s. 263: Birgek; Savisöevas, Żemaitijos sammlda, s. 305,
389 (drzewo genealogiczne); LTruski, T. 1, s. 217; Zinkeńćius, s. 279: Biras.

BIRIK (BIRYG, BYRYK, BIRIKIEWICZ, BIRIKOWICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Birko [Bińk?] Wojciech ~//^[statkami] napodj\e.2,äku\ koń 1 wpow. żprańs/dm i medyngjańskim
T aryf a 16 6 7 roku

Bińk Jat/ na miejscu Piotra Pawłowicza Binka z Rubejajciow dym 1 szlachecki w pow. wieszwiańskim
Biryg [sic] Augustyn na miejscu Symona Bityga £ Ujminów 1poddański dym wpow. medyngiańskim
Bińkowicz Balcer z Dargwajniów dym 1 szlachecki w pow. wieszwiańskim
Budkiewicz Marek, na miejscu którego i na miejscu Augustyna Dowborowicgą został spisany Michał Dowborowicz ZDowborówpoddański dym 1 wpow. telsgewskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Byryk Jan z Bubeżąjciów w pow. wieszpiańskim na miejscu Piotra Beryka dym szlachecki 1
BińkowiczMarcin z Uj/mniów wpow. medyngiańskim [dym] poddański 1
Bińkowicz [w K°p- h Bińkowicz] Jan na miejscu Matasza Patdowiczą z Dg/manów w pow. medyngiańskim
[dym] szlachecki 1
Połączono rodziny Biryków i Birykiewiczów, bo wyraźnie widać, że chodzi o jedną ro
dzinę, mieszkającą w tych samych powiatach.
Nazwisko rodziny jest niejasne. Może nazwisko Byra pochodzi od litewskiego byra,
czyli „plony”, „urodzaj” lub byreti, czyli „spadać”, „sypać się” [LPŻ]. Być może należy je
łączyć z nazwiskiem litewskim Biras, od którego pochodzi m.in. Bireika? [Zinkevicius].
Może jest to jednak nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Biryki? Birykiewicz to
patronimik od Biryka. Rodzina jest skądinąd nieznana.
Warto zwrócić uwagę na okolicę szlachecką Biryki, znaną już w XVI w. jako Biriki i Birikiszki, leżące we włości telszewskiej, nad rzeką Tawsolą i Telszą, w majętności
Gierule [Slovar], W taryfie z 1690 r. notowano Kątrymy Biryki, a w spisie Glogera dla
1789 r. — okolicę Jonajcie Biryki. W końcu XIX w. w tej okolicy mieszkali: Dowkintowie, Martyszewscy, Narbutowie, Narkiewiczowie i Stulpinowie. Obecnie Biryki (lit. Birikai) znajdują się kilka kilometrów na wschód od Telsz, między Degajciami a Ejgirdziami. Tam notowano rzeczkę [a nie rzekę] Telszę i dobra Gierule, nieco na północ płynęła
jeszcze Tawsola. Jeszcze w 1612 r. notowano bojarów Birików, których dobra graniczy
ły z siołem hospodarskim dzierżawy telszewskiej Szeszajcie (obecnie to Saśaićiai). To
ostatnie leży na północ od wspomnianych Birików \Visitatiogeneralis Telsensis, 1738 r.].
Rodzina pojawiła się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1594 r. Ambrożej
Janowicz Birok [w innym miejscu: Birik] darował zięciowi Mikołajowi Kryczkowskiemu część gruntu Biriki we włości telszewskiej. To samo uczynił w roku następnym.
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W 1599 r. Ambroży i Borys [w innym miejscu: Bałtromiej] Jakubowicze Birogi zamie
nili sie gruntami „dworca” Birogskiego między rzekami Niemnem i Powsą z Bogdanem
Wierbowskim. Wspomniany „dworec” leżał we włości wilkiskiej nad Niemnem, a więc
w zupełnie innej części Żmudzi. Nie wiadomo, czy można utożsamić wspomnianych
Birogów z Birikami, czego chyba nie można wykluczyć.
W popisie wojskowym 1621 r. prawdopodobnie spisano jedną rodzinę w pow. żorańskim i medyngiańskim. W taryfie 1667 r. zanotowano 4 rodziny, mieszkające w pow.
wieszwiańskim (2) i pojedynczo w medyngiańskim i telszewskim. Warto zwrócić uwagę
na to, że w pow medyngiańskim mieszkali w Użminiach, tj. miejscowości za rzeką Mi
nią, czyli w pobliżu Medyngian i Żoran. Znów w taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny w pow.
medyngiańskim (2) i wieszwiańskim (1). Była to szlachta drobna, skoro w obu taryfach
spisano 7 rodzin z trzema dymami poddańskimi, a więc większość nie miała poddanych.
Prawdopodobnie do nich odnosi się informacja o Berykiewiczach herbu Abdank,
którzy wylegitymowali sie ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 1845 r. [Uruski].
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator, s, 33; ODVCA, vyp. 3, s. 99—5; vyp. 4, k. 112—23; vyp. 5, k. 141—156,
176-426; SG, T. 15, cz. 1, s. 157: Biryki; Slovar, s. 24: Biriki, Birikiśki; Visitatio generalis Telsensis, 1738 r.,
s. 344. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 262: Byra; Uruski,T. 1, s. 148.

BIRIKOWICZ ZOB. BIRIK

BIRŻYSZKO (BIRŻYSKO)
H. ŁABĘDŹ
T aryfa 16 6 7 roku

Birijszko Audiye), na którego miejscu postał spisany Kagimeryjadowg [w tekście: Birzynska] ~Kikajnie
Połokiścia dym 1poddański wpow. retowskim
Birćysyko Hreho/y i Jan Birgyspko p Birpuławka dym 1poddański w pow. korspewskżm
T aryfa 16 9 0 roku

Birpysko Andrpej sp/pedał Po!okiście wpow. retowskim (1 dympoddański) Aleksandrowi Woronowiczowi
Birpyspko Hreho/y z Biiyiilajkiów w pow. korszęwskim z bratem dympoddański 1
Nazwisko rodziny pochodzi najpewniej od litewskiego birpe lub birpis, czyli „lasek brzozowy”, stąd mieszkaniec takiego lasku to Birżiśkis [LPŻ]. Nazwisko może też pocho
dzić od dóbr Birżuławki w pow. korszęwskim (do XVIII w.). W XIX w. był to dwór
i okolica szlachecka w pow. rosieńskim, nad rzeką Okmianą. Mieszkali tam: Bugieniowie (50 dziesięcin ziemi), Łukaszewiczowie (50), Misiewiczowie (13), Połubińscy (60)
i Juszkiewiczowie (50) [SG]. Obecnie to wieś na wschód od Szyłeli (lit. Birżią Laukas).
Byl to ród żmudzki, znany od XVI w. jako Sudymont i mieszkający w pow. korszewskim. Wspomniany Hrehory (Grzegorz) Birżyszko był synem Jana i jako taki był przod
kiem, od którego przeprowadzono wywód genealogiczny rodziny w 1849 r. Niemniej
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jednak wiadomo o Jerzym, który w swoim testamencie z 1642 r. po raz pierwszy napi
sał swoje nazwisko w formie Birżiszko (obecna forma Birżiśka to forma zlituanizowana w XX w.). Na arenie politycznej pojawili się dopiero w XVIII w. Jeden z Birżyszków
poparł króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w wojnie domowej z Augustem II
w latach 1706—1709 i po jego klęsce musiał emigrować. Inny, Jan, ok. 1774 r. walczył
z wpływowym wówczas ziemianinem Piłsudskim z Piłsudów (Upina). Znów Maciej
(zm. ok. 1818) podpisał akt Konstytucji 3 maja w Rosieniach 16 marca 1792. Bliżej są
znani od XIX i zwłaszcza XX w. jako wybitni twórcy kultury litewskiej. Wywodzą się
oni od Antoniego (1855—1922), posiadacza dworu Lapkosie (Łapkasie) w parafii Żwingi w pow. rosieńskim (dawniej w pojurskim), później lekarza osiadłego w miasteczku
Wieksznie w pow. szawelskim, nad Wentą na północny wschód od Telsz. Tu urodzili się
wspomniani twórcy kultury litewskiej: Mykolas (1882—1962), historyk literatury, badacz
folkloru litewskiego, działacz społeczny i polityczny litewski; Vaclovas (1884—1956), bi
bliograf, bibliotekarz i Viktoras (1886—1964), profesor matematyki i działacz społeczny.
W taryfach XVII—wiecznych (1667 i 1690) spisano tylko 2 i chyba te same rodziny:
Andrzeja i Hrehora, mieszkające w pow. korszewskim i retowskim. Wszyscy mieli po
jednym dymie poddańskim. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Według nowszych ustaleń, przede wszystkim na podstawie badań Konstantinasa
Jablonskisa, genealogia rodziny była następująca. Przodkiem był Mikołaj (pokolenie I),
żyjący w 1. połowie XVI w. Miał on dwóch synów (TI): Stanisława i Andrejkę. Następ
ne, III pokolenie to Bałtromiej Stanisławowicz i Dorota Andrejkówna, którzy podzie
lili się dobrami ojczystymi, czyli Birżuławkami. Być może, już wspomniany Bałtromiej
Stanisławowicz Mikołajewicza mógł przyjąć nazwisko Birżyszko. Synem wymienionego
Bałtromieja był Juri (też Jerzy; IV), używający wspomnianego nazwiska i żyjący w 1. po
łowie XVII w. Nazwisko to nie było jeszcze ustalone, w źródłach pisane było ono róż
nie: Birżułowskij, Birżyckij, Birżyszkowicz i Birżiszko. W 1616 r. po raz pierwszy podpi
sał się on po polsku jako Jerzy Birżyszko. Ta forma nazwiska utrzymała się do początku
XX w. Wspomniany Jerzy miał dwóch synów (V): Andriana i Grzegorza. Linia Andriana
wymarła w końcu XVIII w. Z kolei linia Grzegorza była następująca. Ożenił się on z Ju
styną Zabłocką, z którą spłodził jednego syna Jana (VI). Ten z małżeństwa z Konstan
cją Słaboszewiczównąmiał syna Jakuba (VII). Ow Jakub popierał króla polskiego Sta
nisława Leszczyńskiego w latach 1706—1709, został zmuszony do emigracji, był uznany
za banitę. Niemniej jednak miał czas na spłodzenie trojga dzieci (VIII): Jana, Jakuba
i Mariannę. Z nich linię rodziny kontynuował Jan. Ożenił się z Benedyktą Konopińską,
z którą miał syna Kazimierza (IX). Około 1774 r. dał się wciągnąć do konfliktu mię
dzy Piłsudskimi. Wspomniany Kazimierz miał dwóch synów (X): Adama i Ignacego,
którzy wywiedli swoje pochodzenie w XIX w Dalej wiadomo o synu Adama — Felik
sie (XI), który zmarł przed 1834 r., podobnie córka Scholastyka. Pozostałe córki: Domicela (ur. 1809), Tekla (ur. 1811) i Ludwika (ur. 1816) żyły jeszcze w 1834 r., nie notowa
no ich w 1858. Na nich wymarła linia rodziny na Birżuławkach.
Z kolei syn wspomnianego Jakuba (VIII), też Jakub (IX), który od rodziny właści
wie nic nie otrzymał, miał w życiu sporo szczęścia. Ożenił się bowiem z Elżbietą Wojtkiewiczówną, która wniosła mu połowę dóbr Dziuginian i Poiłgocia. W ten sposób
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w końcu XYIII w. powstały dwie linie rodziny Birżyszków: birżuławska (stara) i dziuginiańsko—poiłgocka (nowa). Ta pierwsza zanikła w połowie XIX w., o czym już pisano.
Syn Jakuba Jakubowicza, czyli Maciej (1758-ok. 1818; X) znany jest z tego, że
został wybrany przez sejmik rosieński do złożenia przysięgi na wierność Konstytucji
3 maja 1791 r. (w 1792 r.). Ożenił się z Marianną Igorz[.. .]wną (Tgoraite?) [pewnie cho
dzi o Igorównę], z którą nie miał syna, a tylko trzy córki. Z kolei jego brat Antoni (X)
ożenił się z Judytą z Wiełłowiczów, z którą spłodził dwóch synów (XI): Bonawenturę
Dominika (1783—1822) i Wincentego Eliasza. Ci ostatni wraz z kuzynowstwem (syno
wie Kazimierza) wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w 1803 r. Z wymienionych
Bonawentura Dominik ożenił się z Kunegundą Rymkiewiczówną, z którą miał dwo
je dzieci (XII): Leonarda (1809—1902) i Rozalię. Leonard dostał Poiłgocie Dziuginiany,
Judszaki i Niedoje od Macieja Birżyszki.
Z kolei brat Bonawentury — Wincenty Eliasz (zm. między 1829 a 1834; XI) miał
swoją część w Dziuginianach. Ożenił się z Petronelą Satkowską, z którą spłodził dwóch
synów (XII): Antoniego i Michała oraz cztery córki: Barbarę (ur. 1814), Annę (ur. 1818),
w dzieciństwie zmarła Elżbieta i Domicela (ur. 1829), o których nic bliższego nie wiado
mo. Antoni żył jeszcze w 1858, ożenił się z Ewą Kolesińską, z którą miał przynajmniej
pięcioro dzieci. Michał został pozbawiony szlachectwa w 1841 (łub 1846) r. w niezna
nych okolicznościach, chyba nie założył rodziny.
Osobno wspomniano o Leonardzie (XII), synu Bonawentury (1809-1902), który
długo żył. Szybko utracił swojego ojca i prawie całą ojcowiznę (miał tylko 10 dziesięcin
ziemi). Uczestniczył w powstaniu listopadowym 1830—1831 r., potem ukrywał się na Żmu
dzi. Później ożenił się z Anatolią Skinderówną (1823—1897). Stopniowo dokupywał zie
mię i zaczął gospodarować w Dziuginianach i Poiłgociu. Został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Szyłelach wraz z żoną (zm. w 1894 r.) i córką Zofią. Miał czterech synów
i siedem córek (XIII). Rodzina była „żmudzka polska”, co należy rozumieć, że była wierna
tradycji unii polsko-litewskiej i kulturalnie była polska. Wśród nich należy wymienić: 1. Hi
larego (ok. 1865—ok. 1900), który studiował w seminarium duchownym [a później służył
na Syberii w „prywatnej instytucji”]; 2. Jana (1851-ok. 1920), który ukończył medycynę na
Uniwersytecie Moskiewskim i praktykował jako lekarz na Syberii, tam zmarł w Tobolsku
[w randze generała, uzupełnienia z MACB], a jeden z jego synów: Konrad był członkiem
PPS, sybirakiem; 3. Józefa Jerzego (1853—1923), który był aptekarzem [a potem ziemiani
nem, właścicielem Poiłgocia wg Żenkiewicza] i Antoniego (1855—[1922]), który był leka
rzem [w Wiekszniach] i ojcem trzech znanych braci Birżiśków: Mykolasa, Vaclovasa i Yiktorasa [Psibilskis]. Z córek wymieniono: Leonardę Pelagię (ur. 1845), żonę Narkiewicza;
Konstancję (ur. 1847), żonę Widmonta; Anatolię (ur. 1849), żonę Juszkiewicza; Zofię I
(1857—przed 1860); Zofię II (1860—1881 [dopisano później]), żonę Juszkiewicza; Pelagię
Chodakowską (ur. 1862) i najmłodszą Kunegundę (nie podano roku urodzenia).
Do tego można dodać, że kolejne pokolenie rodziny żyło już po zniesieniu pań
szczyzny (1863 r. na Litwie). Tworzyli je najpierw trzej synowie Antoniego z pokole
nia XII: Grzegorz Józef (ur. 1846), Wincenty (ur. 1850) i Antoni (ur. 1852) oraz dwie
siostry: Ludwika (ur. 1848) i Agnieszka (ur. 1856). Z kolei dzieci Leonarda wymieniono
wyżej. Szczególnie ci ostatni szli do szkół, wychodząc z rodzinnego majątku.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

200

BIRŻYSZKO (BIRŻYSKO)

Kolejne, XIV pokolenie rodziny to „pokolenie odrodzenia narodowego”. O linii szyłelskiej rodziny nic bliższego nie wiadomo. Z kolei o Leonardowiczach z Poilgocia (XIII).
Z synów Józefa Jerzego tylko Stanisław skończył Uniwersytet w Królewcu jako agronom.
Ożenił się z Sawicką i gospodarzył w Poiłgociu. Z kolei synowie doktora Antoniego we
Wiekszniach: Mykolas (ur. 1882), Vaclovas (ur. 1884) i Viktoras (ur. 1886), to znani dzia
łacze litewskiego odrodzenia narodowego. Jednak synowie sybiraka Jana to ludzie, którzy
„nie mieli nic wspólnego z Litwą”: Konrad studiował w Petersburgu, gdzie wstąpił do
PPS, zesłany za działalność rewolucyjna na Syberię, ożenił się z Jakutką i wreszcie wrócił
do Polski, gdzie wkrótce zmarł; Roman także studiował w Petersburgu, potem pracował
na Syberii, po rewolucji bolszewickiej wrócił do Polski z żoną z Suwałk i pracował w Bara
nowiczach w Polsce; o dalszych braciach (Wiktor, Wacław, Benedykt i Ignacy) nic bliższe
go nie wiadomo poza tym, że uczyli się na Syberii [V Pśibilskis; MACB, F 165—2].
Trochę inne dzieje rodziny Birżyszków od doby „Zygmunta Wazy” [tj. króla pol
skiego Zygmunta III z przełomu XVI i XVII w.] przedstawił Mykolas Birżiśka. Jest tu
wiele powtórzeń, ale warto je również przedstawić. Wspomniany badacz zaczął gene
alogię od Jerzego Bartłomiejewicza Birżyszki (pokolenie I), który jako pierwszy zaczął
używać to nazwisko na początku XVII w. Zakupioną w 1642 r. ziemię Birżuławki we
włości korszewskiej przekazał swoim dwóm synom (TI): Grzegorzowi i Andryjanowi.
Pierwszy ożenił się z Justyną Stanisławowną Zabłockówną, z którą miał syna Jana. (III)
Ten ożenił się z Konstancją Adamówną Słaboszewiczówną Kirni. Z kolei Andryjan
spłodził Andrzeja, który ożenił się z Elżbietą Piotrówną Chmielewską.
Pokolenie IV rodziny tworzył Jakub Janowicz. W swoim testamencie z 1739 r. za
pisał on dobra rodzinne żonie Annie Wiełłowiczównie i dzieciom (V): Janowi, Jakubo
wi i córce Mariannie. Wymieniony w tym czasie Samuel, który nie został włączony do
drzewa genealogicznego rodu z nieznanych powodów, zapewne był synem Andrzeja.
Kolejne, V pokolenie należało do dzieci Jakuba. Jan ożenił się z Benedyktąz Ko
nopińskich, z którą spłodził syna Kazimierza (VI). Z kolei jego brat Jakub ożenił się
z Elżbietą Tomaszówną Woytkiewiczówną, która wniosła mu połowę dóbr Dziawgiany
Poiłgocie. Miał z nią dwóch synów (VI): Macieja i Antoniego oraz córkę Barbarę, żonę
Wojciecha Woyszwiłły.
W pokoleniu VI prym wiedli wspomniani Kazimierz Janowicz (zm. przed 1803)
oraz Maciej (ur. 1758), Antoni i Barbara Jakubowicze. Pierwszy z nich żenił się z dwu
krotnie: z Rozalią z Jagowdów i z Marianną z Rogowskich. Miał z nimi córkę Ma
riannę (VII), żonę Adama Drukteynia, namiestnika 2. brygady wojsk WXL i dwóch
synów (VII): Adama i Ignacego. Z kolei Maciej ożenił się z Marianną Igorz[...]wną (Jgoraite?), miał trzy córki: Judytę, Mariannę i Elżbietę, a jego brat Antoni — dwóch synów:
Bonawenturę i Wincentego.
Pokolenie VII tworzyli więc wspomniane dzieci Kazimierza, Macieja i Antoniego.
Warto dodać, że Marianna Drukteniowa w 1797 r. weszła w posiadanie dóbr Birżuław
ki—
Judpetryszki—Kiebieniszki (w XVII w. Giebieniszki) w pow. korszewskim i Wajsznoryszki w pojurskim. Adam (ur. 1784) i Ignacy (ur. 1789) przejęli dobra Birżuławki.
Pierwszy z nich miał syna Feliksa i może trzy córki: Domicelę, Teklę i Ludwikę. O Bo
nawenturze niewiele wiadomo, prawdopodobnie wcześnie zmarł, miał jednak syna Le
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onarda. Jego brat Wincenty posiadał część Poiłgocia. Ożenił się z Petronelą Satkowską,
z którą wydał na świat pięcioro dzieci: Antoniego, Michała, Annę, Elżbietę i Domicelę.
Pokolenie YIII żyło w dobie powstania. Wspomniany wyżej Feliks Adamowicz
zmarł przed 1834 r., podobnie jego siostry. W ten sposób wymarła linia Birżyszków na
Birżuławkach. Pozostali tylko Birżyszkowie na Poilgociu: Antoni (ur. 1816) i Michał
(ur. 1820). Ten drugi został pozbawiony szlachectwa w 1841 lub 1846 r. Nie założył ro
dziny. Z kolei Antoni ożenił się z „Ievą Kolesinskaitę” [czyli Ewą Kolesińską?], z któ
rą spłodził przynajmniej trzech synów i dwie córki. Z kolei Leonard, syn Bonawentury
to uczestnik powstania 1831 r. [właściwie 1830—1831 r.]. Ożenił się z sąsiadką Anatolią
Skinderównąw 1842 r. i przejął bardzo zadłużone Poilgocie. Skrzętnie gospodarował,
zdobywając nowe ziemie. Po sobie pozostawił również czterech synów i siedem córek
[sic], wszyscy poszli do szkół.
W pokoleniu IX, czyli „popańszczyźnianym” [po zniesieniu pańszczyzny, a właści
wie po uwłaszczeniu chłopów w 1863 i latach następnych] można wyróżnić dwie linie
Birżyszków: dziawgiańsko—striukiską (potomstwo Antoniego) i dziawgiańsko—poiłgocką (potomstwo Leonarda). Wspomniany Antoni miał trzech synów: Grzegorza Józefa
(ur. 1846), Wincentego (ur. 1850) i Antoniego (ur. 1852) i dwie córki: Ludwikę (ur. 1848)
i Agnieszkę (ur. 1856). Z kolei Leonard wydal na świat czterech synów: Jana (ur. 1851),
lekarza generała, zmarłego w Tobolsku; Józefa Jerzego, aptekarza w Petersburgu, potem
ziemianina w Poilgociu; Antoniego, lekarza we Wiekszniach i Hilarego, bezpotomnego,
służył na Syberii „w prywatnej instytucji” oraz siedem córek: Leonardę Pelagię 0 , Kon
stancję, Anatolię, Zofię I, Zofię II, Pelagię (II) i Kunegundę.
Pokolenie X to pokolenie odrodzenia narodowego. W swojej pracy Mykolas
Birżiśka nic nie znalazł o linii dziawgiańskiej, skupił więc swoja uwagę na drugiej linii
Birżyszków — poiłgockiej. Tylko Stanisław Józefowicz ukończył Uniwersytet w Kró
lewcu jako agronom. Ożenił się z Sawicką i gospodarował w Poilgociu. Znów syn An
toniego Mykolas, czyli sam Autor tego opracowania, ożenił się z Wilnianką Bronisławą
Szemyte. Jego bracia: Wacław i Wiktor to znani działacze litewskiego odrodzenia naro
dowego. Z kolei synowie Jana z Syberii „nie tylko z Poiłgociem i Szyłelami, ale i z Litwą
nic wspólnego nie mieli” [k. 13]: Konrad został polskim socjalistą, Roman ożenił się
z suwalszczanką i osiadł także w Polsce, służył „Polakom w Baranowiczach na Białoru
si”, pozostali zostali na Syberii: Wiktor, Wacław, Benedykt i Ignacy.
Pokolenie XI to pokolenie Litwy niepodległej. Sam Autor tego opracowania musiał
jednak dodać, że uwaga ta dotyczy tylko linii Wincentowiczów, związanych z nowym
państwem litewskim. Wyboru tego nie dokonali synowie Jana „syberyjskiego”, którzy
wybrali opcję polską, a nie litewską, jak wyżej wymienieni. Szkoda, że badacz ten nie na
zwał rzeczy po imieniu i nie wskazał na złożone problemy tożsamości narodowej tego
okresu [MACB, F 165—2].
Ź r ó d ł a : Birżiśka, sb iu o m e t s. 1—6 (od ХГХ w.); MACB, F 165—1 (M. Birżiśka, Birzfyśką gimines kilmę),
165—2: M. Birżiśka, Bir^sktigimines istońja, maszynopis z 1933 r.; SG, T. 15, cz. 1, s. 158: Birzuławki. L i t e 
r a t u r a : Ciechanowicz, Rody^ T. 2, s. 95; LE, T. 3 s. 22—28 (obszernie); LPŻ, T. 1, s. 266: Birżiśka; V Pśibilskis,
Mykolas Birżiśka. Patrioto, mokslininho, kultuńninko gyvenimo ir veiklospśdsakais. Monografija, Vilnius 2009, s. 27—33
(genealogia), s. 56—57 (fragment wywodu i drzewo genealogiczne); Uruski, T. 1, s. 219; Żenkiewicz, s. 93.
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BITOWT (BITOWC, BITOFFT)
H. GRYF
P opis 16 2 1 roku

Biton-'tAndr^Łukas^mc^uc^esĄpikami] napod[jezdku] z^erdysyem koń 1 w pow. widuklewskim
T aryfa 16 67 roku

Bitowe Daniel у Łowkowa Wiksnia dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Bitowe Krzysztof, na miejscu którego zpstał spisany Gregoń Giedmin z Łowmin dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Bitowt Abram zBitowtów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Bitowt Jan Mikotajewicz na miejscu którego zpstał spisany Andrzej Widmont z [S]Kierdyn dym 1 szlachecki
wpow. pojurskim
Bitowt J ery na miejscu rodzica swego Stanisława Bitowta z Bitowtów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Bitowtc [sic] Łaimyn Janowicy na miejscu Jana Bafftromiejewicya Bitowta ojca swego i na miejscu Stanisława
Marcinowiczą Petkiewicya z Bitowe dym 1poddański w pow. korszęwskim
Bitowt Malcherpodczaszy witepski z majętności swej nazwanej Dyktorysyki zastawnym prawem dzierżący od
Aleksandra Szęmeta dymówpoddańskich 46 w pow. widuklewskim
Bitowt [w tekście: Bitów] Maran Janowiczna miejscu Jana Bitowta zBitowtów [GB: pewnie ojca] dym 1
szlachecki w pow. korszęwskim.
Bitowt Michał na miejscu rodzica swe\go\ Jana Mikołajewicya Bitowta zKolnźczpodĄmski] dym 1 w pow.
pojurskim
Bitowt Mikołaj Ba/tromiejemcz Z Gierduaów dym 1 szlachecki wpow. korszęwskim
Bitowt Mikołaj StanisławomcyzJonowdowa dym 1poddański wpow. korszęwskim
Bitowt Piotr Miko /ajenicy na miejscu Mikołaja Bitowta [GB: pewnie ojca] zdawkowa z B/[towt] dym 1
szlachecki w pow. korszęwskim
Bitowt Salamon Bałtromiejenicy ZBitowtów dym 1 szlachecki wpow. korszęwskim
Bitowt Zygmunt z Ławkowa dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Bitowt Abraham zBitowtów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Andryej yLawk Dwary w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Daniel yLawkdwar w pow. korszęwskim dympoddański 1
Bitowt Dawid z Gierduaów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Jakub z Bitowtów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Jan na miejscu Samuela Kiełpsza Z Gie[r\dudów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Jan yŁawk Dwary w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Kazimierz Z Teterwiników wpow. pojurskim dym poddański 1
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Bitowt Ławryn z Bitowtów wpow. korszęwskim na miejscu rodzica i na miejscu Stanisława Marcinowicia Piet
kiewicza z Bitowtów dym poddański 1
Bitowt Marcin z Bitowtów wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Marcin z Kweściów wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Mateusz ZKotonczpw i zpryykupli od Rynmda wpow. tendzjagolskim dym szlachecki 1
Bitowt Micha! zwolnic w pow. pojurs/dm dym poddański 1
Bitowt Mikołaj z Gierduciów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Salomon z Bitowtów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Bitowt Sanuel z Kweściów BLjdzjatów wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: by— i taut—. Człon
pierwszy jest trudny do wyjaśnienia. Są hipotezy, że należy go wiązać z litewskim czy ło
tewskim biti, bija, czyli: „było” lub z bijoti, czyli „bać się”, „ten, który boi się ludu”. Dru
gi człon nie budzi wątpliwości, nawiązuje do litewskiego tauta, czyli „kraj” i jest bardzo
popularny w antroponimii litewskiej.
Zdaniem Kojałowicza, „na Żmudzi kwitną pod te czasy, ludzie dzielni”.
Najdawniejsza wzmianka o tym rodzie pochodzi z nadania ziemi Kintowtowi przez
Witolda w nieznanym bliżej okresie, przed 1430 r. Wspomniany Kintowt był ojcem Bitowta, a nadanie dotyczyło pola Leszcze we włości ejragolskiej. Nadanie zostało po
twierdzone w 1481 i ponownie w 1568 r. \Vjtoldiand\.
Z lat 1561—1562 pochodzą wzmianki o bojarze korszęwskim Janie Bitowciu (Bitulcu). W 1561 r. Janko Mikutayc Bitowe miał odmianę gruntu przy siole Bertoszyszki
w wójtostwie pojurskim we włości jurborskiej [później w starostwie jurborskim w pow.
wielońskim] [LA]. Z kolei w 1562 r. wzmiankowano o Janie Bitulcu, mającym dobra koło
siół hospodarskich Weryczie i Gardawo we włości korszewskiej [AWAKJ. Może chodzi
o jedną lub dwie osoby o podobnym nazwisku?
Więcej wynika z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1583 r. Hryhory Kasporowicz Bitowt wraz z innymi bojarami: Pietrem Pawłowiczem Juszkowiczem, Awgusztinem Romanowiczem [Bitowtem] zamienił się gruntami z Krisztofem Pirchlińskim: za
niwy w Bitowłowkach w polu Dewinwartach we włości korszewskiej otrzymali tam
niwy. W 1588 r. wspomniany Hryhory, Awgusztin Romanowicz, Katerinajanowna Bi
towt i Juri Pietrowicz Bitowtowie sprzedali część majętności Bitowty. Znów w 1599 r.
Hryhory z żoną Dorotą Wizgird kupił majętność Sorafinowicze w Narkuszach w pow.
lidzkim w województwie wileńskim. Wspomniany Awgusztin Bitowt w 1594 r. darował
córce Małgoretie część majętności Bytłowtłowkie [tj. Bitowtłowki] we włości korszew
skiej. Tenże w testamencie z 1599 r. darował żonie Lucji Andrejewnie Jurewicz część
majętności Bitowty w tej włości.
W 1597 r. Katerinajanowna Mikołajewna Bitowt sprzedała swoim bratankom: Ja
nowi, Piętrowi i Stanisławowi Hryhorewiczom Kasperowiczom Bitowtom część majęt
ności Bitowty w polu o tej nazwie we włości korszewskiej. Z powyższego wynika nastę
pująca genealogia: 1. Bitowt. 2. Mikołaj. 3. Jan i Kasper. 4. Katerinajanowna i Hrehory
Kasperowicz. 5. synowie Hrehorego.
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W sumie z akt ziemskich żmudzkich XVI w. wynika, że Bitowtowie mieszkali bez
wyjątku we włości korszewskiej w Bitowtach (Bitowtłowkach), gnieździe rodu. Cho
dzi o Bitowcie (lit. Bytaućiai) na północny wschód od Szyłeli i południowy zachód od
Kołtynian. W pobliżu notowano szereg osad zamieszkałych przez Bitowtów w tary
fie 1690 r. Prawie wszyscy z nich mieszkali w pow. korszewskim w wymienionym wy
żej rejonie: Łaukdwory (lit. Laukdvariai), Bitowcie, Ejdziaty (lit. Eidziotai), Kweście (lit.
Kvesciai) i Gierducie (lit. Gerdućiai). Jedynie trzy rodziny mieszkały w pobliskim pow.
pojurskim (Teterwiniki i Kolnice) i w bardzie] odległym tendziagolskim (Kołoncze).
Powyższe dane pozwalają na cofnięcie genealogii do popisu wojskowego 1528 r.
We włości korszewskiej zanotowano tam kilku Mikołajów, ale w grę wchodzi tylko Mi
kołaj bez patronimika. Wzmiankowano tam też o wdowach Mikołajowych. Najciekaw
sza jest informacja o Janie Mikutewiczu z trzema braćmi. Prawdopodobnie koreluje ona
ze wzmianką o bojarze korszewskim Janku Mikutayciu Bitowcu z 1561 r. Jest on zapew
ne tożsamy z Janem Mikołajewiczem Bitowtem z akt ziemskich żmudzkich, znanym tyl
ko z patronimika Katerinyjanowny Mikołajewny Bitowt z 1597 r. W sumie po przyjęciu
powyższych założeń można wydłużyć genealogię Bitowtów i przenieść ich najdawniej
sze dzieje do końca XV w. i włości korszewskiej.
W 1621 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. widuklewskim (Andrzeja Łukasze
wicza). W 1655 r. czterech Bitowtów (Bitowttów) uczestniczyło w unii kiejdańskiej ze
Szwecją: dwóch Janów, Malcher i Piotr. Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 14 rodzin,
mieszkających głównie w pow. korszewskim (11), a pozostałe w pojurskim (2) i wi
duklewskim (1). Zanotowany tam Malcher Bitowt byl podczaszym witebskim. Posiadał
dobra zastawione (46 dymów).
W taryfie z 1690 r. spisano 16 rodzin, także mieszkających głównie w pow. kor
szewskim (13), a pozostali w pojurskim (2) i tendziagolskim (1). Większość Bitowtów
nie miała poddanych: w 1667 tylko 3 osoby miały po jednym dymie i jeden miał w zasta
wie duży majątek (46 dymów), a w 1690 cztery osoby miały po jednym dymie. W sumie
nie należeli do najbiedniejszych. Nie posiadali urzędów na Żmudzi. Niemniej jednak je
den z nich w 1667 r. byl notowany jako podczaszy witebski.
W testamencie z 1740 r. Stanislaw Bitowt chciał być pochowany w mogiłach Kojetynie w pow. korszewskim. Leżały tam jego dobra Poszyle Wojdatyszki, których poło
wę zapisał teraźniejszej żonie Barbarze Mikłuszewiczowej, a drugą połowę przeznaczył
dla syna Rocha. Dobra te otrzymał od poprzedniej żony Pauloni [tj. Polonii] Rekściówny (?) bywszej Janowej Woydatowej, już nieżyjącej [LVIA, SA].
Genealogia tej rodziny herbu Gryf została przedstawiona w herbarzu Bonieckiego
na podstawie materiałów Michała Brensztejna. Przodkiem rodziny był Mikołaj Mikołajewicz Bitowtowicz (pokolenie I i II), ziemianin hospodarski z 1546 r. i dziedzic Bitowci. Miał on syna Kaspra (III), wnuka Hrehorego (IV) i trzech prawnuków (V): Mi
kołaja, Jana i Piotra, mających dobra Antoniszki i Bitkiszki w 1599 r. Od nich pochodzą
dwie linie rodziny: Mikołaja i Piotra. Starsza linia Mikołaja była następująca: syn Abra
ham (VI) wzmiankowany w 1639 r., wnuk Samuel (VII) wzmiankowany w 1684 (spisa
ny w taryfie 1690 r. w Kweściach Ejdziatach?), prawnuk Józef (VIII), syn Samuela (te
stament z 1746 r.), praprawnuk Jerzy (IX), prapraprawnuk Antoni (X) z żoną Bogumiłą
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(wzmianka z 1797 r.) i praprapraprawnukjan (XI), który wylegitymował się ze szlachec
twa w 1798 r.
Z kolei druga linia od Piotra (V), który miał czterech synów (VI): Daniela, Zyg
munta, Stanisława i Mikołaja. Ci podzielili się dobrami ojca w 1637 r. Z nich wiadomo
0 potomstwie Daniela i Zygmunta. Pierwszy pozostawił dwóch synów (VII): Kazimie
rza i Daniela, bezpotomnego. Wspomniany Kazimierz byl właścicielem dóbr Ławkdwor w 1686 r., które zapisał swoim synom (VIII): Szymonowi i Jakubowi w 1757 r.
[sic]. Z nich Szymon miał syna Bartłomieja (IX), któremu przekazał wspomniane dobra
w 1773 r., po którym pozostało czterech synów (X): Wawrzyniec, Jakub, Antoni i Szy
mon. Trzeba tu dodać, że ten ciąg pokoleń jest niemożliwy, ponieważ nie mogło być
tak długiej przerwy między Kazimierzem a jego synem Szymonem (1686—1757). Z ta
ryfy z 1690 r. pochodzi informacja o posiadaniu dworu Ławk Dwary (lub Ławkdwar)
przez trzy osoby: Andrzeja, Daniela i Jana. Wspomniany Daniel to ojciec Kazimierza,
być może pozostali dwaj (Andrzej i Jan) stanowią owe nieznane ogniwo łączące Kazi
mierza z Szymonem.
Zaś wspomniane dobra Ławk Dwary to późniejsze Laukdwory (Laudwory) —
dwór Norwidów w 1862 r. w parafii ławkowskiej i okolica w gminie Kołtyniany w pow.
rosieńskim (XIX—
wiecznym), w odległości 10 wiorst od tego miasteczka, na zachód
odeń przy drodze z Kołtynian do Ławkowa. Interesujące, że właśnie w tym rejonie le
żały prawie wszystkie miejscowości wymienione w taryfie z 1690 r. Na południe od
Łaukdworów były bowiem: Ejdziaty (1690: Kweście Ejdziaty; Trzywiorstówka: Ejdzjaty) i dalej na południe dwie okolice Bitowcie (1690: Bitowty; Trzywiorstówka: Bitowcy)
1 Gierducie (1690: Gierducie, Gieducie; Trzywiorstówka: Girducie) w kierunku na mia
steczko Szyłele. Jedynie Kweście leżały na wschód od Łaukdworów. Wspomniane tu Bi
towcie to gniazdo tego rodu. Można dodać, że jedynie w dworze Ejdziaty Bitowtowie
utrzymali się w XIX w., byli tam w 1862 r.
Z kolei brat Daniela, czyli Zygmunt (VI), który miał syna Jana (VII) i pięciu wnu
ków (VIII): Piotra, Zygmunta, Jerzego, Kazimierza i Dawida. Wszyscy oni wzięli w zastaw
dobra Pikajcie w 1694 r. od Jagminów. Wspomniany Piotr miał syna Piotra (testament
z 1765 г.; IX), dwóch wnuków (X): Antoniego z synem Wincentym (ХГ) i Kazimierza.
Z kolei Zygmunt (VIII) miał dwóch synów (EX): Michała i Marcina. Pierwszy miał syna
Józefa (X), żyjącego w 1779 r. i ojca trzech synów (XI): Juliana, Jerzego i Leona, a dru
gi, czyli Marcin (IX), spisał testament w 1781 r., zapisując swoim czterem synom (X):
Kasprowi, Jerzemu, Jakubowi i Stanisławowi. Z nich Jakub spłodził także czterech sy
nów (XI): Wincentego, Jana, Jerzego i Bonawenturę. W 1785 r. otrzymali od stryjajerzego,
tj. syna ww. Michała, dobra Pogirżducie w pow szawelskim. Z nich Wincenty miał trzech
synów (XII): Józefa, Aleksandra [z synem Jakubem ur. 1809 r.] i Onufrego; o Janie nic nie
wiadomo; Jerzy (ХГ) zostawił testament w 1797 r. i dwóch synów (Х1Г): Aleksandra i Ga
briela; Bonawentura (XI) zaś miał jednego syna Stanisława [Boniecki, U^tpełnieniĄ.
Na marginesie należy dodać, że wspomniany Wincenty w 1797 r. zapisał swemu syno
wi Aleksandrowi dobra Drabukszty [LVIA], które należały do Bitowtów jeszcze w 1882 r.,
kiedy miał je Jakub syn Aleksandra Bitowt. Znów wspomniany wyżej Leon był sędziągranicznym szawelskim i w 1832 r. kupił dobra Naborows zezyzna. Pewnie jego syn Cyprian
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(zm. 1900) posiadał dobra Berże—Ryciszki [może chodzi o Berże Chorążyszki?] w 1882 r.
Cyprian (1833—1900) został pochowany na cmentarzu dworskim w Chorążyszkach.
W 1798 r. wywiedli się Bitowtowie herbu Gryf. Genealogia jest podobna do opu
blikowanej wyżej, ale pełniejsza i dlatego zostanie niżej przedstawiona. Ich dokumen
tacja należy do obszerniejszych w wywodach szlacheckich. Prawdopodobnie najstarsza
wzmianka odnosi się do 1553 r. [właściwie widać dwie ostatnie cyfry]. Wzmiankowa
no tam, że Gasper Bitowt [tj. Kasper, znany nam] nabył dobra Bitowcie i posiadał róż
ne dobra po ojcu Mikołaju. W 1599 r. jego syn Hryhory Gasperowicz Bitowt wraz ze
swoimi synami: Mikołajem, Janem i Piotrem weszli we władanie dobrami Antoniszki
i Biktyszki. W 1637 r. synowie Piotra Hryhorewicza Bitowta: Daniel, Zygmunt, Stani
sław i Mikołaj podzielili odziedziczone dobra Ławkdwory i Ławkowo. W 1639 r. Abra
ham Mikołajewicz i Samuel Abrahamowicz Bitowtowie weszli w posiadanie tych dóbr.
Z „zakładnoj zapisi” [tj. pisma zastawnego] z 1686 r. wynika, że Kazimierz i Daniel, sy
nowie Daniela, Bitowtowie posiadali dobra Ławkdwory i Bitowty. W 1694 r. Jan Zyg
muntowicz Bitowt posiadał dobra Ławkowo Pikojnie. W 1694 r. synowie Jana Zygmun
towicza Bitowta: Piotr, Zygmunt, Jerzy, Kazimierz i Dawid posiadali dobra Ławkowo
i Pikojcie. W testamencie z 1746 r. żona Józefa Samuelowicza Bitowta zapisała dobra
Bitowty Ejdziaty swojemu synowi Jerzemu.
W testamencie z 1755 r. Józef Bitowt, syn Samuela, zapisał dobra Poiznie, Pietrykiszki, Bitowcie, Kołniszki i Ławryniszki swoim wnukom: Szymonowi, Janowi i Anto
niemu, synom Jerzego. Kolejny testament był z 1784 r., kiedy Jan Bitowt, syn Jerzego,
zapisał dobra Grigule, Rymkiszki, Pookmianie i Łabardzie synowi Karolowi. W 1757 r.
Kazimierz, syn Daniela, zapisał wspomniane dobra synom: Szymonowi i Jakubowi.
W 1773 r. Bartłomiej otrzymał od swego ojca Szymona dobra Ław[k]dwory. W testa
mencie z 1765 r. Piotr, syn Piotra, zapisał dobra Wojdatany i Godelewa (Gojdelewy) sy
nowi Antoniemu, a drugiemu Kazimierzowi uczynił zapis pieniężny. W 1768 r. Michał,
syn Zygmunta, odstąpił swoją część dóbr Drabukszty bratu Marcinowi. W 1779 r. Józef,
syn Michała, wszedł w posiadanie dóbr Pogirżducie. W swoim testamencie Jakub, syn
Marcina, z 1781 r. zapisał Drabukszty synowi Jerzemu, a pozostałym synom: Kaspro
wi, Jakubowi i Stanisławowi — pewne sumy pieniężne. W 1785 r. Jerzy Marcinowicz
podarował Drabukszty Wincentemu, swemu bratankowi (synowi Jakuba), a pozosta
łym uczynił zapisy pieniężne: Jerzemu, Janowi i Bonawenturze. W testamencie z 1797 r.
Wincenty Bitowt, syn Jakuba, zapisał dobra Drabukszty synowi Aleksandrowi pod wa
runkiem spłacenia pozostałych braci. W tym samym roku Jan Bitowt, syn [Jerzego?] An
toniego, otrzymał od matki Bogumiły dobra Bitowty Ejdziaty.
Genealogia ta była następująca, poczynając od Mikołaja Mikołajewicza Bitowta
(pokolenie I i II). Miał on syna Kaspra (III) i wnuka Hrehora (IV). Ten ostatni zosta
wił po sobie trzech synów (V): Mikołaja, Jana i Piotra. Z nich potomstwa doczekali się
dwaj: Mikołaj i Piotr, zaczynając dwie linie tej rodziny W pierwszej, starszej prym wiódł
Mikołaj jako ojciec Abrahama (VI), dziad Samuela (VII), pradziad Józefa (VIII) i prapradziad Jerzego (IX). Ten doczekał się trzech synów (X): Szymona, Jana i Antoniego.
Z nich Szymon spłodził dwóch synów (XI): Wawrzyńca (ur. 1779) z synem Bartłomie
jem (ur. 1812; XII), bezpotomnym oraz Antoniego (ur. 1784), który mógł się pochwalić
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sześcioma synami (XII): Józefem (ur. 1809), Karolem (ur. 1810), bezpotomnym, Jerzym
Antonim (ur. 1812), Kasprem (ur. 1819), Adamem Aleksandrem (ur. 1826) i Chryzosto
mem (ur. 1829). Z wymienionych Józef wydał na świat czterech synów (XIII): Niko
dema (ur. 1845) z synem Józefem Dominikiem (ur. 1868) [data poprawiona ołówkiem]
oraz Tyburcego Hipolita (ur. 1847), Józefa (ur. 1864) i Kazimierza (ur. 1866).
Brat Józefa, czyli Jerzy Antoni (XII) doczekał się siedmiu synów (XIII): Zygmun
ta (ur. 1841), Józefa (ur. 1846), Leona (ur. 1847) z dwoma synami (XIV): Władysławem
(ur. 1888)) i Stanisławem (ur. 1879) oraz Józefa [po raz drugi] (ur. 1850), Dominika
(ur. 1851), Juliana (ur. 1853) i Aleksandra (ur. 1897!) z synem Stanisławem (ur. 1839!;
XIV). Data urodzenia ostatnich dwóch budzi wątpliwości, bo formalnie rzecz biorąc na
podstawie numerów na drzewie genealogicznym, tj. 159 i 160, tak one wyglądały. Jest to
absurd, bo syn nie mógł urodzić się wcześniej od ojca, czyli Stanisław (ur. 1839) przed
Aleksandrem (ur. 1897). Wspomniany Aleksander powinien urodzić się po 1853 r., kie
dy urodził się jego brat Julian, może w 1859 r., a nie w 1839 [łatwo o pomyłkę cyfr 5 i 3].
Możliwe, że syn Stanisław urodził się w 1897 r.
Następny brat Józefa — Kasper (XII) wydał światu dwóch synów (XIII): Józefa
(ur. 1852) i Ignacego (ur. 1857). Kolejny z braci, Chryzostom miał jednego syna Stani
sława (ur. 1863; XIII), a ostatni z nich, Adam Aleksander — dwóch (XIII): Ignacego
Feliksa (ur. 1857) i Antoniego (ur. 1863).
Kolej na dwóch braci Szymona: Jana i Antoniego (X). Pierwszy z nich zostawił
po sobie syna Karola (XI), ojca czterech synów (XII): Adama Jana (ur. 1810), Adama
(ur. 1812), Antoniego Kazimierza (ur. 1821) i Wincentego Marcina Franciszka (ur. 1823).
Z nich potomstwa doczekali się dwaj ostatni. Antoni Kazimierz spłodził bowiem pięciu
synów (XIII): Juliana (ur. 1853), Józefa (ur. 1856), Konstantego (ur. 1859), Wincente
go Antoniego (ur. 1862) i Piotra Pawła (ur. 1864). Zaś jego brat trójimienny dał światu
czterech synów (XIII): Hieronima (ur. 1849), Józefa (ur. 1852), Piotra (ur. 1854) z sy
nem Kazimierzem (1888; XIV) oraz Józefa (ur. 1863), po raz drugi.
Z kolei wspomniany wyżej Antoni (X) ojcował Janowi (XI) [lakoniczna wzmianka
0 utracie, pewnie dworiaństwa], a ten miał syna Antoniego Stanisława (ur. 1805; XII).
Ów zostawił po sobie trzech synów (XIII): Antoniego Dezyderego (ur. 1833), Michała
(ur. 1835) i Jerzego Jana (ur. 1839).
Drugą, młodszą linię zaczął Piotr (V), ojciec czterech synów (VI): Daniela, Zyg
munta, Stanisława i Mikołaja. Z nich Daniel zostawił po sobie dwóch synów (VII):
Kazimierza i Daniela. Wspomniany Kazimierz spłodził dwóch synów (VIII): Szymo
na i Jakuba, bezpotomnego. Linię prowadził Szymon, ojciec Bartłomieja (IX) i dziad
pięciu wnuków (X): Antoniego (ur. 1779), Wawrzyńca (ur. 1781), Szymona (ur. 1781)
[sprawa niejasna, obaj bracia mają różną datę urodzenia w tym samym roku: 8 stycznia
1 21 czerwca; być może, drugi z nich urodził się jednak w 1791 r.?], Jakuba (ur. 1787)
i Józefa (ur. 1795). Z nich Wawrzyniec ojcował dwóm synom (XI): Pawłowi (ur. 1807)
i Franciszkowi (ur. 1819). Wspomniany Paweł był ojcem trzech synów (XII): Wikto
ra Marcina (ur. 1841), Leonarda (ur. 1842) i Franciszka (ur. 1843), a jego brat Franci
szek— czterech (XII): Józefa Marceliusza (ur. 1845), Jana (ur. 1847), Stefana (ur. 1850)
i Franciszka (ur. 1853).
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Kolejny brat Wawrzyńca, czyli Jakub (X), miał syna Antoniego Jana (ur. 1839: XI),
bezpotomnego. Jego brat Antoni (X) wydał na świat dwóch synów (XI): Dominika
(ur. 1809) i Józefa Jerzego (ur. 1812). Pierwszy z nich zostawił po sobie syna Antoniego
Dominika (ur. 1861; XII), a drugi — dwóch synów (XII): Franciszka (ur. 1843) i Józe
fa (ur. 1850).
Następny z omawianych braci, Szymon (X) ojcował dwóm synom (XI): Wincente
mu (ur. 1828), bezpotomnemu i Marcinowi (ur. 1829), ojcu Jana (ur. 1868; XII). Ostatni
z braci, czylijózef (X) wydał światu dwóch synów (XI): Wincentego (ur. 1841), bezpo
tomnego i Józefa (ur. 1847) z synem Stefanem (XII).
Teraz kolej na potomstwo Zygmunta, brata Daniela (VI). Zostawił on po sobie
syna Jana (VII), który ojcował pięciu synom (VIII): Piotrowi, Zygmuntowi, Jerzemu,
Kazimierzowi i Dawidowi, ostatni trzej nie mieli potomstwa. Z nich Piotr spłodził syna
Piotra (JX), który miał trzech synów (X): Antoniego, Kazimierza i Mateusza. Wspo
mniany Antoni wydał na świat syna Wincentego Onufrego (ur. 1787; XI), ojca Ze
nona (ur. 1819; XII). Jego brat Kazimierz (X) miał także jednego syna — Jana Rafała
(ur. 1790; XI), który ojcował Kazimierzowi Wincentemu (ur. 1829; XII). Ostami z bra
ci, Mateusz (X) spłodził także jednego syna — Dominika Jana (ur. 1784; XI), który
miał jednak dwóch synów (XII): Adama Stefana (ur. 1812) i Wiktora (ur. 1817). Z nich
Adam Stefan miał dwóch synów (XIII): Witolda Ignacego (ur. 1851) z synem Micha
łem (ur. 1888; XIV) oraz Jana (ur. 1859) z trzema synami (XIV): Romanem (ur. 1874),
Stanisławem (ur. 1886) i Janem (ur. 1878). Z kolei jego brat Wiktor (XII) zostawił po
sobie trzech synów (XIII): Felicjana (ur. 1843), Wincentego Franciszka (ur. 1847) i Jana
Józefa (ur. 1856).
Z kolei Zygmunt, brat Piotra (VIII) to ojciec dwóch synów (IX): Michała i Marci
na. Z nich Michał wydał światu syna Józefa (X), ojca czterech synów (XI): Juliana, Jana,
Leona Józefa (ur. 1792) i Mikołaja Klemensa (ur. 1803). Potomstwa doczekał się tylko
Leon Józef, ojciec trzech synów (XII): Ignacego Józefa Kaliksta (ur. 1825), Herkulana
Michała (ur. 1829), bezpotomnego i Cypriana Grzegorza Antoniego (ur. 1833). Z nich
pierwszy wydał na świat trzech synów (XIII): Wojciecha Waleriana Ignacego (ur. 1859),
Jana Wojciecha (ur. 1862) i Tomasza Ignacego (ur. 1888) [tego ostatniego później dopi
sano]. Z kolei jego brat Cyprian Grzegorz Antoni ojcował trzem synom (XIII): Jerze
mu (ur. 1867), Leonowi Piotrowi (ur. 1869) i Stanisławowi (ur. 1874) [tego ostatniego
później dopisano].
Wspomniany wyżej Marcin, brat Michała (IX), powołał do życia czterech synów (X):
Kaspra, Jerzego, Jakuba i Stanisława. Z nich potomstwo miał tylko Jakub, ojciec czterech
synów (XI): Wincentego, Jerzego, Jana, bezpotomnego i Bonawentury. Wspomniany
Wincenty spłodził jednego syna Aleksandra (XII), ojca Jakuba (ur. 1809; XIII).
Jego brat Jerzy (XI) zostawił po sobie dwóch synów (XII): Aleksandra (ur. 1795) z dwo
ma synami (XIII): Marcinem Stanisławem (ur. 1833) i Ignacym (ur. 1842) oraz Gabriela
Józefa (ur. 1797) z czterema synami (XIII): Auktusem [ros. Awkt] Józefem (ur. 1827),
Piotrem Pawłem (ur. 1830) z pięcioma synami (XIV): Aleksandrem (ur. 1859), Stanisła
wem (ur. 1861), Franciszkiem Łukaszem (ur. 1864), Pawłem (ur. 1866) i Janem (1868)
ora Jerzego Wiktoryna i Wiktoryna Nikodema.
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Ostatni z braci — Bonawentura (XI) miał jednego syna — Stanisława (ur. 1845)
[formalnie miał numer 102, który skreślono; odtąd poprawiono numerację o jeden
w górę do końca metryk] [LVIA, F 391—8—2565].
Należy dodać, że tego samego pochodzenia są Bitowtowicze herbu Gryf, którzy
mieszkali również na Żmudzi.
W 1882 r. posiadali oni następujące dobra: Petryki, Pogieszducy [tj. Pogirżducie]
i Kąsy, Drabukszty, Berże—Ryciszki, Wirkie i Balceryszki; przynajmniej niektóre z nich
znajdowały się na Żmudzi, np. Pogirżducie i Drabukszty [Uruski].
Ź r ó d ł a : Akta yardów, T. 2, s. 301, 304, 311, 326; AWAK, T. 25, s. 63, 65; IA, kol. 614; Kojałowicz, No
menclator, s. 36; LVIA, F SA, 14534, k. 453, F 391-8-2565, k. 79 (skany: 000139-140); ODVCA, vyp. 1,
s. 89-38, 139-207; vyp. 2, s. 3-54; vyp. 3, s. 112-218; vyp. 4, k. 273-13; vyp. 5, k. 216-123; Perapis 1528 r ,
s. 165; SG, T. 2, s. 317: Ejdziaty; Vitoldiana, s. 121. L i t e r a t u r a : Boniecki, {dopełnienia, s. 172, 174; Cie
chanowicz, Rody, T. 2, s. 95; LPŻ, T. 1, s. 268: Bytautas, s. 247: Bybartas i T. 2, s. 1028: Tauginas; Uruski,
T. 1, s. 222—223 (Bitowt i Bitowtowicz).

BIWIL
H. BIAŁYNIA
T aryfa 16 67 roku

Biwil Andrzej na miejscu ]ana Piotrowicza Maciejewieża z Umiarów dym 1 szlachecki wpow. meMskim
Biwil Mikołaj z Pipniun dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Biwil Jan z Umiasz w pow. wielońskim zJuryykuplą dym szlachecki 1
Biwil Krzysytof z Paszcz Misytowtów w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: b i- i vil—. O pierwszym
członie już pisano, zob.: Bitowt. Drugi człon łączy się z litewskim villis, czyli „mieć na
dzieję”, „wierzyć” i jest bardzo popularny w antroponimii litewskiej [LPŻ].
Jest to ród z powiatu kowieńskiego z okolicy szlacheckiej Biwile (lit. Bivyliai) nad
Niewiażą, na północny zachód od Kowna. Jeszcze w taryfie województwa trockiego
z 1690 r. notowano „ród Biwilów”, gdzie mieszkali Biwilowie i Stegwilowie.
W taryfach XVII w. notowano ich na Żmudzi w pow. wielońskim, a więc przy gra
nicy z pow. kowieńskim. Zarówno w 1667, jak i 1690 r. spisano 2 rodziny niemające
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Dwie rodziny Biwilów herbu Białynia i Gozdawa zostały wylegitymowane ze szla
chectwa w guberni wileńskiej wiatach 1799, 1805 i 1860.
W 1799 r. wywiedli się Biwilowie herbu Białynia. Ich protoplastą został Włady
sław Biwil, syn Krzysztofa (pokolenie I i II). Prawdopodobnie jego ojciec Krzysztof
został zanotowany w taryfie 1690 r. jako właściciel Roszczów Misztowtów [w pow. wie
lońskim]. Najstarszy dokument pochodzi z 1724 r., kiedy w sądzie grodzkim upickim
wspomniany protoplasta zapisał dobra Wodokty swojemu synowi Franciszkowi (III).
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Tenże w testamencie z 1726 i\, wpisanym do ksiąg grodzkich żmudzkich, zapisał do
bra Biwile Roszczę Lipluny synowi Franciszkowi. Ten ostatni sprzedał dobra Wodokty
w 1770 r. Wiadomo, że miał on trzech synów (IV): Antoniego, Szymona i Stefana. Pierw
szy z nich dał świata dwóch synów (V): Michała (ur. 1796) i Józefa (ur. 1799). Z nich
Michał miał trzech synów (VI): Antoniego (ur. 1828) z synem Teofilem (ur. 1894; VII)
oraz Jana (ur. 1841) i Mikołaja (ur. 1842) z dwoma synami (VII): Adamem (ur. 1882)
ijózefem (ur. 1886).
Z kolei brat Antoniego Szymon (IV) zostawił po sobie dwóch synów (V): Mate
usza (ur. 1806) i Antoniego (ur. 1821) z synem Michałem (ur. 1864; VI) [LVIA, F 391—
8-2565].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—8—2565, к 75; SG, T. 15, cz. 1, s. 160: Biwile; Taryfa woj. trockiego, s. 141. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 95; LPŻ, T. 1, s. 269: Bivylis, T. 2, s. 1210—1211: Vilbutas; Uruski,
T. 1, s. 223.

BIZDUK
P opis 1 6 2 1 roku

Biyduk Wojciech Janowic^ p »«^[tokami] p 0 kopacku koń 1 n>pon>. telsyewskim
Nazwisko rodziny obecnie nie jest notowane. Niemniej jednak w przeszłości było o po
dobnym brzmieniu: Bizdzis, Bizdis, było też jezioro Bizdukas, choć poza Żmudzią [Zinkevicius]. Na Żmudzi notowano Bizduki w XVI w. we włości telszewskiej, w Powardowiu, czyli nad rzeką Wardawą.
Na Żmudzi byli notowani tylko w popisie 1621 r. w pow. telszewskim. Była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
Źródła:

Slovar, s. 23: Bizduki. L i t e r a t u r a : Uprą ir eżerą vardyn as, s. 19: Bizdukas; Zinkevicius, s. 126.

BLEZDENOWICZ (PLAZDENOWICZ)
P opis 16 2 1 roku

Vlaydenoivic-yAngnstyn ~»^[stoikami] /wywajjezdku] koń 1 wpow. iprańskim i medyngiańskim
T aryfa 16 67 roku

Bkydenoińcyjan Jóyefowicp na miejscu Doroty Rymkiewicyowej у Gientl dym 1 szlachecki wpow. telsyewskim
Połączono dane o dwóch rodzinach o podobnym brzmieniu nazwiska. Wprawdzie nie
mieszkali oni w tym samym powiecie, ale odległość między nimi była nieduża, choć
nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą. Za formę podstawową przyjęto nazwisko z ta
ryfy 1667 r.
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Blauzdys lub podobnego. Może być
pochodzenia łotewskiego lub litewskiego od blau-yda, czyli „goleń”, „podudzie” [LPŻ].
Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach.
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Na Żmudzi zanotowano ich w popisie wojskowym 1621 r. w pow. żorańskim i medyngiańskim [spisanych łącznie] i w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 272: Blauzdys.

BLIN O W SKI
P opis 1 6 2 1 roku

Blinowski Andrzej sam po kopacku koń 1 wpow. korspewskim
Nazwisko rodziny jest niejednoznaczne: może być pochodzenia polskiego (szlachta Blinowscy w Małopolsce) lub ruskiego (białoruskiego) od słowa blin, czyli znana potrawa
z naleśników. Wydaje się, że pierwsza możliwość jest bardziej prawdopodobna. Z kolei
druga, nawiązująca do nazwiska Blynas, została uwzględniona przez Z. Zinkeviciusa.
Zachowały się nieliczne wzmianki o Blinowskich w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. W 1596 r. Halszka Wojtiechowna Blinowska pogodziła się z bratem Janem
w sprawie podziału majętności: Poszyle, Dobkiszki i Kołteniany [we włości korszewskiej]. Wspomniany Jan w 1597 r. sprzedał „dworec” Trepy we włości kroskiej.
W XVII w. byli notowani tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. korszewskim.
Była to szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 4, k. 156—134, 290—147. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 276: Blynas; Zinkeyićius,
s. 526: Blynas.

BLIN STRUB
H. ŁABĘDŹ
P opis 16 2 1 roku

Blinstrnb Adam. PiotrowicpMikołaj pucpesĄnSkami] napocfytzóksĄ zpółkonia koń 1 wpow. rosieńskim;
a drugie pół konia Adam Blinstrub trpyma wprpepysku
Blinstrnb Mikołaj p ucpesĄ.nikarni] po kopacku koń 1 w pow. widnklewskim
T aryfa 16 67 roku

Blinstrnb Andrzej [na miejscu] Bałtromieja Piotrowicza Blinstrnba rodzica swego z Wipgirdyspek dym 1
szlachecki w pow. widnklewskimЛепре na miejscu Piotra Bogdanowicza Z Wornoławek potĄęS\ański dym 1
wpow. widnklewskim
Blinstrnb Bogusław, na którego miejscu postał spisany Jakub Pogiński Stanisławomcp Tytowicz £ majętności
Zastawnej z Mongaliszęk (?) dym 1 szlachecki w pow. kroskim. Tenpe Blinstrnb z Towtwiła Bogusław [na
miejscu] Mikołaja Ho/nbickiego pSpaspkiewżcpówpoddjański] dym 1 w pow. widnklewskim
Blinstrub Dawid p Towciwila, na którego miejscu posta/ spisany Stanisław Niemcpewski p Ugian, poniewasp
nie masppodjd] anych dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
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Blinstrub Jan. Billewicpjan Malcher sędpiagrodpki pmujdpki pfolwarku Vodrosienie od Jana BHnstruba i Ro
sieaskich 5 dymów, a pe wsi Żotp i Dojn na ten cpas do pboru rosieńskiego należących 15, ogółem dymów 20
w pow. rosieńskim. Eframowicpowa Rapmusowicpowa Anna na miejscu Samuela Eframowicpa [z] postawnej
majętności Jana BHnstruba Janoni Melcherowi BiUewicpowi sędpiemu grodzkiemu pmujdpkiemu Wiejeńskiej
[na marginesie: s pajdowków] dymy 4 w pow. rosieńskim
Blinstrub Jan у Towdwiła sekretarp królewski, na którego miejscu postał spisany Stanisław Niemcpewski pfolwarku napn>ane\go] Pomituwie podjdjański dym 1 w pow. nńelońskim. Tenpe p majętnośa Widukl Poolsie
p młynem, p karcpmą dymów 24 w pow. widuklewskim
Blinstrub Kapimierp na miejscu rodpica swe\go\ Jana BHnstruba p Mackun dym podjdjański 1 w pow. ejragolskim
Blinstrub Kapimierp p kupli swej od Dawida Margana Uwaynia na miejscu Pacieipa p Pupypodjdjański dym
1 wpow. widuklewskim
Blinstrub Krpysptof dym 1 pastawny od Jerpe\go] Adamkowicpa w pow. kroskim
Blinstrub Krpysptof p WHpgirdówpodĄmski] dym 1 wpow. widuklewskim
Blinstrub p Chrpcpona Kipysptof [na miejscu] Jerpego p Chrpcpona BHnstruba p okolicy Kowlów Mingalów
dym 1 splachecki wpow. widuklewskim. Tenpe [na miejscu] matki swej Krystyny Montwidówny Mikołajowej
Blinstrubowej pPospołtunia dymów 6. Tenpe pmajętnościRowlówpodĄmskie] dymy 3 wpow. widuklewskim
Blinstrub Samuel. Jabłoński Stanisław pastawne i od Samuela BHnstruba dymy 2 pagrodnicpe p majętności
Cpechowa. A [z] sioła Liucpim napinanej, takpe postawnej od Plemborka dymów 12, ogółem wsgytkich dymów
pod{dł\ańskich pagrodnicpych 14 w pow. ejragolskim
Blinstrubowa Jergyna Katarpyna Firlejewna Konarska p Suwortowa podĄański] dym 1 w pow. kroskim.
Tapjako Katarpyna Firlejówna Kanorska [forma błędna, zamiast Konarska] cpeśnikowa nowogródpka
pSujan podĄańskicYĄ dymów 7 w pow. widuklewskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Blinstrub Bogusław p Towtni/a stolnik starodubowski p Widukl i p folwarku Sujan [w Kop. 1: Swiany]
p karcpmą w pow. widuklewskim poddańskich dymów 7
Blinstrub Bogusław sprpedal Janoni Spukspcie imienicpe Trpeciakżspkż w pow. kroskim [dym] /
Blinstrub Dawid Adam cpespnik nitkomierski pimienia Milpowiaty w pow. niduklewskim, trpymającego po
stawnymprawem od Chrpysptofa Giełguda dympoddański 1.
Blinstrub Jakub p Pupów w pow. niduklewskim p kupH od Uwoynia dympoddański 1
Blinstrub Kapimierp pMakunów [w Kop. 1: Mackuny] w pow. ejragolskim i pprpykupli dym splachecki 1
Blinstrub Kapimierp p Witolispek PutrepadeHspek [w Kop. 1: Bitoliszki Putra Zadeliszki] w pow. wi
duklewskim dym splachecki 1
Blinstrub Krpysptof p Rewlów w pow. widuklewskim dymówpoddańskich 4
Blinstrub Piotr p Wiggirdów w pow. widuklewskim dym splachecki 1
Blinstrubowa Katarpyna ndowa p Cpechowa w pow. ejragolskim dym poddański 1
Nazwisko rodziny może być pochodzenia niemieckiego [LPŻ] co jest wątpliwe.
Zdaniem Kojałowicza, „kwitną w Księstwie Żmudzkiem i w pow. kowieńskim”,
pisali się z Towtwiła i byli ludźmi zamożnymi. Wymienił on trzy osoby tego rodu: Jana,
dworzanina JKMci, Adama około 1621 r. i Dawida.
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Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Lawryn
Pietrowicz Blinstmb z żoną Kristiną Kasperowną Bertoszewicz sprzedał „ziemlicę”
Płaktiszka w Poszylach we włości korszewskiej. Dwa lata później sprzedał tamże poło
wę „ziemlicy”.
W 1586 r. Pietr Szymkowicz Blinstrup Olsowski był właścicielem majętności Olsowo we włości widuklewskiej. Miał on brata Kaspra w tej majętności. Ów Kasper
Szymkowicz był nieraz zwany tylko Olsowskim, np. w 1583 r., kiedy sprzedał „dworec”
Poszołtonie i 2 pustosze we włości widuklewskiej. Tenże w 1592 r. wziął w zastaw zie
mię Poszołtonie nad rzeką Szołtonąkoło kościoła „Orżwilskiego”, tj. Erżwiłków (lit.
Erzvilkas) leżących na wschód od Taurogów. Jego syn Adam Kasperjowicz] Olsowski
w 1594 r. darował żonie Ewfamii [Ewfimii] Malcherownie połowę majętności Widukle
nad rzeką Olsą. W roku następnym Juri i Adam Kasperowicze Blinstrubowie pogodzi
li się z jednym bojarem w sprawie gruntu Kagines we włości widuklewskiej. W 1595 r.
Adam Kasperowicz Blinstrub Olsowski kupił majętność Nargiejłojtie w polu Ugianach
we włości ejragolskiej, którą sprzedał dwa lata później. Tenże w 1598 r. kupił majętność
Poszyle we włości widuklewskiej, nad rzekami Olsą i Lawotią. Znów w tym roku kupił
majętność w Małych Palekach we włości widuklewskiej, koło rzeczek Żałupi i Gardupi.
Ciekawa informacja pochodzi z 1588 r. o „diewkie moskowkiej Dorotie”, która
w 1582 r. mieszkała w ziemi pskowskiej i została wzięta do niewoli wraz z kilkunasto
ma poddanymi przez Jurija Blinstruba, który służył w wojsku w chorągwi rotmistrza
Jana Potockiego. Po powrocie do Litwy ów Blinstrub darował ową Dorotę swojej sio
strze Hannie Rodowiczowej, od której próbowała ona uciec. Tenże spisał testament
w 1598 r., zapisując majętność Widukle we włości rosieńskiej [raczej widuklewskiej] żo
nie i dzieciom.
W 1599 r. Sebestian Pietrowicz Blinstrub sprzedał część majętności w Blinstrubach i w Dojniach we włości widuklewskiej. W 1599 r. Krisztof Mikołajewicz Blinstrub
zastawił żonie Dorotie Stanisławowicz połowę majętności Blinstruby we włości wi
duklewskiej. W 1600 r. Szymon Pietrowicz Blinstrub sprzedał bratu Stanisławowi ma
jętność w Poszołtuniu w tej włości.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują nas głównie o dwóch braciach,
synach Szymona: Piotrze i Kasprze. Obaj byli związani z dobrami we włości widuklew
skiej: w Poszołtuniach, Olsowie (Widuklach) i Blinstrubach. Z nich Piotr miał przynaj
mniej dwóch synów: Szymona i Stanisława, a może i dalszych dwóch Piotrowiczów:
Sebestiana i Lawryna. Z kolei Kasper miał także dwóch synów: Jurija i Adama. Z nich
Juri, czyli Jerzy Blinstrub, jest najpewniej tożsamy z żołnierzem, uczestnikiem wyprawy
pskowskiej z lat 1581—1582, służącym pod dowództwem Jana Potockiego (ok. 1552—
1611), rotmistrza chorągwi husarskiej, zasłużonego polskiego dowódcy kresów ukraiń
skich, a więc w armii koronnej, nie litewskiej. Zmarł on najpewniej w 1598 r. Jego brat
Adam kontynuował główną linię rodziny, o czym niżej będzie mowa.
Należy dodać, że wspomniane Blinstruby we włości widuklewskiej to dwór zna
ny ze źródeł XVI—
wiecznych, położony nad rzeką Olsą. To późniejsze Blinstrubiszki
(lit. Blinstrubiśkiai), na południowy wschód od Widukli, przy tym miasteczku. Niemniej
jednak początkowo były to dobra Widukle Olsowo; drugi człon tej nazwy pochodził od
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rzeki Olsy (lit. Alsa), lewego dopływu Szeszuwy. Blinstrubiszki należały do Blinstrubów
do 1. połowy XVIII w., kiedy przeszły do Uwoyniów, Burbów i Janczewskich. Ci ostat
ni byli właścicielami Blinstrubiszek od połowy XIX w. do tragicznego końca w czasie
II wojny światowej [Aftanazy].
W tym czasie Blinstrubowie byli kalwinami: Adam był patronem zborów kalwiń
skich w Szydłowie i Rosieniach w 1631 r., a Jerzy, dworzanin królewski, był pisarzem sy
nodu Jednoty Litewskiej w 1631 r. \Akta synodówprowincjonalnych].
W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwóch Blinstrubów: Adama w pow. rosieńskim i Mikołaja w widuklewskim. W 1648 r. Jan, Jerzy, Mojżesz i Dawid podpisali
elekcję króla polskiego Jana Kazimierza. Podczas Potopu w 1655 r. zanotowano pięciu
Blinstrubów, którzy podpisali unię kiejdańskąze Szwedami: Jana, Jerzego, cześnika no
wogródzkiego, Dawida, Samuela i Samuela Mojżesza; ten ostatni został określony jako
„obywatel powiatu kowieńskiego” [nie mieszkał więc na Żmudzi], W tym czasie zano
towano jeszcze dwóch Blinstrubów, poruczników pow. widuklewskiego: Stanisława Ka
zimierza i Krzysztofa, którzy uczestniczyli w wyprawie pospolitego ruszenia szlachty
żmudzkiej na Birże w 1656 r. i oblegali to miasto, zajęte przez Szwedów [Tyla].
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano około 12 rodzin; ich ścisłe ustalenie jest wła
ściwie niemożliwe. Mieszkali oni często w kilku powiatach, głównie jednak tradycyj
nie w widuklewskim: w Widuklu Poolsiach (późniejsze Blinstrubiszki), Wizgirdyszkach
(Wizgirdach) i Rowlach. Byli także w pow. ejragolskim (Ugiany), kroskim oraz pojedyn
czo w rosieńskim i wielońskim. Zwraca uwagę zamożność tej rodziny: nie notowano tu
w ogóle dymów szlacheckich, najczęściej posiadali po kilka dymów poddańskich, w kil
ku przypadkach było to: 14, 20 i 24 dymy. To już zamożna szlachta.
W taryfie z 1690 r. spisano najpewniej 8 rodzin: dwa wpisy o Bogusławie Blinstrubie dotyczą zapewne jednej osoby. Z nich prawie wszyscy mieszkali w pow. wi
duklewskim, w tym w Widuklach, tak związanych z tą rodziną. Pozostali dwaj mieszkali
w pow. ejragolskim. Zwraca uwagę, że tylko 3 osoby nie miały poddanych. Pozostałych
pięciu miało od jednego do siedmiu poddanych. Było to stosunkowo niemało jak na
Żmudź. Najbogatszym z nich był Bogusław (Jan Bogusław), który w sumie miał zapew
ne 8 dymów chłopskich. Był on stolnikiem starodubowskim w latach 1676-1685. Byl
on synem Jerzego. Osobno trzeba jeszcze wymienić Dawida Adama Blinstruba, który
był cześnikiem wiłkomierskim przynajmniej w latach 1690—1693. Ożenił się z Elżbietą
Uwoyn. Z kolei Krzysztof, właściciel Rowli w 1690 r., był notowany już w 1680 r., kiedy
oskarżył Zuzannę Slechiniowąo czary, m. in. „zczarowała na śmierć” jego córkę Teofilę
Blinstrubiankę \Raganit teismaĄ.
Z 1740 r. pochodzi testament Władysława Krzysztofowicza Blinstruba, właścicie
la dóbr ojczystych Rowie Numgole Winiki alias Powidukle w pow, widuklewskim. Miał
jeszcze dobra nabyte Rymszyszki Bawię Bernatyszki Dowiatyszki zwane Wokoli i Motejsze w pow. pojurskim. Jego ojcem byl Krzysztof Mikołajewicz Blinstrub, miał dwóch
braci: Stanisława i Franciszka, księdza. Z żony Heleny z Motowiczów spłodził trzech
synów: Krzysztofa, Antoniego i Jana [LVIA, F SA], W sumie poznajemy cztery poko
lenia tej rodziny: 1. Mikołaj. 2. Krzysztof. 3. Władysław, Stanisław i Franciszek. 4. Trzej
synowie Władysława. Z nich w taryfach XVII w. notowano Krzysztofa Blinstruba, wła
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

BLINSTRUB

215

ściciela Rowlów (Rewlów) w latach 1667 i 1690. W 1667 r. była jeszcze wzmianka o jego
matce (ojciec pewnie już nie żył) Krystynie Montwidównie Mikołajowej Blinstrubowej. Można dodać, że w pow. widuklewskim Blinstrubów notowano już w 2. połowie
XVI w., potem w popisie 1621 r.
Zdaniem Jana Ciechanowicza był to „zamożny i wpływowy ród polski, mający roz
ległe dobrana Żmudzi, szczególnie w pow. rosieńskim” [niewątpliwie chodzi о XIX w.].
Rodzina pochodziła ze Śląska według rodzinnej tradycji [Uruski], co trudno skomen
tować. Sami pisali się „z Towtwiłła” [Konarski: Słowtwiłł] lub „z Chrzczona” [forma
rzadziej używana, np. w taryfie 1667 r.], od których mieli pochodzić. Na Żmudzi zo
stali zanotowani w 1621, kiedy spisano Adama Blinstruba (pokolenie I). Najpewniej
był to ziemianin żmudzki, kalwin i właściciel majątku Widukle w pow. telszewskim [tak
w PSB: miejscowość ta leżała w pow. widuklewskim], który był notowany w aktach
ziemskich żmudzkich XVI w. jako Adam Kasperowicz Blinstrub. Wydał on na świat
czterech synów (II): Jerzego, Jana, Samuela i Dawida. Najbardziej znany z nich Jerzy,
który ma biogram w „Polskim Słowniku Biograficznym”, byl działaczem kalwińskim, dwo
rzaninem królewskim (w 1644 r. podpisał się jako sekretarz JKMci) i posłem do króla
Władysława IV w 1644 r. Wspomniany Jan był również dworzaninem królewskim (se
kretarz JKMci) i fundatorem murowanej kaplicy zborowej w Widuklach w 1645 r. Byl
łowczym żmudzkim w latach 1652—1669. Ożenił się dwukrotnie z: Halszką Szwykowską (1 v. Massalska) i Anną Małgorzatą Brynkówna (2.v. Mikołajowa Górska, ciwunowa
twerska). Z kolei Dawid i Samuel byli elektorami króla Jana Kazimierza z 1648 i pod
pisali akt unii litewsko—szwedzkiej w Kiejdanach w październiku 1655 r. Z nich Dawid
był żonaty z Krystyną Augustynówną Piłsudską, z którą miał córkę Zofię. Zaś Samu
el (też Mojżesz Samuel) był żonaty z Zofią (Katarzyną Zofią) Janowną Golimont (też
Golmont). W 1656 r. otrzymał wieś Polepie w trakcie (pow.) ejragolskim od Teodora
Lackiego, marszałka nadwornego litewskiego. Był on wojskim witebskim ok. 1670 r.,
zm. po 1672. W 1653 r. toczył spór o dobra Pojoście w pow upickim.
W późniejszym czasie synowie Samuela (III): Teodor i Karol Adam byli związani wła
śnie z tymi dobrami, przenieśli się więc ze Żmudzi do pow upickiego. Z nich Teodor był
kolejno: oboźnym upickim w latach 1683—1718, oboźnym wiłkomierskim w 1688 i ko
wieńskim w 1697—1700, potem wojskim upickim w 1700 i smoleńskim w 1718 (zm. po
27 VI 1727). Był elektorem króla polskiego Augusta II w 1697 r. Miał syna Jerzego (IV),
wzmiankowanego w 1728 r. Zaś Karol Adam (III) był wojskim witebskim w 1678 i ko
wieńskim w 1695 (zm. 1698). Był dwukrotnie żonaty z: Heleną Budrewicz (wdowąpo Sa
muelu Gintowt—Dziewialtowskim) i z Elżbietą Rüssel. Miał pięciu synów (IV): Jana Moj
żesza, Aleksandra, Bohdana, Karola i Wilhelma [Konarski: Wilhelm Teodor, ochrzczony
1695], którym zapisał Pojoście oraz dwie córki [Boniecki, \J-~ipelnieniĄ.
Trochę inną genealogię przedstawili badacze litewscy w monografii Widukli, a ści
ślej — rodowych Blinstrubiszek. Od końca XVI do połowy XVIII w. do Blinstrubów
należał dwór Blinstrubiszki, o którym była już mowa. Pierwszym, który kupił tu dobra,
byl Kasper (pokolenie I). Jego syn Adam (II) dokonał dalszych zakupów i powiększył
dobra dworu Widukle Poalsie [nie Poolsie jak wcześniej] w 1601 r. Ożenił się z Eufemią
„Stirnelyte” [współczesna forma litewska, trudno ją rozszyfrować, może: StyrnelówDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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na], z którą spłodził czterech synów (III): Jerzego, Jana, Dawida i Samuela. Z nich Jerzy
studiował w Marburgu (wpisany w 1615 r.) i Frankfurcie nad Odrą (wpisany w 1621)
i wrócił jako protestant. Jest najbardziej znanym przedstawicielem tego rodu w XVII w.
W 1648 r. był sekretarzem królewskim, potem dworzaninem. Ożenił się z Krystyną Firlejówną Konarską [wzmiankowana jeszcze w taryfie 1667 r\], z którą spłodził dwóch
synów (IV): Jana i Bogusława oraz cztery córki: Krystynę, żonę Odachowskiego, Po
tencję, żonę Uwoynia, Dorotę, również żonę Uwoynia i Joannę, żonę Dowgiały. W cza
sie Potopu w 1655 r. przeszedł na służbę króla szwedzkiego. Po ojcu przejął dobra
Widukle Poalsie, później nazwane Blinstrubiszkami. Z synów Jerzego: Jan (IV) miał
jednego syna Michała (V), który nie zostawił potomstwa, a Bogusław (IV) miał syna
Jerzego (zm. 1736; V). Wtedy Karol i „Może” [tj. Mojżesz] sprzedali Blinstrubiszki
Uwoyniom. Zanim jednak tak się stało wspomniany przed chwiląjerzy, syn Bogusława,
ostatni właściciel Blinstrubiszek, ożenił się z Heleną Uwoynówną Billewiczową, marszałkową upieką, właścicielką Podrosieni. Ów Jerzy był stolnikiem inflanckim i w ogóle
barwną postacią [I 7dukle, s. 787—790].
Z kolei Jan (III) ożenił się z Heleną „Vainiotaite”, tj. z Wojniatówną [inaczej Bo
niecki]. Posiadał część dworu Widukle Poalsie i pół folwarku „Paszetuliai” [Paszetule].
Był sekretarzem królewskim i deputatem żmudzkim. W 1645 r. fundował kaplicę ewan
gelicką w swoim dworze i uposażył miejscowego duchownego. Kaplicę miał dokończyć
jego brat Jerzy, a jeden z jego potomków zburzył jąw 1713 r., pewnie jako gorliwy kato
lik. Jan Blinstrub był trzykrotnie żonaty, ale nie miał synów, tylko dwie córki (IV): Kry
styna wyszła za Odachowskiego (lit. Adakauskiene), a Marianna za Niemczewskiego.
Swoje dobra zapisał bratankom: Janowi i Bogusławowi, synom Jerzego.
Kolejny brat to Samuel (III), deputat kowieński, podpisał unię kiejdańskąw 1655 r.
Ożenił się dwukrotnie: z „Zoltaite—Parcevskiene” [tj. pewnie Żołpówną Parczewską],
dziedziczącą część dworu Kulwieńskiego [I 7ditklĄ lub z Katarzyną Golimont [Boniec
ki; ML. Ks. wpisów 131] i z Alszką [Halszką] Wizgirdówną, marszałkówną kowieńską,
wdową Beynarową, która wniosła mu trzy dwory: Poniewcze w pow. kowieńskim, Pojoście w upickim i Poszawsze na Żmudzi. Po ojcu miał jeszcze część folwarku Paszetule.
Miał dwóch synów (IV): Teodora i Karola Adama. Pierwszy ożenił się z Felicjanną Ciechanowiczówną. Był oboźnym upickim, deputowanym i woźnym smoleńskim (1719). Po
ojcu dziedziczył Pojoście, które sprzedał. W pow. wiłkomierskim posiadał jeszcze Ucianę
i „Diczionys” (?). Jego brat Karol Adam ożenił się z Heleną Budrewiczówną [Boniecki
zanotował jeszcze drugą żonę], z którą spłodził trzech synów (V): Bogdana, Karola [Ko
narski: Karol Andrzej, ochrzczony w 1682] i „Mozę” [tj. Mojżesza]. Z nich Bogdan, dzie
dzic Kulwy Podleszczyzny Wincentyszek, podarował franciszkanom w Kownie różne in
strumenty muzyczne. Pewnie nie był już kalwinem, lecz dokonał konwersji na katolicyzm.
Ostatni z braci, Dawid (III) odziedziczył po ojcu dwór Ugiany. Ożenił się z Hal
szką Szwykowską [Boniecki pominął ją], z którą miał dwóch synów (IV): Stefana, póź
niej zabitego i Dawida oraz ponownie z Krystyną Piłsudską (testament z 1646 r.), która
dała mu córkę Zofię. Dawid ojciec podpisał unię kiejdańskąw 1655 r. Zmarł wcześnie,
a jego syn Dawid (IV) objął Ugiany w 1665 r., osiągając pełnoletność. Miał on synajana
Karola (V) [I 7duklĄ.
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Z innych, utytułowanych na Żmudzi Blinstrubów należy jeszcze wymienić. Jan
był porucznikiem pow. widuklewskiego [pospolitego ruszenia szlachty] w konfederacji
1704 r. Pewnie w 1698 r. byl mostowniczym żmudzkim. W 1786 r. rotmistrzem pow.
rosieńskiego byl Norbert, który byl elektorem króla polskiego Stanisława Augusta Po
niatowskiego w 1764 r. Tenże został cześnikiem rosieńskim w 1794 r. w czasie powsta
nia kościuszkowskiego. Do tego trzeba dodać Józefa, skarbnika inflanckiego w 1790 r.,
mieszkającego najpewniej na Żmudzi [AWAK].
Oprócz tego pięciu Blinstrubów pełniło funkcje deputata do Trybunału Głów
nego ze Żmudzi: Adam w latach 1595, 1602 i 1621; drugi Adam (?) w 1637; Jan, se
kretarz królewski, w latach 1640 i 1655; Jerzy w 1630, 1636 i 1654 i inny Jerzy, starosta
saski [dawne wójtostwo w starostwie wielońskim w pow. wielońskim ze 189. dymami
w 1667 r.], w 1701.
Blinstrubowie byli elektorami królów polskich w Warszawie. W 1648 r. elekto
rami Jana Kazimierza było czterech członków tej rodziny: Jerzy sekretarz i dworza
nin królewski, Jan dworzanin, Dawid i Mojżesz. W następnej elekcji, czyli ostatniej już
w 1764 r., kiedy królem wybrano Stanisława Augusta Poniatowskiego, uczestniczył tyl
ko Norbert Blinstrub.
W sumie była to nie tylko szlachta zamożna, ale i utytułowana, aktywna w życiu
publicznym Żmudzi.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach
1851—1863 (41 osób) i 1849—1866 (35 osób) [Uruski] oraz w 1798 i 1844 r. [Uetums bajorti palikitoniaĄ.
W 1798 r. wywiedli się Blinstrubowie herbu Łabędź. Ich protoplastą był Jan Blin
strub (pokolenie I), sekretarz królewski, który w 1667 r. otrzymał nadanie trzech wsi:
Nowa[j]cie, Kudajcie i Kadery. Były to dobra królewskie leżące w pow. szawdowskim.
W 1681 r. tenże posiadał dobra Puże [w pow. widuklewskim]. Był on ojcem trzech sy
nów (II): Bartłomieja, Józefa i Piotra, którzy zapoczątkowali trzy linie tej rodziny. Pierw
szą, najstarsząpoprowadzil Bartłomiej jako ojciec pięciu synów (III): Jerzego i Michała,
bezpotomnych, Franciszka, Piotra i Józefa, także bezpotomnego. Linię rodziny konty
nuowali więc dwaj bracia: Franciszek i Piotr. Pierwszy z nich zostawił po sobie trzech
synów (IV): Leona Ksawerego (ur. 1820), Wincentego Dominika (ur. 1823) i Józefa To
masza (ur. 1826), ostatni dwaj nie mieli potomstwa. Linię prowadził więc Leon Ksawery
jako ojciec dwóch synów (V): Klemensa Feliksa (ur. 1848) i Bolesława (ur. 1850).
Natomiast drugi z braci, Piotr (III) powołał do życia czterech synów (IV): Mate
usza (ur. 1809), Jana (ur. 1811), Stanisława (ur. 1813) i Jerzego [ros. Gieorgij] (ur. 1815).
Z nich potomstwo mieli dwaj bracia: Jan i Stanisław. Pierwszy z nich spłodził trzech sy
nów (V): Jana (ur. 1842), Ignacego (ur. 1848) i Józefa (ur. 1859). Z nich potomstwo miał
Jan jako ojciec trzech synów (VI): Antoniego, Jana i Stanisława.
Z kolei brat Jana, czyli Stanisław (IV), ojcował czterem synom (V): Dominiko
wi (ur. 1835) z synem Mikołajem (ur. 1873; VI) oraz Jerzemu (ur. 1837), Stanisławowi
(ur. 1842) i Julianowi (ur. 1847).
Druga, średnia linia pochodzi od Józefa (II), który zostawił po sobie dwóch sy
nów (III): Ignacego, bezpotomnego i Tadeusza. Ten ostatni spłodził czterech sy
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nów (IV): Franciszka, Jana, Józefa i Mikołaja. Pierwszy z nich wydał na świat pięciu
synów (V): Tomasza Wincentego (ur. 1794), Grzegorza Józefa (ur. 1796), bezpotom
nego, Teodora Beniamina (ur. 1798), Onufrego Barnabę (ur. 1800) i Szymona Jerzego
(ur. 1846) [sic; pewnie chodzi o 1806 lub 1816 r.?]. Większość z nich miała potomstwo.
Tomasz Wincenty ojcował dwóm synom (VI): Leonowi Adamowi (ur. 1821) i Tomaszo
wi (ur. 1828). Obaj mieli potomstwo (VII): pierwszy był ojcem Józefa (ur. 1860), a drugi
— Stanisława Antoniego (ur. 1866).
Z kolei brat wyżej wymienionego — Teodor Beniamin (V) wydał na świat dwóch
synów (VI): bliźniaków Józefa i Franciszka (ur. 1832). Obaj mieli potomstwo (VII):
pierwszy spłodził dwóch synów: Jana (ur. 1861) i Kazimierza (ur. 1867),adrugi — miał
ich czterech: Benedykta (ur. 1853), Antoniego (ur. 1859), Aleksandra (ur. 1862) i Jaku
ba (ur. 1865).
Następny z braci, Onufry Barnaba (V) był ojcem Józefa (ur. 1851; VI), który z kolei
ojcował dwóm synom (VII). Józefowi (ur. 1881?) i Władysławowi (ur. 1885). Wreszcie
jego brat Szymon Jerzy (V) miał trzech synów (VI): Bronisława Konstantego (ur. 1857),
Józefa (ur. 1860) i Bolesława Tymoteusza (ur. 1862). Ten pierwszy zostawił po sobie
syna Wacława (ur. 1888; VII), a jego brat Józef — dwóch synów (VII): Stanisława
(ur. 1890) i Rudolfa (ur. 1895).
Brat Franciszka — Jan (IV) zostawił po sobie dwóch synów (V): Kazimierza
(ur. 1812) i Joachima Wiktoryna (ur. 1817), bezpotomnego. Pierwszy z nich był ojcem
Ignacego Rocha (ur. 1838; VI), który powołał do życia dwóch synów (VII): Bronisława
Piotra (ur. 1891) i Witolda Aleksandra (ur. 1894).
Kolejny brat Józef (IV) miał syna (V): Teodora Benedykta (ur. 1809), ojca dwóch
synów (VI): Lucjana Antoniego (ur. 1838), bezpotomnego i Franciszka Hilarego
(ur. 1840). Ten ostatni spłodził czterech synów (VII): Stanisława (ur. 1866), Ignace
go Teodora (ur. 1868), Jana Bolesława (ur. 1874) i Teodora Franciszka (ur. 1876). Bliżej
0 tej linii zob. niżej.
Z kolei brat Mikołaj (IV) — wydał na świat dwóch synów (V): Władysława
(ur. 1805) i Romualda Michała (ur. 1807). Pierwszy powołał do życia pięciu synów (VI):
Kazimierza (ur. 1834), Józefa (ur. 1837), Aleksandra (ur. 1840), Jerzego (ur. 1849) i Fe
liksa (ur. 1854). Z wymienionych Kazimierz miał syna Józefa (ur. 1886; VII); jego brat
Józef — trzech synów (VII): Stanisława (ur. 1872), Antoniego (1869) i [później dopi
sanego] Franciszka (ur. 1885); Aleksander — dwóch synów (VII): Salomona (ur. 1863)
1 Adolfa (ur. 1866); Jerzy — dwóch (VII): Aleksandra (ur. 1873) i Józefa (ur. 1876) oraz
Feliks — także dwóch (VII): Wincentego (ur. 1876) i Wacława (ur. 1879).
Trzecia, najmłodsza linia pochodzi od Piotra (II), który w 1756 r. posiadał do
bra Pokłonie Niesokotyszki Gadszyszki. Tenże w 1789 r. zapisał te dobra synowi Jó 
zefowi (III), a drugiemu Andrzejowi — pewną sumę pieniędzy. Pierwszy z nich miał
trzech synów (IV): Mateusza Bernarda (ur. 1780), Stanisława (ur. 1783) i Wincentego
(ur. 1787). Z nich Mateusz Bernard spłodził czterech synów (V): Szymona Tadeusza
(ur. 1804), Michała Stanisława (ur. 1818), Polikarpa Józefa (ur. 1821) i Wincentego Ty
moteusza [ros. Timofiej] (ur. 1833). Z nich potomstwo mieli dwaj bracia: Szymon Ta
deusz dał życie czterem synom (VI): Anzelmowi (ur. 1827), Onufremu Bonifacemu
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(ur. 1845), Adamowi (ur. 1847) i Adolfowi Marcinowi (ur. 1850); jego brat Polikarp Jó 
zef (V) miał syna Benedykta (ur. 1856; VI), ojca Piotra (ur. 1887; VII).
Teraz kolejny brat Mateusza Bernarda (IV), czyli Wincenty, który wydał na świat
trzech synów (V): Mateusza Ludwika (ur. 1831), Józefa (ur. 1843) i Ignacego (ur. 1818),
bezpotomnych. Wątpliwości budzi data urodzenia tego ostatniego: albo to pomyłka
(może chodzi o 1848 r.?), albo powinien być wymieniony na początku jako pierworodny?
Trzeci z braci, Stanisław (IV) miał syna Józefa Agatona (ur. 1849; V) [niemożli
wa data urodzenia, zob. daty urodzenia jego synów. Może chodzi o 1819 r.?], ojca pię
ciorga dzieci (VI): Józefa Telesfora (ur. 1847), Bolesława Jakuba (ur. 1850) [wzmianka
o utracie dworiaństwa], Teodory (ur. 1859), Teofila (ur. 1860) i Aleksandra Marcelego
(ur. 1863).
Z kolei brat Józefa — Andrzej (III) wydal na świat trzech synów (IV): Józe
fa Piotra i bezpotomnych: Piotra Józefa (ur. 1798) i Wincentego Ruperta. Linię
dalej prowadził Jó zef Piotr jako ojciec pięciu synów (V): Adama (ur. 1852), Józe
fa (ur. 1854), Sylwestra (ur. 1863), Teodora (ur. 1866) i Władysława (ur. 1821) [sic;
może jednak chodzi o 1871 r., sądząc po kolejności wymienionych dzieci?] [LVIA,
F 391-8-2565 k. 87].
Wymieniony wyżej w pokoleniu VII Władysław Blinstrub (ur. 1882) to zapewne
Władysław Blinstrub (1885—1969), komandor porucznik Marynarki Wojennej w Pol
sce. W 1906 r. wstąpił do Marynarki Wojennej w Rosji. W czasie I wojny światowej
służył we Flocie Bałtyckiej. W 1919 r. przybył do Polski i wstąpił do Marynarki Wo
jennej w wolnej Polsce. Byl dowódcą Flotylli Pińskiej w latach 1924—1927 w Pińsku,
kiedy został przeniesiony w stan spoczynku, pewnie wskutek konsekwencji zamachu
majowego w 1926 r. Następnie przeniósł się do Torunia, pracował w Lidze Żeglugi
Polskiej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Lublina, gdzie zmarł [Kadry morskie
Rzeczypospolitej.
Również w 1798 r. wywiedli się Blinstrubowie, bez podania herbu. Ich protopla
stą był Mikołaj Blinstrub (pokolenie I). Najstarszy dokument pochodzi z 1637 r., kie
dy wspomniany protoplasta posiadał dobra Dudiszki. Jego syn Krzysztof (II) posia
dał dobra Rewie w 1654 r. Z kolei syn tego ostatniego, czyli Władysław Blinstrub (III)
w swoim testamencie z 1740 r. posiadał również te dobra. Miał on syna Jana (IV),
a ten syna Stanisława (V). Ten ostatni posiadał trzecią część wspomnianych dóbr, którą
sprzedał w 1776 r. Byl ojcem dwóch synów (VI): Wincentego (ur. 1773) z synem An
tonim Wincentym (ur. 1802; VII) i Dominika Stanisława (ur. 1793). Ten ostatni spło
dził czterech synów (VII): Tomasza (ur. 1822), Hilarego Aleksandra (ur. 1833), Józefa
(ur. 1837) i Edwarda (ur. 1849). Linię kontynuował wspomniany Józef, ojciec Jana Sta
nisława (ur. 1875; VIII) oraz dziad (IX): Leona (ur. 1896), Stanisława (ur. 1901) i Wła
dysława (ur. 1903) [LATA, F 391-8-2565 k. 85].
Linia rodziny pochodząca od Franciszka Hilarego Blinstruba (ur. 1840; VI) z oko
licy szlacheckiej Kazbaryny (obecnie po lit. Kasbarynai) w pow. rosieńskim w parafii
botockiej została opisana w Uetiwos bajontpalikuoniai. Miał on syna Teodora Franciszka
(1876—1946). Był pisarzem i służył na kolei w rejonie Taurogów. Jego synem był Stani
sław (Stanislovas) (1905—1946), urzędnik służby celnej i księgowy na Litwie w okresie
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międzywojnia. Jego synem jest Stanislovas Algimantas Blinstmbas (ur. 1935), wykła
dowca wychowania fizycznego.
Ź r ó d ł a : Akta synodów prowincjonalnych, passim; Akta pjapdów, T. 2, s. 301, 320, 321, 336; AWAK, T. 24,
s. 181; Deputaci, T. 1, s. 95, 117, 172, 222, 232, 281, 200, 219, 278, T. 2, s. 42; Elektorzy 1648, 1764 r.; Kojałowicz, Nomenclator; s. 36; Konarski, s. 19; Konfederacja 1704 r\, s. 713; LVIA, F 391—8—2565 k. 85; 87 (skan
00152), F SA 14534, k. 736; ML, Księga wpisów nr1 31, s. 205 nr 704, s. 279 nr 896—897; ODVCA, vyp. 1, s. 32—
85, 123-323, 182-18, 197-55; vyp. 2, s. 23-119; vyp. 3, s. 36-8, 114-261; 123M02 i 403; vyp. 4 k. 119-75,
224-154, 273-10; vyp. 5, к. 74-41, 108-300, 118-383, 144-180, 235—46; Ruganą teismai, s. 303n.; SG, T. 3,
s. 921: Kazbaryny; Slovar, s. 25: Blinstruby; Spis synodów, s. VII; Taryfa woj. trockiego, s. 184: Teodor; Urpgdnicy inflanccy, s. 159 nr 1683; Urzędnicy: woj. trockie, s. 483 nr 3590, s. 540 nr 4044, s. 449 nr 3290; Urzędnicy:
woj. wileńskie, s. 412 nr 3017: Dawid Adam; Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 223, nr 1652 (Teodor), s. 313, nr
2439 (Bogusław); LTrzędnicy żmudzcy, nr 713, 819, 1429; Tidukle, s. 787—790. L i t e r a t u r a : Aftanazy, T. 3,
s. 197; Boniecki, T. 1, s. 276 i Uzupełnienia, s. 174—175; Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 96; tenże, Suplement, s. 43;
LI, s. 234, 240 (Samuel); Kadry morskie Rzeczypospolitej, T. 2, s. 309; Lietuvos bajotąpalikuoniai, s. 64—65; LPŻ, T. 1,
s. 277: Blinstrubas; PSB, T. 2, s. 122—123: Blinstmb Jerzy; Tyla, Żemaitija, s. 104; Uruski, T. 1, s. 226.

BLUMBERK (BLOMBERG)
T aryfa 16 67 roku

Blumberk Karol p majętności swej pastawnej Kurtowiany lejącej na miejscu Piotra Skowdwila p młynem,
pkarcpmąpoĄćł\ańskich [dymów] 56 wpow. berpańskim
Nazwisko rodziny jest pochodzenia niejasnego. W Kurlandii notowano ich od 1442 r.
[Janicki], Blumbergowie byli także w Prusach Zachodnich [Ledebur],
Jest to „dawna rodzina niemiecka”, osiadła w Inflantach. W końcu XVII w. byli no
towani w pow. upickim województwa trockiego i w pow. wiłkomierskim woj. wileńskie
go. Na Żmudzi notowano dwie panny Blombergówny (Blumbergówny), które wyszły
za mąż za Chryzostoma Górskiego i Jerzego Wołłowicza. Po 1664 r. notowano jesz
cze Mikołaja Blomberga, który byl zarządcą dóbr Szweksznie Denhoffów. Rzekomo byl
podstolim telszewskim, co jest niemożliwe, bo tytuł ten powstał dopiero w 2. połowie
XVIII w. Raczej chodzi o dzierżawcę, czy namiestnika, telszewskiego w tamtejszym sta
rostwie. W każdym razie ów Blomberg był bardzo surowy dla poddanych [Svekśna\.
ź r ó d ł a : Taryfa woj. trockiego, s. 177, 179; Taryfa woj. wileńskiego, s. 244 i in.; Taryfa Żmudzi 1690 z,
s. 79, 91. L i t e r a t u r a : Janicki, Kurlandia, s. 771; Ledebur, Bd 1 s. 73; LPŻ, T. 1, s. 279: Bliumbergas;
Srekina, s. 94 (Blomberg).

BLAWDZIEWICZ
T aryfa 16 67 roku

Bławdpiewna Kataryna, na której miejscu postał spisany Woydyl J ery pjanowdowa, miespkający i p nabycia
kupnymprawem od Krpysptofa Golgonfa, prpy/ącpyws-py do swojejpodał dym 1 splachecki wpow. korspewskim
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego, od litewskiego blauzda, czyli podu
dzie, albo blapdeti, czyli „trząść się”, „drżeć”, „dygotać” itp. [LPŻ].
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Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. korszewskim, bez
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. wylegitymowali sie ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem Pomian.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 272—273: Blauzdys, Blazdauskis; ( niski, T. 1, s. 229.

BŁUS (BŁUŚ)
H. KOŚCIESZA
T aryfa 16 67 roku

Plus Jan. Pas^kof Krzysztof z majętności aądownej od Michała Piotrowicza Gilwicye albo Plusisyki na miej
scu Jana Musia 5 dymów w pow. berfańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Plus Stanislaw z Gilwicz w pow. berfańskim dympoddański 1
Nazwisko rodziny najpewniej pochodzi od litewskiego blusius, czyli osoba mająca
wiele pcheł; mały, slaby człowiek itp. [LPŻ]. Krótko Z. Zinkevicius łączył to nazwi
sko z pchłą.
Zdaniem Kojałowicza, mieszkali na Żmudzi i w pow. upickim, używali herbu Kościesza z podwójnym krzyżem. Wymienił dwie osoby: Zachariasza około 1621 r. i Wła
dysława, „późniejszego od niego”.
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć tylko wyjątko
wo. W 1590 r. Juri Bałtromiejewicz Bluś z siostrami Hanną i Barbarą i ich mężami pozwa
li Burbów o służbę ludzi w polu Poszylskim i o ziemię Dopkiszki w Kiławie [we włości
korszewskiej]. Druga i ostatnia wzmianka dotyczy Jurija i Zachariasza Sebestianowiczów
Blusów, którzy sprzedali swemu „diadi” Mikołajowi Janowiczowi Wołodkiewiczowi część
majętności Bordze we włości korszewskiej i Rukszniszki w widuklewskiej.
Rodzina była notowana w pow. upickim, wilkomierskim i oszmiańskim. Szcze
gólnie liczni byli w pow upickim, gdzie piastowali lokalne urzędy i byli wzmiankowani
w aktach ziemskich. Niemniej jednak Bogusław Leon Ilbut z Olechna Bluś był zwią
zany ze Żmudzią. Nie wiadomo, jaki jest jego związek z wymienionym w taryfie dy
mów Żmudzi z 1690 r. Stanisławem Blusiem. W iatach 1694—1701 Bogusław Leon Bluś
był krajczym żmudzkim, potem krajczym oszmiańskim (1701—1739). Ożenił się z Tere
są Wieliczko, z którą miał syna Stanisława, również krajczego oszmiańskiego w latach
1742—1750. W taryfie 1690 r. spisano go w dobrach Krzywsk w parafii krewskiej w pow.
oszmiańskim w woj. wileńskim.
Wymienieni w taryfach XVII—wiecznych, mieszkali w pow. berżańskim w Gilwiczach i mieli od jednego (1690) do pięciu (1667) dymów poddańskich. Zatem była to
w pewnym stopniu szlachta majętna, ale nie utytułowana.
W iatach 1819—1820 wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Blusiowie herbu Kościesza na czele z Władysławem Blusiem. Określono wówczas Stanisława Błusia (poko
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lenie I) za prekursora tej rodziny. Żył on w XVII w. i miał dobra Poistrze w pow. upickim i Danile czy raczej Daniki na Żmudzi. Ta ostatnia nazwa albo jest przekręcona, albo
dotyczy danników w niewymienionych z nazwy dobrach. W źródłach XVII—wiecznych
notowano Stanisława Błusia i innych członków tej rodziny mieszkających w Gilwiczach
w pow. berżańskim (1667, 1690). Notowano tam wręcz miejscowość Blusiszki w Gilwi
czach, która jednak nie utrzymała się.
Wspomniany protoplasta spłodził syna Władysława (II), któremu zapisał te dobra
w 1651 r. Wydał on na świat syna Szymona (III), który był ojcem trzech synów (IV): Ka
zimierza, Tadeusza i Jana Franciszka, o czym świadczy jego testament z 1741 r. Pierw
szy z nich zostawił syna Justyna Rocha Bartłomieja (ur. 1774; V), wywodzącego się z sy
nem Samuelem (ur. 1808; VI). Z kolei jego brat Tadeusz (IV) wydał na świat dwóch
synów (V): Jana Łukasza (ur. 1777) ijó zefa (ur. 1786). Z nich Jan Łukasz ojcował trzem
synom (VI): Stanisławowi Piotrowi (ur. 1810), Michałowi i Alojzemu (ur. 1820).
Wreszcie trzeci syn, czyli Jan Franciszek (IV), który miał syna Antoniego Boniface
go (ur. 1782; V), ojca dwóch synów (VI): Ignacego Jakuba (ur. 1809) i Stefana Dominika
(ur. 1811) [LVIA, F 391-1-1009].
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator, s. 36; LVIA, F 391—1—1009 k. 136—137; ODVCA, vyp. 2, s. 96—158;
vyp. 5, k. 243—108; Taryfa woj. wileńskiego, s. 161; Urzędnicy: woj. trockie, s. 565; Urzędnicy: woj. wileńskie,
s. 230—231, nr 1391 i 1395; Urzędnicy żmudzcy, nr 673. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 103;
LPŻ, T. 1, s. 281: Blusius; Uruski, T. 1, s. 239; Zinkevicius, s. 514: Blusa.

BO BO LICK I
H. ŁODZIĄ
T aryfa 16 67 roku

Bobolicki Jaros^ na miejscu Wojciecha Bobolickie\gó\ z Pobiatisyek i zprzykupli od Wojciecha Lutostańskiego
dym 1 szlachecki wpoić, berpatiskim
T aryfa 16 9 0 roku

Potolicki [w Kop. 11: Wobolicki, co bardziej prawdopodobne] Mikołaj na miejscu rodgica yPobiatysgek w pow. berpańskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest trudne do określenia. Bobolicki może na przykład pochodzić od slawizmu bobyl, czyli kategorii drobnego chłopstwa, może być pochodzenia niemieckiego.
Jeśli jednak przyjąć, że pierwotna forma nazwiska brzmiała Wabalicki (Wobolicki), to
jego geneza wiązałaby się z litewskim nazwiskiem Vabalas, co oznacza żuka [LPŻ].
Prawdopodobnie pierwotna forma tego nazwiska brzmiała Wabołojtis (1528), póź
niej używano jeszcze formy Wobolicki (1690). Tak więc w popisie wojskowym 1528 r.
wymieniono Jaca Wabołojtisa we włości kroskiej. W kolejnym popisie 1567 r. został spi
sany Wojtiech Babilickij na jednym koniu we włości berżańskiej.
Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. był notowany Babalicki. W 1582 r.
Wojtiech Janowicz Babalitski otrzymał od żony Hanny Jakubowny Grimzajt majętDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ność Pobijatyszki we włości berżańskiej. Tenże zastawił tę majętność w 1590 r. W su
mie w aktach tych były tylko te dwie informacje o Wojciechu Janowiczu Babalickim
i jego związku z Pobijatyszkami. Jest on niewątpliwie tożsamy z Wojtiechem Babilickim z popisu 1567 i\, mniej prawdopodobny jest jego związek z Jacem Wabołojtisem
z popisiu 1528 r.
Istnieje jeszcze możliwość, że wspomniany Wojciech Janowicz Babalicki może jest
tożsamy z rodziną Bobalickich z Bobalic z województwa płockiego herbu Grzyma
ła. W 1. połowie XVI w. notowano tam Wojciecha Janowicza Bobalickiego [Uruski].
W takim razie byłaby to szlachta mazowiecka. Właściwie chodzi nie tyle o Bobolickich,
lecz o Bombolickich, używających różnych herbów, głównie Grzymały. Pochodzili oni
z Bombolic w pow. bielskim w województwie płockim. Brak jest bezpośredniej infor
macji o osiedleniu się Bombolickich na Litwie. W XVI w. w tej rodzinie notowano jedy
nie kilku Janów i Wojciechów, co jest bardzo wątłą przesłanką dla łączenia ich z Bobolickimi na Żmudzi [Łempicki].
Sprawę komplikuje to, że notowano jeszcze rodzinę Boboleckich herbu Łodzią,
która wylegitymowała się ze szlachectwa w pow. szawelskim w XIX w. Wiadomo że
Boboleccy tego herbu pochodzili od Łodziców, komesów Bnina i Bobolczyna pod Kór
nikiem koło Poznania [Uruski].
Nie dość tego, trzeba zwrócić uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, w XIX w notowa
no osadę Bobolice w pow. szawelskim, która nie zachowała się do dzisiaj. Leżała ona
koło Akszeliszek, okolicy w gminie Podubiś i należała do Stulgińskich. Wiadomo że
owe Akszeliszki (lit. Akśeliśke) leżą na zachód od Poszawsza, koło wsi Kumpiśke. Jest
to stosunkowo niedaleko od Pobijatyszek, bardziej na południe od nich.
Drugi fakt to wzmianka o Macieju z Bobolic Ostoja Krzeżowiczu jako protopla
ście rodziny Krzyżewiczów herbu Ostoja z połowy XIX w. (zob. niżej). O jakie Boboli
ce chodzi? Chyba nie te najbardziej znane z zamkiem w pow. będzińskim w Małopolsce.
Wracając do akt ziemskich żmudzkich, należy dodać, że wspomniane Pobijatysz
ki to miejscowość znana ze źródeł XVI—wiecznych, zlokalizowana zarówno we włości
berżańskiej, jak i kroskiej, nad jeziorem Bijaty i rzeką Dubissą. Pobijatyszki (lit. Pobijoćiai) leżą na południe od Kurtowian, nad wspomnianym jeziorem i w pobliżu gór
nej Dubissy. Jeszcze dzisiaj jest tam wieś Vabalai, która zdaje się wskazywać na nazwi
sko Wabalickiego (itp.). Warto zwrócić uwagę, że jeszcze w taryfie 1690 r. notowano
wieś Pobiatyszki Wobolickie w pow. berżańskim, w której mieszkał Mikołaj Wobolicki
[wg kopii, bo w tekście taryfy było najpewniej błędnie: Mikołaj Potolicki z Pobiatyszek],
W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, tradycyjnie miesz
kającą w Pobijatyszkach. Podobnie było w 1690 r., choć nazwisko to brzmiało wówczas:
Wobolicki. Była to szlachta drobna, skoro nie miała wówczas poddanych, i nieutytułowana.
Mieli posiadać herb Łodzią i mieszkać w pow. szawelskim, XIX—wiecznym [Cie
chanowicz].
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 80—45; vyp. 2, s. 127—384; Perapis 1528 r., s. 207; Popis 1567 r., kol. 1353;
Slovar, s. 236: Pobijatiśki. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 103: Bobolicki; LPŻ, T. 1, s. 282:
Bobelis, T. 2, s. 1123: Vabalas; Łempicki, T. 3, s. 98—102; Uruski, T. 1, s. 57: Babolicki, 243: Bobalicki,
247: Bobolecki.
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BOBORYK AGRYPPA ZOB. AGRYPPA
BO BRO W SKI
H. JASTRZĘBIEC
P opis 16 2 1 roku

Bobrowski Jakub p majitności swejp o husarsku koń 1 wpow. porańskim i medyngiańskim
T aryfa 16 6 7 roku

Bobrowska Andrpejowa Alsgka Skowdwiłówna [na m iejscu] małżonka swe(g o] Andrzeja Bobrowskiego
Z Ciospkiów dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim
Bobrowski Jan Wacławowicpna miejscu rodpica swe\gó\ Wacława Bobrowskiego pjankajaów dym 1 szlachec
ki w pow. berpańskim
Bobrowski Stanisław Konstanty na miejscu rodpica swe[go] Jakuba Bobrowskie[go] [z im ienia] napu>ane\go]
Baginy 10 dymów w pow. porańskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Bobrowski Samuel [w Kop. 1: Borowski] pN orgie Zajdów wpow. ejragolskim dym splachecki 1
Bobrowski Stanisław p majptnośa Bugimy [tj. Bagieny] w pow. porańskim [dym ów] poddańskich 3

Nazwisko rodziny może być pochodzenia ruskiego (białoruskiego) lub polskiego [LPZ].
Ta druga hipoteza jest bardziej prawdopodobna, skoro zdaniem Wojciecha Kojałowicza Bobrowscy na Żmudzi byli to „ludzie wojenni, przyszli z Polski”. Mogli pochodzić
z Mazowsza.
Na Żmudzi pojawili się na początku XVII w., w popisie 1621 r. zanotowano bo
wiem Jakuba Bobrowskiego, stawiającego jednego konia husarskiego w pow. żorańskim
i medyngiańskim. Do tej informacji trzeba dodać dwie sprawy: Jakub miał niemały ma
jątek, sądząc po wystawieniu konia husarskiego. Najpewniej majątek ten znajdował się
w pow. żorańskim, gdzie później mieszkali, a nie w medyngiańskim; w 1621 r. wyjątko
wo razem spisano te powiaty.
Z kolei taryfa 1667 r. rejestrowała 3 rodziny w powiatach: jaswońskim, żorańskim
(Baginy) i berżąńskim. Największym majątkiem były Baginy w pow. żorańskim, zwa
ne w XIX w. Bagienami (obecnie Baginai). Chodzi o rozległą wieś leżącą na zachód
od Worni, przy drodze do Twer i Retowa. Znów w taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny
Bobrowskich, mieszkających w pow. żorańskim i ejragolskim.
Nie była to tylko szlachta drobna, skoro w 1667 r. spisano jednego właścicie
la majętności z 10 dymami, a w 1690: z trzema dymami. W tym ostatnim wypadku
chodzi o Stanisława Konstantego Bobrowskiego, który byl stolnikiem starodubowskim w latach 1690 (brak wzmianki o tym w taryfie)—1704. W 1688 r. zanotowano go
jako stolnika starodubowskiego i wójta wornieńskiego, kiedy spisał dekret komisarski
w sprawie sporu terytorialnego między mieszczanami wornieńskimi a poddanymi ka
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nonii Wasztoki [LVIA, F SA], W 1704 r. byl konsyliarzem konfederacji Żmudzi z pow.
medyngiańskiego, żorańskiego i twerskiego. W czasie tej konfederacji spisano jesz
cze Juliana, miecznika żmudzkiego i porucznika pow. medyngiańskiego, żorańskiego
i twerskiego, może syna wymienionego wyżej Stanisława? W każdym razie Julian Stanisławowicz Bobrowski był miecznikiem żmudzkim w latach 1704—1709, wtedy spi
sał testament. Byl także miecznikiem mścisławskim i ożenił się z Julianną Alexandrowiczówną.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Ja
strzębiec w latach 1829,1854 i 1861 [Uruski].
Skądinąd wiadomo o dwóch wywodach Bobrowskich. Pierwszy miał miejsce
w 1817 r., kiedy za prekursora rodziny uznano Samuela Bobrowskiego, syna Andrzeja
(pokolenie I i II). W 1739 r. zapisał on majątek Baginy synowi Walentemu (III; miał on
brata Konstantego, bezpotomnego). Wspomniany Walenty w 1758 r. zapisał te dobra
swoim synom (IV): Stanisławowi i Antoniemu. Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodzi
ny. W pierwszej, starszej prym wiódł Stanislaw (IV) jako ojciec czterech synów (V): Je
rzego i Józefa bezpotomnych oraz Teodora i Jana. Ci ostatni sprzedali te dobra w 1790 r.
Pierwszy z wymienionych braci ojcował dwóm synom (VI): Bartłomiejowi i Szymono
wi. Z nich Bartłomiej miał syna Ferdynanda (VII) i wnuka Alfonsa (VIII), a jego brat
Szymon zostawił po sobie trzech synów (VII): Tomasza Jana, Ignacego i Aleksandra
Witolda. Pierwszy z nich miał syna Józefa Zachariasza (VIII).
Z kolei brat Teodora — Jan (V), który powołał do życia dwóch synów (VI): Anto
niego i Dominika Franciszka. Pierwszy z nich byl ojcem czterech synów (VII): Gauden
tego Kazimierza Tomasza, Edmunda Cezarego, Ferdynanda i Józefa. Z nich pierwszy
mógł pochwalić się siedmioma synami (VIII): Antonim, Felicjanem, Jerzym, Adolfem,
Kajetanem, Leonardem ijózefem. Zaś jego brat Ferdynand miał syna Franciszka (VIII).
Brat Antoniego — Dominik Franciszek (VI) miał pięciu synów (VII): Hieroni
ma Piusa, Dionizego Edwarda, Polikarpa, Ildefonsa Arnolda i Ryszarda [ros. Richard].
Z nich potomstwo mieli pierwsi trzej bracia (VIII): pierwszy — Piotra, drugi — syna
Stefana (ojca trzech synów: Jakuba, Piotra i Augustyna, IX), a trzeci, Polikarp, miał syna
Augustyna.
Drugą, młodszą linię prowadził Antoni (IV) jako ojciec trzech synów (V): Anto
niego, bezpotomnego, Tomasza i Kajetana, także bezpotomnego. Tak wiec linię rodziny
kontynuował tylko Tomasz jako ojciec Tomasza (VI), ojca pięciu synów (VII): Domini
ka Jana, Wincentego, Kazimierza Albina, Józefa Leonarda i Jana Jerzego. Z nich Win
centy miał syna Franciszka (VIII) [LVIA, F 391—8—2565].
Drugi wywód Bobrowskich herbu Jastrzębiec pochodzi z 1819 r. i dotyczy tych sa
mych dóbr zwanych tu Bogienie i zlokalizowanych [błędnie] w pow. ejragolskim. Autor
tego wywodu zaczął od zacytowania dziejów Bobrowskich od 1408 r. w ujęciu Niesieckiego. Według tego ostatniego Bobrowscy mieli pochodzić z Mazowsza. Później autor
omawianego wywodu zaznaczył, że nie mając możliwości zbadania związku jego przod
ków z bracią w Koronie Polskiej, zaczął swój wywód od dwóch braci: Jakuba i Andrze
ja Janowiczów Bobrowskich (pokolenie I i II). To właśnie oni posiadali dobra Bogie
nie w ciwuństwie żorańskim i Podubiś w pow. ejragolskim. Potwierdza to dokument
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z 1624 r., w którym toczył się spór o własność folwarku Bugieny [tj. Bagieny], Wspo
mniany folwark został przyznany Jakubowi Bobrowskiemu, a w dokumencie powołano
się na przywilej króla polskiego Zygmunta Augusta jeszcze sprzed unii Korony z Litwą
(1569). Z kolei o Podubisiu wspomina dokument z 1645 r.
Ze wspomnianych braci Andrzej Bobrowski spłodził syna Samuela (III), a ten zo
stawił po sobie dwóch synów (IV): Walentego i Konstantego, którzy byli dziedzicami
dóbr Norgiełajcie w pow, ejragolskim (dokument z 1678 r.). Wspomniany Konstanty
zostawił po sobie syna Stanisława (ur. 1778; V), który „po przejściu do Litwy” spło
dził dwóch synów (VI): Stanisława (ur. 1816) i Jana. Z nich ten pierwszy miał trzech sy
nów (VII): Józefa, Antoniego i Onufrego [LVIA, F 391—1—1009]. Uwagę zwraca duża
luka chronologiczna między pokoleniem IV а VI.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Compendium, s. 160; Konfederacja 1704 r., s. 688 i 705; LVIA, F 391—1—1009,
k. 65—66v; 391—8—2565, k. 150; F SA 14778, k. 364—367; Niesiecki, T. 1, s. 181; Urzędnicy: ziemia smo
leńska, s. 314, nr 2451; Urzędnicy żmudzcy, nr 784. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 148: Babrauskas, s. 283:
Bobrauskas; Uruski, T. 1, s. 250—253.

BODEWICZ
P opis 1 6 2 1 roku

Bodewicp Stanislaw p //r^o'/Jnikami] ««poajjezdku] koń 1 wpow. berpańskim
Nazwisko rodziny może się łączyć z nazwiskiem Badajtis, które prawdopodobnie jest
pochodzenia niemieckiego. Innego zdania jest Z. Zinkevicius, który uznał to nazwisko
za nazwisko litewskie pochodzące od formy Badas (ba- i dar—
). Brak jest tej rodziny
w polskich herbarzach.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim. Była
to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 151: Badaitis; Zinkevicius, s. 307: Badas.

BOGDAN
T aryfa 16 6 7 roku

Bogdan Adam, na którego miejscu postał spisany Ławryn Janowicp Cpyrski p Żołp dym 1 spłachetki wpow.
ndduklewskim
Bogdan Stanisław, na którego miejscu postał spisany Jópef Sierowicp p Swirtun poĄd\ański dym 1 w pow.
spawdowskim
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia Bogdan, pochodzenia słowiańskiego. Może wy
wodzić się z języka polskiego lub ruskiego [LPŻ],
Na Żmudzi notowano tylko 2 rodziny w taryfie 1667 r. w pow widuklewskim
i szawdowskim. Jedna nie miała, druga miała jednego poddanego. Prawdopodobnie ze
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Żmudzią można jeszcze związać Krzysztofa Bohdana (Bochdana), który podpisał unię
kiejdańskąze Szwecją w 1655 r. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Akta zjaydów, T. 2, s. 305. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 107 [mowa o pow. kowieńskim, w ХГХ w. jego część była na Żmudzi]; LPZ, T. 1, s. 153—154: Bagdonas.

BOGDANOWICZ (BOCHDANOWICZ, BOHDANOWICZ)
H. BOŃCZA, LADA, MOGIŁA
P opis 1 6 2 1 roku

Bochdanowicyjan £ »q«t[nikami] po kozacku koń 1 wpow. rosieńskim
Bochdanowicz Kasper £ bracią po kozacku koń 1 w pow. nidukkwskim
BohdanouicyPawel ybradą napodj\e.zóku] koń 1 w pow. wielońskim
T aryfa 16 6 7 roku

Bogdanowiez Abram [na miejscu] Stanisława Bogdanowicza rodcjca swe\go\ z Martynajciów Kniecyttnów
wpow. tendzjagolskim dym 1 szlachecki
BogdatiowiczAbram z Goln dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
Bogdanowicz Adam Z Fyrksyłajciów dym 1 szlachecki wpow. gondyńskim
Bogdanowicz Baftromiej. Rymgayfo z Witorta Jan z majętności swej nazwanej Żolpie, tak tej i w kuplach swo
ich, w jednej od Piotra Chiyzpstomowiczą Sierputowskiego, od Jana Aleksandra Reygola i od Marka Mar
kiewicza Kierkoszą, takyę Bałtromieja Bogdanowicza nazwanej Kucyukisyki alias Jusykisyki i Kierkanisyki
w tejże okolicy Żołpieńskiej będących dymów 7poddańskich w pow. widnkkwskim
Bogdanowicz Daniel, SyarewiczJeryy [na miejscu] Daniela Bogdanowicza Z Ongir aredą mając dym 1 szla
checki wpow. jaswońskim
Bogdanowicz Dawid i Stefan. Dobkiewicz Daniel z kupli od Dawida i Stefana Bogdanowiczów i Jana Kilpina
Zjanowdowa dym 1 szlachecki wpow. korszęwskim
BogdanowicyFranaszęk yDouiadów dym 1 szlachecki w pow. syawelskim
Bogdanowicz Jan łna miejscu] Krzysztofa Gruydyia у majętności GruźdźpodĄmsFsch] dymów 6 w pow.
kroskim
BogdanowiczJan na miejscu rodzica swefgo] Adama Bogdanowicza z Dowstar dym 1 szlachecki w pow. berŻańskim
BogdanowiczJan na miejscu Stefana Bogdanowicza i Macieja Filipowicza z Derbutów dymy szlacheckie 2 [sic]
w pow. ejragolskim
BogdanowiczJan w zastanie u PiotraSteygwiły z \S\Terk/awek dym 1poddański wpow.pojurskim
BogdanowiczJan Walentynowicz K. G°lH4Ут 1 szlachecki w pow.jaswońskim
BogdanowiczJan z Wiłuławka Poakmenie dym 1poddański w pow. korszęwskim
BogdanowiczJan. Broliński Marcin na miejscu Krystyny Gruydyianki Wojciechowo] Bogdanowicyowej i Jana
Bogdanowicya z Podubisia dymy 2 poddańskie w pow. rosieńskim
BogdanowiczJan, na którego miejscu yosta! spisany Adam Kadmsykiewicz (?) Z Wilulawkas dym 1 szlachec
ki w pow. korsyewskim
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Bogdanonicpjan. Diutyk Marcin p Bugieniów i pprpykipli od Jana Bogdanowicpa i od Abrama Hrehorowicpa dym 1 szlachecki wpow. telspewskim
Bogdanowicpjerpy na miejscu Sebestiana Bogdanowicza z Kowlipoddański dym 1 wpow. widuklewskim
Bogdanowicpjerpy ZPromiadziowa Ąymów] 3 poddańskich w pow. rosieńskim
Bogdanowicz J°Zef na miejscu Stefana Wisiora z nabyda od niego z Wripborów Mowdylan dym 1poddański
wpow. pojurskim
Bogdanowicz Kazimierz Dawidowicp [na miejscu] Dawida Bogdanowicza rodzica swego z Goln dym 1 szla
checki w pow.jaswońskim
Bogdanowicz Krpysptof Dawidowicz [na miejscu] Dawida Bogdanowicza rodzica swego z Goln dym 1 szla
checki w pow.jaswońskim
Bogdanowicz Krzyscjof, na którego miejscu postał spisany Prot Gymbut (?) z Wortułan dym 1 poddański
wpow. pojurskim
BogdanowiczMatiasp [na miejscu] Szymona Bogdanowicpa rodpica swe\go] p Upumedp dym 1 splachecki
wpow. widuklewskim
BogdanowicpMichal. Spymkiewicpjarospna miejscu Walentego ŁawtynowicpaSpymkiewicpa pokolicyJutkajdów Pikowicp Gaw/ylów ośmiu dymówpoddańskich, a p okolicy Judkajciów na 2 dymypod\ä\ anych od Ambro
weja Judkiewicpa i od Michała Bogdanowicpa zastawionych, osobliwie dym 1 napaspni dwornej będący i dpiakło
i myto skarbowe JKMd odprawuje, ogółem na 11 poddańskich dymach w pow. telspewskim
Bogdanowicz Michai'I [sic] na tniejscu Krpysptofa Dukaspewicpa Wojtkiewicza dpiada swego sam mieszkają
cy dym 1poddański od ojca swego postąpionego Jana Bogdanowicpa w pow. pojurskim pPołakiśda [spisany
w pow. korszewskim]
BogdanowicpMikołaj na miejscu rodponego [GB: pewnie brata] Jana Bogdanowicpa p Promiadpiowa dym 1
splachecki wpow. rosieńskim
Bogdanowicp Piotr MadejewicppGoln dym 1 splachecki w pow. jaswońskim
Bogdanowicp Kiotr p Giejspów [na miejscu] Gabriela Steygina p imienia Dal Stejginispek w pow. rosieńskim,
apow. widuklewskim lejącego podtĄwMef dy\m] 1
Bogdanowicp Piotr p Winwongian dym\u] poddańskiego jednego w pow. rosieńskim mieszkającego nasycanym
Giejspepoddański dym 1 w pow. widuklewskim
Bogdanowicp Piotr, na którego miejscu postał spisany Andrpej Bäustrub p Wornoławek pocĄd\ański dym 1
w pow. widuklewskim
BogdanowicpSebestian na miejscu MadejaJawtoka w imieniu Upttmedsjapoddański dym 1 wpow. widuklewskim
Bogdanowicp Stanisław [na miejscu] Malchera Bogdanowicpa ppoddanego dymujednego, [na miejscu] Jana
Malcherowicpa Bogdanowicpa dym 1, [na miejscu] Piotra Wojciechowicpa Staniewicpa dym 1, [na miejscu]
Mikołaja Andrpejewicpa Juspkiewicpa dymów 2 p kupli, ogółem dymów 5 poddańskich w pow. widuklewskim
Bogdanowicp Stanisław Hrehorowicp [na miejscu] rodzicielki swej Hrehorowej Bogdanowicpowej p Goln dym
1 splachecki wpow.jaswońskim
Bogdanowicp Stanisław p Girdwojn dym 1 splachecki wpow. rosieńskim
Bogdanowicp Stefan [na miejscu] Jana Bogdanowicpa rodpica swe[go] p Grupdpiów podĄańskie] dymy 2
w pow. kroskim
BogdanowicpTomaspMaaejewicpp(Z\Ongołowicpdym 1 splachecki w pow. wieluńskim
BogdanowicpTyman. DobkiewicpStanisław [na miejscu] Dymana Bogdanowicpa pkupli nabytej odJanaPiotrowicpa p Wojłobów dym 1 splachecki w pow. widuklewskim
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Bogdanowicy Wojaech [na m iejscu ] Mikołaja Janowicya Jusykiewicya ySokmed dym 1 sylachecki wpow.
tendyiagolskim
BogdanowicyZygmont na miejscu Tymoteusya Bickiewicya yGierdyiagołypoĄó\ański dym 1 wpow. beryańskim
BogdanowicyZygmont, na którego miejscu orayKryysytofa i Mikołaja Kotarskich yostał spisany Balcer Stnlpin
у Wenetów dym 1poddański wpow. M. Dymian
Bogdanowicyowa Alybieta Paw/owicyówna Ba/tromiejówna [sic] [na m iejscu ] małyonka swe\pp\ у Pokoju
dym 1 sylachecki wpow. widuklewskim
Bogdanowicyowa Piotrowa. Syymkiewicyowa Ba/tromiejowa bywsya, a potym Piotrowa Bogdanowicyowa He
lena Gineytow[n]a [na m iejscu ] Jana Syymkiewicya syna j'»’<?[go] chorego yjurgajć dym 1 sylachecki w pow.
jaswońskim
Bogdanowicyowa Wojciechowa Krystyna. Broliński Marcin na miejscu Krystyny Gruydyianki Wydechowej
Bogdanowicyowej i Jana Bogdanowicya у Podttbisia dymy 2 poddańskie w pow. rosieńskim
T aryfa 16 9 0 roku

BogdanowicyAbraham у Golniów wpow.jaswońskim na miejscu Wacława Woyciechowicya [dym ] sylachecki 1
BogdanowicyAlbiych\f\ yPikarów [w K op. 1: P iw o w ary] wpow. retowskim [dym ] sylachecki 1
BogdanowicyAlb/ychtpodstarośdplungiański yimienieya Gruydyie wpow. kroskim [dyraów\poddańsłdch 4
Bogdanowżcy Benedykt у KJn\iecyunów w pow. tendyiagolskim dym sylachecki 1
Bogdanowicy Dawid у Pikojć w pow. pojurskim у Kryysytofem Syymkiewicyem dym sylachecki 1
Bogdanowicy Hieronim yjagucyan wpow. ejragolskim dym sylachecki 1
Bogdanowicy Hrehoty у Polawkaów wpow. pojurskim dympoddański 1
Bogdanowicyjan у Dowstar wpow. beryańskim dym sylachecki 1
Bogdanowicyjan yLelemisyek wpow. wilkiskim dym sylachecki 1
Bogdanowicyjan yMotejsyów wpow. wilkiskim dympoddański 1
Bogdanowicyjeryy yMotejsy w pow. wilkiskim dym sylachecki 1
Bogdanowicyjeryy yRewlów Numgolów wpow. widuklewskim dym sylachecki 1
Bogdanowicy Kayimiery £ Derbutów w pow. ejragolskim dym sylachecki 1
Bogdanowicy Kayimiery na miejscu którego yostał spisany Kryysytof Budrenicy [z Ju rk ie w ic z w pow . w il
kiskim ?] dym sylachecki 1
Bogdanowicy Kryysytof у Giejsy w pow. rosieńskim [dym ] poddański 1
Bogdanowicy MateusyyUyumedyia w pow. widuklewskim dym sylachecki 1
Bogdanowicy Matiasy у Dowiadów w pow. syawelskim dym sylachecki 1
BogdanowicyMichał yHabardyiów wpow. pojurskim dympoddański 1
Bogdanowicy Piotr yWojłob [w K op. 1: W o yło ki] wpow. widuklewskim dympoddański 1
Bogdanowicy Stanisław yimienieya Golwidysyek wpow. beryańskim na miejscu Jóyefa Tasyewskiego na dymie
jednym poĄćJańskim w pow. widuklewskim będącym dympoddański 1
Bogdanowicy Stefan na miejscu Wawryyńca Gidwiłowicya у Usypeśdów w pow. W. Dymian dym sylachecki 1
Bogdanowicy Stefan у Maranem Andrusykiewicyem na miejscu Augustyna Ugratowicya [z K w eśció w
w pow. k o rsz e w sk im ?] dym sylachecki 1
Bogdanowicy Stefan у okolicy Goln Jurgajciów ypryykupk wpow. jaswońskim [dym ] sylachecki 1
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Bogdanowiez Stefan %okolicy Grupdp wpow. kroskim [dymów] poddańskich 8
Bogdanon>icpTomasppGoln Jurgajaów i pprcykupli w pow.jaswońskim [dym] szlachecki 1
Bogdanomcp Zygmunt z Gierdyjagoty wpow. berpańskim dym szlachecki 1
Bogdanondcyowa Janowa z Gal w pow. mduklewstdm dym szlachecki 1
Bogdanondcyowa Rekśdowa Helena na miejscu malponkja] z Bosypkoni [w Kop. 1: Poszokonie] w pow.
rosieńskim [dym] szlachecki 1
BohdanoniczJan zimieniccja] z^tttyn wpow.pojurskim dymówpoddańskich 3
BohdanondczJan z Kozaków wpow. korszęwskim dympoddański 1
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Bogdan (Bohdan), jest pochodzenia sło
wiańskiego. Nazwisko to należy do bardziej popularnych na Litwie, notowano je licz
nie w popisach wojskowych i w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Tytułem przy
kładu podam dane z popisu 1528 r. Pomijając licznych Bogdanów, na Żmudzi spisano
wówczas sześciu Bogdanowiczów: Matieja we włości jaswońskiej, Mikołaja w rosieńskiej i tendziagolskiej, Stanisława w rosieńskiej, Jakuba w wielońskiej i Jana w rosieńskiej. Do tego zestawienia trzeba doliczyć Juchnę Bogdanojtisa we włości użwenckiej.
W sumie mieszkali oni w różnych włościach, najwięcej w rosieńskiej (3). Według ustaleń
J. Cimnaite w popisie 1528 r. na Żmudzi zanotowano 25 Bogdanów (1,6%), co stawiało
to imię na miejscu 17. w skali popularności.
Jedna z najstarszych wzmianek dotyczy Abrama Bogdanowicza i jego żony Nastazji Szymkow[n]y, którym król polski Zygmunt I potwierdził nadanie dwóch dworów:
Birżan i Kopian w ciwuństwie birżańskim i włości wieszwiańskiej, nad rzeką Wirwitą
w 1526 r. Dobra te otrzymali od Micka Jurewicza, ciwuna wieszwiańskiego i jego żony
Kateriny, którzy nie mając dzieci adoptowali wspomnianą Nastazję. Prawdopodobnie
chodzi nie tyle o włość berżańską lecz o birżyniańską, która sąsiadowała z włością
wieszwiańską i przez którą płynęła Wirwita w swoim górnym i środkowym biegu [LM].
W latach 1532 i 1536 dwaj bojarzy żmudzcy Jan i Stanisław Bohdanowicze, właści
ciele Czerenowa [miejscowość nieznana], zawarli umowę z Glińskim [Boniecki].
Niemniej interesująca jest informacja o Sebestianie Jurewiczu Bogdanowiczu, któ
ry w 1672 r. przedłożył do wpisania do akt grodzkich żmudzkich pewien akt „sobie
służaczyj”. Dotyczył on odmiany gruntów dla bojara widuklewskiego Stana Mikołajewicza, który w 1560 r. otrzymał odmianę gruntów koło sioła hospodarskiego Szunułowki, ziem bojarów Prenów i Proszmontajtia i granicy rosieńskiej [włości] [AWAK],
Chodzi o rejon na północny zachód od Rosieni, gdzie dzisiaj notuje sie wieś Sienlaukis, a w pobliżu jest wieś Pryśmanćiai [którą należy wiązać z ziemią bojara Proszmon
tajtia z 1560 r.] i rzeka Aleja (lit. Aleja), przy której notowano sioło Szunoławki [Slovar]. Wspomniany Sebestian Bogdanowicz został spisany w taryfie 1667 r. w majętności
Użumedzie w pow. widuklewskim, tj. w pobliżu wymienonych Szunoławek (Szunuławek), co pozwala przypuścić, że byl potomkiem wymienionego wyżej bojara Stana Mikołajewicza z 1560 r. Warto w tym miejscu dodać, że w popisie 1528 r. zanotowano
bojara Mikołaja Bogdanowicza we włości rosieńskiej, która sąsiadowała w tym rejonie
z włością widuklewską. Może był on ojcem wspomnianego Stana (Stanisława)?
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Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. Ze względu na ogromną liczbę wzmianek
0 Bogdanowiczach w tym źródle zastosowano metodę, o której była mowa we Wstępie,
porównując dane z tych akt z taryfą 1690 r.
W 1590 r. Andrej Janowicz Bogdanowicz miał dom w Golniach we włości jaswońskiej. Tenże w 1592 r. darował „siestrance” [siostrzenicy] Magdalenie Matysownie Hryhorowicz połowę majętności w polu Golniewskim. W 1597 r. darował bratankowi
Juremu Wojtiechowiczowi połowę majętności w tym polu. Wreszcie w 1595 r. Mar
tin Hryhorowicz Bogdanowicz i Jan Pacewicz kupili połowę sianożęci i niwy Dyrkiny
w majętności Golnie. W 1598 r. Martin, Stanisław, Urban i Juri Hryhorowicze Bogdanowicze sprzedali grunty w Golniach. Licznych Bogdanowiczów notowano w Golniach
1 Golniach Jurgajciach w taryfie 1690 r. oraz w wywodzie szlacheckim z 1832 r.
W 1591 r. Matiej Bogdanowicz zastawił ziemię Użumedi [Użumedzie] we włości
widuklewskiej. W 1595 r. Pietr Janowicz Bogdanowicz otrzymał od żony Hanny Janowny Bortoszewicz [tj. Bartoszewicz] majętność Użumedi. W 1597 r. Pietr Matysowicz Bogdanowicz ugodził się z braćmi: Adamem, Szczefanem i Martinem w sprawie
podziału majętności ojca w Kopiach we włości rosieńskiej [którą kupił w 1590 r.] i zie
mi Priszmontyszki w Użumediach. W tym roku wspomniany Adam sprzedał tę ziemię,
a Pietr Matiejewicz sprzedał „diadkowi” Matiejowi ziemie Użumedi i Priszmontyszki.
W 1597 r. Adam Matysowicz Bogdanowicz kupił 2 nowy w Żołpiach, nad rzeką Żołpią we włości widuklewskiej. Pewnie jest tożsamy z Adamem wymienionym wyżej przy
Użumedziu. Żołpie leżą na na północ od Widukli, a Użumedzie na wschód odeń, sto
sunkowo niedaleko od siebie. W 1690 r. spisano tam Mateusza Bogdanowicza.
W 1596 r. Jan Bogdanowicz otrzymał od żony Alżbiety Pawłowny Derbutowicz
majętność Knieczuny we włości tendziagolskiej. W 1599 r. kupił czwartą część tej ma
jętności od kilku bojarów, w tym od Jakuba Bogdanowicza. W 1690 r. był tam Benedykt
Bogdanowicz.
W 1599 r. Lawryn Mikolajewicz Bogdanowicz sprzedał niwę Bendres Dyrwa
w Dowstarach we włości berżańskiej. WDowstarach notowano Bogdanowiczów w obu
taryfach XVII w.
W sumie porównanie osadnictwa Bogdanowiczów w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. i w taryfie 1690 r. robi wrażenie dość trwałego osadnictwa na przestrzeni pra
wie stulecia. Oczywiście część tych informacji może być przypadkowa, ale — mimo
wszystko — wrażenie trwałości pozostaje i to w przypadku nazwiska tak zmiennego jak
Bogdanowicz. We wspomnianych aktach ziemskich warto jeszcze przywołać fragment
genealogii rodziny Bogdanowiczów z Tałajtyszek alias Betygoła we włości jaswońskiej.
Miejscowość nie zachowała się do dzisiaj, jednak leżała pod samą Betygołą i rzeczka
mi Verdelia i Velszup [Slovar]. Protoplastą rodu był Stanisław (pokolenie I), który miał
czterech synów (II): Jana, ojca Bałtromieja (III); Krisztofa, ojca dwóch synów (III): Ławryna i Wojtiecha; Matieja, zm. przed 1585 r. i Jakuba, zm. przed 1583 r., ojca Wojtiecha (III). W końcu XVI w. utracili oni wspomniane dobra.
W dokumencie pt. Stopień dziedzictwa dóbr Dowstar, Goszp/n, Pluszkajciów, Pohdaniszęk
wpow. berżąńskim i kroskim leżących od Ich Mciów P. Tadeusza i Elżbiety ZSlalceniczpw Plusp;
kiewiczpw roku 1795 \..l\przęzGritżęwskich nabytych [LNB] jest sporo danych o BogdanoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wieżach. W źródłach w 1599 r. wymieniono trzech dziedziców Dowstar: Andrzeja, Mi
kołaja i Grzegorza (pokolenie I). Główną linię reprezentował Mikołaj, jemu poświęcę
najwięcej uwagi. Miał on syna Wawrzyńca [właściwie Lawryna] Mikołajewicza (II), żo
natego z Dorotą Jakubówną. W 1599 r. był dziedzicem Dowstar, Gosztyn i Szymkiszek. Jego synem był Adam Ławrynowicz (III), ożeniony z Zofią Jakubówną. O ile do
brze zrozumiano, później wyszła ona za mąż za Mikołaja Golmina. Ow Adam spłodził
trzech synów (IV): Zygmunta, Jana i Jakuba. Pierwszy byl żonaty z Magdaleną Jucewiczówną który swoje części dóbr przekazał pozostałym braciom. Jakub zrzekł się rów
nież swych dóbr na rzecz brata. Wreszcie Jan, który reprezentował główną linię rodziny.
Ożenił się dwukrotnie: z Zofią Stungurówną i Katarzyną Puykiewiczówną wzmianko
wano o nim w latach 1691—1708 (kiedy spisał testament). Miał on ośmioro dzieci (V):
Mariannę, która „żyła w Krożach”; Barbarę, żonę Stanisława Szymowicza; Judytę, żonę
Jana Nargieły; Kazimierza; Balcera; Gabriela; Jana, ożenionego z Anną Nargiełłówną
oraz Tomasza (testament z 1726 r.). Ten ostatni ożenił się z Konstancją Jurkiewiczówną (?), z którą miał syna Piotra (VI), używającego nazwiska Bohdanowicz. Ożenił się
z Magdaleną Nargiełówiczówną Marcinową Urniażową wdową potem z Franciszką
Giedgowdówną. Miał tylko jednego syna Franciszka Ignacego (VII), który został księ
dzem, był komendarzem kielmeńskim. Ten w testamencie z 1778 r., nie mając bliższej
rodziny, zapisał swoje dobra Józefowi Malcewiczowi i jego żonie Ludowice.
Z kolei o pozostałych dwóch Bohdanowiczach z 1599 r.: Andrzeju i Grzegorzu (I).
Pierwszy z nich miał czterech synów Andrzejewiczów (II): Macieja, Jerzego, Pawła
i Stanisława. Wszyscy zrzekli się praw do tych dóbr na rzecz wspomnianego na począt
ku Wawrzyńca w 1599 r. Z kolei Grzegorz miał tylko jednego syna Pawła (II), który
prawdopodobnie uczynił to samo [ŁNB, F 91—332].
W popisie 1621 na Żmudzi spisano trzech Bogdanowiczów: Jana w pow. rosieńskim, Pawła w wielońskim i Kaspra w widuklewskim. Z nich najpewniej Jan pochodzi
z omawianej rodziny Bogdanowiczów h. Mogiła.
Z kolei w unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. uczestniczyło sześciu Bogdanowi
czów, ale trudno jest ich związać ze Żmudzią ze względu na lakoniczność zawartych tam
informacji. Niektórzy z nich (Jerzy i Stefan) uczestniczyli również w konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej w Szadowie w czerwcu 1656 r.
W 1673 r. testament spisała Elena Gineytówna bywsza Bałtromiejowa Szymkiewiczowa, a teraźniejsza Piotrowa Bogdanowiczowa. Kazała się pochować albo w koście
le krokowskim, albo na „smentarzu”. Od pierwszego męża miała zapis 100 kop groszy
litewskich, zabezpieczonych na majętności Golnie w pow. jaswońskim. Zapisała ją sy
nowi z pierwszego małżeństwa Janowi Bałtromiejewiczowi Szymkiewiczowi. Z drugim
mężem spłodziła syna S[z]ymona i dwie córki: Zofię bywszą Janową Pietkiewiczową
a teraźniejszą Andrzejową Biwilową oraz Alszkę Kazimierzową Sutkiewiczową [VUB,
F 7—ŻP 25]. Wymieniony Piotr Bogdanowicz z Golniów był notowany w taryfie 1667 r.
jako Piotr Maciejewicz Bogdanowicz. W tej taryfie została również spisana testatorka
jako Helena Gineytow[n]a w Jurgajciach w pow. jaswońskim.
Z 1674 r. pochodzi testament Sebestiana Jerzewicza Bogdanowicza. Chciał być
pochowany „ze mszą św. w kościele widuklewskim” przez swoja małżonkę Barbarę
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

BOGDANOWICZ (BOCHDANOWICZ, BOHDANOWICZ)

233

Staszkiewiczowną. Miał dobra ojczyste Bogdaniszki Urbaniszki i przykupne Użumedzie
w pow. widuklewskim. Na tych dobrach poczynił zapisy dla żony i córki ich Anny, która
oprócz pieniędzy dostała jeszcze poddanych. Miał problem z synem Jerzym Sebestianowiczem Bogdanowiczem z pierwszego małżeństwa, któremu dawniej zapisał wspo
mniane Użumedzie, a który zachowywał się źle wobec swego ojca i dobroczyńcy. Z ko
lei córkę Zofię wydał za Stanisława Jurkiewicza i odpowiednio uposażył [VUB, F 7—ZP
26]. Ow Sebestian Bogdanowicz został spisany w taryfie 1667 r. w Użumedziu.
Stosunkowo dużo informacji o rodzinie, a właściwie o różnych rodzinach o na
zwisku Bogdanowicz, pochodzi z taryf XVII—wiecznych. W taryfie 1667 r. spisano
43 rodziny, mieszkające w 14 powiatach głównie jednak w: widuklewskim (10), jaswońskim (8), rosieńskim (5), pojurskim (4), korszewskim (3), w berżańskim, tendziagolskim,
kroskim i telszewskim (po 2) oraz pojedynczo w dalszych. Stosunkowo dużo Bogdano
wiczów mieszkało w Golniach w pow. jaswońskim.
Jeśli chodzi o zamożność Bogdanowiczów, to wśród 43 rodzin większość, bo 24,
nie miała w ogóle poddanych. Z pozostałych dość liczne były rodziny z jednym, rza
dziej z kilkoma poddanymi. Największa majętność liczyła 6 dymów (Gruździe), a więc
ledwie przekraczała limit 5 dymów.
W taryfie 1690 r. spisano 28 rodzin Bogdanowiczów i dwie rodziny Bohdanowi
czów, z których wielu nie było ze sobą spokrewnionych. Mieszkali oni w 12 powiatach,
najczęściej w następujących: w wilkiskim i widuklewskim (po 4), w jaswońskim, pojur
skim i berżańskim (po 3), w kroskim, korszewski, ejragolskim i rosieńskim (po 2) oraz
pojedynczo w dalszych. Większość z nich nie miała poddanych, a pozostali: 7 osób mia
ło po jednym dymie poddańskim, najwięcej, bo ośmiu poddanych miał Stefan. Jedynie
ten ostatni plasował się w obrębie średniozamożnej szlachty.
Była to szlachta utytułowana. Jerzy Bogdanowicz był łowczym wendeńskim w la
tach 1671-1674 i w tym czasie był elektorem króla polskiego Jana III Sobieskiego ze
Żmudzi. Dalsze urzędy piastowali w XVIII w. W latach 1704—1708 miecznikiem żmudzkim byl Melchior, towarzysz pancerny podskarbiego nadwornego litewskiego Mikołaja
Ogińskiego. Dominik Antoni (zm. przed 1738) był łowczym w latach 1712—1715, po
tem miecznikiem żmudzkim w 1715—1733 i chorążym pow. kroskiego [pospolitego ru
szenia szlachty]. Franciszek znów był towarzyszem petyhorskim kasztelana wileńskiego
[w chorągwi petyhorskiej] i miecznikiem żmudzkim w 1738—1746, kiedy zrezygnował
z tego urzędu. Tadeusz był miecznikiem żmudzkim w 1764 r. I wreszcie Karol był bu
downiczym żmudzkim w 1783 r., a w 1786 — rotmistrzem żmudzkim [nie wiadomo,
jakiego powiatu]. Był on żonaty z Różą Giecewicz, z którą miał dwie córki: zamężne
za Pruszanowskiego i Tukałłę. W tym wykazie zwraca uwagę częste posiadanie tytułu
miecznika żmudzkiego. Do tego zestawienia należy dodać, że dwóch Bogdanowiczów
pełniło funkcje deputata żmudzkiego do Trybunału Głównego w latach 1729 (Domi
nik Antoni, miecznik żmudzki) i Tadeusz w 1765—1766 (syn ww. jako miecznikowicz
żmudzki i starosta Szaniawski).
Bogdanowicze byli elektorami królów polskich w Warszawie. Najpierw Albrycht Boh
danowicz [sic] elektorował w 1669 r. przy wyborze królem Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Potem Jerzy Bogdanowicz łowczy wendeński był elektorem Jana III Sobieskiego
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w 1674 r. Potem dopiero Franciszek elektorował Stanisławowi Leszczyńskiemu w 1733 r.
Ostatnim elektorem był Aleksander w 1764 r., elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Wiadomo o żyjącym w 1. połowie XVII w. Wojciechu Bogdanowiczu, który w mał
żeństwie z Krystyną Gruźdź miał syna Jana, ożenionego z Zofią Adamkowicz. Ten
ostatni pożyczył od ewangelików (kalwinów) pewną sumę pieniędzy w 1650 r. na zbór
szydłowski. Jego synami byłi Dominik i Jan, a wnukiem Olbracht, w taryfie 1690 r.: Albrycht (zm. przed 1696), właściciel majętności Gruździe Kiewnary w pow. kroskim,
który nie chciał zwrócić tych pieniędzy. Niektórzy z nich byli kalwinami.
Zdaniem Uruskiego, w guberni kowieńskiej wylegitymowano ze szlachectwa czte
ry rodziny Bogdanowiczów, w tym na Żmudzi wyróżniały się dwie: herbu Lada i Mogi
ła oraz trzy rodziny Bohdanowiczów, również herbów Lada i Mogiła oraz Lubicz. Do
tego należy jeszcze dodać Bogdanowiczów herbu Łabędź w pow. szawelskim [Ciecha
nowicz]. Bogdanowiczów herbu Lada miał reprezentować Melchior, miecznik żmudź ki w 1704 r.
W 1797 r. Bogdanowicze z Andruszka [przydawka pochodzeniowa] przedstawi
li swoją genealogię w grodzie telszewskim. Mieli tam osiadłość. Bogdanowicze herbu
Bończa wylegitymowali się w tym pow. w 1798 r. [Łowmiański].
Z 1798 r. pochodzi wywód Bogdanowiczów herbu Łada. Za prekursora uznano
Aleksandra Bogdanowicza, ojca Kazimierza (pokolenie I i II). W testamencie z 1718 r.
ów protoplasta posiadał dobra: Niemorszany, które zapisał swojemu synowi Kazi
mierzowi i Pokrowojckie alias Jadowsie, które zapisał żonie. O ile Niemorszany leżały
w pow. widuklewskim, to druga z tych nazw jest dyskusyjna. Prawdopodobnie chodzi
0 Jadowgi, znajdujące się w pow. wilkiskim w pobliżu leżały Pokrowiendzie, tj. na połu
dnie od miasteczka Czekiszki. Wspomniany Kazimierz Bogdanowicz sprzedał Niemor
szany w 1735 r. Tenże w swoim testamencie z 1741 r. swoje dobra Jadowsie alias Pokro
wiendzie zapisał synom: Mikołajowi i Jerzemu (III) „do równego podziału”. W 1791 r.
dobrami tymi władał Mikołaj Bogdanowicz, który zapisał je swoim synom (IV): Marci
nowi i Adamowi. Z kolei jego brat Jerzy miał syna Tadeusza Dawida (IV).
Genealogia tej rodziny była więc następująca. Protoplasta rodziny Aleksander Bog
danowicz (I) miał syna Kazimierza (II), który ojcował dwóm synom (III): Mikołajowi
1Jerzemu, którzy zapoczątkowali dwie linie rodziny. W pierwszej, starszej Mikołaj wy
dał na świat dwóch synów (IV): Marcina i Adama. Wspomniany Marcin powołał do
życia dwóch synów (V): Bonifacego (ur. 1811) i Piotra (ur. 1816). Następne pokolenie
tworzyli czterej synowie (VI): Kazimierz (ur. 1844), Marcin (ur. 1855), Feliks (ur. 1857)
i Leopold (ur. 1860).
Z kolei brat Marcina, czyli Adam (IV) to ojciec trzech synów (V): Józefa Jana
(ur. 1799), Jana (ur. 1803) i Wincentego Izydora (ur. 1810). Z nich Józef Jan ojcował
czterem synom (VI): Karolowi Zacharemu (ur. 1804) [data niemożliwa, bo jego ojciec
urodził się w 1799 r., może chodzi o 1834 r.? sądząc po dacie urodzin jego braci] z sy
nem Józefem Łukianem (ur. 1866) oraz Aleksandrowi (ur. 1840), Adamowi (ur. 1843)
i Ludwikowi (ur. 1848). Jego brat Jan (V) wydał światu syna Macieja (ur. 1836; VI), a ko
lejny z braci, Wincenty Izydor, zostawił po sobie trzech synów (VI): Józefa Wincentego
(ur. 1833), Antoniego (ur. 1836) i Konstantego Piotra (ur. 1840).
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Drugą, młodszą linię zaczął Jerzy (III), ojciec Tadeusza Dawida (ur. 1769; IV). Ten
zostawił po sobie dwóch synów (V): Antoniego (ur. 1799) i Jerzego Stefana (ur. 1804),
bezpotomnego. Linię prowadził więc Antoni, który wydał światu trzech synów (VI):
Antoniego (ur. 1836) z dwoma synami (VII): Józefem (ur. 1865) i Władysławem
(ur. 1871) oraz bliźniaków Kaspra i Karola (ur. 1838). Z nich Kasper ojcował czterem
synom (VII): Filipowi (ur. 1867), Teodorowi (ur. 1880), Franciszkowi (ur. 1883) [pol
skie imię rosyjskimi literami] i Albinowi (ur. 1887). Drugi bliźniak miał syna Michała
(ur. 1868) [LVIA, F 391-8-2565, k. 113].
W 1798 r. wywiedli się Bogdanowicze, ściślej Wizbor Bohdanowicze, herbu Mo
giła. Prawdopodobnie chodzi o Bogdanowiczów (Bohdanowiczów) z Wizbora. Mie
li oni „folwarczek” w pow telszewskim [brak nazwy]. Protoplastą rodziny był Michał
(pokolenie I), ojciec Mateusza (TI) i dziad trzech wnuków (III): Stanisława, Wincen
tego (1781—po 1840) i Bonifacego (ur. ok. 1772), sędziego granicznego szawelskiego,
z synem Władysławem (łV) i wnukiem Leonem (V). Z nich Wincenty zostawił po so
bie wspomnienia, gdy był palestrantem (adwokatem) w sądzie w Telszach na początku
XIX w. Jest postacią mało znaną, nie udało się ustalić nawet daty jego śmierci [Wizbor
Bohdanowicz].
Kolejny wywód Bogdanowiczów herbu Łada pochodzi z 1805 r. Protoplasta, jakie
go udało się ustalić, to Jan Bogdanowicz, syn Kazimierza (pokolenie I i II). Najstarszy
dokument pochodzi z 1736 r., kiedy wspomniany protoplasta wszedł w posiadanie dóbr
Golnie Jurgajcie [w pow. jaswońskim]. Dobra te należały do tej rodziny już w XVI w.
Z kolei w 1785 r. Jakub i Józef (III) sprzedali swoje części tych dóbr bratu Stefanowi
[brak tej osoby w podanej genealogii]. Z nich Jakub spłodził dwóch synów (IV): Kazi
mierza i Jana. Wspomniany Kazimierz dał światu czterech synów (V): Leona, Tadeusza,
Łukasza i Stanisława. Z nich potomstwo mieli tylko pierwsi dwaj: Leon spłodził pięciu
synów (VI): Jana, Ignacego, Benedykta, Adama i Kazimierza [wzmianka, że by „liszen
dworianstwa”, czyli utracił szlachectwo]; Tadeusz zaś miał trzech synów (VI): Józefa
(z synem Pawłem; VII), Feliksa Teodora i Justyna Rocha.
Z kolei Jan, syn Jakuba (IV), który był ojcem Stanisława Piotra (V) i dziadem pię
ciu wnuków (VI): Jerzego, Józefa, Tomasza, Antoniego i Tadeusza Stanisława. Ten
ostatni ojcował Franciszkowi (VII), który był ojcem trzech synów (VIII): Jana, Tade
usza i Piotra.
Wreszcie potomstwo Józefa (III), ojca trzech synów (IV): Piotra, Antoniego (z sy
nem Józefem Bartłomiejem; V) i Jakuba [LVIA, F 391-8-2565, k. 117].
Więcej wiadomo o innej rodzinie Bogdanowiczów herbu Mogiła. Według Kojałowicza, wywodzili się od Bogdana Monstwiła, syna Żodejki, który był protoplastą wielu
rodzin żmudzkich, m. in. Billewiczów i Stankiewiczów—Billewiczów (zob.). Wspomnia
ny historyk litewski dość szczegółowo wymienił potomków Bogdana Monstwiła (po
kolenie I) do początku XVII w. Ów Bogdan ożenił się z Annąjuriową i miał trzech sy
nów (II): Jana, Mikołaja i Stanisława. W 1504 r. wszyscy ufundowali ołtarz w kościele
parafialnym w Rosieniach, zapisując pewne dobra z trzech dworów: Rosienie, Szawkoty (Szowkoty) i Podubisie [CodexMednicensiĄ. W popisie 1528 r. Stanisław, Mikołaj i Jan
stawili po jednym koniu we włości rosieńskiej. Wspomniany Stanisław był najbardziej
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znany z nich, piastował urząd ciwuna korszewskiego w 1553 r. Prawdopodobnie oże
ni! się z jakąś krewną Andruszki Rukowicza, ciwuna berżańskiego [Saviscevas, s. 329].
Stanisław miał czterech synów (III): Piotra, Stanisława [Saviscevas: Mikołaja], Je
rzego i Józefa. Z nich w popisie wojskowym 1567 r. zanotowano: panajezuchwę [tj.
Józefa] Mostwiło z dwoma końmi i jednym drabem wśród „Panów ciwunów”; Miko
łaja Stanisławowicza Mostwiła także z dwoma końmi we włości rosieńskiej i Krysztofa Janowicza Mostwiła z jednym koniem w tej włości. Z powyższego wynika, że owi
Mostwiłowie nie używali wówczas nazwiska Bogdanowicz i mieszkali we włości ro
sieńskiej. Wspomniany Mikołaj był synem Stanisława, pewnie wspomnianego ciwuna
korszewskiego z 1553 r. Z kolei Krzysztof, syn Jana, to najpewniej syn Bogdana i brata
nek Stanisława, ciwuna korszewskiego. Należy dodać, że wspomniany wyżej Piotr jest
najpewniej tożsamy z Piotrem Bogdanowiczem, który w 1595 r. darował żonie Gendrucie Hryhorewnie 30 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Promiadziewo we
włości rosieńskiej.
Kolejne pokolenie Bogdanowiczów to synowie wspomnianych: Jerzego i Józefa.
Pierwszy miał syna Jana (IV), a drugi, Józef, miał czterech synów (TV): Aleksandra,
Józefa, Stanisława i Jana. Wiadomo jeszcze o Pawle, spisanym na Żmudzi w 1621 r.
[Kojałowicz],
Dobra wspomnianych Bogdanowiczów herbu Mogiła były początkowo we włości
rosieńskiej koło dóbr Billewicze, tj. na południe od miasteczka Girkolnie (na południo
wy wschód od Rosieni) [Saviscevas, s. 329], gdzie notowano miejscowość Promiadzie
wo (lit. Pramedziava).
Zachowały się akta wywodowe Bogdanowiczów z powiatu szawelskiego z 1832 r.
Przodkiem rodziny był Grzegorz Bohdanowski (sic; pokolenie I), który w testamen
cie z 1648 r. zapisał swoje dobra Golnie i Jurgajcie (później utracili te dobra) pięciu sy
nom (II): Piotrowi, Stanisławowi, Mikołajowi, Janowi i Danielowi. W 1811 r. Kazimierz
i Franciszek (IV) z synami Andrzejem i Aleksandrem (V), synowie Jakuba (III), wnuko
wie Mikołaja Bohdanowscy wywiedli wówczas swoje pochodzenie.
Według rodosłownej rodziny Bogdanowiczów z lat 1799, 1832 i następnych jego
przodkiem był Jerzy (pokolenie I), który miał syna Daniela (II), wnuka Kazimierza (III),
prawnuka Samuela (IV) i praprawnuka Jana (V), o których nie wiadomo niczego bliż
szego. Ów Jan ożenił się z Anną Bogdanowiczówną z którą miał dwóch synów (VI):
Szymona Samuela (ur. 1773) i Onufrego Ignacego (ur. 1778). Zapoczątkowali oni dwie
linie tej rodziny. Wspomniany Szymon Samuel ożenił się z MarcjannąMongołowiczówną (?), z którą miał trzech synów (VII): Jana Jakuba (ur. 1805), Franciszka Nikodema
(ur. 1809) i Antoniego (ur. 1812). Z nich pierwszy ożenił się z Wincentą Dowgwiłło,
z którą miał dwóch synów (VIII): Barnabę (ur. 1839) i Franciszka (ur. 1841). Z kolei
Franciszek Nikodem ożenił się z EwąMonrewską (?), z którą miał trzech synów (VIII):
Marcelego (ur. 1836), Aleksandra (ur. 1841) i Józefa (ur. 1849). Trzeci z nich, Anto
ni, ożenił się z Anielą Downarowiczówną, z którą miał dwóch synów (VIII): Karola
(ur. 1837) i Adama (?, ur. 1850).
Z kolei druga linia rodziny od Onufrego Ignacego (VI), który ożenił się z Petronelą Budrewiczówną. Miał syna Antoniego (ur. 1807; VII), który żenił się dwukrotnie:
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z Ewą. Chr2 C2 onowic2 Ówną i Filomeną Proszczewiczówną. Z pierwszą miał trzech sy
nów (VIII): Konstantego Kajetana (ur. 1829), Kazimierza (ur. 1836) i Aleksandra Julia
na (ur. 1838), a z drugą jednego — Michała (ur. 1849) [LVIA, F 708].
Należy zwrócić uwagę na formę nazwiska Janowicz Bogdanowicz herbu Lada,
mieszkających w XIX w. w pow. rosieńskim. To podwójne nazwisko, formalnie złożo
ne z dwóch patronimików. Zdaniem Ciechanowicza, nazwiskiem było Janowicz [SiplemenĄ. Chyba jest to słuszne stanowisko. Warto wskazać bowiem na formę Piotr Jano
wicz z Bochdanowicza, bojara rosieńskiego, spisanego w popisie z 1589 r. Ten ostatni
był synem Jana i wnukiem Bochdana.
W 1820 r. wywiedli się Bogdanowiczowie herbu Łada. Ich protoplasta posiadał do
bra Jadowgi czyli Pokrowiendzie [w pow. wilkiskim]. Jest to wywód bogatszy od przed
stawionego wyżej z 1798 r. Wspomniany protoplasta to Andrzej Bogdanowicz, syn
Urbana (pokolenie I i II). Potwierdza to jego testament z 1652 r., w którym zapisał te
dobra synowi Józefowi (III). Ten ostatni spłodził syna Aleksandra (IV), a ten syna Ka
zimierza (V). Ostatni z nich, mając Jadowgi, zapisał je swoim synom (VI): Mikołajowi
i Jerzemu. Pierwszy z nich zostawił po sobie dwóch synów (VII): Marcina i Adama, wy
wodzących się [w 1820 r.]. Ich bratem stryjecznym, czyli synem Jerzego, był Tadeusz,
mający syna Szymona [LVIA, F 391—8—2596].
Ź r ó d ł a : у 1kta flayclów, T. 2, s. 303, 305, 307, 324, 341, 350; AWAK, T. 24, s. 225—229; Codex Mednicensis, T. 1, s. 156—158; Deputaci, T. 2, s. 144, 284; Elektorzy 1674, 1733, 1764 r.; Elektorowie królów, s. 12; Kojałowicz, Compendium, s. 167; tenże, Nomenclator, s. 38—39; LM, Uprasymą knyga 12, s. 448—449, nr 586; LNB,
F 91-332; LVIA, F 391-2565, k. 114, 117, 127, F 391-8-2596, к 50-52; 708-2-2195, к. 2, 17 (rodosłownaja); ODVCA, vyp. 1, s. 91-59, 176-77, 177-87; vyp. 2, s. 158-791; vyp. 3, s. 9-107, 49-201, 57-65, 141—
304; vyp. 4, k. 13-97,45-350, 63-56,216-94,219-116,229-188,237-252,297-55; vyp. 5, k. 6-44, 65-490,
106-289,119-386,148-213; Perapis 1528 r., s. 163,199-201; Popis 1567 r., kol. 1260, 1327; Popis rosieński
1589 r., nr 42; Slovar, s. 306: Talajtiski, 341: Sunolavki; Urzędnicy inflanccy, s. 90 nr 749; Urzędnicy żmudzcy,
nr 119, 739, 787, 791, 797, 805; VUB, F 7-ŻP 25, k. 417-418, ŻP 26, nr 50; Wtzbor Bohdanowicz, s. 227228, 244, 256—257. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 1, s. 330 i Uzupełnienia, s. 218; tenże, Pocpet, s. 10; Buszyński,
Opisanie, s. 67; Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 107; tenże, Suplement, s. 168; Cinmaite, s. 13; Grużewski, s. 234—
242: Olbracht; Uetiwos bajonipalikuoniai, s. 58—59 (Bagdonaviciai, dane od XIX w); Łowmiański, Wykaz,
s. 51; Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 329: Mąstvilas, 405: tablica geneal.; Upip ir cżeru vardynas, s. 134:
Reizgupis; Uruski, T. 1, s. 265—266.

BOGDZIEWICZ (BOHDZIEWICZ)
T aryfa 16 67 roku

BogdflendcpflBaltmmiej na miejscu Adama Jakubowicza Butni!o pjakubajaów dym szlachecki 1 wpow. n-ilkiskim
BogdzjewiczFilip zJankun dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Bogdzjewicz Hreho/y na miejscu Józefa Bogdpiewicza zJ^tkun poddański dym 1 wpow. wilkiskim
Bogdzjewiczflwna [w tekście: Bachdziewiczówna] Barbara pPoniemunia dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bohdziewicz Kazimierz z Pemarowa w pow. ejragolskim dym szlachecki 1
Bohdziewicz Kazimierz Z Ugism wpow. ejragolskim dym szlachecki 1
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Nazwisko rodziny jest pochodzenia ruskiego, od imienia Bogdan (zob.) [LPŻ]. Jednak
według S. Dziadulewicza była to rodzina tatarska, pochodząca od Bohdzieja. Używali
oni herb Łuk.
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1571 r. Martinowieże Bogdiewicze zastawili część majętności w Gojżowie we włości wilkiskiej. W niezna
nym roku, przed 1578, Stanislaw Martinowicz Bobowicz z żoną i bratem Janem Martinowiczem Bobowiczem Bogdiewiczem sprzedali majętność Gojżowo we włości wilkiskiej.
W 1575 r. Stanislaw Jurewicz Bogdiewicz sprzedał majętność Gojżowo. W 1576 r.
Bałtromiej Urbanowicz Bogdiewicz sprzedał połowę majętności w Gojżowie. W tym
roku kupił on folwark Kmitinskij we włości wielońskiej, nad Niemnem. W 1586 r. zakoń
czył spór sądowy o majętność Kmitiszki we włości wielońskiej z Jezofem Kmityczem.
W 1584 r. Juri Stanisławowicz Bogdiewicz zastawił służbę ludzi w majętności Gojżowo.
Tenże w 1593 r. darował żonie Zofii Jezofowny Mostwiłowej połowę tej majętności.
W 1588 r. doszło do ugody w sprawie majętności Tałajtyszki we włości jaswońskiej
między Janem, Krisztofem Stanisławowiczami Bogdiewiczami i Wojtiechem Jakubowi
czem Stanisławowiczem Bogdiewiczem.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Bogdziewiczów
w trzech włościach, głównie jednak w wilkiskiej w Gojżowie, tj. w polu Gojżowskim.
Chyba wszyscy byli ze sobą spokrewnieni.
W 1655 r. notowano Jana Bohdziewicza, uciekiniera ze Żmudzi do Prus w czasie
Potopu [Spis uchodpcórĄ.
Niewiele więcej wiadomo o nich w świetle taryf XVII—wiecznych. W 1667 r. spisa
no 4 rodziny, mieszkające tradycyjnie głównie w pow. wilkiskim (3) i w sąsiednim wielońskim (1). Większość z nich nie miała poddanych (3 na 4). Z kolei w taryfie 1690 spi
sano tylko 2 rodziny w pow. ejragolskim, nie mające poddanych. Była to więc drobna
szlachta i nieutytułowana.
Rodzina Bogdziewiczów herbu Dąbrowa została wylegitymowana ze szlachectwa
w późniejszej guberni kowieńskiej w latach 1798-1831 i 1843-1846. Jeśli chodzi o wy
wód Bogdziewiczów z 1798 r., to nie wymieniono herbu. Za protoplastę rodziny uzna
no Kazimierza, syna Józefa, mieszkającego w XVII w. i mającego dobra Romalkiszki
w pow. rosieńskim [pewnie XIX—wiecznym] [LATA]. Wymienionego Kazimierza noto
wano w taryfie 1690 r. jako właściciela dóbr Pernarowo i Ugiany w pow. ejragolskim.
Zaś miejscowość Romalkiszki to pewnie Romaniszki, trudna do zlokalizowania.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1455; ODVCA, vyp. 1, s. 13-191, 27-39, 39-276, 45-23, 46-38, 210-239;
vyp. 2, s. 5—73; vyp. 3, s. 87—303; Spis uchodźców у WFW, s. 138. L i t e r a t u r a : Dziadulewicz, s. 382; LPŻ,
T. 1, s. 154: Bagdzevicius, s. 285: Bogdzevicius; Uruski, T. 1, s. 269—270: Bogdziewicz.

BO G UCKI
T aryfa 16 6 7 roku

Bogucki Lenart Wojciech, na którego miejscu posta/ spisany Jan Bargayło %Fokiem dym 1 sp/acheckd w pow.
berpańskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Bogucki SamuelyEjdondan Gawsyyn wpow.potumsyewskim [na] miejscu Sidyinej [dym] szlachecki 1
Rodzina jest zapewne polskiego pochodzenia [LPŻ], najpewniej z Mazowsza z Bogut
w ziemi nurskiej. Notowano ich na Litwie [Umski],
Na Żmudzi pojawili się w 2. połowie XVII w. w obu taryfach. W latach 1667 i 1690
spisano tylko po jednej rodzinie w pow. berżańskim i potumszewskim. Nie mieli podda
nych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W herbarzu Uruskiego spisano Boguckich, którzy wylegitymowali się ze szlachec
twa w guberni kowieńskiej w latach 1803 z herbem Radwan i w 1863 r. z herbem Krzyw
da. W XIX w. mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz],
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 108; LPŻ, T. 1, s. 155: Baguckas; Uruski, T. 1, s. 274—275.

BOGUMIERSKI ZOB. POGUMIRSKI

BOGUSZ (BOHUSZ, BO G USZ OKMIŃSKI)
H. ODYNIEC, PÓLKOZIC
P opis 1 6 2 1 roku

BohusyAbram z »^wĄnikami] sampo usarsku koń 1 w pow. żprańskim i medyngiańskim
T aryfa 16 6 7 roku

Bogusz Dawid, na którego miejscu został spisany Kazimierz Urniay Z Biepolendcy dym szlachecki 1 w pow.
ndelońskim
Bogusp Konstanty Jan na miejscu Heliaszą Żawgina, Hrehorego Giedgowda, Danida Rymkiewicza, Danida
Rodonicya, Adama Dowskurda, Symona Sządurskie[go], Krysytofa Kontryma, Stanisława Juchniendcya,
Piotra Bukowskiego, Adama Giedmina iJerze\go\ Łuniewicya z imienia Giedmin Sągajłówjedenpoddański,
a drugi yagrodnicyy, dymów 2 w pow twerskim
Bogusz Nikołaj na miejscu Marana Pryedsyewskiego i ma/yonkijego Krystyny Nowickiej wiecyników w yastawne[go] i pryeyyskowe\go] prawa у Podubisia Popusyynia dym 1 sylachecki wpow. rosieńskim
Bogusy Okmiński Konstanty na miejscu Halsyki Kamińskiej Bogusyowejmatki swej [z majętności] naynmej
Kawpy 2 poddańskie w judgilnicyach wpow. medyngiańskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Bogusy Gabriel [z Macie junów w pow. wilkiskim?] dym sylachecki 1. Tenyejako Gabriel Bohusy[w Kop.
1: Bogusz] yKompiów Maciejun w pow. wilkiskim dympoddański 1
Bogusyjan yRingol [w Kop. 1: Ryngoły] i ySakowicy w pow. ejragolskim dympoddański 1
BogusyJóyef na miejscu Kaytmierya Urniasya yRosyusle Policye [w Kop. 1: Roszczę Piepolicze] w pow.
ndelońskim dym sylachecki 1
Bohusy Samuel у Dungir Warsiady w pow. korsyewskim dymy poddańskie 2
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Nazwisko rodziny pochodzi od słowiańskiego imienia Bogusz (Bohusz), które jest
zdrobnieniem od Bogusława. Może być pochodzenia polskiego lub czeskiego [LPŻ].
Nie trzeba chyba dodawać, że ta pierwsza możliwość jest bardziej prawdopodobna.
Z kolei według Z. Zinkeviciusa są dwie możliwości: pochodzenie litewskie od nazwi
ska Bogas (bo—) lub słowiańskie: od Słowian Wschodnich lub Polaków. Mimo wszyst
ko, pochodzenie litewskie jest mało prawdopodobne, pozostaje słowiańskie: polskie lub
ruskie. Była znana rodzina Boguszów herbu Półkozic w Małopolsce [Uruski], W tym
wypadku chodzi jednak o Boguszów Okmińskich, czy raczej Boguszów herbu Okmiński. Zdaniem Kojałowicza, mieli to być Okmińscy z przydomkiem Bogusz i pochodzić
z Siewierza [czyli księstwa Siewierskiego na Rusi], skąd przeszli do Litwy. Był wśród nich
Abram Bogusz Okmiński, ciwun twerski. Twierdzenia te rozwinął Niesiecki, który do
dał, że Boguszowie przyjęli nazwisko Okmiński od wsi Okmina, którą otrzymali od kró
la polskiego Zygmunta I. Chodzi o wieś Okmińszczyznę w ziemi grodzieńskiej [Dziadulewicz], Z kolei zdaniem Uruskiego, były dwie różne rodziny: oprócz wychodźców
z Siewierszczyzny byli jeszcze Tatarzy Okmińscy — kniaziowie Dunajewicze [Dziadulewicz: Dzianajewicze], którzy przyjęli chrzest i zostali chrześcijanami. Ci ostatni mieli być
pochodzenia zawołżańskiego. Znów w niedawno wydanym hebarzu szlachty „białoru
skiej” wymieniono 3 rodziny Boguszów (Bohuszów) herbu Okmiński z województwa
nowogródzkiego (2) i z pow. rzeczyckiego w województwie mińskim (1).
W sumie omawiane nazwisko ma być różnego pochodzenia: polskiego, czeskiego,
ogólnie słowiańskiego (a więc i ruskiego), litewskiego, moskiewskiego (siewierskiego)
i tatarskiego. Trudno się połapać w tym gąszczu sprzecznych sądów.
Najstarsza wzmianka o ich pobycie na Żmudzi dotyczy popisu wojskowego 1528 r.,
kiedy zanotowano Bogusza Martiszewicza we włości kroskiej.
Więcej danych pochodzi z akt ziemskich żmudzkich XVI w W 1589 r. Kasper [fanowicz] Boguszewicz był urzędnikiem kasztelana witebskiego Malchera Zawiszy w ma
jętności Szydłowo [we włości rosieńskiej]. Chyba tenże w 1595 r. kupił część majętno
ści Dowgialiszki i Apupiany w Pokrożojtiu [tj. w Pokrożonciu nad rzeką Krożentą] we
włości kroskiej od swego szwagra Martina Janowicza Mejsztowicza. Tenże w tym roku
sprzedał wspomnianą majętność Dowgialiszki.
W 1591 r. Bogusz Janowicz Okmiański kupił szmat ziemi we włości medyngiańskiej.
W 1599 r. Abram Boguszewicz Okmiański zamienił się na grunt Jawszojtie w tej włości.
W 1594 r. Florian Boguszewicz kupił część majętności Wieksznie we włości potumszewskiej, w Egłunach. Skądinąd wiadomo, że dobra te dostał od żony Zofii i jej siostry
Alżbiety Mikołajewny Lachowiczowny. W 1595 r. wziął w zastaw grunty majętności Wiełajtie we włości medyngiańskiej, nad rzeką Łukaniem. W tym roku wziął w zastaw sioło
Lenkimy w majętności Gintyliszki [we włości gintyliskiej]. W 1596 r. sprzedał: część ma
jętności Wieksznie we włości potumszewskiej, ziemię Pikturniszka w majętności Reszkiety we włości żorańskiej, ziemię Juszkiszki nad rzekąReszkietą i ziemię Miciszki w Reszkietach. W 1598 r. tenże (Florian Bogusz) wziął w zastaw sioło Widejki we włości żorańskiej.
W 1595 r. Pietr Boguszewicz kupił uroczysko Roszczę we włości wielońskiej.
W roku następnym ustąpił połowę tej majętności. W 1600 r. Jan Bogusz kupił majęt
ność Dowkszajti [pewnie we włości wielońskiej] nad Niewiażą.
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W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. widać, że Boguszowie miesz
kali w pięciu włościach: kroskiej, potumszewskiej, żorańskiej, medyngiańskiej i wielońskiej. Notowano zarówno Boguszów, jak i Boguszów Okmiańskich [sic], pewnie zamiast
Okmińskich.
W tym miejscu trzeba bliżej przyjrzeć sie wymienionemu wyżej Florianowi Boguszewiczowi (Boguszowi), mającemu swe dobra we włości potumszewskiej i żorańskiej
w latach 1594—1598. Zwany jest on bowiem Florianem Boguszewiczem Okmińskim
(Okmiańskim), np. w 1599 r. W tym roku kupił grunt Staroje Sieliszcze w majętności
Wieksznie i majętność Goniprowo we włości kroskiej oraz otrzymał część Pikturniszek i Krutyszek we włości żorańskiej z podziału z Janem Stanisławowiczem Szuksztą.
Znów w 1598 r. sprzedał pustosze Pietrożyszki i Miliużyszki z jeziorem Linmarg we
włości żorańskiej. W 1600 r. kupił sioło Niegirbie w majętności Powondeńskiej [w tej
włości]. Więcej dowiadujemy się z jego fundacji kościoła parafialnego w Powondeniu
(lit. Pavandene) w 1620 r. Florian Bohusz [w tekście błędnie: Bokusz] Okmiński był
posiadaczem trzech majętności: Powondenia, Chwałojni [zakupionej od Mikołaja Sebestianowicza Kęstorta] i Wiekszni, zakupionych od Mikołaja Marcinkiewicza i Jana
Woyniata. Komentarza wymaga ta ostatnia majętność. Nie chodzi bowiem o Wieksz
nie (lit. Yiekśniai), miasteczko nad Wentą w rejonie Możejek [jak w Codexie Mednicensis,
s. 104], lecz o Wieksznele (lit. Vieksnaliai), wieś na południe od Łuknik, w pobliżu je
ziora i rzeki o tej nazwie. Wspomniany Florian Bohusz uczynił zapisy ze swoich dóbr
na rzecz kościoła powondeńskiego, dał wolny wstęp do pobliskiego jeziora Powondeńskiego i zapewnił prawo kolatorskie swoim potomkom, jednak z warunkiem pozosta
nia kościoła w obrządku katolickim. Była to aluzja do okresu reformacji, kiedy wiele
kościołów katolickich przeszło na protestantyzm za sprawą swoich kolatorów [Codex
Mednicensis].
Testament Floriana Janowicza Bohusza Okmińskiego pochodzi z 19 maja 1631 r.
Pisał się jako Florian Bohuszewicz Janowicz Okmiński. Miał on brata Abrama, ciwuna
twerskiego, któremu darował swoje dobra, przede wszystkim majętność Powondeńską.
Wzmiankował o „siostrzankach” Janie i Mikołaju Sebestianowiczach Wisztołtach, sy
nach jego siostry Rainy. Chciał być pochowany w „imieniu Powondeńskim w kościele
moim”. W testamencie odwołał wcześniejszy zapis na rzecz „mnichów” w kościele po
wondeńskim, którzy „nie odprawowali nabożeństw” w jego imieniu, jak się zobowiązali
[LYIA, F 1282-1-220].
Wracając do akt ziemskich żmudzkich XVI w., trzeba wspomnieć o wzmiankach
o dwóch Okmiańskich. W 1591 r. Bogusz Janowicz Okmiański kupił „szmat ziemi” we
włości medyngiańskiej. W 1599 r. Abram Boguszewicz Olmiński [błąd: powinno być
Okmiński] zamienił się niwami majętności Jawszojtie we włości medyngiańskiej.
W sumie Okmiańscy (Okmińscy) wywodzą się z Boguszów (Bohuszów). Nazwi
sko jest odmiejscowe, pochodzi najpewniej od Okmian czy Okmin. Miejscowości o tej
nazwie jest lulka na Żmudzi, w XVI w. były w następujących włościach: dyrwiańskiej,
berżańskiej i kroskiej [Skwar]. W tej ostatniej notowano niwę Okmiany w Pokrożonciu,
gdzie mieli swe dobra Boguszowie (np. Kasper). Wyżej była mowa, że Okmińscy mieli
pochodzić z Okmin w ziemi [pow.] grodzieńskiej. Faktu tego nie udało się zweryfikować.
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Według popisu wojskowego z 1621 r. zanotowano jedną osobę (Abrama Bohusza)
w pow. żorańskim i medyngiańskim;, prawdopodobnie chodzi o pierwszy z tych powia
tów. Według Kojałowicza, oprócz Abrahama był jeszcze Jan Bohusz około tego roku.
Wspomniany Abram Bohusz Okmiński był ciwunem twerskim w latach 1630—1636.
Ożenił się z Halszką Kamieńską.
W 1635 r. Jan Kasperowicz Wassiewicz Bohusz zapisał swojemu bratu „imienicze”
Jakubowskie Podubisie w pow. rosieńskim [LVIA].
W czasie Potopu 1655 r. spisano Jana Konstantego Bogusza Okmińskiego, który
uczestniczył tylko w zjeździe pod Jaswojniami, ale nie w samej unii ze Szwecją. Tenże
w 1674 r. spisał testament jako Jan Konstanty Abramowicz Bogusz Okmiński „obywa
tel Księstwa Żmudzkiego pow. medyngiańskiego”. Chciał być pochowany w koście
le katedralnym w Worniach, w sklepie, gdzie leżą ciała „Pana Rodzica i Panów Braci”,
o co prosił małżonkę Annę Siemaszkownę. Posiadał dwie majętności: ojczyste Каиру
(Kawpy) w pow. medyngiańskim i Sągajły alias Giedminy w twerskim („pod Twerami”).
Kiedyś zapisał Каиру swojemu bratu [pewnie stryjecznemu] Karolowi Stanisławowiczowi Boguszowi Okmińskiemu, teraz kasuje ten zapis na rzecz swojej żony. Warun
kiem tego zapisu była jednak spłata różnych zobowiązań testatora, m. in. na rzecz jego
dwóch sióstr: EwyAwgustynowny Benediktowej Nowickiej i Judity Jerzyny Czaykowskiej [VUB, F 7 ŻP 26].
Z powyższych danych można ustalić następujący fragment genealogii rodziny:
1. Jan, znany tylko z patronimika. 2. Florian, Abram, ciwun twerski, Kasper i Raina.
3. Jan Konstanty Abramowicz (testament z 1674 r.) i Jan Kasperowicz.
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny, mieszkające pojedynczo w powiatach:
wielońskim, twerskim, rosieńskim i medyngiańskim. Niewymieniony z imienia Bohusz
Okmiński posiadał wówczas wieś królewską Lowmiany, ale nie wiadomo w jakim pow.:
korszewskim (11 dymów) czy berżańskim 5 (dymów)? [Królewszczyzny 1667 r.].
Znów w 1690 r. były również 4 rodziny, ale mieszkające na ogół w innych powia
tach. Boguszowie należeli do drobnej szlachty, choć nie tej najbiedniejszej. W 1667 r.
dwóch szlachciców miało po 2 dymy poddańskie, a w 1690: dwóch miało po jednym
dymie, a jeden miał 2 dymy poddańskie. Z wyjątkiem jednego urzędu ciwuna twerskiego, nie posiadali oni urzędów i godności lokalnych.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Bohuszów z Towtka herbu
Pólkozic. Mieszkali oni głównie w pow. wiłkomierskim. Zawarto tam nieliczne i lakonicz
ne wzmianki o Żmudzi: w 1596 r. zanotowano Floriana, w 1633 Jana i w 1694 Mikołaja.
W 1799 r. Boguszowie wywiedli pochodzenie szlacheckie z herbem Odyniec.
Przodkiem rodziny został uznany Andrzej Bohusz (pokolenie I), który w 1705 r. za
pisał majątek Mołowiany Mankuny swojemu synowi Kazimierzowi (II). Dane te nie
znajdują potwierdzenia w taryfach XVII—wiecznych. Były to chyba dwa majątki leżące
w różnych powiatach na Żmudzi: Mankuny w pow rosieńskim, a Mołowiany w: szawelskim, potumszewskim, retowskim lub widuklewskim (1690). Z kolei w 1793 r. Jan Bo
husz, syn Kazimierza (III), z synami (IV): Antonim i Tadeuszem weszli w posiadanie
tych dóbr. Z nich Antoni w 1794 r. zapisał dobra Mołowiany Mankuny synowi Tade
uszowi, a drugiemu Wincentemu — Mołowiany. Dalszą linię rodziny kontynuował AnDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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toni, ojciec dwóch synów (V): Wincentego i Tadeusza. Pierwszy z nich spłodził dwóch
synów (VI): Juliana Kaspra (ur. 1824) i Klemensa Cypriana (ur. 1826). Ten ostatni dał
światu trzech synów (VII): Feliksa (ur. 1858), Juliana (ur. 1868) ijózefa (ur. 1871).
Z kolei Tadeusz (V) miał syna Maurycego Jana (ur. 1819; VI), ojca dwóch sy
nów (VII): Teona Jana (ur. 1843) (ojca dwóch synów (VIII): Stanisława (ur. 1882) i Ma
riana (ur. 1898) i Piotra (ur. 1858) [LATA, F 391-8-2565].
Ź r ó d ł a : Akta yaydów, T. 2, s. 284; Codex Mednicensis, T. 2, s. 41, 103—105; Dworżecki Bohdanowicz,
k. 27v; Kojałowicz, Compendium, s. 280—281; tenże, Nomenclator, s. 41; Królewszczyzny 1667 r ; LVIA, F 391—
8—2565 k. 107v-108v, F 1135-20-27, k. 192; 1282-1-220 (testament); Niesiecki, T. 7, s. 61; ODVCA,
vyp. 1, s. 139-205; vyp. 2, s. 62-313 i 318,180-326; vyp. 3, s. 92-31, 100-16,124-16,126M 6,128-93,131—
135 i 136; vyp. 4, к. 1-7, 118-67, 190-132; vyp. 5, к. 58-134, 102-261, 110-315, 131-85, 148-217, 257215, 272—321; Perapis 1528 г., s. 271; Slovar, s. 210—211: Okmjana, Okmjany; Urzędnicy żmudzcy, nr 437;
VUB, F 7—ŻP 26, nr 34. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 109; Dziadulewicz, s. 241—242; LPŻ,
T. 1, s. 286: Boguśas; Paknys, s. 152 (Boguśas); Valancius, s. 105—106 (błędne imię podano); Zinkevicius,
s. 279: Bogas, s. 470: Boguslavas.

BOGUSZEWICZ (BOHUSZEWICZ, BOGUSZEWSKI)
P opis 16 2 1 roku

Bohusyewicу Symon typanią Wierzbowskąpo /ёвуи[ски] htń 1 wpow. wilkiskim
T aryfa 16 67 roku

BoguspęmctP' Stanisław zimienia Poniemonia Wierpbowspctpyytiy poddańskie dymy 2 wpow. wilkiskim
T aryfa 16 90 roku

Boguszewski Aleksander z imienicya Wierybowcsyspiy Luksytajńów w pow. ndlkiskim na miejscu Stanisława
Bogussynicya dympoddański 1
W tym wypadku połączono dwa nazwiska: Boguszewiczów i Boguszewskich, bo z kon
tekstu wynika, że chodzi o jedną rodzinę. Obserwujemy ewolucję nazwiska Boguszewicz
w kierunku Boguszewskiego, a więc jego polonizaqę. Potwierdza to geneza miejscowości
Wierzbowszczyzna w pow. wilkiskim, która najpewniej odwołuje się do pani Wierzbow
skiej z 1621 r. Miejscowość ta znajdowała się w Poniemoniu, czyli nad Niemnem. Pewnie
jest tożsama z nazwą Virbolovici, znaną z akt żmudzkich XVI w.: niwą, starym sieliszczem w polu Posztowskim, koło majętności Kołotowo i rzeki Niemna [Slovar]. Wszyst
kie te warunki wypełniają późniejsze Werbaluny [nazwa XIX—wieczna z mapy Chrza
nowskiego]. Dzisiaj to Virbaliünai koło Kalautuvy [dawniejsze Kołotowo].
Nazwisko rodu to patronimik od imienia Bogusz (zob.).
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1621 r. w pow. wilkiskim, gdzie
mieszkali przez cały XVII w. Całkiem możliwe, że jakiś Bogusz (Bohusz) był tu już
w końcu XVI w. Później spisano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. zanotowano
tylko jedną rodzinę w dwoma dymami poddańskimi. Z kolei w 1690 r. spisano również
jedną rodzinę w tym powiecie, ale z jednym poddanym. W sumie była to również drob
na szlachta i nieutytułowana.
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BOHÄREWICZ

Boguszewicze (Bohuszewicze) herbu Ostoja i Półkozic zostali wylegitymowani ze
szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej w latach 1798—1835.
Źródła:

Skwar, s. 55: Virbolovici. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 1, s. 283.

BOGUSZEWSKI ZOB. BOGUSZEWICZ
BO H AREW ICZ
T aryfa 16 9 0 roku

Boharenieу Jat/ Stanisław cyeśnżk starodubowski у wiosek Knlidzie i Puszyty wpo w. beryańskim nastawnym
prawem trzymający dymówpoddańskich 3
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Bogor, jest pochodzenia ruskiego lub czeskie
go [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, ma to być nazwisko pochodzenia litewskiego
Boguras (bo—i gur—
). Oczywiście, później uległo slawizacji z ruską końcówką-ewicz.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1690 r. jako zastawnika niedużych dóbr
w pow. berżańskim. Wspomniany tam Jan Stanisław Boharewicz (zm. przed 22 X 1698)
był cześnikiem starodubowskim w latach 1677-1688. Ożenił się z Krystyną Siellicką,
skarbnikówną rzeczycką.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach
1852—1866 z herbem Mogiła.
Ź r ó d ł a : Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 235, nr 1738. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 285: Bogoras; Uru
ski, T. 1, s. 262: Bogarewicz; Zinkevicius, s. 196: Boguras.

BOHDANOWICZ ZOB. BOGDANOWICZ
BOHDZIEWICZ ZOB. BOGDZIEWICZ
BOKIEWICZ (BOKOWICZ) ZOB. BAKIEWICZ
BOKIUNOWICZ ZOB. BAKIEWICZ

BO KUM (ALTENBO KUM)
H. PAPRZYCA
T aryfa 16 67 roku

Bokum Eberhard. Billewicyjan Karol dwuи retowski у majętności nazywanej Wysoki Dwór dymów poddań
skich 12 у młynem trzynastym. Л w yastawie и Skotpiowej [?] będących dymach ośmiu, u Samuela StankiemDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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czą dymów 5, u Eberharde/ Bokuma dymów 6, u [Aleksandra] Parczewskiego, pisarką [ziemskiego] smoleń
skiego, dymów 5, ogółem dymów 37 do tej majętności malejących wpow. rosieńskim
Rodzina jest pochodzenia niemieckiego, z Westfalii, z majętności Alten—Bockum, skąd
przeniosła się do Inflant. Notowano ich także w Prusach. Pierwszy Jan Henryk Bokum
(zm. ok. 1685) osiedlił się w Rzeczypospolitej, żeniąc się z Szemiotówną [Uruski; infor
macja jest niepewna], potem z Konstancją Branicką, siostrą [nie córką] Jana Klemen
sa, marszałka nadwornego koronnego. Byl wyższym dowódcą regimentów cudzoziem
skich (dragonia, rajtaria), walczył w wojsku litewskim i koronnym od 1651 r., awansując
na stanowisko generała wojska koronnego i stolnika litewskiego. Piastował więc urzędy
zarówno w Polsce, jak i na Litwie.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Didricha von Alten Bockum, który podpisał
unię kiejdańską ze Szwecją, nie musiał jednak pochodzić ze Żmudzi, lecz np. z sąsied
niego pow. upickiego. Był rotmistrzem (Rittmeister).
Wspomniany w taryfie 1667 r. Eberhard Bokum jest zapewne identyczny z Eberhar
den! Kazimierzem (zm. 1700), generałem majorem wojska litewskiego w 1693 r. (od
1686). Kolejno byl: kapitanem lejtnantem gwardii pieszej w 1651, pułkownikiem JKM
w 1659, starostą żośleńskim i właścicielem majętności Kurniszki w pow trockim.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 281, 325; Taryfa woj. trockiego, s. 58, 70. L i t e r a t u r a : Ledebur, Bd 1
s. 8—9: Altenbockum; PSB, T. 2, s. 246: Jan Henryk Bokum; Uruski, T. 1, s. 299.

BOLSWING (BOLSCHWING)
T aryfa 16 6 7 roku

Bolsewingowa [F 1 1 - 1 —7 52: B alsin g o w a] Janowa Małgorzata Torkówna [F 1 1 - 1 - 7 5 2 : T u rak ó w n a]
na miejscu Piotra Skowdnyła [F 11—1—7 52: Ja g ie la ] z Pobijatyszek [z] zastany dzierżąca w pow. berjaüskim 2 poddańskie dymy. Bolswingowa Janowa Margorata Torkówna [na m iejscu ] Jerzego Desytorlopa wedłu[g] Borowskiego kwity zastawą dzierżąca od Stanisława Omida z Podubisia/>o<2W[ańskie] dymy 4 wpow.
kroskim
Bolswingowa Wilhelmowa Małgorzata. Karkowski Jan [na m iejscu ] Samuela Karkowskiego rodzica swego
ogrodniczych dymów 2, a zastawnych od [M ik o łaja K azim ierza] Szemiotapodstarościego ^Jm udzkiego ] poddjanych] 2, a trzeciegopodĄaatgo] takję zastawnymprawem od Małgorzaty Turkówny Wilhelmowej Bolsningowej natenczas dzierżących, ogółempoddańskich dymów 5 wpow. kroskim
Bolswingowa. Barcewicz Stefan Hrehorowicj zastawnym prawem dzierżący od Bolswingowej z GiedniZajdów
poddJzńtSĄ dym 1 wpow. kroskim
Rodzina jest pochodzenia niemieckiego z Westfalii (hrabstwo Mark). W źródłach są znani
od 1298 [Janicki] lub 1275 r. [Gritzner], Później przenieśli się do Kurlandii. W herbarzach
polskich jest tylko pojedyncza wzmianka o Bolszwingu, staroście szrudeńskim w 1775 r.
Na Żmudzi notowano tylko jedną kobietę w taryfie 1667 r., mającą dobra w pow.
kroskim i berżańskim.
L i t e r a t u r a : Gritzner, Bd. 1, s. 130; Janicki, Kurlandia, s. 772; Uruski, T. 1, s. 303.
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BOMBUL

BOMBUL
T aryfa 16 67 roku

Bombul Buspkowski Adam, na którego miejscu i Jakuba Maząnowiczą postał spisany Dawid Mapanowicp
ZKawp dym 1 szlachecki wpow. medyngiańskim
Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego, od przezwiska Вumbiilis, czyli
„pączek”, „niemowlę” i in. [LPŻ]. Trochę inaczej rzecz przedstawił Z. Zinkevicius, któ
ry nazwiska typu Bumbalas, znane od XVI w., łączył z litewskim bambeti, czyli „mamro
tać”, „mówić niezrozumiale”. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Może jest to nazwisko odmiejscowe. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. noto
wano bowiem Bumbule — wieś we włości kroskiej i berżańskiej, Bumbuliszki — ma
jętność we włości widuklewskiej, Bumbełojti — grunty we włości potumszewskiej oraz
Bombaliszki — ziemia w Bitowciach we włości korszewskiej [Slovar], Do dzisiaj zacho
wała się wieś Bumbuliai z umocnieniami na południe od Kroż, pewnie w dawnej wło
ści kroskiej.
Na Żmudzi zanotowano go tylko w taryfie 1667 r. Była to jedna rodzina w pow.
medyngiańskim, bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 31: Bumbule, Bumbuliśki, Bumbełojti, Bombaliśki. L i t e r a t u r a : LPŻ,T. 1, s. 347:
Bumbulis, s. 184: Bambulis; Zinkevicius, s. 578: Bumbalas.

BONIEWICZ ZOB. BANIEWTCZ

BOREWICZ
T aryfa 16 67 roku

Borewicpjan Aleksander. Golniewski Józef kuplą poddańskie spoinie z Janem Aleksandrem Borewiczym od
Mikołaja Ciundyiewickiego nabyta naytvana w siólku Kiluncach [F 11—1—752: Kiłaniach], na której tej
kupli domem mieszkają nierozdcjelnej 1 dym szlachecki w pow. ujwentskim
Borewicp Piotr na miejscu Pawła Stankiewicza Z Ugian dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Borewicp Wojciech z Kawrajć dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Nazwisko rodziny to patronimik, ma być pochodzenia polskiego. Może jednak pocho
dzić od imienia Borys, a więc być zapożyczeniem z języka polskiego lub ruskiego [LPŻ].
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie w 1667 r. Były to 3 rodziny w pow. użwenckim, ejragolskim i widuklewskim, bez poddanych. Można dodać, że w konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej, zawartej w Szadowie w 1656 r., uczestniczył Piotr Bo
rowicz, być może pochodzący ze Żmudzi i tożsamy z wymienionym w taryfie 1667 r.
Rodzina Borowiczów ma pochodzić z Borowicz alias Poniemunie („gniazdo” rodu)
w pow. kowieńskim. Już w XVI w. mieli oni posiadać to sioło, późniejszy dwór w pow.
trockim nad Niemnem, niedaleko Koszedar. W 1690 r. notowano dwóch Borowiczów
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w kole dorsuniskim w trakcie poniemońskim w pow. kowieńskim. Nie można wyklu
czyć związku Borewiczów żmudzkich i kowieńskich.
Ź r ó d ł a : Akta
T. 2, s. 349; Taryfa woj. trockiego, s. 132. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 192: Baravicius, s. 195: Barevicius, s. 197: Barys, Barysas; Uruski, T. 1, s. 324—325.

BOREYSZA (BOREJSZA, BOREYSZO)
H. WADWICZ, WĄŻ
T aryfa 16 67 roku

Borejsza Eawryn z Kotkun djm 1 szlachecki wpow. wielońskim
Borejszo Piotr z Kotkun djm 1 szlachecki wpow. wielońskim
Borejszo Piotr, na którego miejscu został spisanj Stanisław Senkiewicp Z Senkien djm 1 szlachecki w pow.
wielońskim
Borejszo Stanisław z Kotkun djm 1 szlachecki w pow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Borejspa Kasper na miejscu Temelewiczpwej z Endrików w pow. wielońskim iprsjkupä od Jana Monkiewicza
djm szlachecki 1
Borejsza Michał zEuntkun [w Kop. 1: z Kunkun] Borejszów w pow. melońskim djm szlachecki 1
Nazwisko rodziny może być pochodzenia litewskiego (człon bar—występuje w antro
ponimii litewskiej, np. Bargayło) lub ruskiego — związek z białoruskim Barejszanie jest
jasny [LPŻ], Podobnie rzecz ujął Z. Zinkevicius, który przyjął pochodzenie litewskie
(od: Boras) lub „obce”, bliżej nieokreślone.
Zdaniem Uruskiego, była to rodzina „białoruska”, pochodząca z ziemi smoleń
skiej, skąd przeniosła się na Litwę w czasach króla polskiego Zygmunta Starego w 1. po
łowie XVI w. i dostała odeń wieś Wasilewicze w pow. grodzieńskim. Stamtąd mieli
rozprzestrzenić się po innych województwach W Ks. Litewskiego. Skądinąd wiadomo
o ich osiedleniu się w pow. kowieńskim w województwie trockim, gdzie sprawowali kil
ka lokalnych urzędów i jeszcze w końcu XIX w była okolica szlachecka, zamieszkana
przez Borejszów (356 dziesięcin ziemi). Chodzi o dzisiejszą wieś Bareiśiai, położoną na
północny wschód od Jonavy (dawniej Janowo), miasta na północny wschód od Kow
na. W jej najbliższej okolicy leży wieś Vatenai (w XIX w. Wociany), w której w koń
cu XIX w. mieszkała szlachta Wociancowie (117 dziesięcin ziemi). Byli to potomko
wie „rodu Wocianów”, zanotowanego jeszcze w taryfie pow. kowieńskiego w 1690 r.,
a wcześniej w popisie wojskowym 1567 r.: Wocianców od Kaplicy. Warto dodać, że
w 1690 r. we wspomnianym „rodzie Wocianów” spisano dwóch Boreyszów: Stanisła
wa i Michała.
Genealogię Boreyszów herbu Wadwicz przedstawiono w herbarzu szlachty „bia
łoruskiej”. Według legendy rodzinnej pochodzili z ziemi smoleńskiej i mieli przydo
mek Olechnowicz—Boreysza. Ich protoplastą był Fedor, właściciel majętności [nazwy
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BOREYSZA (BOREJSZA, BOREYSZO)

białoruskie XX-wieczne]: Waronina, Brolina i Kliucznikawa w 1550 r. Dalsza genealo
gia właściwie jest bardziej konkretna dopiero od końca XVII w. Ostrożnie warto zwró
cić uwagę, że Hryhory Fedorowicz Boreysza był sędzią grodzkim kowieńskim w latach
1567—1583 i na początku był związany z Chodkiewiczami. Może to syn Fedora ze Smoleńszczyzny? \Gerboibiik\.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich XVI w. W 1574 r. Hryhory Fedo
rowicz Borejsza, sędzia grodzki kowieński, otrzymał od swego pana Jana Chodkiewi
cza, hrabiego na Szkłowie i Myszy, wieś Żodejkajtie we włości kretyngowskiej. Tenże
w 1589 r. skarżył się, że poddani z Kretyngi poczynili różne krzywdy w jego majętno
ści Gondińskiej we włości kretyngowskiej. W 1598 r. Hanna Stanisławowna Komonszczanka Hryhorowa Borejszyna darowała swemu synowi Janowi Hryhorowiczowi
Borejszy majętność Stracką w pow. oszmiańskim i Gondinę [tj. Gondyngę] we włości
gondyńskiej na Żmudzi.
W 1583 r. Stanisław Janowicz Borejsza toczył spór sądowy o zwrot pustoszy Kirmeliszki we włości wielońskiej, którą oddał w zastaw. W 1585 r. Juri Matiejewicz Borej
sza sprzedał majętność Micewicze w Liawdie [we włości wielońskiej].
W sumie z akt ziemskich żmudzkich XVI w wynika dość nikła obecność Boreyszów na Żmudzi. Mieszkali oni tylko w dwóch włościach: wielońskiej przy granicy
z pow. kowieńskim oraz we włości gondyńskiej (kretyngowskiej), z dala od tego obsza
ru, bo w północno zachodniej Żmudzi. Zanotowano też tylko 3 rodziny.
W taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny (może były tylko 3 zważywszy na dwukrotnie
spisanego Piotra), mieszkające tylko w pow. wielońskim. Żadna z nich nie miała pod
danych. Większość mieszkała w Kotkunach, miejscowości niezachowanej do dzisiaj.
Z akt ziemskich żmudzkich wiadomo jednak, że Kotkuny leżały we włości wielońskiej
w Liawdie. Tam też można zlokalizować tę miejscowość dzięki informacji o Miczunach
alias Kotkunach w taryfie 1690 r. Zaś Miczuny (lit. Miciünai) leżą na północny wschód
od Pacuneli, tj. na południowy wschód od Bejsagoły, w pobliżu innych okolic szla
checkich na Laudzie. Jeszcze w końcu XIX w. Miciuny były okolicą, w której mieszkali
Butrymowie (273 dziesięciny ziemi).
W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. wielońskim. Żadna z nich nie
miała poddanych. Gniazdem na Żmudzi jest osada Lunktuny [w kopii: Kunkuny] Bo
rejszę. Najpewniej chodzi o zniekształconą nazwę Kotkuny, o których pisano wyżej.
Rodzina herbu Wąż został wylegitymowany ze szlachectwa w guberni kowieńskiej
w 1849 r.
Skądinąd wiadomo, że wcześniej wylegitymowali się ww. w 1820 r. Za swego przod
ka uznano Kaspra, żyjącego w XVII w. i mającego dwie majętności: Endryki i Temelany w pow wielońskim. Dobra te zapisała Zofia Endrykowna Janowa Temelewiczowa Kasprowi i jego żonie Dorocie z domu Temelewiczownie Boreyszom, czyli swojej
córce i zięciowi. Obu miejscowości dzisiaj już nie ma, ale można je zlokalizować. En
dryki notowano w taryfie 1690 r. w pow. wielońskim: miał je Kasper Boreysza na miej
scu Temelewiczowej. W tej krótkiej informacji poznajemy przodka rodziny — Kaspra,
miejscowość Endryki oraz pośrednio Temelany, którą nazwę najpewniej utworzono
od właścicieli Temelewiczów (zob.). Miejscowość Endryki na szczęście istniała jeszcze
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w XIX w. jako Andryki [mapa Chrzanowskiego], leżała na północny wschód od Pacuneli, a więc na historycznej Laudzie. Dokładniej, znajdowała się między istniejącymi do
dzisiaj wsiami: Bartkünai (na południu) i Bobiniśkiai (na północy). Warto przypomnieć,
że właśnie w tym rejonie były Miczuny, istniejące zresztą do dzisiaj. Wspomniany Ka
sper Boreysza (pokolenie I) spłodził syna Jana (II), ten syna Kaspra (III), który wszedł
szy w związki małżeńskie z Rozalią Szymkiewiczowną wydał na świat syna Aleksan
dra (IV), żonatego z Krystyna Gotartowną. Wszyscy posiadali dobra Borejszę Endryki.
Ten ostatni „dał byt” synowi Kasprowi Aleksandrowiczowi Boreyszy (V), który ożenio
ny z Katarzyną Tomaszewiczówną wydał na świat dwóch synów (VI): Aleksandra i Jó 
zefa (ur. 1762). Obaj bracia podzielili się dobrami w 1783 r. Ten pierwszy spłodził pię
ciu synów (VII): Justyna, Antoniego, Benedykta Bonifacego, Jana i Michała. Z kolei jego
brat Józef wespół z żoną Karoliną z Szylingów Boreyszowie wydali na świat czterech
synów (VII): Wincentego (ur. 1784) [,] Ignacego (ur. 1786), Karola (ur. 1791) i Jerzego
(ur. 1793), wywodzących się. Z nich Ignacy pojawił się z dwoma synami (VIII), spło
dzonymi z żony Anny z domu Olszewskiej: Ferdynandem Ignacym (ur. 1812) w parafii
Bieniakonie i Jerzym Stanisławem (ur. 1814)) [LVIA, F 391—1—1009].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1009, k. 121-124; ODVCA, vyp. 1, s. 103-265,173-29; vyp. 2, s. 81—498; vyp. 3,
s. 49—202; vyp. 4, к. 294—31; SG, T. 13, s. 726: Wociany, T. 15, cz. 1, s. 201: Borejszę; Slovar, s. 146: Kotkuny;
Taryfa woj. trockiego, s. 160; Taryfa Żmudzi 1690 r, s. 45; Urzędnicy: woj. trockie, s. 389, nr 2796 i s. 566.
L i t e r a t u r a : Gerboünik, T. 2, s. 213—214: Barejszy; LPŻ, T. 1, s. 195: Bareiśa; Uruski,T. 1, s. 322—323.

BORKOWSKI
T aryfa 16 6 7 roku

Borkowski Chryzostom Mayałowicy £ Pogirydudapod[d ań sk i] dym 1 wpow. horklańskim
Borkowski Jar/ na miejscu Jana Borkowskiego brata stryjecznego £ Pogiryduda dymy />0(Ądańskie] 2 w po w.
horklańskim
Borkowski Jan Kaurynowicy na którego miejscu został spisany Madej Baranonicy Z Pogiryduda dym 1poddański wpow. korklar]skim
Borkowski [Jan] Kazimiery na miejscu Dawida Borkowskiego rodyica swego у Zebenków 3 poddańskie dymy
wpow. powondeńskim
Borkowski Кауг/тегу у Łabanowa na miejscu Chńyostoma Siemasyki, a drugi okupiony od zastawnika Eliasya Bowty dymów 2 poĄ d] ańsłde w pow. horklańskim
Borkowski Stefan yimienia swego dyiedyicynego yPogiryduda dym 1poĄd]ański wpow. horklańskim
T aryf a 16 9 0 roku

Borkowski Chryyostom у Pokiryduda w pow. horklańskim dym sylachecki 1
Borkowski Jan Kryysytofowicy у Pogerydudów wpow. horklańskim dympoddański 1
Borkowski Jan yEabunowa w pow. powondeńskim [dym \poddański 1
Borkowski Matiasy [z M ik itó w w pow . w ie sz w ia ń sk im ] dym sylachecki 1
Borkowski Stefan [z P o p o n sió w w pow. k o rk lań sk im ?] dym poddański 1
Borkowski Stefan у Żabenków wpow. korklańskim у kupä od Niewiardowskiego dym poddański 1
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Nazwisko rodziny wskazuje na polskie pochodzenie [LPŻ]. Tak najpewniej było przy
najmniej w niektórych przypadkach. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, Borkowscy po
chodzili od litewskiego nazwiska Barkas (bar- i kant- lub kint-), choć możliwe jest
pochodzenie od imienia wschodniosłowiańskiego Borysa.Niemniej jednak wątpliwości
budzi przypadek Chryzostoma Mazałowicza Borkowskiego z 1667 r. Wspomniany patronimik „Mazalowicz” jest niewątpliwie obcego pochodzenia, zapewne od ruskiego
nazwiska Mazoł [LPŻ; Abramowicz, Citko, Dacewicz; Zinkevicius].
Rodzina jest zapewne polskiego pochodzenia. Było wiele rodzin Borkowskich
w Polsce i na Litwie. Na Żmudzi zanotowano Floriana Borkowskiego, który był elekto
rem króla polskiego Augusta II w 1697 r.
Na Żmudzi pierwszym znanym Borkowskim był Michał Mazelewicz Borkowski,
pleban kroski w latach 1638 (może wcześniej)—1651, kiedy zmarł. W źródłach pojawił
się w 1622 r. jako słuchacz Akademii Wileńskiej i autor mowy pogrzebowej Jana Rudominy Dusiackiego, wojskiego brasławskiego, napisanej w języku polskim i łacińskim.
Na studiach osiągnął stopień doktora teologii. W latach 1639-1641 odbudował kościół
w Krożach, gdzie był plebanem, i ufundował największy na Żmudzi dwon w tym ko
ściele. W 1641 r. napisał panegiryk ku czci biskupa żmudzkiego Jerzego Tyszkiewicza.
W latach 1643 i 1648 uczestniczy! w synodach diecezjalnych w Olsiadach i Worniach.
W 1648 r. był kanonikiem żmudzkim, ufundował też bursę dla studentów [tj. uczniów
kolegium jezuickiego] w Krożach [Błaszczyk],
Najpewniej bliskim krewnym wspomnianego Michała byl Chryzostom Mazalo
wicz Borkowski, używający tego samego patronimiku, wzmiankowany w 1667 r.
W taryfie 1667 r. spisano 6 rodzin (może jednak 5, bo dwukrotnie spisano Jana),
którzy mieszkali głównie w pow. korklańskim (5) i pojedynczo w sąsiednim pow. powondeńskim. Zwraca uwagę koncentracja rodziny w Pogirżduciu (lit. Pagirgzdutis)
w pow. korklańskim. Chodzi o okolicę szlachecką koło góry Girżduty (228 m n.p.m.),
leżącej na wschód od jez. Łukszta i południowy wschód od Worni.
W kolejnej taryfie 1690 r. spisano również 6 rodzin, z których aż 4 mieszkały
w pow. korklańskim. Pozostałe rodziny pochodziły z pow. wieszwiańskiego i powondeńskiego, leżących w tym regionie Żmudzi.
Była to szlachta względnie majętna, ale nie utytułowana. W 1667 r. tylko jeden nie
posiadał poddanych, a pozostali mieli od jednego (3 osoby) do trzech poddanych (1).
Zaś w 1690 r. dwóch nie miało poddanych, a pozostali czterej mieli po jednym.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1697 r.; Kojałowicz, Nomenclator, s. 45; L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dace
wicz, T. 1, s. 233: M azof Błaszczyk, Plebani krosty, s. 114—115; Boniecki, T. 2, s. 42; Buszyński, Krój;, s. 37;
Uetmiąliteraturos enciklopeilija, s. 52: Barkauskis, Barkowski [błędnie] Mykolas; LPŻ, T. 1, s. 292: Borkauskas,
s. 197—198: Barkauskas, T. 2, s. 188: Mazałaś, s. 190: Mazolas; Uruski, T. 1, s. 327—334; Zinkevicius, s. 307:
Barkas, 471^472: Bońsas, 571: Mozolis.

BOROWSKI
P opis 16 2 1

r o k u

borowski Adam у imienia Pospusppiańskiego po usarsku koń 1 w pow. jaswońskim. Tenje у Skindo/yspek
i у Bojan у bratem Gabrielempo kopacku koń 1
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borowski Andrzej syna swego Rafała, młodpika, posłał mając kilku starszych, spoinie p synem starspym Mi
kołajem, p cpeścijego ojcpystej i %peninej koń 1 w pow. rosieńskim
borowski Lew syna swego Lukaspa stand/po usarsku koń 1 wpow.jaswońskim. Tenpe p cpęśd swejponiewieskiejpo kopacku koń 1 na ucpestnikiprotestował
T aryfa 16 67 roku

borowska Stefanowa Mańanna. Spykier Michał/ [sic] Władysław [na m iejscu ] Jerpego Lolka i Marian
ny Wo/owicpówny Stefanowej borowskiej p majętności Pospuspnda Nowe[go ] Dworu dymów 7 poddańskich
wpow. jaswońskim
Borowska Tekla Błinstrubówna na miejscu Piotra borowskiego p majetnośa napwanej Nony Dwór p pastawnikiem Stanisławem Pacewicpem [dym ów ] 4 poddańskich wpow. jaswońskim
borowski Adam Kapimierp TerehespNawojowski Kapimierp Jakub dworpanin pokojowy JKMci p majętno
ści swoich\j\ Pospuspnda Nony Dwór Wiecpyspek, drugiej napinanej Ropgie [na m iejscu ] Adama Kapźmierpa
borowskiego], trpeäej £ majętności Pospuspnda Nowego Dworu dymów 30, a p Pepg dymów 9 poddańskich,
ogółem 39 w pow. jaswońskim. borowska Adamowa Krystyna Kumicka pastandła dym 1 spłachetki p Po
spuspwia Goln wpow. jaswońskim Salamonom Spcpgsnowicpowi
borowski Eliasp [n a m iejscu ] Stanisława Gabspendcpa Jasku/da pPodubisia wpow. rosieńskim dymówpod
dańskich 7
borowski Marcin na miejscu Pawła Rusteyki [w] Skrębinach dym pagrodnicpy 1 w pow. wilłdskim. Sam
wpow. wielońskim w Rmstejkowicpach stawia dym 1poddański
borowski Mikołaj, na miejscu w ndelkiej chorobie małponka swego postającego postała spisana Żardynowa Leonowa [F 11—1—752: L eo n o ra] pmajetnościswejodbarbary DerengowskiejStefanowejChrpanowskiejppastawnejpoddańskich dymów 11 w pow. jaswońskim
Borowski Władysław pDatnowa ogrodnicpy dym 1 w pow. wielońskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Borowski Jakub pLewgowdów wpow. telspewskim ppjeäem swoim [dym] spłachetki 1
Borowski Karol p okolicy Rustejkowicp w pow. ndelońskim dym splachecki 1
Borowski Samuel [w K op. 1, m o że jed n a k c h o d z i o S am u e la B o b ro w sk ie g o ja k w
łajciów w pow. ejragolskim dym splachecki 1

taryfie]

pNorgie-

Pochodzenie Borowskich nie jest proste. Na Żmudzi w XVI w. notowano bowiem knia
ziów Borowskich o niejasnym pochodzeniu, prawdopodobnie byli „czysto litewskiego
pochodzenia” [Wolff]. Byli katolikami, najpewniej nie byli pochodzenia moskiewskiego,
tj. uciekinierami z Moskwy [Uruski] i już w 1528 r. byli osiedleni we włości jaswońskiej na
Żmudzi. Zdaniem wspomnianego J. Wolffa, wzmiankowany w popisie 1528 r. we włości
jaswońskiej kniaź Bałtromiej to Borowski i, sądząc po katolickim imieniu, był katolikiem.
Wspomniane rozumowanie jest ryzykowne. Nie ma bowiem dowodu na to, że
w 1528 r. chodziło rzeczywiście o kniazia Borowskiego. Z drugiej strony wiadomo że
najstarszym, pewnym przedstawicielem tego rodu był kniaź Tymofiej Borowski, ojciec
Jurija, o którym wiemy dość dużo [ODVCA; Urzędnicy żmudzcy, nr 309]. Biorąc pod
uwagę imię Tymofieja, czyli cerkiewnego imienia Tymoteusz, można wnosić, że Borow
scy byli prawosławnymi i pewnie pochodzenia ruskiego. Mogli być uciekinierami z Księ
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stwa Moskiewskiego. Trudno jednak twierdzić, że chodzi o Borowskich jako potom
ków Iwana Daniłowicza Kality, wielkiego księcia moskiewskiego i Heleny Olgiedówny,
księżniczki litewskiej [Boniecki, Poc-~ei\. Ostatnio sąd ten przyjęła Rita Trimoniene.
Niedawno wysunięto hipotezę, że Borowscy pochodzili z Podlasia i służyli na dwo
rze Chodkiewicza, skąd przenieśli się na Żmudź wraz ze swoim panem [Saviscevas]. Bo
rowskich, w tym Jana, notowano w ziemi bielskiej na Podlasiu. Warto dodać, że w świetle
testamentu Jana Borowskiego z 1674 r. miał on krewnych w województwie chełmińskim.
Wiadomo skądinąd o Borowskich herbu Ogończyk w tym województwie [Uruski]. W tym
wypadku chodzi jednak nie o kniaziów Borowskich, lecz szlachtę o tym nazwisku.
Wspomniano, że pierwszym pewnym przedstawicielem tego rodu byl kniaź Juri
Borowski. Wiatach 1535—1542 był namiestnikiem wilkiskim Aleksandra Chodkiewicza.
W 1547 r. został marszałkiem dworu Jana Hlebowicza, kanclerza litewskiego, w latach
1554-1563 był ciwunem korszewskim. Ożenił się z Barbarą, córką pochodzącego ze
Smoleńska Iwana Pleszczejewa Jurłowa, dzierżawcy jaswońskiego i dworzanina królew
skiego. Wraz z ręką córki przejął znaczne dobra Jurłowa, który nie miał synów. O wiel
kości tych dóbr informuje popis wojskowy 1567 r., kiedy najstarszy syn Michał wystawił
10 koni i 5 drabów (pieszych) z dóbr ojcowskich oraz 2 konie i 1 draba z dóbr żony, tj.
z Gruz i z Wodokt w pow. upickim. O dobrach tych będzie mowa niżej, tu można do
dać, że w 1559 r. posiadał on Gojżowo [Revizija puść 1559 g.].
Kniaź Juri Borowski zmarł przed 1567 r. i miał pięciu synów i pięć córek:
1. Michał (zm. 1596), najstarszy syn, ciwun korszewski od 1569 r. Ożenił sie z Rajną
Janowną Szymonowicz, która miała dobra w pow upickim: Gruzę i Wodokty. W 1595 r.
ugodził sie z plebanem krokowskim w sprawie granicy jego dóbr Nowy Dwór z dobrami
kościelnymi. W testamencie 1596 r. swoje dobra zapisał braciom (Andrejowi i Lwu), żonie
i swoim dzieciom: Poszuszwie, Nowy Dwór i Kudakiszki we włości jaswońskiej oraz Mejszagoła i Giełwany w pow wieńskim. Chciał być pochowany w kościele krokowskim w oł
tarzu „naszego nadania” [VUB]. Tak więc poznajemy kolejną fundację altarii [Błaszczyk],
2. Andrej, ożenił się z Rajną Micutianką [lit. Miciutajte]. W 1575 r. sprzedał grun
ty w polu Ożyteńskim i niwę w uroczysku Degi [we włości jaswońskiej]. W 1593 r. za
stawił grunty Pławkie w majętności Poszuszwieńskiej we włości jaswońskiej. W 1598 r.
zastawił sioło Tyrklszle w majętności Posztowo we włości wilkiskiej. W 1600 r. doko
nał zamiany gruntów z bratem Lwem, otrzymując „dworec” Pietrikowskij w majętno
ści Nowy Dwór.
3. Jan (zm. 1579), ożenił się z Zofią Aleksandrowną Montwigajło [sic, pewnie:
Montygajło], która wniosła mu dobra Poniewież i Posztowo [we włości wilkiskiej; in
wentarz z 1563 r. w: AWAKJ.
4. Lew, właściciel Nowego Dworu. Ożenił się przynajmniej dwukrotnie: z Han
ną Janowną Dawidowicz [po lit.: Dovydaite!] i Kat[e]riną Mikołajewną Hryczynianką
[Grićinianka], ta druga wniosła mu w 1590 r. majętność Skopiszki we włości wilkiskiej.
Miał troje dzieci: Jana, Mikołaja i Marynę, żonę Stanisława Burby. Z nich Mikołaj był
porucznikiem chorągwi Aleksandra Gosiewskiego i posłem od wojska na konwokację
wileńską 1617 r., podstolim żmudzkim w latach 1619—1632, wkrótce zmarł. Był rotmi
strzem J KM, kapitanem i wójtem dorohobuskim [Dorohobuż miasto w ziemi smoleń
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skiej nad Dnieprem]. Otrzymywał nadania ziemskie na Smoleńszczyźnie. Prawdopo
dobnie był deputatem do Trybunału Głównego ze Żmudzi w latach: 1614, 1626, 1631
(było dwóch Mikołajów Borowskich: jeden z tytułem podstolego żmudzkiego z woj.
smoleńskiego i drugi ze Żmudzi), 1635 i 1640. Chyba tenże Mikołaj Borowski był po
słem żmudzkim na sejmy z lat 1637 [Kołodziej] i 1643 [AGAD],
5. Stanislaw (zm. 1588). Ożenił się z Hanną AndrejewnąBiełozorowną [Białłozor],
która w 1583 r. darowała mu 500 kop groszy, zabezpieczonych na siole Reguły w majęt
ności Nowy Dwór we włości wielońskiej [sic, Nowy Dwór leżał we włości jaswońskiej].
Posiadał on wspomniane dobra Nowy Dwór i Kronie w pow. kowieńskim.
6. Zofia, żona Jana Paszkiewicza Podskarbowicza.
7. Helena, żona Jarosza Kwileckiego, pisarza skarbowego litewskiego i dzierżawcy
jaswońskiego, pochodzącego z Kwilcza w województwie poznańskim.
8. Katarzyna (zm. 1575), żona Jarosza [właściwie Jurija] Radoszyńskiego, sędzie
go ziemskiego kowieńskiego (1580—1599), któremu zapisała testamentem z 1575 r. do
bra Kronie w pow. kowieńskim. W 1597 r. jego żoną była Kristina Janowna Pawłowicz
Podskarbowicz.
9. Szczęsna (Szczasna), żona Aleksandra Kacprowicza [Wolff] i Hryhora Lopacińskiego [Saviscevas]. Z działu rodzinnego majątku otrzymała dobra Gojżowo we włości
wilkiskiej.
10. Barbara, żona Krzysztofa Stankiewicza Billewicza. Z działu rodzinnego otrzy
mała dobra Gojżowo we włości wilkiskiej.
Stosunowo dużo wiadomości o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. W 1574 r. rodzeństwo Borowskich (10 osób) podzieliło się majątkami po śmier
ci ojca Jurija: Nowy Dwór [we włości jaswońskiej], Posztowo [we włości wilkiskiej],
Kronie w pow. kowieńskiem i Mojszagoła w wileńskim. W innym miejscu wymienio
no jeszcze Gojżowo we włości wilkiskiej. Wspomniane dobra Nowy Dwór sąsiadowa
ły z dobrami Skindera, z którym toczono spory sądowe i wymieniano grunty nad rzeką
Szuszwą. Dalsze dane z akt ziemskich zawarto wyżej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano trzech Borowskich: Adama z bratem Ga
brielem w pow jaswońskim, Andrzeja z synami: Mikołajem i Rafałem w rosieńskim
i Lwa z synem Łukaszem także w pow jaswońskim. Były to dwa kolejne pokolenia Bo
rowskich, które jednak trudno połączyć z wymienionymi wyżej Jurewiczami Borowski
mi. Prawdopodobnie do kniaziów należeli Borowscy w Poszuszwiu i pow jaswońskim,
gdzie później mieli swe dobra. Natomiast Borowscy w pow. rosieńskim mogli być zu
pełnie innego pochodzenia, nie kniaziowskiego, lecz szlacheckiego.
Skądinąd wiadomo o tychże Borowskich, że Gabriel w 1623 r. otrzymał przywilej
na majętność Darwa w pow. kowieńskim [Wolff]. Chyba tenże był deputatem do Try
bunału Głównego w latach 1613 (ze Żmudzi) i 1627 (z pow wiłkomierskiego). Trochę
zmienione dane przedstawił Kojałowicz „około 1621 r.”: Lew i jego syn Mikołaj w oko
licy „jasnockiej [pewnie jaswońskiej i chodzi o włość, a nie o okolicę].
Z późniejszych Borowskich należy wymienić następujących. Marcin był podleśni
czym wilkiskim (dzierżawcą puszczy wilkiskiej) w latach 1620—1629. Jakiś Mikołaj był
sędzią grodzkim żmudzkim w latach 1643—1644. Adam i Rafał Borowscy byli elekto
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

254

BOROWSKI

rami króla polskiego Jana Kazimierza w 1648 r. ze Żmudzi. W 1645 r. Adam Borowski
i jego żona Kristina Borowska Kurnicka [z Kurnickich] ufundowali ołtarz w kościele
parafialnym w Krokach [Paknys]. Należy dodać, że dobra Borowskich leżały w tej pa
rafii. Kilka lat później spotyka sie Adama Borowskiego w majątku Kubliczyn w ziemi
smoleńskiej. Inny Adam był podstolim żmudzkim przed 1714 r., ale wzmianka jest dość
wątpliwa. Znów Adam Kazimierz był deputatem do Trybunału Głównego z woj. smo
leńskiego w latach 1640 i 1645, by w 1651 r. reprezentować Żmudź. W 1653 r. był po
słem żmudzkim na sejm brzeski [Ciesielski],
W 1646 r. testament spisała Krystyna Janowna Kurnicka Adamowa Borow
ska. Chciała, by jej „grzeszne ciało” „do wesołego zmartwych wstania” „odpoczywa
ło” w sklepie w kościele w Krokach obok męża nieboszczyka Adama. Uczyniła liczne
i duże zapisy na różne instytucje kościelne i dla osób prywatnych. Idąc za wolą swego
męża powtórzyła zapis folwarku Golnie Skinderyszki dla altarii kościoła w Krokach.
Miała brata Pawła Kurnickiego i krewnych Wołodkiewiczów. Nie miała dzieci [МАСВ].
W czasie Potopu w 1655 r. wspomniany Adam Kazimierz Borowski, mieszka
jący zarówno w województwie smoleńskim, jak i na Żmudzi, najpierw podpisał akt
poddania się Szwecji w sierpniu tego roku, a następnie uczestniczył w konfederacji
antyszwedzkiej, zawartej w Szadowie w czerwcu 1656 r. jako Adam Kazimierz na Borowsku Borowski, pułkownik pow „jaśwońskiego i tądziagolskiego” i komisarz konfe
deracji. Wspomniany Borowsk leżał w województwie smoleńskim.
W 1655 r. napisała testament Aleksandra Konstancja Milewska kniażna Adamowa Bo
rowska. Była ona siostrąjana Milewskiego, wojskiego smoleńskiego i siostrą Florencji Unichowskiej, chorążyny mińskiej. Ciało swoje zadysponowała, by zostało pochowane w ko
ściele w Krokach. Usilnie prosiła, by jej córka Zuzanna, o ile będzie chciała pójść do zakonu,
nie miała przeszkody ze strony ojca. Swoje dobra Rezgie i Pławki w pow jaswońskim, a ra
czej sumy pieniężne na tych dobrach, zapisała wspomnianej córce i mężowi [LNB].
W 1668 r. Samuel kniaź Borowski zastawił swojej małżonce Gieyszównie dobra
Giejsze Zajarszczyznę w pow. rosieńskim [LATA, F 1135—20—27 k. 199]. Z kolei Wła
dysław Piotrowicz Borowski zastawił „imienicze” Giejsze w pow. rosieńskim w 1673 r.
[tamże, k. 199v].
Z 1674 r. pochodzi testament Jana Borowskiego, żonatego z Katarzyną Orańską.
Wspomnianej żonie zapisał różne obligi, nie pisząc o dobrach ziemskich. Ciekawa infor
macja dotyczyła oddalenia pretensji jego krewnych z województwa chełmińskiego i jego
związków z Władysławem Szemiotem, marsza!kowiczem kowieńskim [VUB, F 7—ŻP 26].
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin. Tradycyjnie mieszkali oni głównie w pow.
jaswońskim, przede wszystkim w majętności Poszuszwie i Nowy Dwór. Z nimi związa
ni byli: Piotr, Stefanowa Borowska, Adam Kazimierz i, być może, Mikołaj. Tylko 3 ro
dziny mieszkały w Datnowie w pow. wielońskim, w wilkiskim (Skrebiny, Rustejkowicze)
i rosieńskim (Podubisie). Najpewnie ci nie należeli do rodu kniaziowskiego.
Była to szlachta zamożna, mająca dobra do 39 dymów, w tym 4 ,7 i 11 dymów. Tyl
ko dwie rodziny miały po jednym poddanym, które mieszkały poza pow. jaswońskim
i jedna z siedmioma poddanymi w rosieńskim. Nie można wykluczyć, że nie miały one
nic wspólnego z kniaziami Borowskimi.
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W kolejnej taryfie 1690 r. spisano 2 lub 3 rodziny Borowskich. Każda z nich miesz
kała w innym powiecie, choć lokalizacja ich majątku w pow. wielońskim czy ejragolskim
była w pobliżu wspomnianego pow jaswońskiego. Żaden z nich nie miał poddanych.
Być może kniaziowie Borowscy przenieśli się do sąsiednich powiatów, np. do woje
wództwa wileńskiego lub smoleńskiego.
Była to szlachta utytułowana, o czym już wspominano. Tu zebrano piastowane przez
nich urzędy na Żmudzi. Kniaź Juri Tymofiejewicz Borowski był ciwunem korszewskim
w latach 1554—1567, a potem jego syn Michał Jurewicz Borowski w 1569—1589. Kniaź Mi
kołaj Lwowicz Borowski był podstolim żmudzkim w latach 1619—1632. W 1643 r. chyba
tenże jako Mikołaj Borowski był nominowany sędzią grodzkim żmudzkim. Przed 1714 r.
podstolstwo żmudzkie posiadał jeszcze Adam Borowski. Do tego trzeba dodać pełnienie
funkcji poselskich na sejmy z lat 1637 i 1653 (2 osoby) i deputackich do Trybunału Głów
nego ze Żmudzi w latach 1613—1651 (3 osoby). Dwóch Borowskich było elektorami kró
la polskiego Jana Kazimierza w Warszawie w 1648 r. W sumie była to niewątpliwie elita
Żmudzi, szczególnie w 2. połowie XVI i 1. połowie XVII w.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano kniaziów Borowskich, wy
wodząc ich genealogię od legendarnego założyciela państwa ruskiego Ruryka. O Bo
rowskich na Żmudzi pisano dopiero od 1621 r., kiedy wymieniono Mikołaja Kazimie
rza jako podstolego żmudzkiego. Najwięcej napisano o deputatach sądowych, ostatnia
wzmianka dotyczy testamentu kniazia Adama z 1641 r.
Dwie rodziny Borowskich herbu Gozdawa i Lubicz zostali wylegitymowani ze szla
chectwa w późniejszej guberni kowieńskiej w latach 1799 i 1848—1857.
Zdaniem Wolffa, kniaziowie Borowscy „istnieli do ostatnich czasów, ale zarzuciw
szy tytuł kniaziowski, utonęli w mnóstwie rodzin tego samego nazwiska”.
Ź r ó d ł a : AGAD, AR, D2. II, nr 1206; .Akia zjazdów, T. 2, s. 228, 348—350; AWAK, T. 14, s. 77—79 (in
wentarz 2 1563 r.); Deputaci, T. 1, s. 149, 190 (Gabriel), s. 152, 187, 203, 216 i 232 (Mikołaj), s. 232, 249, 268
(Adam Kazimierz); Dworzecki Bohdanowicz, k. 29v—30; Elektorzy 1648 r.; Kojalowicz, Nomenclator, s. 45;
LNB, F 130-727, k. 146-151; MACB, F 207-1272; ODVCA,vyp. 1 1-3 i 4,11-153,20-311, 312 i 3 13 ,4 0 279, 64M6 i 52, 88-5 i 6, 159-129 i 131, 187-134 i 136; vyp. 2, s. 3-45, 107-62; vyp. 3, s. 64-169; vyp. 4,
k. 58-20, 226-167; vyp. 5, к. 85-128, 233-30; Perapis 1528 r., s. 172; Popis 1567 r., kol. 1257-1258; Urzęd
nicy woj. trockiego, s. 638; Urzędnicy żmudzcy, nr 309, 310, 1059, 1070, 1099; VUB, F 7—ŻP 26, nr 57,
F 133—327, passim. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 2, s. 42; tenże, Pocpet, s. 15; Ciesielski, s. 279 (sejm 1653 r.);
Kołodziej, s. 270 (sejm 1637 r.); Paknys, s. 153; Saviscevas, Żemaińjos satimlda, 306—307 i 387: tablica geneal.;
Tiimoniene, Svetimsalią, s. 497; Uruski, T. 1, s. 338 (błędne niektóre szczegóły); Wolff, Kniaziowie, s. 10—11.
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BORTKIEWICZ (BERZY-BORTKIEWICZ)
H. KOŚCIESZA, NAŁĘCZ, PORAJ, SIEKIERZ
P opis 16 2 1 roku

Bortkiewic^Ambroży będąc ułomny MichahWertela stawił ~//c^.Jtiiikiem] napocĘtzóka\ koń 1 w pow.
dyrwiańskim
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Bortkiewicpjan po kozacku koń 1 w po w. korspewskim
Bortkiewicz Wojciech z bratem po kozacku koń 1 wpow. kroskim
Bortkiewicz Wojciech z »£^J2[nikami] na pod\\zzókd\ koń 1 w pow. widukkwskim

[zap ew n e ch o d zi

o syn a Stan isław a, w ła śc ic ie la c zę śc i K ursz]

Bortkiewicz Wojciech pucpesĄpAswra] napod[)zzók\Ą hoń 1 w pow. pojurskim
T aryfa 1667 roku

BortkiewicpAdam na miejscu rodzica swe\go] Józefa Bortkiewicza [z] Dog pLespcpe 4Ут 1 szlachecki wpow.
Bortkiewicz Adam pRynkspylów i Szymonów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Bortkiewicz Baltromiej, na którego miejscu postał spisany Wojdech Mopeyho z Repgolów dym 1 szlachecki
w pow. kroskim. Bacewicp Piotr [na m iejscu ] Bałtromieja Bortkiewicza z Repgoł dym 1poddański w pow.
kroskim
Bortkiewicz Dawid z PotuZajdów dym 1 szlachecki w pow. M. Dymian
Bortkiewicz Jakub, na miejscu którego posta/ spisany Jópef Kie/psy zJanowdowa dym 1poddański w pow.
Bortkiewicpjan Malcherowicp na miejscu którego postał spisany Ławryи WitkiewicppKotsponajć dym 1 spła
chetki wpow. tendpiagolskim
Bortkiewicp Jan Miko/ajewicp p Żagowicp dym spłachetki 1 w pow. mlkiskim
Bortkiewicpjan na miejscu Wacława Żutowicpa p Dowiadów dym 1 splachecki w pow. spawelskim
Bortkiewłcpjan pjepelów (?) dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Bortkiewicpjan. Siemaspko Kapimierp [...] na miejscu Adama Gołłkontonicpa [z] pastawy od Jana Bortkie
wicza z imienia p Tubispek (?) dym 1 splachecki wpow. korspewskim
Bortkiewicpjan, na miejscu którego postał spisany Hrehory TalewicppLespcpów dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
Bortkiewicpjarosp p Rynkspylów i Szymonów dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
Bortkiewicpjópef. Radwiłowicp Spcpgsny spadły odjópefa Bortkiewicpa p Witkunów Pospyla dym 1 splachec
ki w pow. ejragolskim
Bortkiewicpjópef [na m iejscu ] Matiaspa Bortkiewicpa pMejlispek dym 1 splachecki w pow. tendpiagolskim
Bortkiewicpjópef Pietrowłcp na którego miejscu postał spisany Jópef BugielewicppBerkinian dym 1 splachec
ki w pow. telspewskim
Bortkiewicp Kapimierp na miejscu ojca swego Jópefa Hrehorowżcpa Bortkiewicpa p Pobolów Gojpewa dym spla
checki 1 wpow. mlkiskim
Bortkiewicp Krpysptof p Wajkiuławkas dym 1 splachecki w pow. pojurskim
[Bortkiewicp] Krpysptof PawłowicppMejlispek w pow. tendpiagolskim dym 1 splachecki
BortkiewicpMalcherPiotronicp p Goniprowa dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Bortkiewicp Matiasp na miejscu Jópef a Bortkiewicpa rodpica pBerp dym 1poddański wpow. powondeńskim
Bortkiewicp Miko łaj Krpysptofowicp na miejscu Mikołaja Wambuta pjanowdowa dym 1 splachecki w pow.
korspewskim
Bortkiewicp Kliko/aj, na którego miejscu posta/ spisany Jerpy Romanowski Stefanowicp p Godwuspów dym 1
splachecki w pow. ejragolskim
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Bortkiewicz Piotr. Kuniasy Jer^y
swe\go] Godwojsya [na m a rg in esie : z W itk u n ] yastawne[go] od
Piotra Bortkiewicza dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Bortkiewicz Samuel na miejscu Andrzeja Mikołajenicya Pynkszęla z Bynksyelów dym 1 szlachecki w pow.
rosieńskim
Bortkiewicz Samuel na miejscu rodzica swego Jana Bortkiewicza z janowdowa dym\ów ] 5 poddań[skich]
wpow. korsyewskim
BortkiewicySamuel Piotrowicyna miejscu Piotra Bortkiewicza [G B: p e w n ie ojca] yLesycydym l szlachec
ki w pow. ejragolskim
BortkiewiczStanisław Sycypsnowicy [na m iejscu ] Sycypsnego Pawłowicza Bortkiewicza rodzica swego yMejliscpk dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
Bortkiewicz Stanisław yNacewicyów i ypryykuplią odjeiyęlgo] Nacewicza dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Bortkiewicz Stefan na miejscu Mikołaja Bortkiewicza rodzica swego i spadkiem spadłe od yesyjego Jana Bort
kiewicza brata swego rodzonego z Bery dwupoddańskich dymów wpow. powondeńskim
BortkiewiczStefan na miejscu Mikołaja Bortkiewicza rodzica zPiwnik dym 1poddański w pow. korszęwskim
Bortkiewicz Tomasz na miejscu Mikołaja Bortkiewicza ZKomp dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Bortkiewicz Tomasz ZDowczan dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Bortkiewicz Wojciech [na m iejscu ] Piotra Monkiewicza Z Pogeliles i ypryykupli [n a m iejscu ] Krzyszto
fa Stanisławonicya Giewilskiego [i] rodzica Stanisława Giewilskiego w okolicy Giewilach dym 1 szlachecki
wpow. widuklewskim
Bortkienicy Wojciech z Towkowa dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Bortkiewicz Wojciech z Pokuteniów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Bortkiewicyowa Abramowa. Drozdowski Stanisław na miejscu Jeize\go] Hrehoronicya i Jadwigi Abramowej
Tomaszęwiczpwej Bortkiewiczpwej z Powiłajciów dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwian
Bortkiewiczpwa Jeryyna Helena Mikołajówna Worpuciańska [na m iejscu ] małyonka swe\go\ Jerzego Bort
kiewicza z Uppeść ogroĄniczy] dym 1 w pow. W. Dyrwian
T aryfa 16 9 0 roku

BortkiewiczAdam zokoliy Pynksyele wpow. rosieńskim [dym ] szlachecki 1
Bortkienicz Daniel z Nacewicz Posypia w pow. ejragolskim na miejscu rodyjca i z nabycia dym szlachecki 1
BortkieniczJan z Burbiszęk w pow. tendzjagolskim dym szlachecki 1
BortkiewiczJan z fagów wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Bortkienicz Krzysztof yjankaji wpow. tendzjagolskim dym szlachecki 1
Bortkiewicz Krzysztof yMejlisyek w pow. tendzjagolskim z bracią i z uczestnikamijako nieroydyjelnej dym
szlachecki 1
BortkiewiczMaciej [w K op. 1: M ariasz] na miejscu rodyjca у Powiłajciów w pow. M. Dymian dym szla
checki 1
Bortkiewicz Matiasy na miejscu rodyjca у bratem у Bery w pow. powondeńskim [dym ] szlachecki 1
BortkiewicyMatżaszzDawborajcżow wpow. wielońskim ypryy kuplą dym szlachecki 1
BortkiewicyMikolaj у Degiów wpow. ejragolskim у bradą dym sylachecki 1
Bortkiewicz Samuel у Janowdowa w pow. korsyewskim ya swoją cypli i Jana Bortkiewicza brata swego dym
poddański 1
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Bortkiewicz Stanisław Кару/шгррмср na miejscu rodzica [z Gojżewa Pobolów w pow. wilkiskim] dym
szlachecki 1
BortkiewiczStanisław, na którego miejscu zpstał spisany Abram Aleksandrowicz Z Wajkulawkas wpow.pojurskim na miejscu Stanisława Bortkiewicza dym szlachecki 1
Bortkiewicz Symon z Piwnik w pow. korspewskim i w pow. rosieńskim z imienia Derg dymy poddanskie 2
Bortkiewicz Tomasz ZStanknnów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Bortkiewicz Wojciechjako zastawnik od Piotra Gotowta z Upnogor alias Skutunispek w pow. widnklewskim
dympoddański 1
Bortkiewicz Wojciech z Wihiuyspek Pogieldes w pow. widnklewskim dym szlachecki 1
Bortkiewiczpwa Dowmontowa Anna z Dowmontów w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Bortkiewiczpwa Zofia z Dowgiów Leszcz wpow. ejragolskim na miejscu małżonka dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Bartek, zdrobniałej formy imienia biblijne
go Bartłomiej. Może być pochodzenia zarówno polskiego, jak i ruskiego [LPŻ], Imię to
na Żmudzi w popisie wojskowym 1528 r. było dość często używane (25 razy, tj. 1,6%),
ale nie należy do popularnych [Cimnaite],
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1528 r., kiedy spisano 10 bojarów
Bortkowiczów: Bogdana we włości wilkiskiej, Wojtiecha w wielońskiej, Mikołaja w kroskiej, Stanisława w wielońskiej i szawdowskiej, Stańczyka w pojurskiej, Stana w wieloń
skiej, Stasia w rosieńskiej, Szymkę w wielońskiej i Jambrożeja w korklańskiej. Pominięto
licznych Bortków. Zatem w 1528 r. najwięcej Bortkowiczów mieszkało we włości wie
lońskiej (4), pojedynczno byli jeszcze w sześciu innych włościach.
W 1562 r. notowano pana Kazimierza Bortkiewicza we włości korszewskiej, ma
jącego dobra koło sioła hospodarskiego Łowmiany (Łaumeny) [AWAK]. Zwraca uwa
gę użycie tytułu „pan” w odniesieniu do jego osoby, co wskazuje, że nie był zwykłym
bojarem. W popisie z 1567 r. Kazimierz Bortkowicz został zanotowany jako właściciel
czterech koni i dwóch drabów we włości kroskiej. Natomiast w poprzednim popisie
z 1528 r. we włości korszewskiej odnotowano tylko jednąosobę — Bortka Monwiłowicza. Może to ojciec Kazimierza Bortkiewicza (Bortkowicza)?
Bardzo wielu Bortkowiczów (Bortkiewiczów) zanotowano w aktach ziemskich
żmudzkich XVI w Do dalszych rozważań wzięto tylko tych, którzy mieszkali później
w miejscowościach zanotowanych w taryfie 1690 r. W 1590 r. Jan Stanisławowicz Bort
kiewicz sprzedał trzeciznę gruntów w polu Leszcze we włości ejragolskiej, którą od
dzielił od ziemi swego brata rodzonego Ławryna. Kupcem był najpewniej jego krew
ny Sebestian Pietrowicz Bortkiewicz. W Leszczach i Dogiach Leszczach notowano ich
w obu taryfach XVII w.
W 1599 r. Marek Szczefanowicz i Jeronim Szymkiewicz Bortkiewicz, bracia stry
jeczni, sprzedali grunty w Berżach we włości powondeńskiej, w tym sianożęć Pogirdis Kałnie [raczej Kałnas]. Również w tych Berżach notowano ich w obu taryfach z lat
1667 1 1690.
Bardziej szczegółowa analiza tych akt pozwala powiedzieć coś bliższego o Bortkie
wiczach w dwóch włościach: wielońskiej (Berże) i widuklewskiej (Bortkiszki i Gorysze).
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Ci pierwsi to Bortko (pokolenie I), jego syn Juri (II) i dwaj wnukowie (III): Wojciech
i NN, ojciec Mikołaja i Urbana (IV). Z Berżami byli jeszcze związani: Bortko z synem
Jurim i wnukiem Janem oraz Bortko z synami Jurim i Stanisławem z siostrą Hanną.
Wspomniane Berże, czyli dobra w polu Datnowskim, były zamieszkałe przez Bortkie
wiczów w XVI w., gdzie notowano ich np. w Pokrostiu (nad rzeką Krostą) i w Norejkach koło Berż.
Z kolei Bortkiewicze we włości widuklewskiej byli związani z okolicami Niemkoszt: Gorysze (lit. Garyśiai) leżały na południe odeń, a Bortkiszki (lit. Bartkiśke) to
obecnie wieś przy samym miasteczko, od strony północnej. Notowano tam rzeczkę
Inagwę, obecnie to Inauja przy wsi Smiltyne, brak jej na mapie. Linia Bortkiewiczów na
Goryszach była następująca: 1. Bortko. 2. Juri. 3. Mikołaj (1585). 4. Hryhory. Z innego
dokumentu dowiadujemy się, że z prawa do Goryszy zrezygnowali: Christofor, Magda
lena i Barbara Martinowicze Urbanowicze Bortkiewicze, krewni wyżej wymienionych.
W 1601 r. notowano Marcina Bortkiewicza herbu Kościesza na Żmudzi [Wittyg].
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 5 rodzin, mieszkających w różnych po
wiatach: dyrwiańskim, korszewskim, kroskim, widuklewskim i pojurskim. Z nich 3 ro
dziny składały się na wystawienie jednego konia z „uczestnikami”, co wskazuje na ich
ubóstwo. Zdaniem Kojałowicza, w „spisie szlachty żmudzkiej” notowano Adama [brak
go w popisie 1621 r.] i Wojciecha, a Kazimierz Bortkiewicz był posłem Litwy na sejm
lubelski 1569 r.
W czasie Potopu 1655 r. spisano siedmiu Bortkiewiczów: Adama, Jana, Krzyszto
fa, Piotra, Samuela oraz Józefa i Konstantego. Większość z nich uczestniczyła w podpi
saniu unii kiejdańskiej ze Szwecją, ale dwaj wzięli udział w konfederacji antyszwedzkiej,
zawiązanej w Szadowie przez szlachtę żm udzkąw czerwcu 1656 r. Dwóch nosiło po
dwójne nazwisko: Bortkiewicz Szylański.
Z 1654 r. pochodzi testament Jana Jeronimowicza Bortkiewicza. Kazał się pocho
wać na cmentarzu przy kościele wornieńskim św. Piotra [kościół parafialny, nie w kate
drze] przez małżonkę Annę Pawłownę Rodowiczownę, siostrę Jana Rodowicza. Uczy
nił zapisy pieniężne dla swoich sióstr: Doroty Sebastianowej Bucewiczowej i Krystyny
Kazimierzowej Białowowej oraz brata Mikołaja i jego synów, a jego bratanków: Stefana
i Piotra. Miał imienicze ojczyste Berży we włości [nie: pow.] powondeńskiej z jednym
poddanym. Był to tzw. niedział, czyli wspólne dobra braci Bortkiewiczów: oprócz testatora także Mikołaja, Józefa i Stanisława. Na tych dobrach zapisał dożywocie dla swojej
żony, a potem dobra te miały „spaść” na jego dwóch braci z wyłączeniem Stanisława
[VUB, F 7—ŻP 15—15a]. Niektórych z tych Bortkiewiczów notowano w taryfie 1667 r.
W 1673 r. testament spisał Stefan Mikołajewicz Bortkiewicz. Chciał być pochowa
ny przy kościele kołtyniańskim przez swoją małżonkę Szczęsnę Hryhorewnę Kwaszewiczównę Jucewiczównę. Miał dwie majętności: Piwniki w pow. korszewskim i Berże
w powondeńskim, wspólne dziedzictwo z bratem Piotrem, księdzem, altarystą połongowskim. Swoją część tych dóbr podzielił następująco: trzeciznę z 50. kopami groszy
litewskich do własnej dyspozycji dostała żona, a resztę jego trzej synowie: Symon, Piotr
i Jan. Miał również trzy córki: Katarzynę, Justynę i Helenę, które miały dostać po 40 kop
groszy litewskich wyprawy [VUB, F 7—ZP 25]. Można dodać, że w taryfie 1667 r. noto
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wano wspomnianego Stefana w Berżach, a w taryfie 1690 r.: Mariasza z bratem w tych
że Berżach.
W taryfie 1667 r. zanotowano 37 rodzin, mieszkających w 14 powiatach. Najwię
cej z nich mieszkało w następujących powiatach: korszewskim (8), ejragolskim (7), wilkiskim i tendziagolskim (po 4), rosieńskim (3), Małych Dyrwian i powondeńskim (po
2) oraz pojedynczo w: kroskim, wielońskim, telszewskim, pojurskim, szawelskim, widuklewskim i Wielkich Dyrwian. Można zaobserwować koncentrację Bortkiewiczów
w kilku powiatach: ejragolskim (dobra Leszcze, Godwojsze, Witkuny Poszyle), rosień
skim (Rynkszele), korszewskim (Janowdowo, Goniprowo), tendziagolskim (Mejliszki,
Kotszonajcie) i powondeńskim (Berże). Prawdopodobnie mieszkający w tych samych
dobrach byli ze sobą spokrewnieni. Pod względem majątkowym na 37 rodzin aż 31 nie
miało poddanych, a z pozostałych większość miała po jednym (4). Tylko 2 rodziny mia
ły większą liczbę poddanych: 2 i 5.
W 1674 r. testament spisała Krystyna Augustynowna Zdanowiczowna Jakubowa
Bartkiewiczowa. Chciała być pochowana na „smentarzu” przy kościele kołtyniańskim
przez małżonka Jakuba Malcherowicza Bortkiewicza. Od swojego świekra Malchera
Bortkiewicza miała zapisaną połowę majętności Goniprowo Nosajcie w pow. korszew
skim, którą przepisała na syna Samuela. Miała jeszcze zapis od matki Katarzyny Simontowiczowny Augustynowej Zdanowiczowej, zabezpieczony na imieniczu Mowdaleny
w pow. pojurskim, który darowała mężowi [VUB, F 7 ŻP 26].
W taryfie 1690 r. spisano 19 rodzin, mieszkających w 10 powiatach. Najwięcej
z nich mieszkało w następujących powiatach: ejragolskim, tendziagolskim i wilkiskim
(po 3), wielońskim, rosieńskim i widuklewskim (po 2) oraz pojedynczo w korszewskim,
powondeńskim, Małych Dyrwian i pojurskim. Osadnictwo było podobne do danych
z poprzedniej taryfy. Zdecydowana większość z nich (16 na 19) nie miała w ogóle pod
danych, a pozostali mieli najczęściej po jednym. Wyjątkiem byl Szymon Bortkiewicz,
który miał dwóch poddanych. Była to więc zasadniczo szlachta drobna i nieutytułowana. Niemniej jednak Kazimierz Bortkowicz był posłem żmudzkim na sejm lubelski
1569 r. \Zemaitijos fernespmilegijoĄ. Z kolei Ignacy Bortkiewicz, elektor króla polskiego
Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r., był wówczas komornikiem żmudzkim.
W 1667 r. można odnotować dwa ciągi genealogiczne tej rodzin. W Pobolu Gojżewie w pow. wilkiskim byli to: 1. Hrehory. 2. Józef. 3. Kazimierz. 4. Stanisław (w ta
ryfie 1690 r.). Zaś w Mejliszkach w pow. tendziagolskim: 1. Pawel. 2. Szczęsny 3. Sta
nisław. Z kolei na podstawie obu taryf dymów i testamentów z lat 1654 i 1673 można
ustalić genealogię Bortkiewiczów w Berżach w pow. powondeńskim: 1. Jeronim. 2. Jeronimowicze: Jan (testament z 1654 r.). Mikołaj, Józef i Stanisław. 3. Mikołajewicze:
Jan (zm. przed 1667 r.), Stefan (testament z 1673 r.) i Piotr, ksiądz oraz Józefowicze (?):
NN (1690) i Mariasz (1667, 1690).
Interesująca jest informacja o rodzinie Berz(y)—Bortkiewiczów herbu Nałęcz, któ
ra w XIX w. mieszkała na Żmudzi [Ciechanowicz]. Najpewniej chodzi o Berże-Bortkiewiczów, czyli o Bortkiewiczów z miejscowości Berże w pow. powondeńskim. Notowa
no kilku Bortkiewiczów we wspomnianych Berżach w obu taryfach XVII w. i w aktach
ziemskich żmudzkich w 1599 r.
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W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Bortkiewiczów herbu
z podkową i „krzyżem kawalerskim” w środku. Z tym herbem zanotowano Adama
Bortkiewicza w 1578 r., a w roku następnym posiadał on dobra Szylany w pow. berżańskim. Miał on syna Jarosza, żonatego z Elżbietą Jurewną, notowaną pod rokiem 1608.
Inny to Urban Bortkiewicz, bojar żmudzki w ciwuństwie retowskim w 1589 r. Miał on
syna Mikołaja. Był jeszcze Stanisław, bojar żmudzki z 1590 r., żonaty z Zofią Orwidowną, mieszkający w Żołpiniach we włości berżańskiej. Nic nie wiadomo o związku tych
Bortkiewiczów z Bortkiewiczami Szylańskimi.
Tamże zanotowano Bortkiewiczów „herbu Koło, a w nim drugie mniejsze” ze
strzałą, a nad nim krzyż kawalerski. Herbu tego używał Michał Juchniewicz Bortkie
wicz w 1591 r.
Na Żmudzi byli jeszcze Bortkiewicze o nieznanym herbie według Dworzeckie
go Bohdanowicza. Tu zostali umieszczeni bojarzy z włości telszewskiej w popisie woj
skowym 1528 r. W 1577 r. notowano Jana we włości wieszwiańskiej, który sąsiadował
z gruntami Szornelskimi, w 1590 r. Stanisława z żoną Zofią Orwidowną, o którym pi
sano wyżej. W 1654 r. Jan Stanisławowicz posiadał Janowdów na Żmudzi. Jan Bortkie
wicz Szylański został nazwany miecznikiem mozyrskim i porucznikiem „wyprawnym”
Księstwa Żmudzkiego w 1698 r. W 1723 r. notowano Ignacego D., komornika żmudzkiego i Wacława [Bortkiewicza] w Rynkszelach w pow. rosieńskim. W 1742 r. żona Matiasza Krystyna Monstowiczówna była dziedziczką Użminiów w pow. medyngiańskim.
W 1772 r. Ignacy był komornikiem korszewskim.
W XIX w. wylegitymowano sporo rodzin Bortkiewiczów w guberni kowieńskiej
herbu: Grzymała (w pow. rosieńskim), Jastrzębiec, Korczak, Lubicz, Nałęcz, Napiwoń,
Poraj, Przegonią, Siekierz i Syrokomla [Uruski], Na Żmudzi notowano Berzy—Bortkie
wiczów herbu Nałęcz [Ciechanowicz],
W 1799 r. wywiedli się Bortkiewicze herbu Grzymała. Protoplastą tej rodziny był
Gedeon Bortkiewicz (pokolenie I), mający syna Jana (II). Najstarszy i jedyny dokument
do końca XVIII w. pochodzi z 1776 r., kiedy syn wspomnianego protoplasty posiadał
dobra Pietryki Powiłajcie Posretuwie. Chodzi o dobra Powiłajcie w pow. Małych Dyrwian, które Bogdanowicze posiadali w świetle taryfy 1690 r. Chyba znajdowały się one
koło obecnej wsi Petrikiai na wschód od Łukników, same Powiłajcie nie zachowały się
do dzisiaj. Natomiast trzecia nazwa — Posretuwie wskazuje na położenie nad rzeczką
Sretuvą czy Srowtą. Nie znaleziono jej w tym rejonie.
Wspomniany Gedeon ojcował Janowi, a ten Józefowi Benedyktowi Kazimierzo
wi (III). Ten ostatni wydał światu pięciu synów (IV): Jana Onufrego (ur. 1809), Edwar
da Józefa Karola (ur. 1815), Apolina Ruperta Ludwika (ur. 1817), bezpotomnego, Józefa
Zachariusza Benedykta (ur. 1824) i Wincentego Eliasza Abdona (ur. 1827). Z nich po
tomstwa doczekali się następujący (V). Jan Onufry zostawił po sobie Józefa Wincentego
Aleksandra (ur. 1838), ojca Władysława Teodora (ur. 1868; VI).
Teraz braciajana Onufrego. Edwardjózef Karol spłodził dwóch synów (V): Konstan
tego Antoniego Marcjana (ur. 1860) i Adama Piusa Wincentego (ur. 1852). Kolejny brat,
czyli Józef Zachariusza Benedykt, zostawił po sobie czterech synów (V): Witolda Włady
sława Ludwika Józefa (ur. 1856), Wisława [sic] Bolesława i jego brata bliźniaka Czesława
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Mieczysława (ur. 1860) oraz Józefa Lucjusza Tomasza (ur. 1862). Ostatni z braci, Wincenty
Eliasz Abdon miał dwóch synów (V): Mieczysława Mikołaja (ur. 1852) z synem Wincentym
(ur. 1884; VI) oraz Alfreda Remigiusza (ur. 1865) [LV1A, F 391—8—2565, k. 125].
Z lat 1808—1866 pochodzi wywód pochodzenia szlacheckiego Bortkiewiczów her
bu Poraj, który nawiązuje do poprzedniego wywodu. Za przodka został uznany Alek
sander Bortkiewicz, syn Stanisława (pokolenie I i II), który w 1730 r. zapisał majątek
dziedziczny Gintany swoim synom [LVIA, F 391—8—2565]. Może chodzi o Gintany
w pow. Wielkich Dyrwian, które były królewszczyzną na południe od Upiny, tj. na połu
dniowy zachód od Kurszan. W każdym razie w tym powiecie w 1667 r. notowano Jerze
go Borkiewicza, mieszkającego w Uszpeściach. Nie można wykluczyć, że jednak chodzi
o dobra poza Żmudzią, zob. niżej.
Kolejny dokument z 1809 r. dotyczy Józefa Benedykta Kazimierza Bortkiewi
cza (III), który posiadał wspomniane dobra ojcowskie oraz nabyte Janowdowo, na pew
no leżące na Żmudzi. Ten ostatni spłodził pięciu synów (IV), dalszy wywód jest iden
tyczny z poprzednim [LVIA, F 391—8—2565, k. 123].
Z 1799 r. pochodzi wywód Bortkiewiczów herbu Siekierz, których protoplastą
miał być Jan. W 1544 r. nabył on majętność Mejliszki. Dobra te notowano w tej rodzi
nie w obu taryfach XVII—wiecznych, w pow. tendziagolskim. W testamencie z 1586 r.
owego Jana jest zapis Mejliszek dla jego syna Szczepana. Ten ostatni w swoim tetamencie z 1599 r. zapisał je swoim synom: Pawłowi i Bartłomiejowi. W 1675 r. trzej młodsi
bracia: Szczęsny, Jan i Dawid poskarżyli się na ich starszego brata Józefa o zagarnięcie
Mejliszek dla siebie. W 1694 r. król polski Jan III Sobieski nadał Mejliszki Krzysztofowi
Bortkiewiczowi. Ten ostatni w 1699 r. zapisał dobra Jankajcie i Szawkoty swojemu bra
tankowi Konstantemu. W 1795 r. Benedykt Franciszkowicz wszedł w posiadanie dóbr:
Wołodkajcie, Dowkintyszki i Martynajcie w tym powiecie. W dokumencie z 1771 r. za
pisano, że Franciszek posiadał Mejliszki, należące do jego dziada Jana, zaś Jankajcie zo
stały podzielone między Wincentym i Leonem.
Genealogia była następująca. Wspomniany Jan (pokolenie I) spłodził syna Szcze
pana (II), a ten miał ich dwóch (III): Pawła i Bartłomieja, bezpotomnego. Linię rodzi
ny prowadził więc ów Paweł jako ojciec pięciu synów (IV): Józefa, Szczęsnego, Jana,
Dawida i Krzysztofa. Z nich potomstwo mieli tylko dwaj: Jan i Krzysztof, którzy za
początkowali dwie linie rodziny. Pierwszy z nich wydał na świat syna Konstantego (V),
a ten — Franciszka (VI), i wreszcie ostatni z nich miał syna Mateusza (VII). Ten ojco
wał dwóm synom (VIII): Wincentemu i Leonowi. Wincenty zostawił po sobie dwóch
synów IX): Onufrego (ur. 1796) i Karola Adolfa. Z nich pierwszy spłodził pięciu sy
nów (X): Konstantego Donata (ur. 1821), Józefa Benedykta (ur. 1825), Hipolita [skre
ślono drugie imię: Albin] (ur. 1831), Albina (ur. 1831) i Adolfa (ur. 1834). Jego brat
Karol Adolf (ur. 1817) ojcował czterem synom (X): Bolesławowi (ur. 1847), Józefowi
(ur. 1849) [z dwoma synami (XI): Henrykiem Wincentym (ur. 1901) i Romanem Zyg
muntem (ur. 1903)] oraz Adolfowi (ur. 1850) i Karolowi (ur. 1858).
Z kolei brat Wincentego Leon (VIII) zostawił po sobie dwóch synów (IX): Jerzego
(ur. 1807) i Kajetana (ur. 1819). Obaj mieli synów: pierwszy spłodził dwóch (X): Jana
(ur. 1842) i Czesława (ur. 1843) z synem Czesławem Piotrem (ur. 1870) (XI), a drugi —
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czterech (X): Mikołaja Augustyna (ur. 1843), Zygmunta (ur. 1846), Witolda (ur. 1853)
i Kazimierza Ambrożego (ur. 1868). Druga linia rodziny zaczyna się od Krzysztofa. Ten
ojcował Franciszkowi (V) i dziadował Benedyktowi (VI). Ten ostatni wydał na świat
dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1778) i Karola (ur. 1791). Pierwszy z nich zostawił po
sobie Antoniego (ur. 1904) (VIII), ojca trzech synów (IX): Wincentego (ur. 1839), Ka
rola (ur. 1842) i Stanisława (ur. 1854). Potomstwa doczekał się tylko ten pierwszy jako
ojciec czterech synów (X): Feliksa (ur. 1864), Władysława (ur. 1866), Piotra (ur. 1868)
(z synem Józefem (ur. 1897) (XI) oraz Aleksandra (ur. 1881). Znów Karol, brat Józe
fa (VII), wydał na świat dwóch synów (VIII): Karola Bolesława (ur. 1839) i Bolesła
wa Józefa (ur. 1834), bezpotomnego. Linię tę prowadził więc Karol Bolesław jako oj
ciec dwóch synów (IX): Eustachego Mariana (ur. 1866) i Władysława Juliana Józefa
(ur. 1869). Potomstwa doczekał się tylko ten pierwszy, który ojcował Włodzimierzowi
(ur. 1891) (X) [LVIA, F 391-7-1725].
Wywód rodziny herbu Kościesza pochodzi z 1800 r., kiedy przodkiem został uzna
ny Abraham, mieszkający w pow. szawelskim [pewnie w znaczeniu XIX w.] [LVIA,
F 391-1 IM ].
Z 1819 r. pochodzi wywód Bortkiewiczów herbu Kościesza. Ich protoplasta Da
wid Bortkiewicz posiadał dobra dziedziczne Bortkuny w pow, kowieńskim [XIX-wiecznym?]. Nie wiadomo o jakie Bortkuny chodzi? W aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
notowano Bortkuny we włości wielońskiej, w polu Liawda po obu stronach rzeki Lakowszy, koło majętności Babiniszki [Slovar]. Z kolei w taryfach 1690 r. Bortkuny były
w pow. wielońskim na Żmudzi i upickim w województwie trockim. Nas interesują tylko
Bortkuny w pow. wielońskim. Do dzisiaj zachowała się wieś Bartkünai koło wsi Mitruny (lit. Mitriünai), na wschód od miasteczka Pacunele (lit. PociOneliai) na historycznej
Laudzie. To zapewne poszukiwane Bortkuny wielońskie. W końcu XIX w. leżały one
w pow. kowieńskim, stąd w Słowniku Geograficznym zanotowano, że w pow. kowieńskim
znajdował się folwark Bortkuny, zresztą jedyna taka miejscowość w tym powiecie.
Wspomniany wyżej Dawid Bortkiewicz (pokolenie I) wydał na świat syna Alek
sandra (II), który był ojcem czterech synów (III): Mateusza, Ignacego, Michała i Józe
fa Dominika. Pierwszy z nich miał syna Jerzego (JV). Jego brat Ignacy zostawił po so
bie trzech synów (IX7) : Jana Szymona, Tadeusza i Dominika. Pierwszy z nich wydał na
świat czterech synów (V): Antoniego, Szymona, Karola i Jakuba. Jego brat Tadeusz „wy
dał światu synów dwóch” (V): Stanisława i Gabriela. Trzeci z braci, Dominik, spłodził
dwóch synów (V): Józefa i Stanisława.
W wywodzie rodziny z 1819 r. pominięto Jerzego, syna Józefa Dominika, o którym
wspomniano wyżej (III). O w józef Dominik opuścił „swojądziedzinę” i udał się do pow.
wileńskiego. Tam ożenił się z Katarzyną Ryckiewiczówną i spłodził synajerzego Alojzego
(ur. 1763). Ten posiadł dziedzictwo [„dworek’J w Wilnie „na Popławach” [dzielnica mia
sta na ówczesnych peryferiach] i ożeniwszy się z Anną Kasperowiczówną, wydał światu
dwóch synów: Izydorajózefa (ur. 1807) i Aleksandra (ur. 1809) [LVIA, F 391—1—1009].
W 1820 r. wywiedli się Bortkiewicze herbu Nałęcz. Za swego przodka przyjęli Ambro
żego z Berżów Bortkiewicza (pokolenie I), który odziedziczył po przodkach dobra Tarwidy,
Ejrymajcie i Berże. Z nich wspomniany protoplasta sprzedał Tarwidy „w obrębie dyrwiańDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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skim” w 1638 r. Walentemu Laudginowi. Z żony Heleny Warpuciańskiej spłodził dwóch sy
nów (II): Jana Hieronima i Pawia. Wspomniany Jan Hieronim sprzedał Ejrymajcie w pow
wielońskim w 1643 r. Połączył się związkiem małżeńskim z Anną Rodowiczówną i wydał
na świat czterech synów (III): Jana, Józefa, Mikołaja z synami Stefanem i Piotrem oraz Sta
nisława i dwie córki: Dorotę i Krystynę, o czym świadczy testament Jana Janowicza Hieronimowcza z 1654 r. Tak więc w rodzinie pozostały jedynie Berże w pow. powondeńskim.
Z wymienionych Janowiczów Hieronimowiczów Józef (III) zostawił po sobie z żony
Łucji Beniuszewiczówny czterech synów (JY): Jana, Antoniego, Tomasza i Tadeusza Sta
nisława, księdza. Z wymienionych Jan ojcował trzem synom (V): Tomaszowi z trzema sy
nami (VI): Józefem, Franciszkiem i Jerzym oraz Kazimierzowi i Benedyktowi.
„Na koniec” potomstwo Stanisława Janowicza Hieronimowicza (III). Wydał on na
świat syna Mateusza Szymona (IV), który był towarzyszem petyhorskim, z dwoma sy
nami (V): Piotrem Michałem, mającym syna Franciszka Karola (VI) oraz Franciszkiem
z synami (VI): Karolem, Wawrzyńcem Feliksem [nie ma pewności, czy była to jedna, czy
dwie osoby] [LVIA, F 391-8-2596].
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 284, 322, 324, 340, 350; AWAK, T. 25, s. 53; Dworzecki Bohdanowicz,
k. 31—31v; Elektorzy 1733 t\; Kojałowicz, Nomenclator, s. 45; LVIA, F 391-1—1009, k. 37—38, F 391—7 1725, k. 6; F 391-8-2565, k. 123, 125; F 391-8-2596, k. 48^49; F 391-11-4; ODVCA, vyp. 1, s. 71-159,
156-82,181-27 vyp. 2, s. 87-17, 184-382; vyp. 4, k. 219-118, 229-193; vyp. 5, k. 7 -5 5 ,1 0 -7 6 , 150-226,
228—212, 231—13; Perapis 1528 r., s. 204, 296; Popis 1567 r., kol. 1266; Slovar, s. 28: Bortkiski, Bortkuny; VUB, F 7 ŻP: 15—15a, nr 7, ŻP 25, k. 419—420; ŻP 26, nr 7; Wittyg, s. 41; Żemaitijos fernespńmlegijos,
s. 56. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 66 (Berz [chyba Berże]—Bortkiewicz) i 128—129; tenże,
Suplement, s. 37; Cimnaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 203—204: Bartkevicius, Bartkus, s. 293: Bortkevicius; Uruski, T. 1, s. 344-346.
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Bortkomki Jan na miejscu Adama Bitniiewicya у Podynvian dym 1poddański w pow. spawelskim
Bortkowski Stanisław na miejscu Michała Twirbuta у Posyawsya dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Nazwisko rodziny ma podobną genezę do Bortkiewicza (zob.). Może nawiązywać do
polskiego rodu szlacheckiego Bartkowskich lub stanowić spolonizowaną formę nazwi
ska Bortkiewicz, do której dodano polską, szlachecką końcówkę —ski, co jest najbardziej
prawdopodobne.
Na Żmudzi zanotowano Stanisława Bortkowskiego w aktach ziemskich żmudzkich, który w 1581 r. wszedł we władanie dobrami Kurszany we włości berżańskiej.
W rzeczywistości było trochę inaczej, na co wskazuje następny dokument w tych sa
mych aktach ziemskich. Był to zapis tych dóbr przez Jurija Zenowiewicza, kasztelana
smoleńskiego, dla żony Hanny Słuszczanki. Wiadomo jednak skądinąd, z inwentarza
Kurszan z tegoż roku [AWAK], że wspomniany Stanisław Bortkowski to w rzeczywi
stości Stanisław Andrejewicz Bartkowski, urzędnik kurszańskiJurija Zenowicza [nie Ze
nowiewicza], a nie właściciel Kurszan.
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Później, w taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. szawelskim z jednym dymem
poddańskim i w kroskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 14, s. 238—239; ODVCA, vyp. 1, s. 70—144 i 145. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,

Rody, T. 2, s. 129; LPŻ, T. 1, s. 203—204: Bartkauskas, Bartkus; Uruski, T. 1, s. 98.

BORZECHOWSKI (BORYCHOWSKI, BORZYCHOWSKI)
T aryf a 16 6 7 roku

Borpechowski Jan [na miejscu] Heliaspa Borpechowskie\go] rodpźca swe[go] pMałych Palek dym 1 szlachec
ki w pow. niduklewskim
Borpechowski Krzysztof z kupli od Giedgowda i Jana Leparskiego z Wielkich Palek dym 1 szlachecki w pow.
wżduklewskim. Prawdopodobnie odeń kupił 1 dym J ery Juchniewicz który w sumie miał 4 dymy, w tym
3 z Palek Wielkich wpow. niduklewskim
Borpychowski Jarosz [na miejscu] Zygmunta Gaudgina pDubin dym 1 szlachecki w pow. W. Dyrwian
Borpychowski Samuel, na którego miejscu postał spisany Marcjan Kopiewski p Pospawspa dym 1 splachecki
wpow. kroskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Borpechowski Bartłomiej, na miejscu którego postał pisany Stanisław Dowiat p Małych Palek w pow. widuklewskim pprpykipią od Jerpego Sydorowicpa dym splachecki 1
Borpechowski, na miejscu którego postał pisany Maran Koplewski p Pospawspów Podgamispek w pow. kro
skim [dym] splachecki 1
Najpewniej rodzina Borzechowskich jest polskiego pochodzenia, w języku ruskim pi
sano ich jako Borichowski lub Borychowski. O ile Borzechowscy pochodzili z Borze
chowa w pow. lubelskim i byli herbu Lubicz [Uruski], to Borychowscy pochodzili z Borychowa w pow bielskim w województwie podlaskim. Stamtąd mogli się przenieść na
Żmudź razem z Chodkiewiczem.
Na Żmudzi pojawili się przed 1546 r., kiedy Jan Borichowski został urzędnikiem
dworu Szawkiany należącego do Hieronima Chodkiewicza. W iatach 1556—1559 byl ciwunem tendziagolskim, potumszewskim i powondeńskim [Saviscevas]. W 1559 r. był
też podstarościm szawkiańskim (szowkiańskim). Wdowa po nim Polonia Mikołajewna
Chrzczonowna, bywsza Janowa Borichowska, a w 1585 r. Kazimierzowa Siutiłowiczowa, pogodziła sie z córkami z poprzedniego małżeństwa: Hannąjanowną Borichowską,
żoną Stanisława Stanislawowicza Rosieńskiego i z Barbarąjanowną, żoną Jana Mikołajewicza. Prawdopodobnie jego synem był Jan Borychowski, służebnik Jana Szemiota,
starosty botockiego, który w 1585 r. otrzymał majętność Pokopie w dobrach Werpiany
we włości kroskiej.
Z akt ziemskich żmudzkich XVI w. dowiadujemy się jeszcze, że w 1585 r. Krisztof Stanisławowicz Borichowski kupił pół sianożęci w Pogirżduciach, należącej do
majętności Łabunów w pow. korklańskim. W 1590 r. sprzedał ziemię Bugajliszki
w Pogirżdutiu we włości korklańskiej [w tekście błędnie: korszewska]. W 1596 r.
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Wojtiech Borichowski wziął w zastaw służbę ludzi w uroczysku Szwentupie we wło
ści kroskiej.
W sumie z akt ziemskich żmudzkich wynika, że Borichowscy byli na Żmudzi w la
tach 80. i 90. XVI w. Mieli dobra we włości kroskiej i korklańskiej.
W taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny, mieszkające w dwóch powiatach: widuklewskim (Wielkie i Małe Paleki) i kroskim (Poszawsze), a więc w rejonie na południe od
Szawli. Była to szlachta drobna, bez poddanych i zasadniczo nieutytułowana (z wyjąt
kiem jednej osoby w połowie XVI w.).
W taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny, które mieszkały w tych samych powiatach. Nie
mieli poddanych. Wspomniany tu Bartłomiej miał córkę Katarzynę, żonę wzmianko
wanego wyżej Stanisława Dowiata i zmarł około 1699 r., kiedy spisał testament (zob.:
Dowiat Stanisław). Jego dobra Małe Paleki przeszły w ręce Dowiatów, najpewniej nie
miał syna.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 133-90,154-38,171-6; vyp. 2, s. 90-85; vyp. 4, k. 15-115,159-156; Urzędnicy żmudź cy, nr 30, 31, 57, 413. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 2, s. 61 i 63—64 i T. 5, s. 2; Saviscevas, Ź.emaitijos savivalday s. 306.
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Bolimowski Jan ksiąd\ £ maßtnosa narwanej Stadiów, a na [z\bór spyd/owski dóbr ziemskich szlacheckich
wiecznością legowanej wpow. rosieńskim leżącej\ takoż И miasteczka zborowego, tak i wiosek po rójj/o miesz
kających 65 dymów wpow. rosieńskim. Jogef [Jerzy] Chrgąstowski starosta rosieński zmajętności swej SäŻyszęk i Sypko/podĄańskich] dymów 33. A dymów 7 do Jesmana zastawą odesy/ych mianował ksiądyjan
Boryymowski у dóbr ziemskich szlacheckich naytranej nioski Miyuiy do zboru Gruydyiewskiego pryey Grucy
dyla legowanych dymówpodc^ńskdóĄ 6
Rodzina jest pochodzenia polskiego, pochodzi z Borzymowie na Mazowszu [Uruski]
lub z innej miejscowości o podobnym brzmieniu. Używała herbu Belina [Okolski, Uru
ski, Konarski, PSB] lub Lubicz [Kojałowicz]. Bardziej prawdopodobny jest herb Belina,
choćby z tego powodu, że Kojałowicz pod herbem Lubicz zanotował innych Borzymowskich, a nie znanych kalwinów. Wyraźna wskazówka źródłowa mówi, że nasi Borzymowscy pisali się „z Belinów” [Konarski].
Na Litwę przeniósł się Adam (pokolenie I), który ożenił się z Katarzyną z Kolimat [wg Birżiśki: „Kolinaite”, co trudno przetłumaczyć na oryginalny zapis źródłowy]
Dyjakowiczówną, raczej nie szlachcianką polską [PSB], lecz litewską. Jego synem byl
Jan (1610—1673; II), pierwszy wybitny przedstawiciel tej rodziny, działacz kalwiński.
Początkowo naukę pobierał w Szydłowie na Żmudzi, w znanym ośrodku kalwinizmu.
W 1628 r. został przyjęty do gimnazjum kalwińskiego w Słucku. W 1631 r. został katechistąprzy zborze w Kiejdanach. W 1632 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie w Utre
chcie [Birżiśka], a w latach 1636—1638 studiował w Lejdzie i Franecker w Niderlandach
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[obecnie w Holandii na zachód od Groningen], Po powrocie na Litwę w 1638 r. został
ministrem w zborze w Nowym Mieście w pow. upickim. W 1652 r. został konseniorem,
a w roku następnym seniorem żmudzkim. W 1663 r. został jednocześnie seniorem wi
leńskim, mając pod swoją władzą dwa najważniejsze dystrykty Jednoty Litewskiej [or
ganizacja kalwińska na Litwie], Uczestniczył we wszystkich synodach Jednoty w latach
1650—1672. Ma duże zasługi w upowszechnieniu języka litewskiego w nabożeństwie.
Poznał dobrze ten język, tłumaczył z polskiego na litewski fragmenty Biblii. Był współ
redaktorem zbioru pieśni i postylli (kazań), wydanych w 1653 r. po litewsku (w przekła
dzie z języka polskiego).
Jan Borzymowski miał syna Jana (ok. 1645—1687; III), kaznodzieję i dyrektora
gimnazjum kalwińskiego w Słucku, konseniora wileńskiego i kontynuatora tłumacze
nia Biblii na język litewski. Ożenił się z Katarzyną Latkowską, z którą miał siedmiu
synów (IV): Jana (ur. 1672), studenta Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą, rektora
gimnazjum sluckiego; Daniela (ur. 1674), także studenta we Frankfurcie nad Odrą, rek
tora gimnazjum kiejdańskiego i kaznodziei wileńskiego; Mikołaja (ur. 1675), kaznodziei
i nauczyciela; Samuela (ur. 1678), rektora gimnazjum kiejdańskiego; Kazimierza (1682—
1750), seniora podlaskiego, później nowogródzkiego i kaznodziei w Zabłudowie; Ada
ma (ur. 1683; wg Birżiśki nie był jego synem) i Stefana (ur. 1685). Tak więc przynajmniej
dwaj bracia dyrektorowali w gimnazjum kalwińskim w Kiejdanach na Żmudzi [PSB;
Konarski], Następne, V pokolenie reprezentował Jan Gabriel, syn jednego z wymienio
nych Borzymowskich, który immatrykulował się na Uniwersytecie we Frankfurcie nad
Odrą w 1737 r., określając siebie jako „Lituano Polonus” [do tej pory wszyscy byli zapi
sywani jako „Lituanus” z tytułu urodzenia się na Litwie].
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Compendium, s. 159—160; Konarski, s. 25—26. L i t e r a t u r a : Birżiśka, Aleksandrynas, T. 1, s. 308—319: Jonas Bizimovskis vyresnis [tj. starszy], 380-381: jaunesnis [tj. młodszy]; PSB, T. 2,
s. 369—370: Borzymowski Jan: ojciec i syn; LTruski, T. 1, s. 355.
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Botowicp Stanisław, na miejscu którego i na miejscu Stanisława Ambrogejewicga Montowta postał spisany Jan
Pióro pMontowt 2 pagrodmcpe dymy w pow. medyngiańskim
Najpierw uwaga co do pisowni tego nazwiska, które jest notowane jako Batowicz
i Botowicz, a może i Butowicz. Chyba jednak nie można utożsamić wszystkich tych
trzech nazwisk. W każdym razie wzmiankowany w taryfie 1690 r. Jan Batowicz z Augustajciów w pow. Wielkich Dyrwian jest najpewniej tożsamy z Janem Stefanowiczem
Butowiczem z tej miejscowości z taryfy 1667 r. i prawdopodobnie ta druga forma na
zwiska jest właściwa.
Przyjęto formę nazwiska „Botowicz”, jako tę, która ostatecznia utrwaliła się w tej
rodzinie, co uzewnętrzniło się w wywodzie Botowiczów, a nie Batowiczów, o czym ni
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żej. W herbarzach na ogół występują obie formy tego nazwiska, jednak z preferencją
nazwiska „Botowicz”
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Bat (lit. Batis) o nieustalonym pocho
dzeniu: może polskim (Bathowicz) lub niemieckim (Bath itp.) [LPŻ],
Najstarsza i ciekawa informacja o nich pochodzi z 1574 r. z darowizny Stefana Szetkiewicza Lelojtisa dla swoich dwóch córek: Mariny i Hanny. Pierwsza była żoną Miko
łaja Bota, a druga — Ambrożeja Mikolajewicza Botowicza. Aż prosi się o przypuszcze
nie, że tymi mężczyznami byli: ojciec i syn. Obaj dostali po połowie „otczizny” Lelojtie
we włości telszewskiej, nad rzeką Sereną. Chodzi o późniejszą okolicę szlachecką i dobra
Lełajcie (lit. Lelaićiai), grupę osad nad rzeką Szerkszniąna wschód od Żemelan [Slovar].
W 1626 r. sześciu Batowiczów z sioła Botajcie (Połusze—Botajcie, Batajcie) zapi
sało to sioło dla katedry żmudzkiej „sine ulla speciali obligatione” [bez specjalnych
zobowiązań]. Byli to: Mikołaj Janowicz Batowicz, Jerzy Andrzejewicz Batowicz, Ma
teusz Wojciechowicz Ozorowski, Krzysztof Urbanowicz Litowicz [może Lilowicz],
Jakub Mikolajewicz Sawkontowicz i Jagnieszka Stanisławowna Batowiczowna. Sioło
to (lit. Bataićiai), pewnie gniazdo rodu, leży nad rzeką Łuszą w pobliżu Pikieli, nad
samą granicą kurlandzką (obecnie litewsko—łotewską) we włości telszewskiej [Blasz
czyk; LYI A, F 1671].
W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. medyngiańskim. Była to drob
na szlachta i nieutytułowana.
Zachował się dokument pt. U nia PamiBi IchMciów PP Batowiczów, pochodząca z do
kumentów JP Ukryna, niedatowany. Było dwóch braci (pokolenie Г): Stanisław i Jan,
którzy zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. W pierwszej Stanisław spłodził czworo
dzieci (II): Stefana, Andrzeja, Urszulę i Agnieszkę. Ten pierwszy miał syna Andrze
ja (III) i wnuka takoż Andrzeja (IV). Z kolei jego brat Andrzej ojcował Jerzemu (III)
[imię to później napisano, przekreślając wcześniejsze], ojcu dwóch synów (IV): Michała
i Krzysztofa. Linię rodziny prowadził Michał jako ojciec Jana (V), dziad Mateusza (VI)
i pradziad Mateusza i Marcina (VII). Ci ostatni „wieli Ukrynowi”.
Z kolei druga linia od Jana (I). Był on ojcem dwóch synów (II): Andrzeja i Miko
łaja. Linię dalej prowadził Andrzej jako ojciec dwóch synów (III): Stanisława i Pawła,
sterilis. Wspomniany Stanisław miał coś zastawić Kiełpszowi, czego nie wyjaśniono.
To koniec tego dokumentu, który wymaga komentarza. Brak tu jakiejkolwiek daty,
mieści się wśród akt z początku XVIII w Porównując tę genealogię z danymi z 1626 r.
można wskazać na 2 osoby: Jerzego Andrzejewicza z pokolenia III i Mikołaja Janowicza
z II. Zatem początek tej niedatowanej genealogii sięga końca XVI, kiedy żyli Jan i Sta
nisław z pokolenia I.
W XIX w. Botowicze mieli dobra w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Botowicze herbu Gryf zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni kowień
skiej w 1853 r. Po raz pierwszy Botowicze herbu Gryf wywiedli swoje pochodzenie
szlacheckie w 1799 r. Wtedy za prekursora rodziny uznali Wawrzyńca, syna Jakuba (po
kolenie I i II). Ów protoplasta w 1700 r. nabył dobra Rudyki [chyba Rydyki w pow.
W Dyrwian] na Żmudzi. Tenże w testamencie z 1721 r. zapisał te dobra synowi Jano
wi (III), pod warunkiem spłacenia swego brata Antoniego. Obaj bracia zapoczątkowali
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dwie linie tej rodziny. Pierwszą, starszą zaczął Jan jako ojciec dwóch synów (IV): An
toniego i Kazimierza. W swoim testamencie z 1788 r. Jan Botowicz zapisał dobra Rudyki synowi Kazimierzowi, a drugiemu (Antoniemu) wyznaczył pewną sumę pieniędzy.
W 1792 r. wspomniany Antoni Botowicz nabyte dobra Augustajcie podarował synowi
Janowi (V), a drugiemu Jerzemu zapisał pewną sumę pieniędzy.
Wracam do pokolenia IV: Antoniego i Kazimierza. Pierwszy z nich zostawił po so
bie dwóch synów (V): Jana, bezpotomnego i Jerzego (ur. 1756), ojca dwóch synów (VI):
Wincentego (ur. 1802), bezpotomnego i Józefa Onufrego (ur. 1817). Ten ostatni da
lej prowadził linię rodziny jako ojciec trzech synów (VII): Wincentego Bonifacego
(ur. 1853), Antoniego Ignacego (ur. 1855) i Józefa (ur. 1857).
Z kolei brat Antoniego — Kazimierz (IV) ojcował trzem synom (V): Cyprianowi,
nie mającemu potomstwa, Ignacemu i Piotrowi Wincentemu (ur. 1800). Z nich Igna
cy wydał na świat dwóch synów (VI): Jana Ignacego (ur. 1815) i Kazimierza Mateusza
(ur. 1825). Pierwszy z wymienionych dał życie trzem synom (VII): Janowi Wincente
mu (ur. 1843), Wincentemu Antoniemu (ur. 1846) i Stanisławowi (ur. 1837) [sic]. Z ko
lei jego brat Kazimierz Mateusz miał syna Jana (ur. 1859; VII). Komentarza wymaga
data urodzenia Stanisława: jest ona możliwa (ojciec miał 22 lata: 1837—1815), ale równie
możliwa jest pomyłka, np. 1847 lub później, sądząc z kolejności wymienionych osób.
Drugą, młodszą linię prowadził Antoni (III), który w 1747 r. kupił dobra Kieciny
Mieczajcie Pokomulsze [w pow. berżańskim]. Był on ojcem dwóch synów (IV): Tade
usza Floriana i Jana, którzy sprzedali wspomniane dobra w 1787 r. Pierwszy z nich spło
dził trzech synów (V): Jana Pawła (ur. 1805) i Franciszka (ur. 1810), obu bezpotomnych
i Adama (ur. 1814), który był ojcem dwóch synów (VI): Piotra (ur. 1853) i Stanisława
Mamerta (ur. 1855).
Z kolei brat Tadeusza Floriana, czyli Jan (IV) był ojcem dwóch synów (V): Józefa
Benedykta (ur. 1812) i Teofila Stanisława (ur. 1819), bezpotomnego. Natomiast Józef
Benedykt ojcował Franciszkowi Stefanowi (ur. 1837; VI) [LATA, F 39—8—2565].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-8-2565, к. 110 (skan 00176), F 1671-4-488, k. 334; ODVCA, vyp. 1, s. 120-271;
Slovar, s. 165: Lelojte. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Diecezja pnwdpka, Uposażenie, s. 44; Ciechanowicz, Rody,
T. 2, s. 59: Batowicz, 130: Botowicz; Gajf s. 409: Batowicz, 414: Botowicz; LPŻ, T. 1, s. 211: Batavicius, Ba
ris; Uruski, T. 1, s. 365: Botowicz.

BOW TA
T aryfa 16 6 7 roku

Bonda Elżasy. Borkowski Kayimiery у Eabanowa na miejscu Chriyostoma Siemaszki, a drug okupiony od
yastawnika Eliasya Bowty dymów 2 poĄd]ańskie wpow. korklańskim
Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia ruskiego (białoruskiego), od Bohcik
[LPŻ]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korklańskim, z jednym dymem
poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 295: Bovtikas.
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BOZARZEWSKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Bozprzywski Gabńel na miejscu Hrehorefgo] Narbuta z Kiedn dym 1 szlachecki wpow. berpańskim
Nazwisko rodziny jest skądinąd nieznane. Może chodzi o pomyłkę pisarza, bo trudno
inaczej odczytać to nazwisko. Może chodzi o Bazarzewskich, Bojarzewskich lub innych?
Nie można wykluczyć, że jest to nazwisko odmiejscowe. W taryfie 1667 r. noto
wano bowiem osadę Bozarajcie Lale w pow. widuklewskim w posiadaniu Bickiewicza
(zob.). Sądząc po drugim członie tej nazwy, należy ją szukać koło miasteczka i dóbr
Lale, czyli na południe od Kielm. Nazwa nie zachowała się.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

BRACISZEWSKI
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Bradspewski Jergy Z wioski zastawnej od Stanisława Kęstorta [z] Gulbia dymów 3 poddjańskie], w drugiej
wiosce Kołonczę dym 1, ogółem 4 w pow. tendzjagolskim
Braciszęwski Marcin na miejscu Stanisława Braciszęwskiego z Po/yngowia dym 1 szlachecki w pow. ber
żańskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Bradszęwski Maran z Poryngowia Kubel imieniczą nazwanego w pow. berżańskim na miejscu rodzica dym
szlachecki 1
Rodzina najpewniej jest polskiego pochodzenia: ze wsi Braciszewo w pow. łomżyńskim
na Mazowszu. W herbarzach nie podano informacji o ich pobycie na Żmudzi, byli jed
nak w województwie wileńskim.
Na Żmudzi notowano ich w taryfach z lat 1667 i 1690. W pierwszej taryfie były to
2 rodziny w pow. tendziagolskim i berżańskim, w tym pierwszym były to cztery dymy
zastawne. W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LTruski, T. 1, s. 369.

BREZGOWICZ (BROZGOWICZ)
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Broggowicz Pietkiewicz Dawid z WieZajdów w pow. retowskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny zapewne pochodzi od od nazwisk litewskich typu Brezgela lub Brezgys. Pochodzą one od czasownika brezgeti, czyli szurać, skrobać, szeleścić itp. [LPŻ].
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Inne zdanie miał natomiast Z. Zinkevicius, który łączył je z formą Brizgis, pochodzą
cą od brizgas, czyli brudas, niechluj itp. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Właściwą formą jest Brezgowicz, a nie Brozgowicz, jak najpewniej zapisano w taryfie
1690 r. Tę formę nazwiska potwierdza wzmianka o Hrehorym Brezgowiczu Petkiewiczu,
szlachcicu retowskim w 1673 r. Ow Hrehory, żonaty z Barbarą Klabowną, został odłączo
ny od „konia Wiełayciów”, tj. bojarów retowskich, stawiających konia na wyprawy wojen
ne i otrzymał 3 włóki ziemi w pobliżu tego gruntu [AWAK]. Chodzi tu o sioło Wiełajcie
(lit. Velaiciai), leżące na południowy wschód od Retowa przy drodze do Rosieni.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. retowskim, bez poddanych.
Wspomniany Dawid był najpewniej synem lub bliskim krewnym Hrehora z 1673 r. Była
to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 496^-97. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 306: Brezgela, Brezgys; Zinkevicius,
s. 584: Brizgis.

BROCKI (BRODZKI)
T a r y f a

16 67

r o k u

Brocki Jan z bratem rodzonym yPosendrowia dym 1 szlachecki w pow. rosiefiskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia albo polskiego (Brodzki), albo ruskiego [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1597 r. Waw
rzyniec [nie Ławryn po rusku, lecz po polsku Wawriniec] [Stanislawowicz] Brocki skwi
tował krewnych żony Halszki Janowny Witkiewicz z otrzymanego „pridannogo” [tj.
posagu] w postaci czwartej części majętności Połuknie we włości rosieńskiej. W 1598 r.
tenże otrzymał od teścia majętność Żojginie we włości rosieńskiej, którą zastawił
w roku następnym. W tymże roku teść sprzedał mu ziemię Kowalczykowszczyzna nad
rzeką Sondrowąwe włości rosieńskiej. Wszystkie te miejscowości leżąw jednym rejonie
na północny wschód od Rosieni i na południe od Żogiń.
Biorąc pod uwagę polskie brzmienie imienia Brackiego, należy ostrożnie przyjąć
polskie pochodzenie tej rodziny. Najpewniej pochodzili z ziemi nurskiej na Mazowszu.
W XVII w. zanotowano Brackich tylko w taryfie 1667 r.: jedną rodzinę w pow. rosieńskim nad rzeką Sandrawą (zob. wyżej: Sondrowa), dopływem Łukny, dopływu Dubissy.
Ciekawe, że w tym miejscu notowano później i obecnie wieś Breckie (lit. Breckiai), którego
nazwa może nawiązuje do nazwiska Brackich. W rejonie tym mieszkali od końca XVI w.
W 1654 r. Piotr Brocki został oskarżony o napad na dwór Poszokornie [Vaisvila].
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 4, k. 211-60; vyp. 5, k. 44-, 169-373, 170-377. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1,
s. 311: Brocka; Uruski, T. 1, s. 395; Vaisvila, s. 40 (wieś Breckiai), 270.

BROLIŃSKI
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Broliński Marcin yjawgielów dym 1 szlachecki w pow. niebliskim
Broliński Marcin na miejscu Krystyny Gruźdzjanki Wydechowej Bogdanowicyowej i Jana Bogdanowicza z P°~
dubisia dymy 2 poddańskie w pow. rosieńskim
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BRONISZ

T aryfa 16 9 0 roku

Broliński Samuel [z lub chodzi o nazwisko] Jawgiel zypiyykiplą Gabńeliszęk w pow. niebliskim na miej
scu ojca dym szlachecki 1
Broliński Stanislaw z Podubżsia Posakem wpo w. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Rodzina jest najpewniej polskiego pochodzenia, pochodził z Bralina w ziemi zakro
czymskiej na Mazowszu.
Najstarsza wzmianka dotyczy Marcina Brolińskiego, woźnego („Jenerał”) na Żmu
dzi, pewnie pow. wielońskiego, w 1648 r. [Raganą teismai\. Tenże w 1655 r. uczestniczył
w unii kiejdańskiej ze Szwecją.
Zanotowano ich w obu taryfach. W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. rosień
skim, z dwoma dymami poddańskimi oraz wielońskim, bez poddanych. Był to chyba
wspomniany wyżej woźny Marcin. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano także 2 rodziny,
które mieszkały w pow. wielońskim i rosieńskim. Nie miały poddanych. Zatem była to
drobna szlachta, nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 341; Bugami teismai, s. 232. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 2, s. 131.

BRO N ISZ
H. JELCE
T a r y f a

16 67

r o k u

Bronisz Eustachi na miejscu Stefana S\f\czępowskie\ygó\ z majętnośa Poleskiej alias Jurgisyęk poĄd\anych
dziedzicznych od majętności Paplińskich Ryngowiańskiej odeszjych 13, a osoblinie odpod{d] anych wolnych, któ
rzy po zapłaceniu nychodzą podymne\gó\ pięciu, ogółem 18 dymów poddańskich w pow. berjahskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Bronisz Eustachi z Polesia wpow. berjanskim dymówpoddańskich 6
Nazwisko rodziny pochodzi od zdrobnienia od imienia Bronisław, czyli imienia sło
wiańskiego. Rodzina jest zapewne polskiego pochodzenia [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, imię to mogło przyjść na Litwę zarówno ze wschodu, jak i z Polski. Chyba jed
nak bardziej realne jest pochodzenie z Polski, tym bardziej że na Wschodzie nazwiska
Bronisz nie notowano [Abramowicz, Citko, Dacewicz], a polskie herbarze notowały
szlachtę o tym nazwisku w Wielkopolsce [Uruski].
Zdaniem Kojałowicza, Broniszowie na Żmudzi używali herbu Jelce i mieli być
„jednego domu” z Broniszami z Wołynia.
Najstarsza wzmianka dotyczy Łukasza Bronisza, ucznia szkoły kroskiej w 1634 r.
współautora panegiryku ku czci biskupa żmudzkiego Jerzego Tyszkiewicza.
Na Żmudzi żył Eustachy Bronisz, który uczestnicząc w unii kiejdańskiej ze Szwe
cją w 1655 r. dodał, ze pochodzi z pow. telszewskiego. Chyba ten sam Eustachy był
notowany w obu taryfach z lat 1667—1690 w majętności Polesie w pow. berżańskim.
Był on stosunkowo zamożny, skoro w 1667 r. miał 18 dymów (nie był ich właścicie
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lem), a w 1690 — 6 dymów poddańskich. Poza nim nie notowano innych Broniszów.
W 1673 r. zanotowano go jako stanowniczego żmudzkiego.
W 1669 r. elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w War
szawie był Tomasz Bronisz, nieznany skądinąd.
Rodzina wylegitymowała się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach 1846—1856.
Ź r ó d ł a : A kta ejasylów, T. 2, s. 340 i in.; Elektorowie królów, s. 18; Index librorum latinorum, s. 175; Kojałowicz, Compendium, s. 79; Urzędnicy żmudzcy, nr 1257. L i t e r a t u r a : LPŻ,T. 1, s. 313: Broniśas; Uruski,
T. 2, s. 7; Zinkevicius, s. 472: Bronislovas.

BROZGOWICZ ZOB. BREZGOWICZ

BRUECKEN (BRYGIN, BRÜGGEN, BRUEGE) genannt Fock
H. WŁASNEGO
T aryfa 16 9 0 roku

Heberhard de Brigtt, gjolwarku Downarowskiego w pow. stpawelskim dymówpoddańskich 12
W formie spolonizowanej nazwisko to brzmiało Brygin lub Brygen. Rodzina jest po
chodzenia niemieckiego, pochodzi z Westfalii, skąd niektórzy przenieśli się do Kurlan
dii i Inflant. Bmggenów notowano także w Prusach, pochodzili z Nadrenii [Ledebur].
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1690 r., kiedy spisano Eberharda de
Brign z 12 dymami poddańskimi w pow. szawelskim. W tym czasie w sąsiednim pow.
upickim w województwie trockim był jeszcze Bartłomiej Frydrych Brygin. Brygenowie
mieli jeszcze majątki w pow. oszmiańskim i wiłkomierskim.
Warto zwrócić uwagę na osobę Korneliusza Briggena, lejtnanta w „regimencie
niemieckim” w armii koronnej Jerzego Lubomirskiego, poległego w bitwie z Koza
kami pod Slobodyszczami w późniejszym pow. żytomierskim 7 X 1660 r. [Holsten].
W 1700 r. notowano Wilhelma Brigiema [sic], który uczestniczył w zjeździe pod Olkiennikami i pewnie w bitwie z Sapiehami [Niesiecki],
W 1842 r. potomstwo Floriana Brigiena h. Brigien wylegitymowało sie ze szlachec
twa w guberni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : H. Holsten, Pryygody wojenne 1655—1666, Warszawa 1980, s. 60; Niesiecki, T. 10, s. 51; Taryfa
woj. trockiego, s. 186. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 140: Brygen; Gritzner, Bd. 1, s. 131; Le
debur, Bd 1 s. 111; Uruski, T. 1, s. 387.

BRUŻEWICZ (BRUZEWICZ)
T aryfa 16 9 0 roku

Bntpewicpjetpy na miejscu Jat/a Gotowta у Wołajciów wpow. powondeńskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Brużas, które ma niejasne pochodzenie.
W grę wchodzą dwie możliwości: zdrobnienie od imienia Ambroży, pochodzenia grec
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kiego, albo od litewskiego bm-~as, bm-~iiotojas, czyli „osoby żartującej”, „żartownisia”,
„strojnisia”, „chodzącej bez potrzeby”, także „bicza” i „laski” [LPŻ].
Na Żmudzi pojawiła się wzmianka o wdowie Brużowej we włości tendziagolskiej
w popisie wojskowym 1528 r. W kolejnym popisie 1567 r. zanotowano dwóch boja
rów: Pawła Brużojtisa we włości powondeńskiej i korklańskiej oraz Jakutisa Brużojtisa
w medyngiańskiej.
Trochę dowiadujemy się z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1566 r. Mikołaj Brużajt (Brużojt) z żoną Małgoretą Jucowną sprzedał połowę ziemi Kachniszki w Pokrożontiu we włości kroskiej. W 1569 r. ziemię tę nazwano Pachniszki [może to była inna
ziemia?]. W 1598 r. Pietr Matiejewicz Brużewicz sprzedał Martinowi Pietrowiczowi Brużojtowi niwę i sianożęci Poberży i Żardynos—veta [prawdopodobnie we włości kroskiej].
W 1572 r. Szczefan Brużajt otrzymał dokument odmiany gruntów w czasie pomia
ry włości medyngiańskiej.
W 1584 r. Hryhory Pietrowicz Brużojt sprzedał część „otczyzny” w Berżach we
włości powondeńskiej. W 1589 r. Jakub Pawłowicz Brużajtis skarżył się, że jego żona
Gendruta została napadnięta przed swoim domem w Brużach we włości berżańskiej.
Tenże w 1592 r. kupił grunty majętności Berże we włości powondeńskiej.
W 1598 r. doszło do ugody w sprawie dóbr Ringi i Pierkuniszki w Lendimach we
włości retowskiej między Brużowiczami: Martinem, Pawłem, Hryhorym i Walentym Pietrowiczami oraz Jurim i Pietrem Matiejewiczami [Brużewiczami] i bojarami Wiełajtiami.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Brużajtiów (itp.) w na
stępujących włościach: kroskiej, medyngiańskiej, powondeńskiej, berżańskiej i retow
skiej. Warto jeszcze zwrócić uwagę na następujące sprawy. Po pierwsze, powtarzają się
wzmianki o osadnictwie we włości medyngiańskiej. Po drugie, wzmianka z popisu 1567 r.
o włości powondeńskiej i korklańskiej (które wyjątkowo spisano razem) dotyczy włości
powondeńskiej i leżących tam Berżów. Pociągająca jest wzmianka o „otczyźnie” w Ber
żach we włości powondeńskiej, co wskazuje na dawne osadnictwo tego rodu. Tu zano
towano następujący ciąg genealogiczny: 1. Brużas. 2. Paweł (1567). 3. Jakub Pawłowicz
(1589—1592). Niejasne jest miejsce Hrehora Pietrowicza, może chodzi o Pawłowicza?
Po trzecie, interesująca jest wzmianka o Brużach we włości berżańskiej, gdzie miesz
kał Jakub Brużajtis. Niemniej jednak nie można bliżej zlokalizować owych Brużów. W ak
tach ziemskich żmudzkich notowano różne Brużajtie i Brużyszki w następujących wło
ściach: widuklewskiej, powondeńskiej, kroskiej, berżańskiej i telszewskiej [Slovar].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. powondeńskim, bez podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Zdaniem M. Brensztejna, ale na podstawie dekretu Deputacji Dworzańskiej Wileńskiej
z 1819 r., protoplastą rodziny był Mikołaj Brużaytis (pokolenie I). Był on dziedzicem dóbr
Kalniszek [w tekście: Kabniszek] i Pokrożęcia, które wspólnie z żoną Małgorzatą sprzedał
Łukaszowi Zanowiczowi w 1566 r. Spłodził on dwóch synów (II): Jakuba, zapewne bezpo
tomnego i Ambrożego. Ten ostatni miał syna Stanisława (III), wnuka Jerzego (IV) i prawnu
ka Stefana (ur. 1759, chrzest w kościele w Korcianach; V). Był on ojcem trzech synów (VI):
Józefa, Kazimierza i Klemensa. Z nich linię rodziny kontynuował Kazimierz, który zrodził
Adama Kazimierza (ur. 1830; VII) [МАСВ]. Komentując te dane, należy wskazać, że infor
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macja o protoplaście rodziny Mikołaju znajduje potwierdzenie w źródłach. Dalsze infor
macje wymagają jednak weryfikacji. Chyba brakuje kilku pokoleń między Stanisławem (III)
i Jerzym (IV) a Stefanem (V), czyli między XVI a połową XVIII w.
Ź r ó d ł a : MACB, F 9-1878, k. 5; ODVCA, vyp. 1, s. 15-237, 16-238, 111-98; vyp. 2, s. 59-286; vyp. 3,
s. 59-95, 66-202; vyp. 5, к. 42-314, 85-130, 86-133; Perapis 1528 r., s. 205; Popis 1567 r., kol. 1265, 1343;
Slovar, s. 29: Brużajtie, Brużi, Brużiśki. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 140; LPŻ, T. 1, s. 320:
Bruzas, Brużeyićius.

BRYGIN ZOB. BRUECKEN
BRZEZIŃ SK I
T aryf a 16 6 7 roku

Bi^epiński S%c%gsny z Wilajaów dym 1 szlachecki w pow. kroskim
T aryfa 16 90 roku

Biyęzjński Jan z Wilajdów w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia polskiego [LPŻ]. Już tradycyjnie wątpi
w to Z. Zinkevicius, który wiązał nazwisko „Brzozinskas” z utworzonym od litewskiego
herrjis, czyli „brzoza”. Teoretycznie jest to możliwe, że doszło do polonizacji litewskiego
nazwiska z tematem berjashjfo ruskiego nazwiska Berezinski (od bereya— „brzoza”), ale
trzeba to jeszcze udowodnić źródłowo. Dopóki tak się nie stanie, pozostaje przyjąć naj
bardziej prawdopodobną hipotezę o polskim pochodzeniu nazwiska Brzeziński. Licz
nych Brzezińskich notowano w polskich herbarzach w: Wielkopolsce, Małopolsce, na
Mazowszu i w innych ziemiach [Uruski]
Jest wiele rodzin o tym nazwisku. W każdym razie Stanisław Brzeziński, ziemianin
pow. trockiego, byl notowany na Żmudzi już w latach 1567-1568. Wtedy zięć Wojciech
Janowicz darował mu ziemię oraz część majątku Opole [właściwie Opule] we włości
gruściewskiej [później w pow. telszewskim]. W 1575 r. Stanisław [Jakubowicz] Brzeziń
ski wziął w zastaw majętność Opole w tej włości. Tenże w 1585 r. podzielił sie z Opulskim dwoma majętnościami: Gowdykami we włości telszewskiej i Opulami w gruściew
skiej. W 1599 r. kupił niwę Kainie w majętności Opule we włości telszewskiej. Ożenił
się z Polonią Wojtiechowną Opulskowną. W 1592 r. ich córka Kristina przy wyjściu za
mąż za Ambrożeja Raglowicza otrzymała majętność Opule od rodziców i Niekraszewicze w Poszoltoniu we włości rosieńskiej od męża.
W obu taryfach XVII w. spisano tylko po jednej rodzinie w pow. kroskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1696 r. Jan Szczęsnowicz Brzeziński i Anna Burbianka, jego małżonka, kupi
li różne ziemie w pow. kroskim, m.in. Wiłajcie Podubisie, od Kazimierza Jacewicza
[MACB, F 198—539]. Z tej informacji wynikałoby, że Szczęsny Brzeziński z taryfy
1667 r. byl ojcem Jana z taryfy 1690 r.
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W guberni kowieńskiej Brzezińscy wylegitymowali się z herbem Trąby w 1850 r.
Ź r ó d ł a : MACB, F 198-539; ODVCA, vyp. 1, s. 2-28, 16-246, 26-27 i 28, 139-206, 175-68; vyp. 2,
s. 76-463,110—124; vyp. 3, s. 48—183 i 185. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 306: Breźinskis; Uruski, T. 2, s. 27—
31; Zinkevicius, s. 518: Berżas.

BRZO STO W SKI
H. STRZEMIĘ
T aryfa 1 6 9 0 roku

Brzostowski Jan Władysław referendarz W'XL z Datnowa ze wsiąNuząny [dymów] 45, zMiednik 2, ze
dworu w Rosieniach będącego 1
Rodzina jest polskiego pochodzenia, ze wsi Brzostowa w pow. sandomierskim (Mało
polska). Prawdopodobnie Jan (zm. 1638) przeniósł się na Litwę i ożenił z Katarzyną
Czernicką, z którą miał trzech synów. Z nich największą karierę zrobił Cyprian Paweł
(zm. 1688), kolejno: referendarz litewski (1650), pisarz litewski (1657), kasztelan trocki
(1681) i wreszcie wojewoda trocki (1684), a więc wszedł do ścisłej elity litewskiej. Miał
on siedmiu synów, z których linię rodziny kontynuował tylko Jan Władysław (1646—
1710). Został on spisany w taryfie z 1690 r. z 48 dymami. Kolejno był: pisarzem litew
skim w 1672, referendarzem litewskim w 1681 i kasztelanem trockim w 1705 r. Był fun
datorem klasztoru bernardynów w Datnowie w 1701 r., w swoich dobrach. Ożenił się
z Konstancją Mleczko, starościanką żmudzką, z którą miał dwóch synów: Konstantego
Benedykta (1682-1722), kasztelana mścisławskiego i Józefa (zm. 1745), pisarza litew
skiego. Rodzina ta istniała jeszcze w 2. połowie XIX w., niemniej jednak sprzedali oni
Datnów Szczytom w 1707 r. i zapewne wynieśli że Żmudzi.
Skądinąd wiadomo, że Jan Kazimierz Brzostowski był fundatorem altarii w koście
le w Wielonie, której zapisał 600 złotych i gdzie znajduje się jego epitafium „cum in
scriptione aureis literis [z napisem złotymi literami] [Visitationes DS. 1675—1677].
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator, s. 50—51; SG, T. 1, s. 911; Visitationes DS. 1675—1677, s. 927—928.
L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Fundacje, s. 144 i n.; Boniecki, T. 2, s. 191—193; PSB, T. 3, s. 49—50; Trimoniene,
Smtimsalią, s. 511; Uruski, T. 2, s. 37.

BRZO ZO W SKI
H. LELIWA
T aryfa 16 67 roku

Brzozowski Kazimierz na miejscu Stanisława Wołodki zNalisgek dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Brzozowski [w tekście: Brazowski] Jan i Kazimierz WoronowiczAndrzęj na miejscu Zygmonta Woronowi
cza rodzica swego z Omol i z nabycia od Jana i Kazimierza Biypzpwrkich 1 dym szlachecki wpow. berpańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Brzozowski Kapimierz pNaliszek wpow. befańskim na miejscu Stanisława Wolotki i zftpykupli dym szla
checki 1
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Brpopowski Ka^tmier^ sprzedał niewielkie dobra (wrap p innymi 1 dym szlachecki) Kazimierzowi Girgontowi
Zokolicy Osmolginczę wpow. berpańskim
Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia polskiego i szlacheckiego. Nie można jed
nak wykluczyć pochodzenia od litewskiego Braqys, najpewniej zdrobnienia od imienia
Ambroży [LPŻ]. Do tego nazwiska można również odnieść uwagi o Brzezińskich (zob.).
W taryfach XVII—wiecznych spisano tylko 2 rodziny w pow. berżańskim, niemające poddanych. Z kolei w czasie Potopu w unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. spisano
kilku Brzozowskich, ale trudno jest ich związać ze Żmudzią. Była to szlachta drobna
i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny herbu
Korab (z Podlasia przenieśli się na Litwę) i Lubicz. Prawdopodobnie z nimi należy łą
czyć „Brzozdowskich” herbu Leliwa, pochodzących z pow. szawelskiego [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Akta ^ja^dów, T. 2, s. 398. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplementy s. 55; LPŻ, T. 1, s. 301: Brazauskas, s. 302: Brazys; Uruski, T. 2, s. 44^-5.

BRZO SK A (BRZOSZKA)
T a r y f a

16 67

r o k u

Brzoska Jakub, na którego miejscu postał spisany ]an Ławrinowicp Nargi/owicp Z Pi/sud dym 1 szlachecki
wpow. korspewskim
Brpospka Kęstowicpjerpy p Żoran Armanispek dym 1 splachecki w pow. berpańskim
Jest to najpewniej rodzina pochodzenia polskiego, który wywodzi sie z Podlasia w ziemi
bielskiej. Notowano tam dobra Brzoski, kilka wsi szlacheckich [Kapica] i szlachtę o na
zwisku Brzoska, Brzózka [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Chyba nie można ich łączyć
z nazwiskiem Brośka, wiążącym się z imieniem Ambrosius [LPŻ; Zinkevicius].
Spisano ich tylko w taryfie z 1667 r., gdzie były 2 rodziny w pow berżańskim i korszewskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Uwagę zwraca podwójne nazwisko: Brzoszka Kęstowicz, to drugie jest pochodze
nia litewskiego (zob.).
Ź r ó d ł a : Kapica, s. 43. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 43; LPŻ, T. 1, s. 313:
Brośka; Zinkevicius, s. 392: Ambraziejus.

BUCEWICZ
H. KORCZAK, WŁASNEGO
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Bucewicp [w tekście: Buciewicz] Gabriel pBerpdym 1poddański w pow.powondeńskim
Bucewicpjan, na którego miejscu postał spisany Mikai'aj Łapiński pBerpdym 1 splachecki wpow. powondeńskim
Bucewicp Jen y na miejscu rodpica swego Kapimierpa Kasperowicpa p Каир 1 dym splachecki w pow. medyngjańskim
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BucewicpMatyspJurewicp na kupli od ]erpe[go] Łaudgina mieszkający, a na miejscu Jerpego Butmina podda
negojednego pPiekajciów, dym 1poddański wpow.pojurskim
Bucewic%Mikołaj na miejscu Jerpego Bacewicpa rodpica z Bikajciów dym 1 szlachecki wpow. pojurskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bucewicp Jan pPikojć w pow. pojurskim dym szlachecki 1
Bucewicp Stanisław p Berpów w pow. powondeńskim [dym] splachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Bucia czy Buczą, pochodzenia ruskiego
(białoruskiego) [LPŻ], Łączy się z czasownikiem bucić się, czyli pysznić się [Abramo
wicz, Citko, Dacewicz],
W końcu XVIII w. Bucewicze pisali się „z Monczy”. Są dwie możliwości interpre
tacji tej przydawki pochodzeniowej. Po pierwsze, może to być nawiązanie do okolicy
szlacheckiej Moncze w pow. połongowskim, na północny wschód od Dorbian. W ta
ryfie 1690 r. notowano tam Monczewskich (zob.). Po drugie, może ona nawiązywać do
nazwy osobowej Monca (lit. Monćius) czy Mońko, zob. bliżej w tomie III o Moncewiczach. Nazwa osobowa Moncz Milewicz wystąpiła w aktach Metryki Litewskiej z XV w.
Wspomniany bojar otrzymał nadanie we włości newskiej [LM]. Sprawa tej włości nie
jest jasna, na Żmudzi nie notowano takiej włości. Pewnie chodzi o włość newelską
w województwie połockim.
Licznych Mońków i Monkowiczów na Żmudzi notowano w popisie wojskowym
1528 r. Z kolei Wittyg zanotował Buczą Monczajtysa, czyli Buczą syna Moncza, który
w 1555 r. był właścicielem wsi Berże na Żmudzi [w pow. powondeńskim] i używał her
bu własnego. Informacja ta przesądza o pochodzeniu tej przydawki.
Na Żmudzi pojawili się w nielicznych aktach ziemskich żmudzkich z XVI w.
W 1584 r. wzmiankowano o Janie Stanisławowiczu Buczewiczu. Pewnie tenże Jan Stanisławowicz [Jakubowicz] Bucz w 1590 r. nabył „imienejco” Wojgowo we włości użwenckiej. Rok wcześniej sprzedał grunty Żorany należące do majętności Wojgowskiej we
włości berżańskiej i darował córce Suzannie [Zuzanna] majętność Gurogi w tej włości.
W 1591 r. nie żyła jego żona Zofia Mickowna Siutiłowna, a ich córka Hanna Stanisławowna Buczewicz sprzedała swoją część majętności Gurogi. Wzmiankowano tam o jej
bracie Janie. W 1594 r. Jan Stanisławowicz ożenił się ponownie z Kateriną Lukaszowną
Wondziagolską.
W 1599 r. Wojtiech Stanisławowicz Buczajt kupił grunty w Berżach we włości powondeńskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. dowiadujemy się tylko o Janie Sta
nisławowiczu Jakubowiczu Buczu i jego dzieciach oraz o Wojciechu Stanisławowiczu,
może jego bracie. Mieszkali oni we włości berżańskiej (Gurogi), użwenckiej (Wajgów)
i powondeńskiej (Berże).
W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin w pow. pojurskim i powondeńskim (po 2) i po
jedynczo w medyngiańskim. Trzy rodziny nie miały, a pozostałe miały po jednym
poddanym. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. pojurskim i po
wondeńskim. Nie mieli poddanych. W sumie była to szlachta drobna i w zasadzie nieDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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utytułowana. Jedynym wyjątkiem, jeśli nie liczyć urzędów wojskowych w pospolitym ru
szeniu, był urząd miecznika telszewskiego z 1794 r. dla Mikołaja Bucewicza.
Śladem ich osadnictwa jest nazwa Berże Buciszki (Bucyszki) zachowana do dzisiaj
jako Berze Buciśke, leżąca 10 km na północny wschód od Ławkowa, przy drodze Pojeziory—Kołtyniany. Drewniany dwór istnieje do dziś. Przez kilka wieków była to siedziba
Bucewiczów \Lietnvos dvarą sodybą atlasaĄ.
Prawdopodobnie wywody Bucewiczów herbu Korczak z lat 1854—1866 w guberni
kowieńskiej dotyczą Bucewiczów na Żmudzi. Ich protoplastą byl Grzegorz Bucewicz
[pewnie Hrehory] (pokolenie I). Spłodził on syna Sebastiana (II) i dwóch wnuków (III):
Jana i Gabriela. Znamy tylko potomstwo tego pierwszego: Jerzego (IY), Józefa (V) jako
ojca czterech synów, wywodzących się (VI): Aleksandra, Kazimierza, Jerzego i Stanisła
wa [Uruski].
W 1790 r. Ignacy z Monczy Bucewicz, syn Klemensa, był rotmistrzem na Żmudzi (sko
ro w 1786 był porucznikiem w tym pow). W 1806 r. kupił majętność Judrany w dawnym
pow pojurskim, wówczas — w rosieńskim. Majętność tę odstąpił Benedyktowi, sędziemu
granicznemu pow rosieńskiego, który chyba nie był jego synem, lecz bliskim krewnym. Miał
on dwóch synów: Nestora (1834—1906) i Bronisława (1836—1917). Pierwszy z nich ukończył
studia lekarskie i osiadł w Warszawie, gdzie praktykował do śmierci. Będą: człowiekim za
możnym (miał dobra Olewiany w pow rosieńskim, raczej nie Judrany), swoje dochody prze
znaczał na cele publiczne — co ciekawe — głównie na szkolnictwo polskie na Śląsku Cie
szyńskim, ale też na Akademię Umiejętności w Krakowie [PSB; Szarejko].
Z kolei Bronisław został właścicielem Judran, przekazanych mu przez ojca. Był
studentem Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie. W 1861 r. (?) został areszto
wany w związku z planami wydania druków litewskich (była to pierwsza sprawa tego
typu). Nie można jednak wykluczyć, że chodziło o polskie tłumaczenie poematu ,JMetai” K. Donelaitisa przez Mikołaja Akielewicza (Akelaitisa). W każdym razie uchodzi
on za obrońcę druków litewskich. Po kilku miesiącach więzienia w Wilnie został zesła
ny do Jarosławia, miasta gub. na północny wschód od Moskwy, pod dozór policji. Po
10 latach został zwolniony, zamieszkał w Połądze, potem w rodzinnych Judranach na
Żmudzi. Miał on trzech synów: Benedykta, Jana Kantego i Stefana, wszyscy trzej stu
diowali na Uniwersytecie Dorpackim (Juriewskim). Benedykt Michał Leopold Broni
sław (29 IX 1872-po 1948) urodził się w Warszawie, studiował medycynę w Dorpacie
w latach 1891—1899, gdzie był członkiem Konwentu Polonia. Był lekarzem internistą
w rodzinnej Warszawie, potem w Petersburgu i w Juzowce w gub. jekaterynosławskiej
(obecnie Donieck). W latach 1924—1939 praktykował w Brazylii, w 1940 r. w Warsza
wie, potem w Stopnicy w pow. buskim i w Zamościu. W 1948 r. mieszkał w Sannikach
w pow. gostyninskim koło Gąbina.
[ Ź r ó d ł a : AA 14914; AP 1066; EAA, F 402—12—60 (immatrykulacja); GBL, Zbiory Specjalne, L. 774;
MACB, F 160—331, k. 6; Rocznik lekarski na r. 1948, k. 45. L i t e r a t u r a : Bednarski, II, s. 66; LE, T. 3,
s. 300—301: Bucevicius Bronislovas (ojciec); Szarejko, T. 5, s. 69; Tyla, Uetumai, s. 130, nr 762].

Z kolei jego bracia. Stefan Jan Andrzej (ur. 1871) urodził się w Pskowie, mieście
gub. Gimnazjum ukończył w Libawie w pow. grobińskim w gub. kurlandzkiej. Studio
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wał prawo na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1895—1896. Najpewniej do niego od
nosi się informacja, że w I semestrze 1895 r. wniósł opłatę biblioteczną za korzystanie
z biblioteki Konwentu (tj. Naturwissenschaftliche Gesellschaft).
[ Ź r ó d ł a : AA 15926; EAA, F 402—12—61 (immatrykulacja); MACB, F 160—238, к. 40т: L i t e r a t u r a :
Tyla, Uetmńai', s. 133, nr 830]

Więcej wiadomo o jego bracie Janie Kantym Edwardzie Wiktorze (1883-1967).
Urodził się w majętności Judrany w pow. rosieńskim w gub. kowieńskiej. Gimnazjum
ukończył w Libawie w pow. grobińskim w gub. kurlandzkiej. Studiował prawo na Uni
wersytecie Dorpackim [wówczas Juriewskim] w latach 1901—1902, studiów nie ukoń
czył. Od 1906 r. pracował w adwokaturze w Petersburgu. W 1910 r. wstąpił tu na
Uniwersytet dla dokończenia studiów prawniczych. W 1912 r. został adwokatem przy
sięgłym. W 1921 r. osiadł w rodzinnym maj. Judrany na Żmudzi (w Litwie): prowadził
gospodarstwo rolne i praktykę adwokacką w Szawlach i we własnym maj. Był posłem
polskim do III sejmu w 1923 r., gdzie niczym specjalnym się nie wyróżnił. Uważał się
za Polaka, działał w polskich środowiskach. W latach 30. wycofał się z życia społecz
no-politycznego. Repatriował się do Polski w 1945 r., zamieszkał w Lodzi, gdzie pra
cował w Zespole Adwokackim nr 1 jeszcze w 1965. Tu zmarł. Jego żoną był Eleono
ra (Ładzic)—Walicka, zdolna literatka pisząca do polskich czasopism pod pseudonimem
„Nora Walicka”.
[ Ź r ó d ł a : AA 18447; EAA, F 402-12-61 (immatrykulacja); BN, rpks 10686, к 41; Lista adwokatów PRL
według stanu у roku 1965, Warszawa 1965, s. 96; Paszkiewicz, s. 236—237. L i t e r a t u r a : Jackiewicz, Polacy,
s. 29 (nic o Dorpacie); Uetnvos Respi/blikos seimą narią biografinis yodynas, Vilnius 2007, s. 219—220: Bucevicius
Janas/Bucewicz Jan; Tyla, Uetmdag s. 137, nr 923: Bucevic Ivan]
[ Ź r ó d ł a : LM, Uyrasymą knyga 3, s. 52; ODVCA, vyp. 1, s. 117—209; vyp. 2 s. 91—105, 107—65, 109—104,
168-145; vyp. 3, s. 64-175, 106-115; vyp. 5, k. 169-372; Perapis 1528 t , s. 297; SG, T. 3, s. 620: Judrany;
Urzędnicy żmudzcy, nr 1488; Wittyg, s. 47. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 2, s. 211; Uetuvos dumi sadybą atlasas, T. 1, s. 84—85; LPŻ, T. 1, s. 324: Bucevicius; PSB, T. 3, s. 75—76: Bucewicz Nestor, Szarejko, T. 5, s. 69:
Bucewicz Nestor; Uruski, T. 2, s. 48-49]

BUCIŁO
T aryfa 1 6 9 0 roku

Pudlo Jeny spryedal Jerpe/пн Wirspylle ~Birpupolów Wirsyylisyek wpow. korklańskim i pprpykupli od Je
rzego Вud.ty tegop imienia Wirssylispek dym poddański 1
Nazwisko rodziny chyba jest pochodzenia ruskiego, na Litwie jest znane od początku
XVI w. Nie można jednak wykluczyć pochodzenia polskiego [LPŻ], Z kolei Z. Zinkevicius wyraził odrębną opinię o genezie litewskiej tego nazwiska — od formy Budas (bu—
).
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korklańskim, z jednym dy
mem poddańskim. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 332: Budziła; Uruski, T. 2, s. 59 i 63; Zinkevicius, s. 279: Budas.
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BUDGIN

BU D D EN BRO CK (BUDENBROCH, BUD EM BRO CH,
BUDDEM BROCK)
H. WŁASNEGO
T a r y f a

16 67

r o k u

Bitdenbrochowa Gotardom z majitności zastawnej od Bohusława [sic] Radzjwil[/]a koniuszego WXL z majętnośa Tawrogpod{&m$)dęh] dymów 165 w pow. kroskim
Rodzina jest pochodzenia niemieckiego, z Prus Książęcych. Prawdopodobnie pocho
dzą z kupiectwa hanzeatyckiego z końca XIV w. Jako właścicieli ziemskich notowano
ich w parafii Lemburg [łotewski Malpils nad rzeką Aa] w Inflantach od początku XV w.
Często notowano ich w „prowincjach rosyjskich na Wschodzie” [Ledebur],
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r. w pow. kroskim, jako zastawników dużej ma
jętności Taurogi. Niemniej jednak pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1656 r., kiedy
Gotard von Buddenbrock (zm. 1663) miał w zastawie Taurogi od księcia Janusza Radzi
wiłła. Był on przedstawicielem VII pokolenia tej rodziny. Służył w wojsku polskim lub
litewskim [królewskim Władysława IV i Jana Kazimierza]: podpułkownik JKM w 1647 r.
i pułkownik w 1653. Zwracaja uwagę jego związki z Radziwiłłami. Ożenił się dwukrot
nie: z Sybillą Schenk von Tautenburg i Elisabeth Sophią von Rappe. Prawdopodobnie
ta druga została zanotowana w taryfie 1667 r. Można dodać, że jeszcze w 1690 r. noto
wano Gotarda Buddenbrocha (Budembrocha) w pow. upickim w województwie trockim
w polu Lepary, okolicy przy pow. szawelskim na Żmudzi, na północny wschód od Janiszek. Był to zapewne Gotthardt (zm. 1696; VIII), syn Johanna, właściciela dóbr Wohlfart
w Kurlandii w pow. dobleńskim w parafii Sessau, przy granicy litewskiej [GH: Livland,].
Pawel Karp (V pokolenie) ożenił się z Jadwigą Adelgundą Budembrockówną [sic],
primo voto Melchiorową Brunnowową. Była ona córką Gotharda i Bindeleff von Diepenbrock. Jej siostry wyszły za mąż: Anna Zofia za Krzysztofajana Vitinghoffa—Scheela,
Magdalena za Adama Jana Kurnickiego, Agnieszka Weronika za Fryderyka Klopmanna
i Tekla za Jerzego Klopmanna. Wszyscy oni poskarżyli się na swoją macochę Gothardową Buddembrockową z domu Schölte w 1696 r. [Meysztowicz],
Ź r ó d ł a : ML, Ks. wpisów nr 131,s. 65, nr 186 i s. 435; Taryfa woj. trockiego, s. 196. L i t e r a t u r a : GH:
Livland, Bd. 2, Lief. 13, s. 985, 989: Buddenbrock; Ledebur, Bd 1 s. 115—116; Meysztowicz, s. 33, 94.

BUD G IN
H. GRZYMAŁA, TOPÓR
P opis 16 2 1 roku

Budyjn [może Budgin?] Krzysytof z ucZesĄnikami] i zą ojcapo kozacku koń 1 w pow.pojurskim
T a r y f a

16 67

r o k u

Budgin Adam na miejscu Adama Dowskurda z [SJTraczpw dym 1 szlachecki w pow. retowskim
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

282

BUDGIN

Budgn Augustin, na którego miejscu postał spisany Kazimierz Woysyuilo z Ejdżników dym 1 szlachecki
wpow. medyngiańskim
Budgin Jakub Bałtromiejewicz na miejscu Łukasza Jucewicza Z Jucewiczpw dym 1 szlachecki wpow. retowskim
Budgin Jan, na którego miejscu zpsta!spisany MatiaszStawokki zKkajn dym 1 szlachecki wpow. retowskim
Budgin Matys, na którego miejscu zpsta! spisany Augustyn Giedgowd z Medy[n\gian dym 1 szlachecki wpow.
Zarańskim
Budgin Michał na miejscu Józefa Budgina na imienicpu szlacheckim mieszkający z Kowspan 1poĄd]ański
dym wpow. gondyńskim
Butgin Józęf na miejscu Jana Druktenia z Bieniowa dym 1poddański w pow. pojurskim
Butgin Krzysztof na miejscu Aleksandra Wendkiewicza pldedyngian dym 1poddański w pow. Zarańskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Budgin Jakub Baltromiejewicz zJllcett,icZPwwPow- retowskim [dym] szlachecki 1
Budgin Kazimierz na miejscu ojca zMo/wian [w Kop. 1: Wołmiany] wpow. retowskim [dym] szlachecki 1
Budgin Kazimierz ZBopenowa Poragowdpia w pow. pojurskim dym szlachecki 1
Budgin Micha! z Budginów wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
Budgin Micha! z Kauspan wpow. gondyńskim [dym] poddański 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: bud—i gin-. Pierwszy
człon budzi pewne wątpliwości, ale łączy się go z litewskim budeti, budi, czyli „czuwać”.
Z kolei drugi człon pochodzi o d ginti, czyli „bronić”, „gonić”, „wypędzać” itp. [LPŻ].
Na Żmudzi zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Jan,
Lawryn i Stanislaw Andrejewicze Budginowicze mieszkali w majętności Janowdowo we
włości korszewskiej. W 1595 r. Jan Andrejewicz Bukgin [sic] darował synowi Janowi Sta
nisławowieżowi [sic] połowę majętności Połakisty we włości pojurskiej, nad rzeką Lakistą.
Tenże w 1597 r. darował synowi Juremu 9 rezów gruntu w majętności Pięłaś we włości
twerskiej. W 1600 r. Kazimir Ławrynowicz Budgin sprzedał majętność Połakistie.
W 1584 r. bojarzy Budginowicze zostali oskarżeni o to, że bezprawnie przedstawia
ją prawo do ziemi w Lowkowie we włości pojurskiej, nad rzeką Lakistą.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Budginów we wło
ści pojurskiej w Połakiściu (najwięcej danych) i we włości korszewskiej w Janowdowie.
Prawdopodobnie był to jeden ród wywodzący się od Budgina (pokolenie I), mającego
syna Andrzeja (II), ojca (III): Jana, Lawryna i Stanisława. Z nich Jan miał synajurego
i zapewne Stanisława lub Jana (IV), a Ławryn — Kazimierza (IV).
Prawdopodobnie w 1621 r. mieszkali w pow. pojurskim. Z kolei w taryfie 1667 r.
spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. retowskim (3) i żorańskim (2) oraz
pojedynczo w: pojurskim, medyngiańskim i gondyńskim. Wszystkie te powiaty leżały
w pobliżu siebie wokół powiatu żorańskiego w centrum Żmudzi. Z nich większość nie
miała poddanych (5), a pozostali mieli po jednym poddanym.
W taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin w czterech powiatach: głównie w retowskim
(2) oraz pojedynczo w medyngiańskim, pojurskim i gondyńskim. Gniazdo rodu mieści
ło się prawdopodobnie we wspomnianych wówczas Budginach w pow. medyngiańskim.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

BUD RECKI

283

W XIX w. były to dobra w pow. telszewskim w gminie Zorany, na południe od Żoran,
przy drodze do Twer (lit. Budginai). W 1690 r. była to głównie szlachta bez poddanych,
z jednym wyjątkiem i nieutytułowana.
Dwie rodziny Budginów herbu Grzymała i Topór wylegitymowano ze szlachec
twa w guberni kowieńskiej w latach 1803 i 1853. Z 1803 r. pochodzi wywód Budginów
herbu Topór. Za swego przodka uznali Józefa „Jerzewicza”, czyli syna Jerzego, który
miał dobra Baniszki w pow. rosieńskim [LYIA]. Najpewniej chodzi o Baniszki w gminie
Erźwilek w XIX—wiecznym pow. rosieńskim.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator, s. 55; LVIA, F 391—1—266; ODVCA, vyp. 1, s. 107—34, 119—243;
vyp. 3, s. 140—296; vyp. 4, k. 266—189; vyp. 5, k. 256—205; SG, T. 15, cz. 1, s. 259: Budginy. L i t e r a t u r a :
LPŻ, T. 1, s. 328: Budginas; LTruski, T. 2, s. 59.

BUDKIEWICZ ZOB. BUTKIEWICZ
BUD RECK I
H. POBÓG
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Budrecki Hreho/y [na miejscu] Stefana Budreckiego rodpica swego pPłuspppdym 1poddańsM wpow. kroskim
Budrecki Kapimieip [na miejscu] Jana Gindwiły p Zemigoły dym 1 szlachecki wpow. uiduklewskim
Btidrecki Krzysztof na miejscu Jana Andrpejewicpa Narmonta z Goniprowa dym 1 szlachecki w pow. korspewskim
Budrecki Marcin [z] pastauy od Stanisława Kęstorta od majętności параш ej Romboltyspek poddjański] dym
1 wpow. kroskim
Budrecki Miko!aj [na miejscu] Jerpe\gó\ Miniata pRewlew dym 1 szlachecki wpow. uiduklewskim
Budrecki Miko/aj, na którego miejscu posta/ spisany Stanisław Junowicp p Dowkintlawkia dym 1 splachecki
wpow. kroskim
Budrecki Alikołaj Stanisławowicp na miejscu którego postał spisany Jan POgiński p Płuspcp dym 1 splachec
ki wpow. kroskim
Budrecki Stanisław, na miejscu którego i Dawida Widminowicpa postał spisany Samuel Widminowicp
p P/z/r^/waJdański] jym / tupow. kroskim
Budrecki [w tekście: Budecki] Władysław na miejscu Jana Budreckiego i na miejscu sttyja swego p Płuspcp dym
1 splachecki w pow. kroskim
T a r y f a

1690

r o k u

Budrecki Władysław p Budrajć Płuspcp w pow. kroskim [dym] poddański 1
Budrpecki [w Kop. 11: Budrecki] Andrpej pPyngouian w pow. berpańskim dym splachecki 1
Nazwisko rodzin Budreckich i Budrewiczów ma chyba tę samą genezę i wiąże się z li
tewskim nazwiskiem Budrys. To ostatnie pochodzi od słowa Budrus, czyli czujny,
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przezorny, ostrożny itp. [LPŻ], Obie formy Budreckich i Budrewiczów są formami
zesławizowanymi, utworzonymi przez dodanie polskiej, szlacheckiej (—cki) lub ruskiej
końcówki (—owicz).
Samo nazwisko Budreckich na Żmudzi jest dość późnego pochodzenia. Notowa
no je dopiero w taryfach z lat 1667—1690. W pierwszej zanotowano 9 rodzin, miesz
kających głównie w pow. kroskim (6) oraz widuklewskim (2) i korszewskim (1). Więk
szość w pow. kroskim mieszkała w Pluszczach (lit. Pldsćios), czyli na południe od Kroż.
Większość nie miała poddanych, tylko trzech miało po jednym poddanym.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w dwóch różnych i odległych od sie
bie powiatach: kroskim i berżańskim. Jeden miał poddanych, drugi nie. Była to zatem
szlachta drobna i nieutytułowana.
Ich gniazdem były Budrajcie (lit. Budraićiai), które leżały w okolicy szlacheckiej
Pluszcze w pow. kroskim (stąd w 1690 r.: Budrajcie Pluszcze), na południe od miastecz
ka Kroże i wspomnianej wyżej miejscowości Pluszcze.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa z herbem Pobóg w guberni ko
wieńskiej w latach 1851- 1860. W herbarzu Ciechanowicza wzmiankowano o Budrec
kich herbu Pobóg w pow. szawelskim.
Ź r ó d ł a : LPŻ, T. 1, s. 329: Budreckas, Budrevicius, s. 330: Budrys; SG, T. 8, s. 328-329: Pluszcze. L i 
t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 56; LTruski, T. 2, s. 62.

BU D REW ICZ
H. JASTRZĘBIEC
T aryfa 16 67 roku

Budrewicp Andipej na miejscu Mikołaja Budrewicza rodpica .««[go] £ Małego Gojpewa dym spłachetki 1
wpow. wilkiskim
Budrewicp]ópef na miejscu Samuela Grabowskie]go] £ Brewik dym 1 spłachetki w pow. wiespwiańsłdm
Budrewicp Kapimierp Hrehorowicz ZDowstar GajZajdów dym 1 splachecki wpow. berpańskim
BudrewicpKapimierzJanowiczzPobutkolma spłachecki dym 1 wpow. korklańskim
BudrewicpSałamon pPogiów spłachetki dym 1 w pow. korklańskim
Budrewżcpowa Madejowa Anna Januspewicpówna na miejscu Madeja Budrewicpa małponka swe]go] pMałej
Gojpewki dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Budrewicpowa Andrpejowa Krystyna Woyswilanka wdowa na miejscu małponka swego Andrpeja Budrewicpa
p Wojgowa 1 dym splachecki w pow. uptventskim
T aryf a 16 9 0 roku

BudrewicpAndipej p Gojpewki Małej alias Bufalewicpe w pow. wilkiskim dym splachecki 1
BudrewicpMateuspz Wojgowa Wipgjrd wpow. upwenckim [dym] splachecki 1
BudrewicpMichał pPogiów w pow. korklańskim dym splachecki 1
BudrewicpSalomon pPogiów w pow. korklańskim dym splachecki 1
Budrewicp na miejscu Kapimierpa Bogdanowicpa [z Jurkiewicz w pow. wilkiskim?] dym splachecki 1
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Nazwisko rodziny omówiono wyżej, zob. Budrecki.
W 1514 r. wzmiankowano Macka Budrewicza, bojara żmudzkiego, który wraz
z dwoma synami: Wojtiechem i Jurim sprzedał majątek kniaziowi Semenowi Glińskiemu
[LM]. Jest to najstarsza wzmianka o tej rodzinie. Z kolei w popisie wojskowym 1528 r.
spisano następujących: Budra Pietrowicza, bojara we włości berżańskiej, Andruszkę Budrajtisa w medyngiańskiej, Jakuba Budrowicza w kielmeńskiej (później kroskiej), Jasmina Budrewicza w korklańskiej, Lowdiusa Budrojtisa w kielmeńskiej (kroskiej) i dwóch
Budrusów: Wiliatowicza w berżańskiej i Radwiłojtisa w kroskiej. W sumie było to sied
miu bojarów, mieszkających głównie we włości kroskiej (3) i berżańskiej (2) oraz poje
dynczo w medyngiańskiej i korklańskiej.
Z 1546 r. pochodzi przywilej dla bojara kroskiego Budrysa Grymzajtisa na 2 „ziemlice” kolo jego domu: Jucyszki i Pietrikiszki [MVKL]. Wspomniana pustosz Jucyszki
jest chyba tożsama z pustosząjuciszkia we włości kroskiej w Podubisiu, nad rzeką Lokistą [Slovar]. Prawdopodobnie chodzi o rejon na północny wschód od Kielm, nad rze
ką zwana obecnie Lukojus, prawym dopływem Dubissy. Ciekawe, ze nieco na zachód
odeń do dzisiaj są dwie wsie: Grimzai i Grimzeliai, pewnie nawiązujące do nazwy oso
bowej Grymzajtis.
W 1553 r. podano informację o odmianie gruntów dla bojarów włości medyngiań
skiej: Budra i Jakuba Kinwiłajtiew i ich bratanków: Wiennula Jurkojtia i Grigutia Budrajtia. Za utracone grunty otrzymali odmianę koło ziem bojarów Smilgiów i sioła Girakałna, czyli w rejonie na północny zachód od Żoran i południe od Kontowciów. Wiadomo
też, że później ta odmiana służyła okolicy Smilgiów [ÄWAKJ. Niewątpliwie wspomnia
ni bojarzy byli spokrewnieni z wymienionym w popisie 1528 r. Andruszką Budrajtisem
we włości medyngiańskiej.
W kolejnym popisie 1567 r. zanotowano tylko jednego bojara Walentina Budrojti
sa we włości kroskiej.
Więcej wiadomo o tej rodzinie z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1579 r. Wa
lentin Pietrowicz Budrowicz kupił majętność w Małych Palekach we włości widuklewskiej. To najpewniej bojar tożsamy z wymienionym w popisie 1567 r. we włości kroskiej.
W 1584 r. doszło do konfliktu Kateriny Stanisławowny Juroszewicz ze Szczasnym i Pietrem Budrojtiami, Janem i Jurim Janowiczami i innymi w sprawie korzystania
z sianożęci Gojliszki w majętności Gerdiagoła we włości berżańskiej. W 1584 r. Szcze
pan Budrewicz i Jan Janowicz Butojt kupili pustosz Galiszki i niwę Soda w Gerdczagole
[sic] we włości berżańskiej. Chodzi o Gierdziagołę.
W 1590 r. Jan Ławrynowicz Budrowicz sprzedał część majętności Gosztynie w polu
Budrajtiew we włości kroskiej. W 1590 r. Pietr Szczefanowicz Budrojt sprzedał część
majętności Pluszcze we włości kroskiej swoim krewnym: Hryhoremu Szczefanowiczowi, rodzonemu „diadi” i Madejowi Mikołajewiczowi Budrojtiom, „diadi” stryjeczne
mu. W 1592 r. pogodzili się dwaj bracia w sprawie podziału majętności Płuszczewskiej:
Andrej Mikołajewicz Budrewicz i Stanisław Jurewicz [sic]. W 1593 r. Hryhory Szczepanowicz Budrewicz sprzedał niwę Użprudy w Pluszczach we włości kroskiej Marti
nowi Mikołajewiczowi Budrewiczowi. W 1597 r. Andrej Mikołajewicz Budrowicz kupił
grunty w Ojdotoniach [tj. Wojdatany] we włości kroskiej, po obu stronach rzeki Anczy.
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W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano Budrewiczów tylko
w trzech włościach, głównie w kroskiej (Budrajcie, Płuszcze i Wojdatany), rzadziej
w berżańskiej (Gierdziagoła) i widuklewskiej (Małe Paleki). Warto dodać, że wspo
mniane Wojdatany (lit. Vaidatoniai) we włości kroskiej leżały stosunkowo niedaleko od
Pluszczów i Budrajciów, bo bardziej na południe od nich, koło późniejszego miasteczka
Stulgie (lit. Stulgiai). Gniazdem rodziny Budrewiczów, podobnie jak Budrajciów (zob.),
były Budrajcie koło Pluszczów we włości kroskiej. Tu notowano wielu Budrewiczów.
Trudno ustalić ich genealogię wskutek niepewnych i sprzecznych informacji z tych akt.
Z 1654 r. pochodzi testament Jana Stanisławowicza Budrewicza. Chciał być pochowa
ny na „mogiłach” na swoim gruncie Pobutkolnie Obelkałnas we włości korklańskiej przez
Mikołaja Piotraszewicza (Pietraszewicza) i jego żonę, a swojącórkę Barbarę Janownę Budrewiczowną. Najwięcej zapisał swojej córce Barbarze, która opiekowała się nim w trudnych
czasach (50 kop groszy). Swego syna Kazimierza Janowicza Budrewicza oddalił od tego za
pisu, „bo mi wielkie krzywdy i przykrości częstokroć czynił” [VUB, F 7 ŻP 15—15a].
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow wilkiskim i korklańskim (po 2) oraz pojedynczo w: wieszwiańskim, berżańskim i użwenckim. Żadna
z nich nie miała poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, żadna z nich nie
miała poddanych. Mieszkali głównie w pow.: wilkiskim i korklańskim (po 2) i użwenc
kim, a więc w różnych regionach Żmudzi. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1677 r. Józef Budrewicz, „obywatel Kięstwa Żmudzkiego” dostał nominację na
wójta kiejdańskiego. Nie wiadomo, czy jest on tożsamy z Józefem Budrewiczem z tary
fy 1667 r., osobą niemającą poddanych.
W XIX w. wylegitymowano ze szlachectwa w guberni kowieńskiej Budrewiczów her
bu: Gieysz, Jastrzębiec, Lubicz, Strzemię i Topór. Z 1826 r. pochodzi wywód Budrewi
czów herbu Jastrzębiec. Przodkiem rodziny został uznany „Ilia Matwiejew”, czyli Eliasz
syn Macieja, który w XVII w. miał dobra Piepole w pow. wilkiskim [LVIA]. W taryfach
XVII—wiecznych nie notowano Budrewiczów w Piepolach, jedynie w 1667 r. wspomnia
no Macieja, a właściwie jego żonę w pobliskiej Małej Gojżewce w pow wilkiskim.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 147—149; Uetuvos magdebuńnią miestą, T. 3, s. 363; LM, Uprasymą knyga 9, s. 203,
nr 282; LVIA, F 391-1-265; MVKL, Kniga ppisań 30, s. 217; ODVCA, vyp. 1, s. 58-245, 115-173, 121—
285; vyp. 2, s. 112—155, 134-495; vyp. 3, s. 18—220, 85—278; vyp. 4, k. 230—201; Perapis 1528 r., s. 205,212,
319, 326; Popis 1567t , kol 1269; VUB, F 7 ŻP 15—15a, nr 196. L i t e r a t u r a : Boniecki, Pocket, s. 16; Uruski, T. 2, s. 62.
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r o k u

Budryk Piotr p braciąpo rajtarsku koń 1 wpow. ntowskim
Budryk Piotr p HcpesĄaskaraĄ po kopacku koń 1 wpow. potongowskim
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Budńk Jópef. Dargiewicpjan Piotrowicp p Pospyla kupnym prawem nabytego od Jópefa Budńka dym 1 spła
chetki wpow. korspewskim
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Buchik Michał na miejscu rodzica Piotra Budzika p Berg p Kordian [Skordziany] Kujona 5poddan\skich]
dymów ivpow. powondeńskim
Budzik Stefan, na którego miejscu postała spisana Konstancja Stankiewicpówna Bereśniewicpowa Janowa wdo
wa 4 poddańskie dymy, młyn 1, ogółem dymów 5 w pow.powondeńskim
Bud/yk Aleksander Piotrowicp na miejscu rodpica swego Piotra Budryka p imienia Skrebl pagrodnicpych dy
mów 8 w pow. retowskim
Bud/yk Andrpej na miejscu Kapimierpa Budryka ojca swego p Kospuć 1poĄd] ański dym wpow. połongowskim
Bud/yk Andzgej Piotrowicp na miejscu Piotra Krpysptofowicpa Budryka rodpica swego p Bud/yk dym 1pod'dański w pow. retowskim
Budryk Dawid Piotrowicp na miejscu rodpica swego Piotra Piotrowicpa Bud/yka p imienia swego Skrebl dymów
pagrodnicpych 8 w pow. retowskim
Budryk Jan p Budryków dym 1 splachecki w pow. retowskim
Budryk Je/py na miejscu Piotra Bud/yka rodpica swego p Budryk ogrodnicpych dymów 2 wpow. retowskim
Budryk Jerpy. Moprym Jan [z] nabytego poĄd]anego od Jerpego Piotrowicpa Bud/yka pPiwowarów [w tek
ście: z Piwarów] dym 1poddański wpow. retowskim
Budryk Jópef p Pospyla dymów 4, osobliwie na miejscu Dawida Kasperowicpa i S\z\cpefana Narkiewicpa i Ja
kuba Spełborowicpa dymów 3, ogółem dymów 7poddańskich w pow. korspewskżm
Budryk Jópef. Miecpewicp Władysław na miejscu Dorny Cpechowicpówny Hieronimowej Waspkiewicpowej
dym 1, a na miejscu Jópef a Bud/yka dymów 3 w pastawie u Adama Cpechowicpa pastają [ogółem] dymy 4
poddańskie wpow. korspewskim
Bud/yk Jópef. Mipgirowicp Stefan na miejscu Adama Dowkonta p S\j\ungajciów i pprpykupli na miejscu Jópefa Budrykapodjdańjski dym 1 w pow. spawdowskim
Bud/yk Krpysptof [z Koszuć wg taryfy 1690 r., s. 183] 1poĄd\ański dym w pow. połongowskim
Bud/yk Krpysptof Piotrowicp na miejscu Piotra Krpysptofowicpa Budryka rodpica swego p Bud/yk dym 1pod
dański w pow. retowskim
Bud/yk Maran na miejscu Adama Krpysptofowicpa Budryka rodpica swego p Bud/yk pagrodnicpy 1 dym
w pow. retowskim
Bud/yk Matysp p Mawdylan Wipborów p kupli od Stanisława Spekiewicpa poddański dym 1 w pow. pojurskim
Budryk Michal na miejscu rodpica swego Piotra Budryka pPogirpduda dymy 3 poĄA]ańskie w pow. korklańskim
Budryk Mikołaj Hrehoronicp na którego miejscu postał spisany Mikołaj Grodski p Budryków dym 1 pod
dański w pow. retowskim
Budryk Mikołaj. Kaspewski KapimierpAndrpejewicp na miejscu Dawida i Andrpeja Lingowskich i po Mi
kołaju Budrykie i ma/gonkijego Krystynie Woyspwyłównie Budrykowej teragniejspej Dawidowej Jamontowej
pPogutkolnia dym 1 splachecki wpow. korłdańskim
Budryk Piotr MaciejewicppBudryków dym 1 splachecki w pow. retowskim
Budryk Piotr Hrehorowicp na którego miejscu postał spisany Kajał Strawiński p okolicy Spylikispek [,] ludgie
wolne [,] dymy 3 pagrodnicpe w pow. retowskim
Budryk Stefan na miejscu Jópef a Budryka dymy 3 poddańskie w pow. korspewskim
Budryk Wojciech Walenynowicppo śmierci Marana Wakntynowicpa Budryka [GB: pewnie brata] p Kilpian dym 1 splachecki w pow. pojurskim
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Budtyk Andrzej na miejscu Dawida Widmonta у Syałpian Bumiów wpow. pojurskim dym szlachecki 1
Budtyk Daniel у Budryków wpow. retowskim [dym] poddański 1
Budtyk Dawid у imżenżcya Zagrodnicy? w pow. retowskim [dymów] 4 zastawnego od Aleksandra Budryka
pół dymu poddańskiego
Budtyk Hieronim у Kosyuciów wpow. połongowskim [dym] sylachecki 1
Budtyk Jan wojski tyecyycki у Gaur wpow. telsyewskim dymówpoddańskich 8
Budtyk Jan rayem у Eliasyem Dyrmowicyem у kupü Budryki Drupsyty w pow. retowskim [dym] pod
dański 1
Budtyk Maciej у Kausyan wpow. gondyńskim [dym] poddański 1
Budtyk Michał у Krepsytów у Zoran w pow. yorańskim od Wojny у yastany i ypryykupli od Witkiewicza
[dym] szlachecki 1
Budryk Piotr na miejscu ojca у Budryków w pow. retowskim [dym] poddański 1
Budtyk Piotr у dóbr JKMci Zwile wpow. korsyewskim naywanych dymówpoddańskich 4
Budtyk Piotr у imienicya Ławkowa w pow. syawdowskim dympoddański 1
Budtyk Piotr у Kosyuciów wpow. połongowskim [dym] poddański 1
Budtyk Piotr у wiosek Niedoje i Pojurye wpow. pojurskim dymówpoddańskich 8
Budtyk [tak w Kop. 1, w taryfie błąd: Budruk] Piotr yGrejdów i Bordyiów wpow.potumsyewskim [dy
mów] poddańskich 8
Budryk Stanisław na miejscu Adama Budtyka у Budtyk wpow. retowskim [dym] sylachecki 1
Budryk Stefan, na którego miejscu yostał spisany Aleksander Pasyjdewicy £Posyyla w pow. korsyewskim dym
poddański 1
Budtyk Wojciech, na którego miejscu yostał spisany Stanisław Adacyuński у Syołpian Bumiów w pow. pojur
skim i ypryykuplami dym poddański 1
Nazwisko rodziny jest tego samego pochodzenia co Budrecki i Budrewicz (zob.), czyli
litewskiego.
W czasie pomiary włości hospodarskich na Żmudzi zabrano ziemię kolo sioła
Wietusze bojarowi retowskiemu Piotrowi Budrykowi. W zamian otrzymał odmianę zie
mi koło sioła Sowmonty, co zatwierdzono w 1578 r. [AWAK, T. 24] i ponownie w 1589
[ODVCA]. To ostatnie sioło notowano jeszcze w XIX w. w parafii retowskiej, później
zanikło. Niemniej jednak można je zlokalizować w tym rejonie, było bowiem zanoto
wane w inwentarzu włości retowskiej z lat 1563—1585 i graniczyło wówczas z: sioła
mi Nargielow [czyli Norgalwiszki (Nargiełaycie)] i Skrable, granicą twerską i rzekąjurą
[AWAK, T. 25]. Było to na północ od Retowa.
Więcej wiadomo z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1589 r. król polski Stefan
Batory zatwierdził odmianę gruntów we wsi Sowmonty dla Jana i Krisztofa Pietrowiczów Budryków. Byli oni synami wspomnianego wyżej Piotra Budryka.
W 1597 r. Matys Wojtiechowicz Budryk darował żonie Nastazji Iwanownej Bunakowej 4 włóki ziemi w Piawnach [w innym miejscu Pljupiany] we włości wieszwiańskiej.
Z 1599 r. pochodzi wzmianka, że Wojtiech Pietrowicz Budrik darował swoim synom:
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

BUDRYK (BUDRIK)

289

Piętrowi, Hryhoremu, Matysowi i Jezofowi Wojtiechowiczom Budrikom majętność Budrikowicze we włości retowskiej. W 1600 r. wspomniany Matiej sprzedał swoją część
tych dóbr, zwanych Budreki, swoim braciom: Piętrowi i Hryhoremu. Ci ostatni w tym
roku zaświadczyli, że otrzymali część majętności Kwesty we włości korszewskiej za za
płatę długu od ich siostry Barbary.
W sumie gniazdem rodu Budryków były Budryki (Budrykowicze; lit. Budrikiai),
które leżały „o pół mili od Retowa” przy drodze z tego miasteczka do Płungian, tj.
w kierunku północnym. Są również wzmianki o ich osadnictwie w pobliskiej włości
wieszwiańskiej (na północ) i bardziej odległej korszewskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 2 rodziny, stawiające konia w pow. retowskim i połongowskim. W czasie Potopu 1655 r. pięciu Budryków uczestniczyło
w unii kiejdańskiej ze Szwecją: Dawid, Józef, Adam, Krzysztof i Piotr Krzysztofowicz.
W taryfie 1667 r. spisano 24 rodziny, co jest wielkością tylko przybliżoną ze wzglę
du na niemożność oddzielenia różnych Budryków o powtarzających się imionach,
szczególnie popularnym wśród nich Piotrze. Mieszkali głównie w pow. retowskim (11)
oraz w korszewskim (4). Znacznie rzadziej byli w pow. powondeńskim, połongowskim
i pojurskim (po 2) oraz pojedynczo w szawdowskim. Warto dodać, że w przypadku pow.
polongowskiego byli notowani już w 1621 r. i dotyczyło to majętności Koszucie, gdzie
byli jeszcze w 1690 r. Dość duże osadnictwo Budryków w pow. korszewskim datuje się
na koniec XVI w., a w 1667 r. mieszkali głównie w Poszylu. Z taryfy tej poznajemy 3 po
kolenia tej rodziny: 1. Krzysztof. 2. Adam i Piotr. 3. Ich synowie: Marcin tego pierwsze
go oraz Andrzej i Krzysztof — drugiego.
W taryfie 1690 r. spisano 17, a raczej 16 rodzin: należy bowiem przypuszczać, że
Piotr Budryk jako dzierżawca królewszczyzny jest tożsamy z innym Piotrem Budrykiem, właścicielem dymów poddańskich. Nie można jednak zidentyfikować, o którego
Budryka chodzi, ponieważ w tym czasie było aż pięciu Piotrów. Gniazdem rodu są Bu
dryki w pow. retowskim, o czym już pisano, gdzie notowano jeszcze trzech Budryków
w 1690 r. Później dobra te przeszły do Kondruttów i Leona Stulgińskiego (w XIX w.).
Tak więc spośród 16 rodzin najwięcej mieszkało w pow. retowskim (5) i w sąsied
nim pojurskim (3). Pozostałe rodziny znajdowały się w pow: połongowskim (2) i poje
dynczo w telszewskim, gondyńskim, żorańskim, potumszewskim, szawdowskim i korszewskim. Prawie wszystkie z nich leżały albo w zachodniej Żmudzi, albo w jej centrum.
Zwraca uwagę względna zamożność tego rodu. Jest to szczególnie widoczne w obu
taryfach XVII—wiecznych. W 1667 r. spisano bowiem tylko pięciu szlachciców (na 24)
niemających poddanych. Tak więc większość z nich miała poddanych: 10 po jednym,
4 od dwóch do czterech i 5 od pięciu do ośmiu poddanych. Podobnie było w kolej
nej taryfie 1690 r. Pomijając kilku z jednym poddanym (8), trzeba wskazać pięciu, a ra
czej czterech (Piotr spisany zapewne dwukrotnie) Budryków: Dawid miał czterech pod
danych, Jan — 8, Piotr I — 4 (dymy królewskie), Piotr II — 8 i Piotr III również 8.
Wszystkie te osoby właściwie plasowały się w gronie średniozamożnej szlachty.
Wymienionego w taryfie z 1690 r. Jana Budryka należy chyba utożsamić z Janem,
który podpisał pospolite ruszenie ze Żmudzi w 1698 i był porucznikiem pow. gondyńskiego [pospolitego ruszenia szlachty] w konfederacji Żmudzi z 1704 r. Z kolei Piotr
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Budryk — ale który z wymienionych? — byl cześnikiem brasławskim w latach 1676—
1706. Był on dworzaninem królewskim i ożenił sie z Elżbietą Orwid. Warto tu dodać,
że Budrykowie nie piastowali urzędów w rodzinnej Żmudzi (poza drobnymi w poszcze
gólnych powiatach). Wyjątkiem, potwierdzającym tę regułę, może być urząd komorni
ka żmudzkiego dla Piotra Budryka, który wraz z Janem byl elektorem króla polskie
go Jana III Sobieskiego w 1674 r. [Boniecki]. Natomiast posiadali godności tytularne
z innych ziem Litwy. Oprócz wspomnianego cześnika brasławskiego należy wymienić
dwóch skarbników smoleńskich: Jana Piotra w 1704 r. i Kazimierza w połowie XVIII w.
Dwóch Budryków było elektorami króla polskiego Jana III Sobieskiego w Warsza
wie w 1674 r.: Piotr komornik żmudzki i Jan.
Zachował się wywód Budryków herbu Jastrzębiec z 1819 r. Za protoplastę rodziny
został uznany Piotr Wojciechowicz Budryk (pokolenie I i II), właściciel dóbr Budryki
w pow. retowskim i Koszucie w połongowskim. Te drugie otrzymał z ręką żony Kata
rzyny Aleksiejewny (1601). Ów protoplasta byl zanotowany w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., o czym już pisano. Spłodził on syna Krzysztofa (III), który przejął po ojcu
Koszucie (1643). Miał on syna Hieronima (IV), ojca pięciu synów (V): Krzysztofa, Sta
nisława, Kazimierza, Jana i Józefa. Z nich Kazimierz, odziedziczywszy Koszucie, daro
wał je synowi Antoniemu (VI) na podstawie swojego testamentu z 1759 r. Ten ostatni
spłodził dwóch synów (VII): Józefa i Jakuba. Z nich Józef miał trzech synów (VIII):
Mikołaja, Ignacego i Kazimierza.
Z kolei wspomniany Stanislaw z pokolenia V był ojcem dwóch synów (VI): Jacka
i Bartłomieja. Pierwszy z nich wydał światu także dwóch synów (VII): Jana (ur. 1780)
i Józefa Justyna (ur. 1783), a drugi, czyli Bartłomiej, spłodził syna Adama Leona
(ur. 1789; VII) [LVIA, F 391-1-1009].
Wśród dokumentów dworu Budryki zachowały się schematy genealogiczne tej ro
dziny, niedatowane, ale robiące wrażenie starych. Przodkiem rodziny był bliżej nieokre
ślony „Ojciec Budryków”, a mówiąc poważnie, jego syn Andrzej Budryk (pokolenie I),
czyli pierwsza konkretna osoba tej rodziny. Miał on czterech synów (II): Wojciecha,
Ambrożego, Piotra i Pawła. Zapoczątkowali oni cztery linie rodziny. Pierwszą zaczął
Wojciech, o którym pisano wyżej i który miał troje dzieci (III): Józefa Piotra, księdza;
Grzegorza i córkę [brak imienia], która wyszła za mąż za Siemaszkę. Syn z tego związku
ożenił się z Montrymowiczównąi spłodził Stanisława Siemaszkę, kanonika żmudzkiego
z 2. połowy XVII w. (zob.). Tę linię kontynuował tylko Grzegorz, który ożenił się z córkąjakuba Kosiała (?), siostrą Abrahama i Krzysztofowej Budrykowej. Pozostawił on po
sobie dwóch synów (IV): Piotra Budryka, ożenionego z Sipowiczówną, siostrą Gabrie
la, pisarza ziemskiego żmudzkiego (zob.) i Michała, który ożenił się z „Niemkinią” [tj.
Niemką pewnie z Prus]. Z nich Piotr miał syna Wawrzyńca (Laurenty; V), który „mło
do umarł” oraz trzy córki: Dorotę, dwukrotnie zamężną za Karola Szuksztę, potem za
Józefa Niewiardowskiego, która miała pięcioro dzieci: nieznaną córkę, która poszła „za
Żuwelem” [może Zeweło?], Stanisława Szuksztę, Annę Szukściankę oraz Kazimierza
Piotra i Stefana Niewiardowskich; Krystynę, żonę Rafała Strawińskiego i Barbarę, żonę
Augustyna Monkiewicza, która zrodziła ośmioro dzieci, czyli czterech synów: Jana, Ka
zimierza, Piotra i Józefa i tyleż córek: Dorotę, Anastazję, Magdalenę i Mariannę.
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Z kolei związek Michała z Niemkinią zaowocował dwoma synami (V): Chryzo
stomem Janem [może jednak były to dwie osoby?] i Hrehorym oraz siostrą Johanną.
Z nich Hrehory ożenił się z wdową, o czym brak bliższych szczegółów. Również Jan
ożenił się z wdową Mackiewiczową, nie miał dzieci, zmarł w wodzie [sic]. Johanna po
szła za Jana Wardzieńskiego i miała córkę Annę, która zrodziła Stanisława Jana z Rym
kiewiczem (?). Tak więc ta pierwsza linia rodziny wymarła.
Prekursorem drugiej linii był Ambroży (II). Ta linia jest chyba najmniej znana.
Wymieniono sześciu synów Ambrożejewiczów i córkę, o której nic nie potrafiono po
wiedzieć. Nic nie wiadomo było również o: Michale, Urbanie, Janie, Walentym, Jerzym
i Jakubie. Natomiast tę linię kontynuował Maciej Ambrożejewicz (III). Wydał on na
świat troje dzieci (TY): Jadwigę, żonę Kaspra Strawińskiego, Józefa, kleryka zmarłe
go w Wilnie i Piotra, który wziął ciężar prowadzenia rodziny. Ożenił się z Giertrudą
Smilgiewiczową, z którą spłodził pięcioro dzieci (V): Jadwigę, żonę Kaspra Stanisławowicza Dargiewicza; córkę z pierwszego małżeństwa [brak imienia] za Siuciłą; Józefa,
księdza zmarłego w Wilnie; Dorotę „za Pluszkiewiczem” i Stanisława, żonatego z Ka
tarzyną Gulbinowicz Marcinową Budrykową wdową. Nie miał potomstwa i na nim wy
marła ta linia.
Twórcą trzeciej linii był Piotr (II), który był dwukrotnie żonaty, drugą żoną była
Jazdowiczówna. Ich dzieci to (III): z pierwszego małżeństwa Polonia, żona Macieja
Jazdowicza, z którym miała siedem córek i Krystyna, żona Rymdeyki „pod Żoranami”
oraz z drugiego małżeństwa trzech synów: Piotra, Krzysztofa i Jana. Z nich Piotr oże
nił się z Zuzanną Bukontówną, z którą spłodził licznych, bo sześciu Piotrowiczów (IV):
Józefa, Stefana, Jerzego, Michała, Dawida i Aleksandra oraz córkę Jadwigę. Z nich Józef
ożenił się z Marian[n]ą Szczefanowiczówną [nie można odczytać nazwiska], nie miał
dzieci. Kolejny Stefan był żonaty z Katarzyną Szczefanowiczówną, z którą miał dwóch
synów (V): Stanisława i Kazimierza, o których brak jest danych. Następny to Jerzy, któ
ry ożenił się z Zofią Pawłowiczówną, nie miał potomstwa. Z kolei Michał, żonaty z [nie
można odczytać], z którą miał syna Piotra (V), cześnika [brasławskiego, zob. wyżej],
żonatego z Górską [Gurska], ciwunówną szawdowską [rzecz jest wątpliwa, bo nic nie
wiadomo o Górskim, ciwunie szawdowskim] oraz dwie lub trzy córki: jedną za Markie
wiczem, Mariannę i Zofię Budrykówny. Dawid ożenił się z Zofią Gossówną, z którą
spłodził syna Jana (V), porucznika. Ostatni z Piotrowiczów to Aleksander, który ożenił
się z Dowgiałówną i zostawił po sobie czterech synów (V): Jana Marynusa, który oże
nił się z Lucją Wilkinowiczówną; Piotra; Stanisława i Andrzeja, jezuitę; żaden z nich nie
miał potomstwa. Siostrą ww. była wspomniana Jadwiga, żona Michała Marcinkiewicza
z Dowkintławek.
Teraz trzeba omówić dwóch pozostałych synów Piotra Andrzejewicza: Krzyszto
fa i Jana (III). Z nich Krzysztof ożenił się z Koszuciówną, siostrą Abrahama Koszucia,
z którą spłodził dwóch synów (IV): Jerzego, który „młodzieńcem umarł” i Piotra, oże
nionego z Jadwigą Kiełpszówną, siostrą kanonika żmudzkiego [pewnie Józefa Kiełpsza, zob.]. Ów Piotr miał pięcioro dzieci (V): Andrzeja, jezuitę [może do niego, albo do
poprzedniego Andrzeja Budryka, odnosi się wzmianka, że zmarł w 1703 r. w kolegium
w Poszawszu]; Krzysztofa, ożenionego z Marianną Kuszewską; Daniela, żonatego z KaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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tarzynąPapińską; Judytę, żonę Sylwestrowicza i Zuzannę, żonę Krzysztofa Smilgiewicza.
Następne, VI pokolenie tworzyli wszyscy potomkowie Piotra Budryka, oczywiście z wy
jątkiem jezuity. Tak więc wspomniany Krzysztof miał syna Konstantego (VII) oraz dwie
córki: Katarzynę za Pucina (?) żołnierza i Johannę za Jerzym Girkontem. Z nich Kon
stanty był żonaty z Anną Miżutowiczówną Możrymówną, córką Jana Możryma, i spło
dził z nią syna Antoniego (VIII). Ten ostatni ożenił się z Teodorą Montwiłówną z Poworcia, z którą miał troje dzieci (IX): Bartłomieja, Annę i Barbarę [brak danych].
Do omówienia pozostały jeszcze dwie córki Piotra Budryka: Judyta i Zuzanna.
Pierwsza musiała wyjść za mąż za Sylwestrowicza, bo miała z nim troje dzieci: Jadwi
gę Sylwestrowiczównę, żonę Krzysztofa Rymkiewicza; Mariannę Sylwestrowiczównę,
żonę Jerzego Gondyńskiego i Józefa Sylwestrowicza, żonatego z Katarzyną Dyrmowiczówną. Z kolei Zuzanna [Smilgiewiczowa] miała dwoje dzieci: Jana Smilgiewicza, księ
dza i Jerzego, żonatego z Petronellą Montwiłówną. Można dodać, że wspomniany Józef
Sylwestrowicz miał dwóch synów: Jakuba i Michała i córkę Agnieszkę, żonę Stanisława
Wieliczki „pod Kołtynianami”.
Zatem trzeciąlinię rodziny kontynuowali jeszcze, oprócz już wymienionych, przede
wszystkim Jan Dawidowicz Budryk, który miał syna Kazimierza, chorążego, żonatego
z Agnieszką Kierbedziównąi córkę [brak imienia], żonę Jana Spontwiły [może Montwiły] w Poworciu. Prawdopodobnie ta linia również wymarła, bo potomkiem wspomnia
nego Kazimierza miał być Andrzej Kudzinicz (?), potem Jarudowie.
I wreszcie ostatnia, czwarta linia rodziny, pochodząca od Pawła (II). Miał on trzech
synów (III): Jana, Walentego i Stanisława. Z nich Jan spłodził syna Krzysztofa (IV), Wa
lenty miał Tomasza, a Stanisław — Abrahama. Następne, V pokolenie tworzyli: Adam,
syn Krzysztofa, mający dwie żony: Rodowiczównę i Katarzynę Sylwestrowiczównę; Jan
i Józef Tomaszewiczowie [ten drugi zmarł „po powietrzu przy kościele w Gorżdach”,
tj. w czasie epidemii dżumy w Litwie w latach 1709-1711] oraz dzieci Abrahama: Mi
chał i dwie córki, nieznane z imienia, wszyscy oni nie mieli potomstwa.
Tak więc kolejne, VI pokolenie kontynuowali tylko Adamowiczowie i Tomaszewi
czowie. Z nich Adam miał dzieci: z pierwszej żony Anna poszła za Luniewicza i Elż
bieta za Puszkiewicza, a z drugiej: Judyta za [puste miejsce], Zuzanna za Kazimierza
Rukowicza (?) i Michał. Z kolei Tomaszewiczowie to dzieci Jana (jego żoną była Żylewiczówna Rodowiczówna) i Józefa. Dzieci pierwszego to: Daniel, zmarły bezpotomnie
w 1709 r. w czasie „powietrza”, który w testamencie z tegoż roku zapisał swoje dobra
Budryki siostrze Elżbiecie i jej mężowi oraz Elżbieta, żona Jana Rusina. Można dodać,
że według jednego schematu, oprócz Daniela i Elżbiety była jeszcze ich siostra Katarzy
na, żona chyba Wołodkowicza (?). Z kolei Józef miał dwie córki: Mariannę, „dewotkę
przy kościele Twerskim” i Reginę, żonę Stanisława Utkiewicza (?) [МАСВ].
Rodzina Budryków herbu Jastrzębiec została wylegitymowana ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej w latach 1850, 1859 i 1867. W 1882 r. Aleksander i Kalikst, synowie
Józefa, byli dziedzicami dóbr Koszucie, które należały do tej rodziny pewnie od począt
ku XVII w. (wzmianka o wystawieniu konia z pow. połongowskiego w popisie 1621 r.).
Ź r ó d ł a : AWÄK, T. 24, s. 367, T. 25, s. 402—404; Elektorzy 1674 r ; Kojałowicz, Nomenclator, s. 55: Bu
dnik [błędnie]; Konfederacja 1704 r , s. 749; LVIA, F 391-1-1009, k. 13—14v (wywód z 1819 r.); MACB,
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F 32—11 (schematy genealogiczne, bardzo ciekawe); ODVCA, vyp. 4, k. 188—115, 189—120 i 122; vyp. 5,
k. 110—311, 156—275, 237—59, 256—203; Polonica w Archiwum Rzymskim, T. 2, s. 268; SG, T. 1, s. 442: Budryki; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 518, nr 3977; Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 172, nr 1147, s. 176, nr 1194.
L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 2, s. 228; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 148; LTruski, T. 2, s. 62.

BUDRYKIEWICZ
T a r y f a

16 67

r o k u

Budiykiendc-yZygmiiiit na miejscu Jan[a] Budrykiemc^a ^S^p/pian Bnndów dym 1poddański wpow.pojurskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Budryk (zob.).
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r. jako jedną rodzinę w pow. pojurskim, z jed
nym poddanym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

BUDRZECKI ZOB. BUDRECKI

BUFAŁOWICZ (BUCHWALOWICZ)
T aryfa 16 67

r o k u

BuchmłoMc^jópef zMałego Gojżęwa dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bufałowicp Hrehoy z Gojżęwki Małej alias Bufakwicye dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia słowiańskiego Bohufał, tj. Boguchwał [Tichoniuk].
Rodzina Buchwałowiczów, Bufałowiczów jest skądinąd nieznana. Raczej nie po
chodzi od Bouffałów, znanej rodziny osiadłej głównie w pow. grodzieńskim, później
w guberni grodzieńskiej i mińskiej, choć ich nazwiska mają tę samą genezę.
Prawdopodobnie pierwszym członkiem tego rodu na Żmudzi był Pietr Buchałowicz, bojar zanotowany we włości wilkiskiej w popisie wojskowym 1528 r. Prawdo
podobnie jest on tożsamy z bojarem wilkiskim Petiulem Bukałowiczem [może należy
to czytać jako: Buchałowiczem], który wraz z innymi był pociągany do służby tiahłej
[tj. chłopskiej] w latach 1523—1524, „a oni sut bojare, służat ziemskoju służboju” [tj.
służbą wojskową] [LM], Nie można wykluczyć, że w kolejnym popisie z 1567 r. spi
sano jego syna Jana Pieczulisa lub, co pewniejsze, Mikołaja Pieczulewicza, także we
włości wilkiskiej.
W taryfach z lat 1667 i 1690 spisano tylko jedną rodzinę w pow. wilkiskim. Tam też
leżało ich żmudzkie gniazdo Bufalewicze w okolicy Gojżewka Mała. Nazwa Bufalewicze nie zachowała się. Natomiast w przybliżeniu można ją zlokalizować przy pomocy
danych o Gojżewce Małej. W XIX w. były to 3 okolice szlacheckie w pow. kowieńskim
w rejonie miasteczka Poniewieżyk (też Poniewież) nad Niewiażą, leżącym mniej więcej
w połowie drogi między Kiejdanami a ujściem Niewiaży do Niemna pod Kownem. Na
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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trzywiorstówce zanotowano kilka osad Gojżewka Postrabie na północ i północny za
chód od Poniewieżyka oraz na południe odeń: Gojżewkę Postrunie i (bardziej na połu
dnie) Gojżewkę Zastrunie. Wszystkie te nazwy, z wyjątkiem samej Gojżewki, nawiązują
do położenia nad małymi rzeczkami, dopływami dolnej Niewiaży: Straby (na północ od
Poniewieżyka) i Struny (na południe odeń). W tym rejonie należy szukać historycznych
Bufalewiczów.
Ź r ó d ł a : LM, Ujrasymą knyga 14, s. 123—124; Perapis 1528 r., s. 207; Popis 1567 r., kol. 1314, 1315; SG,
T. 14, s. 453: Zastrabie Gojżewka i 15 cż. 2, s. 512: Gojżewka Postrunie; Taryfa woj. trockiego, s. 107. L i 
t e r a t u r a : Bubak, s. 60; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 130—132 (Bouffał); Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litew
skie, s. 129—130, 213 (Bouffał); Tichoniuk, s. 77: Boguchwał; Uruski, T. 1, s. 366—367: Bouffał.

BUGAYŁO
H. PRAWDZIC
T a r y f a
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r o k u

Bugayłowa Piotrom Anna na miejscu Piotra Bugayły małżonka z Berkiniun [tj. z Berkinian] dym 1 szla
checki wpow. telspęwskim
Bugayłowicz [w tekście: Bygayłowicz] Dawid Krysztofonicz Nagurski Kazimierz na miejscu Krystyny
Mon\gxj\mowiczpwny Samuelowej Nagórskiej matki swej dym 1 w Dzjuginianach, drugi dym takję poddański
w Berkinianach, tryęa dym takjepoddański tam y w okolicy Berkiniańskiej na miejscu Dawida Kryszptfoaiczą Bygayłowiczapoddańskich 3 dymy wpow. telszęwskim
Nazwisko rodziny jest dwuczłonowe i pochodzenia litewskiego: bu—i —gaił. Pierwszy
człon ma niejasną genezę, ale chyba wiąże się z litewskim bftgus, bugus, czyli „ktoś, kto
boi się”, ,Jęka się”, „jest bojailiwy”, „tchórzliwy” itp. Drugi człon został wyjaśniony
przy rodzinie Bargayło (zob.) [LPŻ].
Na Żmudzi po raz pierwszy został zanotowany w popisie wojskowym 1567 r., kie
dy wymieniono Stasia Bugojlisa, bojara we włości telszewskiej. Z kolei w aktach ziem
skich żmudzkich zachowała się tylko pojedyncza wzmianka o Michale Bałtromiejewiczu
Bugajle, który toczył spór z Kazimierem Lewczewiczem w 1598 r.
Ich gniazdem były zapewne Bugajły, które w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
notowano jako Bugajliszki, dobra w polu Birkiniańskim [Berkmiańskim] we włości tel
szewskiej [Slovar]. Chodzi o rejon wsi Berkiniany przy Telszach. Nazwa nie zachowała się.
Później spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. telszewskim w okoli
cy Berkiniany, pod Telszami. Jedna rodzina nie miała poddanych, druga miała 3 dymy
poddańskie. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Mieli używać przydomku Leszczewski (zob.). W 1860 r. wylegitymowali sie ze szla
chectwa w guberni kowieńskiej z herbem Prawdzie. Według herbarza Ciechanowicza
były dwie rodziny tegoż herbu: Bugajło i Bugaj ło—Leszczewski, mieszkające w pow.
szawelskim w XIX w.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 5, к 28—211; Popis 1567 r., k. 1303; Slovar, s. 29: Bugajłiśki. L i t e r a t u r a : Cie
chanowicz, Suplement, s. 57; LPŻ, T. 1, s. 333: Bugaila; Uruski, T. 2, s. 67.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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BUG IELEW ICZ
T a r y f a

16 67

r o k u

BugjekwiczJózgf na miejscu JAge/a Piotrowicza Bortkiewicza gberkinian dym 1 szlachecki wpow. telsyewskim
Nazwisko rodu jest tego samego pochodzenia co Bugayło (zob.) czy Bugienowicz (zob.)
[LPŻ]. Nie notowano ich w polskich herbarzach. Zwraca uwagę zamieszkanie w tej sa
mej miejscowości co Bugaylowie (zob.).
Na Żmudzi zanotowano go tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim w Berkinianach podobnie jak Bugaylo. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Literatura:

LPŻ, T. 1, s. 334: Bugelevicius.

BUG IEN O W ICZ (BUGIEŃ)
T a r y f a

16 67

r o k u

Bugienowicz Piotr Dawidowicz na miejscu Dawida Bugienomcgą [GB: pewnie ojca] £ okolicy Pukiów
i Zkupk od Hrehorego Pukińskiego pod\d\ański dym 1 w pow. telszęwskim
Bugienowicz Lutyk Krzysztof z Bukonciów zprzykupü swej od Jana Bukonta i od Ba/tromieja Stroupia do
paszgii swojejprzyłączywszy poddański dym 1 wpow. telszywskim
T a r y f a

1690

r o k u

Bugienottdcz Piotr z Bugiów wpow. telszpwskim [dym] szlachecki 1
Bugienonńcz Piotr z Kuklów w pow. telszywskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny ma genezę podobną do Bugayłów i Bugielewicza (zob.). Nawiązuje
ono do litewskiego nazwiska Buga, które najpewniej łączy się z litewskim bftgus, bugus.
Mówiąc o genezie tej rodziny, należy wskazać na wywód Drąsutowiczów (zob.
niżej) z lat 1799 i 1833, gdzie przedstawiono najdawniejszą genealogię. Protoplastą
rodu, bo nie tylko tej rodziny, został uznany Bugień (czy Buczeń), mający syna Drąsuta
i wnuka Narwiła. Dopiero w czwartym pokoleniu pojawiło sie imię chrześcijańskie
Iwan, które wyparło wcześniejsze imiona pogańskie, litewskie. Trudno udowodnić wia
rygodność tego przekazu. Zwraca jednak uwagę połączenie trzech rodzin, spokrew
nionych ze sobą i pewnie pochodzących od wspólnego przodka [czyli jednego rodu]:
Bugieniów, Drąsutów (Drąsutowiczów) i Narwiłów (Norwiłów). Może być to reflek
sem dawnych związków tych rodzin. W każdym razie w XVI w. wszystkie 3 rodziny
notowano we włości telszewskiej. Później Bugienowie i Drąsutowie mieszkali nadal
w tej włości [pow.] w rejonie Bugieniów. Natomiast w obu taryfach XVII w. nie noto
wano tam Narwiłów (Norwiłów), którzy koncentrowali się w innych powiatach, dość
odległych od telszewskiego: w pojurskim i korszewskim. Może była to zupełnie inna
rodzina o tym samym nazwisku?
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1575 r. Juri Mac
kiewicz Gojlewicz Bugienowicz sprzedał połowę majętności Bugienie Kondratie we
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ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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włości telszewskiej. Tenże (jako Juri Mickowicz Bugienojt) w 1588 r. sprzedał „otczyznę” Bugienojtie we włości telszewskiej, koło rzeki Szerkszny.
W 1596 r. Wencław Tomaszewicz Bugienowicz darował swojemu zięciowi Ławrynowi Wojdiatowiczowi, który ożenił się z jego siostrąjadwigą, część majętności Bugienie—Liutikie we włości telszewskiej.
W sumie są skromne dane o Bugienowiczach w XVI w. Gniazdem rodu są Bugienie (lub Bugie) pow. telszewskim; chodzi o późniejszą okolicę szlachecką Bugienie (lit.
Bugeniai) w gminie Żydyki, na północ od Żemelan, gdzie było kilka osad o tej nazwie
[Trzywiorstówka]. W końcu XIX w mieszkali tu jeszcze: Lutykowie (300 dziesięcin zie
mi), Grünbergowie (185), Butlerowie (161) i Liczkunowie (101). Z nich Lutykowie „od
lat kilkuset siedzą na tern miejscu” [SG]. Tu też notowano okolicę Kukie (w XIX w.: Kukie Petrele), w której mieszkał drugi z Bugienowiczów w 1690 r.
W swoim herbarzu Kojałowicz wymienił tylko Walentego Bugienia.
W taryfach XVII—wiecznych, w 1667 i 1690 r., notowano tylko po 2 rodziny, miesz
kające w pow. telszewskim. Była to drobna szlachta: w 1667 r. mieli po jednym, w 1690
nie mieli poddanych. Nie należeli do szlachty utytułowanej. Tylko jeden z nich, Jerzy
Bugień [w drugim wykazie: Franciszek Bugien], był elektorem króla polskiego Stanisła
wa Leszczyńskiego w Warszawie w 1733 r.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1733 r.; Elektorowie królów, s. 21; Kojałowicz, Nomenclator, s. 55; LPŻ, T. 1, s. 334: Bugelevicius, s. 333: Büga; ODVCA, vyp. 1, s. 95—127; vyp. 2, s. 3^-7; vyp. 4, k. 153—112 i 113; SG, T. 1, s 453:
Bugienie i T. 15, cz. 1, s. 267: Bugienie. L i t e r a t u r a : Gloger, s. 289; Uruski, T. 2, s. 67: Bugień.

BUJEW ICZ
H. NIEZGODA
P o p is

1621

r o k u

Bujeińc^Sebestyjan £»q«?[nikami] наpod{)e.2.ók\Ą koń 1 wpow. powondeńskim
Nie można wykluczyć, że chodzi o Bucewicza (zob.).
Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia ruskiego (białoruskiego) [LPŻ]. To
patronimik od nazwiska Buj(a). Zdaniem Z. Zinkeviciusa, było to nazwisko litewskie
utworzone od członu bu-, notowanego w antroponimii litewskiej.
Rodzinę notowano w województwie witebskim od połowy XVI w. Pochodzili
oni z Wyżłacina w ziemi witebskiej, na północny zachód od Witebska. Używali her
bu Niezgoda.
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. powondeń
skim. Kalka osób składało się na jednego konia, co świadczy o ich ubóstwie.
Ź r ó d ł a : Herban^ szlachty mtebskiej, s. 11—12; L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 2, s. 236; LPŻ, T. 1, s. 338: Bujavicius, Bujevicius. Uruski, T. 2, s. 69; Zinkevicus, s. 279: Bujas.
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BUKIEWICZ (BUKOWICZ)
H. CIETRZEW
T aryfa 16 9 0 roku

Bukiewicpjan w Postylli w pow. horstem kim i w Gimpach od powiatu rosieńskiego od Promiadpiowa dymy
poddańskie 2
Bukiewicp [w Kop. 1: Bickiewicz, skądinąd nieznany] Jan pPog/ypowa i Żor [w tekście Izor] w pow.
wżduklewskim dymówpoddańskich 31
Nazwisko rodziny ma być pochodzenia ruskiego (białoruskiego) lub polskiego. Niemniej
jednak jest to patronimik od nazwiska Buk lub Bukas, które może być również pochodzenia
zarówno łotewskiego, jak i litewskiego [LPŻ]. Z kolei Z. Zinkevicius skłaniał się do litew
skiej genezy tego nazwiska od formy Bukas, łączącej się z czasownikiem btikti, czyli „tępieć”.
Najstarsza wzmianka pochodzi najpewniej z 1542 t\, kiedy zanotowano Wojtiecha
Bukajtisa, bojara twerskiego, który zabił poddanego za kradzież [LM].
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest tylko jedna informacja o tej rodzinie.
W 1582 r. Jan i Krisztof Simonowicze Bukowicze i inni bojarzy kupili grunty Miłoszyszki i Wojtiełdszki w polu Małaja Gojżowa we włości wilkiskiej.
W taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. korszewskim i widuklewskim. Obie
miały poddanych, w tym Jan Bukiewicz miał aż 31 dymów chłopskich. Nie była to więc
szlachta drobna, ale nie utytułowana.
W XIX w. notowano Bukowiczów herbu Cietrzew w pow. rosieńskim [oczywiście
XIX—wiecznym]. Może tu należy umieścić Bugowiczów herbu Abdank mieszkających
w pow. szawelskim [w XIX w.]?
Ź r ó d ł a : LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 231, nr 333; ODVCA, vyp. 1, s. 81-66. L i t e r a t u r a : Ciechano
wicz, Rody, T. 2, s. 156; tenże, Suplement, s. 58; LPŻ, T. 1, s. 340: Bukavicius, Bukevicius, s. 338: Buka, s. 339:
Bukas; Zinkevicius, s. 592: Bukas.

BUKONT (BUKĄT)
H. BELINA, WŁASNEGO
P opis 16 2 1 roku

Bukont Hrehory pucpes[tnikaxm] na/wafjezdku] koń 1 w pow. telspewskim
Bukont Michał pięda Jerzego Maduka pa się i pa ucpejstniki] stawi1po kopacku koń 1 wpow. korklańskim,
najednego ucpestnika protestował
T aryfa 16 67 roku

Bukont Dawid. Pietkiewicp Wojdech na miejscu rodpżca swe\go] Stanisława Pietkiewicpa p Patkajdów, a na
miejscu Dawida Bukonta [z] pastany pjednego będący dym 1 spłachetki w pow. berpańskim
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

298

BUKONT (BU KĄT)

Bukontjcm Dawidowicy na miejscu rodzica swego Dawida Bukonta dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Bukont ]an Zachariasyewicy na miejscu rodyica swego Zachariasza Bukonta z Bukondów, takye padhonym
prawem sobie nabyty od Jana Maciejewicya Bukonta stryja dym 1 szlachecki w pow. telsyewskim
Bukont Jan. Kutyk Kryysytof Bugienowicy ZBukondów ypryy kupli swej od Jana Bukonta i od Bałtromieja
Strowpia do pasyni swojejpiyylącyywsyy poddański dym 1 w pow. telsyewskim
Bukont Jeryy na miejscu Kryysytofa Stanisławowicya [Bukonta?] у Вukontów poddański dym 1 w pow. telsyewskim
Bukont Kryysytof. Rupeyko Piotr na miejscu Augustynowej Bukontowej i ypryykupli od Krysytofa Bukonta
у Bukondów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Bukont Kryysytof, Sebestian. Sutkiewicy Marek K ysytofom cy na miejscu Krysytofa Bukonta у Bukondów,
takye i ypryy kupli od Sebestiana Bukonta na swojąpasynią obrórit dym 1 sylachecki wpow. telsyewskim
Bukont Kamin, na którego miejscu yostal pisany Kayimiery Bargayło у Pokiewa dym 1 sylachecki w pow.
beryańskim
Bukont Matys, na którego miejscu yostal pisany Jan Sypeyko у Dobsyówpoddański dym 1 wpow. telsyewskim
Bukont Micha! yGaw/ylów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Bukont Piotr na miejscu rodyica swego Kryysytofa Bukonta у Bukondów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Bukont Sebestian na miejscu rodyica swego Walenyna Bukonta у Bukondów, takye po brari swoim Hrehoru
Bukontu gruntu cygść padkiem pryypadły i to na swą pasynią obródł dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Bukont Stanislaw у Witkajdów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Bukont Sycyeffan [sic] у imienieya swego у Bukondów, takye ypryy kupli od Giedwoynia i od Kryysytofa
Bukonta dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Bukont Twerian na miejscu Augustyna Beniusyewicya i Wojdecha Pryyalgowskiego у BeniusyajdówpoĄd] ański dym 1 wpow. telsyewskim
Bukont Walenty, na którego miejscu yostal pisany EliasyEukom у Malego Gojyewa dym sylachecki 1 wpow.
nilkiskim
T aryfa 16 9 0 roku

Bakun [w Kop. 1: Bukont, a w Kop. 8: Kazimierz Bukont z okolicy Beniuszajcie] Jan na miejscu
Benisewicya yBeniusyów w pow. telsyewskim [dym\poddański 1
Bukąt Stanisław yBukonriów wpow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Bukon[t] wpow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Bukon\y\ Stefan у Bukondów w pow. telsyewskim [dym] poddański 1
Bukont Jan [Sebastianowicz] у Bukondów w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Nazwisko rodziny jest dwuczłonowe i pochodzenia litewskiego: bu—o genezie nieja
snej, zob.: Bugayło oraz kant-, które łączy się z litewskim kęsti, kentóti, kantus itp. —
„cierpieć”, „męczyć się” itp.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1528 r., gdzie spisano dwóch boja
rów Bukontowiczów: Mikołaja we włości korklańskiej i Stanisława w kroskiej. Z kolei
w popisie 1567 r. został odnotowany tylko Szczeput Bukontojtis we włości telszewskiej.
W niedatowanym dokumencie, ale pochodzącym z czasów pomiary włócznej Ja
kuba Łaszkowskiego, najpewniej z 1571 r., była mowa o odmianie gruntów dla bojara
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gruściewskiego Łukasza Bukonta. W zamian za grunty przyłączone do sioła Sugawdzie otrzymał grunty koło bojarów Petrelów, ziemianina Dyrgielisa i rzeki Gązy. W in
nym, podobnym dokumencie wymieniono rzekę Warduwę [tj. Wardawę] i ziemie boja
ra Kukaycia [AWAK]. Należy przypuszczać, że chodzi o rejon na wschód od obecnego
miasteczka Żydyki (lit. Żidikai): tam notowano bowiem Kuki, Wardawę i Sugawdzie; te
ostatnie tuż przy Żydykach.
Więcej dowiadujemy się z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1572 r. Jan Bernato
wicz Bukont z żoną Dorotą Wojtiechowną sprzedał pustosz i służbę ludzi w Siadach we
włości telszewskiej. Tenże w 1574 r. kupił: 2 pustosze we włości korklańskiej, nad rzeką
Krożontą i „imienejce” tamże. Znów w 1581 r. sprzedał część majętności Chwałojnie
we włości potumszewskiej, nad rzeką Błudup. W 1586 r. wszedł we władanie majętno
ści Mostiszkiszki w Bukontach we włości korszewskiej.
W testamencie z 1583 r. Stanisław Jurewicz Bukont zapisał wszystko swej żonie
Barbarie Andrejewnie [Gondrowicz] i dzieciom: Malcherowi i Zuzannie. Wspomnia
na Barbara sprzedała Michałowi Jurewiczowi Bukontowi [zob. niżej] dziewkę niewolną w 1590 r. Zaś w 1590 r. wzmiankowany już Malcher zastawił sianożęć w majętności
Bukonty we włości korklańskiej, a w roku następnym — dwóch danników niedaleko
rzeki Krożonty i „grodik” Witiszki we włości kroskiej Michałowi Jurewiczowi Bukon
towi [zob. niżej]. W 1592 r. sprzedał połowę służby ludzi Narejszojtie we włości kor
klańskiej. Wreszcie w 1595 r. sprzedał „dworec” Mistiszkiszki w Pogirżdutiu we włości
korklańskiej [w tekście błędnie: korszewskiej] swojemu stryjowi Michałowi. W 1596 r.
sprzedał majętność Korklany w Bukontach we włości korklańskiej. Wreszcie w 1598 r.
sprzedał grunty Żwirzdy w majętności Bukonty, 3 uroczyska we włości korklańskiej
(wraz z innymi Bukontami) oraz niwę Mażaniszki w tej włości.
W 1589 r. Michał Jurewicz Bukont w imieniu matki Hanny [Tomaszowny] Giełgudowny zawarł ugodę w sprawie majętności Żory [we włości rosieńskiej]. Wspomnia
ną majętność otrzymał od matki z działu Giełgudowiczów. W 1590 r. wspomniany Mi
chał darował żonie Jedwigie Wojtiechownie Bałtromiejewicz [Dowiat, w innym miejscu
Labunowska] majątek ruchomy. Wtedy miał majętność Bukonty we włości korklańskiej.
W 1595 r. ugodził się o niwę Paliknis koło góry Pogorżduti [właściwie Girżduta, lit. Girgzdüte o wysokości 228 m n.p.m., jedna z najwyższych na Żmudzi] we włości korklań
skiej. W tym roku podarował on 2 niwy w tej włości. W 1599 r. wraz z bratankiem Mal
cherem [zob.] sprzedał niwę Pikieliszki nad rzeką Krożontą i sianożęć Gejstowtyszki
nad rzeką Szoką we włości korklańskiej. Wspomnianą sianożęć [właściwie niwę] Pikie
liszki wymienili na sianożęć w majętności Garojnie we włości korklańskiej.
W 1597 r. Barbara Jurewna Bukont, a więc siostra Michała, była żoną Krisztofa Bałtromiejewicza Kontowicza [w innym miejscu: Kontowt]. Od Michała i Malchera
otrzymała „pridannoe” [posag] w postaci czwartej części majętności Korklany i „dwor
ca” Pogirżdutie. Z kolei w 1598 r. Paweł Matysowicz Pietrowicz Grymza z żoną Zuzan
ną Stanisławowną Bukontowną skwitował jej brata Malchera [zob. wyżej] z tytułu „pridannogo” w postaci czwartej części dwóch majętności: Korklany i Pogirżdutie.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. rysuje się dość wyraźnie koncen
tracja osadnictwa Bukontów we włości korklańskiej: w Bukontach i zapewne w pobli
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skich Pogirżduciach i nad rzeką Krożentą. Mieszkający tam Bukontowie byli ze sobą
spokrewnieni, były 3 pokolenia tej rodziny: 1. Juri, znany tylko z patronimika. 2. Sta
nisław (testament z 1583 r.), Michał i Barbara. 3. Malcher i Zuzanna Stanisławowicze. Prawdopodobnie ich protoplastą był Mikołaj Bukontowicz z popisu wojskowego
1528 r. z tej włości.
Pojedyncze wzmianki dotyczyły jeszcze trzech włości: telszewskiej, potumszewskiej i rosieńskiej.
Wspomniane Bukonty we włości korklańskiej nie zachowały się. Można przypusz
czać, że leżały w pobliżu góry Girżduty i rzeki Krożenty, tj. na południowy wschód od
Worni i północny zachód od Korklan. Na północ od tych ostatnich znajduje się wieś
Bukontyszki (lit. Bukantiśke), której nazwa nawiązuje do tej rodziny. Dobra te należa
ły dawniej do Bukontów, od których zakupili je lub posiadali Michał Bardowski i Mi
chał Fürs. Ci ostatni w 1658 r. sprzedali Bukontyszki jezuitom kroskim za 10 tys. zło
tych polskich [Kuzmaite]. W XIX w. dobra te należały do Jazdowskich. Było to pewnie
gniazdo tej rodziny.
W 1598 r. notowano na Żmudzi Jana Bukonta herbu własnego [Wittyg].
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano dwóch Bukontów: w pow. telszewskim
i korklańskim, w tym ostatnim Michała, może wzmiankowanego w aktach ziemskich
żmudź kich?
W 1661 r. zanotowano Jana Bukonta w okolicy szlacheckiej Bukoncie, który padł
ofiarą działań wojennych w czasie Potopu [Obdukcja generalska 1661 r.].
Z kolei w taryfie 1667 r. odnotowano 16 rodzin, a więc stosunkowo dużo. Miesz
kali oni głównie w pow. telszewskim, w tym licznie w Bukontach (Bukonciach).
Oprócz tego powiatu mieszkali jeszcze w berżańskim (2) oraz pojedynczo w kroskim
i wilkiskim. Zwraca uwagę brak osadnictwa w Bukontach w pow. korklańskim. Za
notowano tu 3 pokolenia rodziny w Bukońciach: 1. Maciej. 2. Zachariasz i Jan. 3. Jan
Zachariaszewicz.
Wspomniane Bukonty w pow. telszewskim to późniejsza okolica szlachecka (np.
w 1789 r.) w gminie Żydyki, na wschód od tego miasteczka (lit. Bukanćiai). W po
bliżu płynęła rzeka Wardawa i była wieś Kuki, o których wspomniano w odmianie
gruntów dla bojara Łukasza Bukonta w 1571 r.(?) i o czym pisano wyżej. Tak więc
Bukontów notowano tu już w 2. połowie XVI w. Z kolei w końcu XIX w. mieszka
li tu: Bukontowie (254 dziesięcin ziemi), Danielewicze (52), Dowborowie (21), Jan
kowscy (39), Lutykowie (69), Łukowicze (57, razem z pobliskimi Ukrynami), Pietrelewicze (74), Progulbiccy (19), Rupejkowie (301, razem z Kukami i Pietrelami) oraz
Rymkusowie (38) [SG].
W kolejnej taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny. Wszyscy mieszkali w pow. telszewskim
i z jednym wyjątkiem, gdy nie podano miejsca pochodzenia, mieszkali w Bukonciach.
To było ich gniazdo. Tu można odnotować 3 pokolenia: 1. Walenty (1667). 2. Sebastian
(1667). 3. Jan (1690).
Dane ze wspomnianych taryf wskazują, że była to w zasadzie szlachta bez podda
nych, skoro tylko 1 z nich miał jednego chłopa (1690) lub czterech miało po jednym
poddanym na 16 rodzin (1667). Nie należeli do szlachty utytułowanej.
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W XIX w. Bukontowie herbu Belina i Ślepowron zostali wylegitymowani ze szla
chectwa w guberni kowieńskiej. W tym czasie mieszkali oni w pow. szawelskim i telszewskim, byli herbu Belina i własnego [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 341, 493—494; Kojałowicz, Nomenclator, s. 55; Obdukcja generalska 1661 r\;
ODVCA, vyp. 1, s. 7-104 i 105,17-262, 66-83, 92-74, 189-155; vyp. 2, s. 70-411, 86-34, 89-65, 156-778,
174-230 i 231,175-250; vyp. 3, s. 10-121,140-288; vyp. 4, k. 16-128, 18-141,132-179,280-66 i 67, 28279 i 84; vyp. 5, к. 58-440, 59-442, 61-462, 112-333 i 335; Perapis 1528 r , s. 206; Popis 1567 r., kol. 1304;
SG, T. 1, s. 461: Bukontyszki, T. 15, cz. 1, s. 271: Bukolice; Wittyg, s. 49. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Suplement, s. 59; Kuzmaite, s. 9; LPZ, T. 1, s. 339: Bukantas, s. 913—914: Kantautas; Uruski, T. 2, s. 74—75.

BUKOWSKI
P opis 16 2 1 roku

Bukowski Jarosa Z ucpesĄnikamĄ /wpodfjezdku] koń 1 w pow. beipańskim
T aryfa 16 67 roku

Bukowski Piotr. BoguspKonstanty Jan na miejscu [...] Piotra Bukowskiego, Adama Giedmina i Jeipe\go] Luniewicpa p imienia Giedmin Sctgajłówjeden poddański, a drugi pagrodnicpy, dymów 2 w pow. twerskim
Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia polskiego. Nie można jednak wyklu
czyć, że jest to forma spolonizowana od litewskiego nazwiska Bukas, które może być
pochodzenia łotewskiego (od buksa, czyli „samca samy, kozła”) lub litewskiego [LPŻ],
Zachowały się tylko dwie wzmianki o tej rodzinie w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. W 1599 r. Mikołaj Pawłowicz Bukowski z żoną. Maryną Danilewną zastawił
„dworec” Gilwicze koło Kurtowian we włości berżańskiej i 3 włóki ziemi w Rustejkach
w tej włości.
W popisie wojskowym 1621 r. notowano jednego Bukowskiego w pow. berżańskim, podobnie jak w aktach ziemskich żmudzkich. Z kolei w taryfie 1667 r. wymienio
no Bukowskiego w pow. twerskim, najpewniej bez poddanych. Zatem była to szlachta
drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się rodziny herbu Bończa i Poraj.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 5, s. 149—225, 205—36. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 339: Bukas, Bukauskas;
Uruski, T. 2, s. 76, 78.
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T a r y f a

16 67

r o k u

Bulkowski Marcin kapnodpieja pboru Kielmeńskiego poddanych 7, osobliwie od sppitaln dym 1, tak tep dym
napwany Rndejki od Aleksandra Flońanonicpa nabytym, ogółem dymów 9 w pow. kroskim
Nazwisko rodziny może być pochodzenia ruskiego. Jest to spolonizowana forma na
zwiska Bulka, które może być pochodzenia polskiego, ruskiego lub nawet niemieckiego
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[LPŻ]. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nie notowano takiej rodziny na ziemiach
etnicznie polskich [Uruski].
Na Żmudzi zanotowano tylko kaznodzieję kalwińskiego w zborze kielmeńskim
w taryfie 1667 r. Wiadomo skądinąd, że „Marcin Jeżewski—Bulkowski” był kaznodzie
ją kielmeńskim w latach 1664—1689, tu zmarł i pewnie został pochowany. Był uczniem
Akademii Wileńskiej, „świeżo nawrócony Ewangelik” [Grużewski].
Prawdopodobnie była to rodzina z pow upickiego, z Pożwarnia. Zwraca uwagę
pominięcie jej w taryfie 1690 r. Natomiast notowano ich w księgach metrykalnych, ale
z ciekawą uwagą Szymona Konarskiego, że „cechy szlachectwa .. .nie zawsze [były] za
chowane”. Może była to rodzina pochodzenia mieszczańskiego lub chłopskiego?
W XIX w. Bulkowscy herbu Tępa Podkowa zostali wylegitymowani w guberni ko
wieńskiej. W 1882 r. notowano ich w Pożwarniu w tej guberni, czyli w gminie Smilgi
w pow. poniewieskim, a ściślej na północ od Smilgów, gdzie płynie rzeczka Pazverinys
(?). Jeszcze w końcu XIX w. Bulkowscy mieli tam 79 dziesięcin ziemi [SG]. Miejscowość
tę notowano w herbarzu Konarskiego jako Poczwarnie.
Ź r ó d ł a : Konarski, s. 36—37; SG, T. 15, cz. 2 s. 514: Pożwamie; Taryfa woj. trockiego, s. 214 (pole w pow.
upickim). L i t e r a t u r a : Grużewski, s. 203,421; LPŻ,T. 1, s. 345: Bulka,Bulkauskas;Uruski,T. 2, s. 79—80.

BUNAK (BUNAKOW, BUNAKOWICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Bunakowicp Piotr napoĄjezdku] p ucpestni^zzmĄ koń 1 w pow. kroskim
T aryfa 16 67 roku

Bunadp [zapewne Bunak] Jan Jurenicp nie nydpielony [z] synami p Gierdpiagoły i Panudpiów dym 1 szla
checki wpow. berpańskim
Bunak Jan na miejscu Symona Nutowcia p Omol Nutowde dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Bunak Jan pSaurymajciów 2poĄd]ańskie [dymy] wpow. berpańskim
Bunak Jarospz Krpysptof na których miejscu posta/ spisany Stanisław Szydłowski p Gilnicp 4 pocĄćł\ańskie
[dymy] w pow. berpańskim
Bunak Micha! [z] pastany od Stanisława Wojdechowicpa pSpylan dym 1 spłachetki w pow. berpańskim
Bunak Michail [sic] na miejscu Mikołaja Talmonta p Gucpy [Grudzy] Kondratyspek dym 1 splachecki
w pow. ejragolskim
Bunakowa Krpysptofowa Jadwiga. Żołok Adam dympoĄd\ ański pastawny od Jadwigi Krpysptofowej Bunakowej pPoawspynia dym 1poddański w pow. berpańskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Bunak Andrpej £ Sawrymajć w pow. berpańskim dym splachecki 1
Bunak Chryzostom £ Wołotków w pow. berpańskim dym splachecki 1
Bunak Gabńel p Sawrymajciów wpow. berpańskim dym splachecki 1
Bunak Jan pNutowciów w pow. berpańskim dym splachecki 1
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Bunak Michał z Grawż^imontyszęk wpow. ejragolskim dym szlachecki 1
Bmiak Michał z Dawidem Bunakiem bratem swoim z imiemczą Sgylan w pow. berpańskim dym szlachecki 1
Rodzina jest pochodzenia ruskiego. Pochodzili z W Ks. Moskiewskiego, zwano ich Moskwicinami [ODVCA, vyp. 2, s. 97—175]. Skądinąd wiadomo, że Bunakowy pochodzili
z Kostromy, Wiążmy i Smoleńska w XVI—XVII w. [Veselovskij].
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1583 r. właści
cielem majętności Sewrimojtie we włości berżańskiej był Bogdan [Iwanowicz] Buna
kow, dworzanin królewski. W 1589 r. dworzanin Michał Iwanowicz Gołowin, właściciel
majętności Purwieńskiej we włości Małych Dyrwian, skarżył się na niego: przyjął go do
służby na sługę rękodajnego w czasie jego wyjazdu do Warszawy na sejm elekcyjny i dał
mu 30 kop groszy jurgieltu na ubiór, po czym obwiniony oddalił się od niego w Węgro
wie. W odpowiedzi Bunak stwierdził, że nie był żadnym sługą rękodajnym, lecz „prijatielem”, a wspomniane pieniądze stanowiły nagrodę za jego usługi i rekompensatę za
straty. W 1590 r. Bogdan Bunak [nie Bunakow] prosił brata Wasila o zwrot przywileju
króla polskiego Zygmunta Augusta dla nich i trzeciego brata Iwana, dotyczącego nada
nia Maistr mojży w ziemi inflanckiej. Dokumentu tego jednak nie było. Zapewne jego
syn Feodor Bogdanowicz Bunak został usynowiony przez Wasylisę Hryhorowną Biedryńską, która zapisała mu „sielco” Pobijatyszki we włości berżańskiej.
Miał brata Wasyla, który w 1589 r. wraz z żoną Hanną Krysztofowną zastawił
grunty w siole Użwedary we włości Małych Dyrwian. Tenże w 1594 r. zastawił 2 włó
ki w tym siole. Znów w 1595 r. zastawił żonie majętność Smokmiany i sioło Użwedory.
W 1598 r. zastawił poddanego nad rzeką Wirwitą, a później sioło Żuwedary [tj. Użwe
dary]. Wreszcie w 1600 r. zastawił majętność Smokmiany w tej włości.
Prawdopodobnie w 1593 r. Ragina Lawrynowna Iwanowa Bunakowa, Iwan i Da
wid Iwanowicze Bunakowie zastawili grunt w siole Sminkiniach we włości wieszwiańskiej. Może tu chodzi o ojca i syna o tym samym patronimiku Iwanowicz, stąd ła
two o pomyłkę. Wspomniany Iwan Iwanowicz Bunakow z żoną Rainą Lawrynowną
w 1590 r. zastawił uroczysko sioła Smilginy, tożsame w wyżej wymienionym. W 1596 r.
zgodził się na wykupienie obrębu Wiłkonie we włości wieszwiańskiej, wziętego w za
staw przez jego ojca. W 1597 r. Iwan i Dawid Bunakowie zastawili 4 włóki ziemi w polu
Pliupiany we włości wieszwiańskiej swojemu zięciowi Matysowi Wojtiechowiczowi Budrykowi, który ożenił się z Nastazją Iwanowną Bunakową.
W sumie z akt ziemskich żmudzkich XVI w. wynika, że było trzech braci Bunakowych, Moskwicinów, którzy w czasach Zygmunta Augusta służyli na Litwie: byli dwo
rzanami i pewnie służyli w wojsku. W nagrodę otrzymali nadanie w Inflantach. Na
Żmudzi notowano ich w 1583 r., szczególnie w latach 90. Mieszkali w trzech włościach:
berżańskiej, Małych Dyrwian i wieszwiańskiej, a więc głównie w północnej Żmudzi.
Skądinąd wiadomo, że zbiegli oni z Rosji w czasie wojny inflanckiej w 1571 r.
Pierwsze nadanie ziemi na Żmudzi otrzymali dopiero w latach 1578—1579 we wło
ściach: berżańskiej, twerskiej, wieszwiańskiej i Małych Dyrwian: Wasyl dostał 14 włók
ziemi, Iwan — 10, a Bogdan — 22. W 1. połowie XVII w. stracili oni część wspomnia
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nych dóbr: 6,5 włóki ziemi z dworu „Siaurimaićiai” we włości berżańskiej stracił Bog
dan w 1616 r\, a jego wnukowie: Karp, Jarosz, Rafał, Jan i Stanisław stracili swe dobra
w 1641 r. na rzecz Krzysztofa Daukszy. Wspomniane dobra to Sawrymajcie w pow. berżańskim na południowy wschód od Kurszan, gdzie Bunakowie byli notowani w obu ta
ryfach XVII w. Na marginesie należy zwrócić uwagę na imiona owych wnuków: nie były
prawosławne [tak Trimoniene, choć z wyłączeniem Karpia, imienia cerkiewnego], lecz
katolickie lub ewangelickie. Wspomniana badaczka litewska wskazała bowiem na moż
liwość, że Bunakowowie przeszli na protestantyzm, praktycznie wówczas na kalwinizm.
Jeden z synów Bogdana, Fiodor (zmarły ok. 1615 r.) ożenił się z Zofią Borowską, kniaziów nąruskąi zapewne ewangeliczką [Trimoniene, KonfesinesproblemoĄ.
Powyższe dane należy uzupełnić nadaniem króla polskiego Stefana Batorego z 1584 r.,
w którym przedstawiono dzieje nadań dla Wasyla Bunaka. Pierwsze nadanie dotyczyło
„6 haków zemli to jest 18 wołok” w Inflantach od króla polskiego Zygmunta Augusta.
Po utracie tego nadania, wskutek wojny, wspomniany król dał im rekompensatę w ciwuństwie Małych Dyrwian w wysokości 10 włók ziemi w siołach Użwiadry i Sztokmiany. Na
danie to uzupełnił już obecny król, tj. Stefan Batory, dodając 2 włóki ziemi. Kolejne nada
nie było za udział w kampanii pskowskiej [1581-1582] i dotyczyło dwóch włók ziemi we
wspomnianych Użwiadrach [tj. Użwedory]. I wreszcie ostatnie nadanie z 1584 r. dotyczy
ło czterech włók ziemi za utracone dobra w Inflantach [tj. za 18 włók ziemi, z których do
1582 r. otrzymał tylko 14] w siołach Woniagach (3,5) i Sztokmianach (0,5 włóki) [MVKL].
Sporo materiałów o tych nadaniach jest w aktach kościelnych diecezji żmudzkiej pod miej
scowością Tryszki [leżały bowiem w tej parafii: LVIA, F 1671 A 472J. Warto dodać, że
śladem dawnych właścicieli tych dóbr jest nazwa Bunakiszki, którą użyto w niedatowanym
dokumencie z przełomu XVIII i XIX w. w odniesieniu do „obrębu w starym brzmieniu
Bunakiszki wsi Stokmiańskiej”, należącej do altarii Tryskiej [LVIA, F 1671 Ą i 72, k. 241].
Nazwy tej nie notowano już w Słowniku Geograficznym.
Z 1654 r. pochodzi testament Zofii Les [z]czyńskiej Jaroszowej Bunakowej. Chciała
być pochowana w kościele łuknickim. Miała „pasierzba” Krzysztofa Jaroszewicza Bu
naka, któremu uczyniła niewielki zapis, jak i mężowi Jaroszowi Bunakowi [VUB, F 7 ŻP
15-15a]. Ow Jarosz był wnukiem Bogdana Iwanowicza Bunakowicza z końca XVI w.
W popisie wojskowym 1621 r. został spisany tylko Piotr Bunakowicz w pow. kroskim. Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano 7 rodzin, mieszkających w pow. berżańskim z wyjątkiem jednej, mieszkającej w zupełnie innej części Żmudzi (pow. ejragolski).
Znów w taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin, w tym aż pięć mieszkało w pow. berżańskim.
Dwie z nich mieszkało w Sawrymajciach [Sewrimojtie], gdzie byli od końca XVI w.
Nie należeli do najbiedniejszch, jak można by przypuszczać na podstawie taryfy
1690 r., kiedy żaden nie miał poddanych. Jednak w taryfie 1667 r. odnotowano, że 5 na
7 rodzin nie posiadała poddanych, a pozostali mieli dwóch i czterech poddanych. Nie
należeli do szlachty utytułowanej.
W XIX w. notowano ich „herbu nieznanego” w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Ciekawe, że jeszcze w końcu XIX w. notowano Bunaków i Bunakowych w dawnym
pow. ejragolskim, gdzie byli notowano w obu taryfach XVII w., czyli w dobrach Ejragoła (153 dziesięciny ziemi) i w Ilgiżach (177) [SG]. Czy to ich potomkowie?
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

BUNAR (BUNER ?)

305

Ź r ó d ł a : LVIA, F 1671 4 472; MVKL, Kniga papisau 70, s. 126-127; ODVCA (Bunakov, Bunak), vyp. 1,
s. 100-210, 132-84, 147-367; vyp. 2, s. 43-105, 72-427, 73-429, 97-175 (brak w indeksie), 98-182, 131—
443, 144—641, 145—645;. vyp. 3, s. 100-25,118-327; vyp. 4, k. 93-269,155-132,188-115, 289-137; vyp. 5,
k. 110—319, 255—197; SG, T. 15, cz. 1, s. 469: Ejragoła, 607: Ilgiże; VUB, F 7 ŻP 15—15a, nr 205. L i t e r a 
t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 61; Gaj], s. 417; LPŻ, T. 1, s. 348: Bunakas; Trimoniene, Konfesinesproblemos, s. 5, 9; taż, Smńmśaliti, s. 506; VeselovsMj, s. 54.

BUNAR (BUNER ?)
T a r y f a

16 67

r o k u

Bunar Hrehory [na miejscu] Jakuba Kiborta pNiemorspan podĄmski] dym 1wpow. widuklewskim
Bunar Hrehory na miejscu teści swojej Alpbiety Cpyrskiej Marcinowej Kossobudpkiej [w tekście: Kozobudskiej] p\Ż]o/p dym 1poddański wpow. rosieńskim
Bunar Krpysptof na miejscu Hrehora Bunara pNiemorspan poĄd]ański dym 1 wpow. widuklewskim
Bunar Krpysptof na miejscu Michała Woyspwiły pLiginispek dym 1poddański w pow. korspewskim
T a r y f a

1690

r o k u

Bunar Daniel p Butkispek Pobrobowdpia p pastany wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Bunar Hrehory, na którego miejscu posta/ spisany Władysław Dobkienicp p Niemorspan w pow. widuklew
skim dym splachecki 1
Bunar Krpysptof p Ugienispek w pow. korspewskim dym poddański 1
Bunar Piotr p Niemorspan wpow. widuklewskim dympoddański 1
Buner Hrehory na miejscu Elpbiety Cpyrskiej p kupli w pow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Nazwisko rodziny jest nieznanego pochodzenia.
Rodzina jest mało znana. W herbarzach zanotowano tylko Michała, regenta grodz
kiego żmudzkiego w 1748 i Dominika, rotmistrza pow. korszewskiego [pospolitego ru
szenia szlachty] w 1786 r.
W latach 1648—1649 Wojciech Tomaszewicz Bunarowicz zastawił swej małżon
ce „imienicze” Sutkiewicze w pow. rosieńskim [LYIA, F 1135—20—27, k. 194]. Fakt ten
znajduje potwierdzenie w jego testamencie z 1648 r. Chciał być pochowany w „müsip
Sutkeviciii kapinaitese, vadinamose w grodzie, kur ilisi müsit proteviai”, co chyba nale
ży przetłumaczyć tak: „w naszych mogiłach [po litewsku dosłownie: cmentarzyk] Sutkiewiczach, zwanych w grodzie [ciekawy ślad po dawnym grodzisku?], gdzie leżą moi
przodkowie”. Obecnie owe mogiły znajdują się na cmentarzu wiejskim w Grigaićiai,
czyli na południe od Szydłowa [Vaisvila]. Tu też należy szukać owych Sutkiewiczów.
Z taryf XVII—
wiecznych wiadomo, że Bunerowie mieli dobra w pow. rosieńskim,
choć inne. Następna wzmianka zapewne ze Żmudzi dotyczy Potopu, kiedy spisano Danie
la Bunara, uczestnika konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej z Szadowa z 1656 r.
W taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny w powiatach: widuklewskim (2) oraz pojedyn
czo w korszewskim i rosieńskim. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin w trzech po
wiatach, szczególnie w rosieńskim i widuklewskim (po 2) oraz pojedynczo w korszew
skim. Wszystkie leżały w pobliżu siebie, w centralnej Żmudzi. Była to szlachta dość
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drobna: w 1667 r. wszyscy mieli po jednym dymie, a w 1690 trzech nie miało podda
nych, a pozostali dwaj mieli po jednym poddanym. Nie należeli do szlachty utytułowa
nej. Niemniej jednak Michał Bunar był elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyń
skiego w 1733 r.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 350; Elektorzy 1733; Elektorowie królów, s. 13 [Bonar].. L i t e r a t u r a :
Uruski, T. 2, s. 83; Vaisvila, s. 133,139.

BURBA
H. STRZAŁA (ODYNIEC ODM.), WĘŻYK
P opis 16 2 1 roku

Burba Dawid. Adamkoniep Piotr podsędek pmujdpki p opieki pana Dawida Burby po husarskie koni 2
wpow. rosieńskim
Burba Jópef. Motowicp Stanisław p opieki Jópefa Bierbypo kopacku koń 1 w pow. widukkwskim
Burba Mikołaj p //c~«T[nikami] po kopacku koń 1 — najednego protestował wpow. tendpiagolskim
T aryfa 16 6 7 roku

Burba Dadpbóg na miejscu rodpica swe\go] Andrpeja Burby p Podubisia dymów 4 podjdjańskicb w pow. ejragołskim
Burba Jan IwaspkiewicppLespcpdym 1 spłachetki wpow. ejragolskim
Burba Jan p Gaury dymów 23 poddańskich wpow. telspewskim
Burba Jan p majętności Podubisia dymy 2poĄd]ańskie wpow. ejragolskim
Burba Jan. Butowt Tomasp p imienia swe\go] pastawnego od Jana Burby i ma/pon/dje[go\ nabyte\go] wpiął
napwanym Giednidy. A do imieniepa Burby i małćpmkije\go] napn>ane\go\ Podubisie [do] Betygo/y nalepące\go\ dym 1poĄd]ańskź wpow. ejragolskim
BurbaKapimżerpodnowo osadpone[go] ogrod\niczego dymu] pBurbi[sztkił\ dym 1 wpow. tendpiagolskim
Burba Krpysptof lwaspkiemcppBurbispek dym 1 spłachetki wpow. tendpiagolskim
Burba Stanisław p Goniprowa ogroĄniczy] dym 1 w pow. kroskim
Burba Stanisław, na którego miejscu postał spisany Aleksander Spukonicp p imienia Pławginie dym 1 splachecki wpow. rosieńskim
Burbianka Hanna i Jamontówna Halspka, panny klasptoru krokowskiego, dofolwarku Golniewskiego, nalyte\go\ od Krpysptofa Gineyta i Hrehore[go] Wojtkiemcpa wpow.jaswońskim lepące[go] [i] p wiosek swoich
Spnukspnajcie i Olechnajcie dymów 19 podĄtmskich] w pow. tondpiagołskim będących, a dofolwarku pomienione(go\ nalepących
Burbina Adamowa Anna Uwayniówna [żona] [na miejscu] Adama Burby pBurbispek dym 1poddański
wpow. tendpiagolskim
T a r y f a

1690

r o k u

Burba Jan wojski rpecpycki p imienia nappanego Ławkowa wpow. spawdowskdmpoddańskich dymów 3
Burba Jan p Burbispek wpow. tendpiagolskim dym poddański 1
Burba Stanisław pŁabunowapowiatu korklańskiego dympoddański 1 [ spisany w pow. widuklewskim]
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Burba Władysław [w Kop. 1: Stanisław] ~Gaur wpow. telszęwskim [dymów] poddańskich 5
Burba ZachariasyKapimierP'PpPoiukma [Połukaje] wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Burbina Janowa Helena z Pracpun wpow.jaswońsłdm [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny może pochodzić od litewskiego burbeti, czyli „mruczeć”, „burczeć”
itp. Byłoby to więc przezwisko [LPŻ],
Z 1529 r. ma pochodzić przywilej króla polskiego Zygmunta I dla bojarów włości
ejragolskiej: Heliasza i jego syna Symona Burbów na ziemie nad rzeką Dubis są. Przy
wilej ten wpisano do ksiąg grodzkich żmudzkich w 1757 r. z inicjatywy Antoniego Burby [AWAK], Niestety, jest to falsyfikat, na co wskazująm.in. fragmenty tekstu brzmiące
dziwnie po polsku (jak na 1529 r.), że „żice swoje postradali, krew swoju za otczyznu
zagardowali” oraz fakt, że obu Burbów nie znamy skądinąd, w tym ze współczesnego
popisu wojskowego 1528 r. we włości ejragolskiej.
W 1560 r. król polski Zygmunt August nadal Janowi Burbie Gierwidowi wieś Niegirby we włości powondeńskiej. Wspomniany Burba miał tam jeszcze inne, niewielkie
dobra. Dobra te posiadali następnie jego synowie: Stanisław i chyba Mikołaj [w tekście
litewskim: Mykolas, czyli Michał, skądinąd nieznany]. Później dobra te przeszły w inne
ręce, bo córki Stanisława sprzedały je biskupowi żmudzkiemu Jerzemu Tyszkiewiczowi
w 1. połowie XVII w. [Butrimas].
W popisie wojskowym 1567 r. spisano Jana Burbę wśród „panów tiwunów” [tj. ciwunów] z sześcioma końmi i siódmym „na powodie” oraz trzema drabami (pieszymi). Nato
miast Jan Wencławowicz Burba został spisany we włości tendziagolskiej z dwoma końmi.
Bardzo liczne wzmianki o tej rodzinie są w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1550 r. Pietr Adamowicz Hanusowicz zgodził się na posiadanie majętności Gawrele lub Gawrale [we włości telszewskiej] przez Jana Janowicza Burbę, która należała do
jego zmarłej i bezdzietnej żony Doroty, a siostry Hanusowicza, i która zapisała te dobra
swojemu mężowi. Chodzi o trzecią część tych dóbr. W 1563 r. wspomniany Jan Janowicz Burba kupił „dworec” Goniprowski w majętności Pokrożonty we włości kroskiej.
W 1570 r. tenże, jako ciwun gondyński, kupił „dworec” Pokrożoncki w Goniprowie we
włości kroskiej. Tenże w 1576 r. zamienił się dobrami z Malcherem Szemetem: za ma
jętność Goniprowo dostał Kreżołowki „w kurlandskoj obłasti” [przesada, było to po
granicze Litwy z Kurlandią, chodzi o późniejsze Greże], nad rzekami Wentą, Wardawą, Wodokstą i Luszą. W 1584 r. posiadał majętność Niegirby [we włości korklańskiej].
Wreszcie w 1586 r. spisał testament, w którym zapisał żonie Katerinie Gawryłownie
majętność Powondenie we włości korklańskiej.
W 1572 r. Wojtiech Janowicz Burba darował swemu bratu Janowi [zob. wyżej] część
dziedzictwa ojcowskiego, czyli część jeziora Błudo i majętności Powondenie [we włości
korklańskiej, nie powondeńskiej]. W 1577 r. obaj bracia podzielili się „rodowym” mająt
kiem Korklany we włości powondeńskiej nad jeziorem Błudo. W roku następnym Woj
tiech sprzedał bratu Janowi: pasznię i pustosz, należącą do dworu w Łubach we włości
telszewskiej oraz służbę ludzi Bordi we włości potumszewskiej. Z 1544 r. [czy nie błąd?]
ma pochodzić wzmianka o sprzedaży przezeń części jeziora Błuda. W 1581 r. sprzedał
grunt Wyżgowdyszki we włości korklańskiej. Tenże w 1584 r. sprzedał majętność KorDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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klany we włości korklańskiej Katerinie Hryhorownie Burbie, swojej „niewiestkie” [bra
towe] lub synowej].
W 1575 r. Wojtiech Janowicz Burba darował synowi Jezofowi majętność Powondenie [pewnie we włości korklańskiej] za jego „szczególne zasługi wojenne”. Z niedatowanego testamentu, pewnie z 1593 r., Kateriny Hryhorewny Wojniatowny Jezofowej Burbinej wynika, że darowała ona mężowi Józefowi i dzieciom następujące dobra: Pojury
we włości pojurskiej i Powondenie w szawdowskiej. Synem owego Józefa był Jan Jezofowicz [Wojtiechowicz] Burba, żonaty z HalenąJakubownąMotowicz, która w 1599 r.
skwitowała swojego brata z otrzymania „pridannogo” [posagu]. Ten ostatni w 1598 r.
sprzedał majętność Promiadiewo we włości rosieńskiej.
Bratem Józefa (Jezofa) był Krzysztof (Krisztof) Wojciechowicz Janowicz Burba,
właściciel majętności Poszyle [najpewniej we włości korszewskiej] w 1590 r., a ich matką
była Halena Pietrowna Wojtiechowna Janowna Burbina Limdowicza, czyli pochodząca
z rodu Limdowiczów i żona Wojciecha Janowicza Burby.
W 1583 r. Mikołaj [Janowicz] Burba, dworzanin królewski, otrzymał od żony Do
roty [Adamowny] Bielewiczowny [tj. Billewiczówny] majętność Żejmigołę we włości ejragolskiej i Szwintyny [w innym miejscu słuszniej: Poszwityn] w pow. upickim w woje
wództwie trockim oraz 400 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Kurkle w pow.
wiłkomierskim w województwie wileńskim. W 1584 r. podzielił się dworem Rubeżojtie we włości wieszwiańskiej z Andrejem Andrejewiczem Bielewiczem [tj. Billewiczem].
W 1585 r. sprzedał „dworec” Gojżowo we włości wilkiskiej, koło rzeki Łuzduny [tj.
Lazdona]. W 1587 r. kupił majętność Żemigoła we włości ejragolskiej. W 1590 r. sprze
dał wspomniane Rubeżojtie. Tenże (jako pisarz ziemski żmudzki) prawdopodobnie
w 1593 r. kupił część „otczyzny” Birogi we włości wilkiskiej, koło Niemna. W 1592 r.
wziął w zastaw sioło Szyliniki w dzierżawie [dobra hospodarskie] i włości rosieńskiej
oraz poddanego w uroczysku Promiadiewo w tejże włości. W tym roku dokonał za
miany gruntów: za 2 sianożęci w Pokopurniach [we włości rosieńskiej] otrzymał ziemię
Birialiszki w tej włości, nad Dubissą. Jeszcze w tym roku zamienił wspomnianą ziemię
na część paszni dwornej w majętności Żymigoła [tj. Żemigoła] we włości ejragolskiej
i dokonał tam dalszych zakupów. W 1593 r. wziął w zastaw grunty majętności Rosień
skiej w tej włości, nad rzeczką Knabą oraz otrzymał połowę majętności Poszuszwy [we
włości jaswońskiej] od Zofii Poszuszwieńskiej. Wtedy zamienił również niektóre grun
ty w majętności Żymigoła na inne nad rzeczką Lapenupis, gdzie zakupił jeszcze sianożęć; chodzi o rejon nad Dubissą. Zamienił się jeszcze w sposób następujący: za 4 niwy
w Żemigole dostał tyleż w Lichtianach [tj. Lichcianach we włości jaswońskiej]. Znów
w 1594 r. kupił majętność Żemigołę. W 1595 r. wziął w zastaw służbę ludzi w Łupszejniach i Lichtianach oraz kupił pół placu w mieście Rosienie. W tym roku wziął również
w zastaw połowę służby ludzi w Kiejanach we włości ejragolskiej i kupił majętność Żymigołę. W 1596 r. kupił obręb w Kniabach [Knaby we włości rosieńskiej] i sprzedał
część służby ludzi w Gawszynach we włości potumszewskiej i pustosze w majętności
Powondenie. W iatach 1596—1599 i ponownie w 1600 r. miał w zastawie majętność Bilewicze we włości rosieńskiej. W 1597 r. kupił część „dworca” Kiejany, należącego do
majętności Ugiany. Oddał również w arendę majętność Łowkowo we włości rosieńskiej,
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nad rzeką Iszliną. Znów w 1598 r. kupił część „dworca” Kiejany oraz niwę i sianożęć
Popowsie we włości wilkiskiej, nad Niemnem i ruczajem Powsi. Osobno kupił „otczyznę” w polu Gojżowo we włości wilkiskiej. Wziął również w zastaw grunt Knaby.
W tymże 1598 r. kupił grunty i sianożęci w majętności Dowczany we włości wilkiskiej,
po obu stronach Niemna. W roku następnym wziął w zastaw służby ludzi w majętności
Ugiany [we włości ejragolskiej], nad Dubissą i kupił grunty majętności Dowiany [czy nie
Dowczany?] we włości wilkiskiej, nad rzeką Nowdup. Nabył też „otczyznę” Staroje Sieliszcze w polu Gojżowskim w tejże włości, nad rzeką Niewdup oraz majętność w Liudkowiczach [w innym miejscu: Liutkiewiczy] w polu Begraby we włości rosieńskiej. W tej
ostatniej czynił zakupy jeszcze w 1600 r. W tymże roku zamienił się gruntami: za część
majętności Żemigolskiej otrzymał część Podubiskiej. Kupił też różne grunty nad rzeką
Łopienupia [Lapienupia we włości ejragolskiej] i majętność Gojżowo we włości wilki
skiej. Również w 1600 r. sprzedał swojej żonie Barbarie Bałtromiejewnie Lewonownie
majętność Powondenie we włości korłdańskiej i kupił majętność Liutkajtie we włości
rosieńskiej oraz sioło Poszyle we włości ejragolskiej. Sprzedał też sioło Niegirbie, na
leżące do majętności Powondeńskiej i kupił majętność Dowczany we włości wilkiskiej.
Był kalwinem, w 1592 r. był dozorcą zboru w Szydłowie.
W 1585 r. Stanisław Janowicz Burba wszedł w posiadanie dwóch majętności: Mostajtie nad jeziorem Porszem [tj. Parszas] i Lemby we włości pojurskiej. Tenże w roku
następnym z żoną Zofią Martinowną Wojtkiewicz kupił część majętności Lembowo we
włości pojurskiej. W 1591 r. kupił część majętności Podojnie we włości powondeńskiej,
nad jeziorem Porszem. Znów w 1595 r. kupił „dworec” Obszruje we włości berżańskiej, a w 1597 — ziemię Gudyszki w powondeńskiej. Testament jego żony z 1600 r.
traktował o zapisie dla niego obu majętności: Mostojtie i Lembo [Lemby], o których
była już mowa.
W 1586 r. Michał Janowicz Burba sprzedał „dworec” Poszwitynie w pow. upickim
Malcherowi Giedroyciowi, biskupowi żmudzkiemu, i w ten sposób dobra Poszwityńskie stały się częścią dóbr stołowych biskupów żmudzkich [inwentarz z 1585 r. w: 1А].
W 1592 r. Dawid Janowicz Burba posiadał majętność Betygołę [we włości ejra
golskiej lub jaswońskiej]. Rok później jego żona Hanna Jan[owna] Tuhanowska (Tuganowska) zapisała mu swoje „pridannoje” [posag]. W 1598 r. z drugą żoną Anastazją
Krisztofowną sprzedał majętność Greżołowki we włości telszewskiej i kupił grunty Poberżeławkas we włości rosieńskiej. Jednocześnie sprzedał majętność Liali [tj. Lale] we
włości widuklewskiej i wziął w zastaw sioło Bratiki we włości wieszwiańskiej. Znów
w 1599 r. kupił majętność Podubisie we włości rosieńskiej, a w roku następnym — pod
danego w Giedwidach we włości jaswońskiej.
W niedatowanym dokumencie, pewnie z 1593 r., Malcher Janowicz Kurba [zamiast
Burba] z żoną Ewą Hryhorowną Bejnartowną zastawił majętność Liale [Lale] we wło
ści widuklewskiej. W tym czasie posiadał on najpewniej majętność Podubisie we włości
rosieńskiej i sprzedał ziemię Dowgodajtie w tej włości. W 1595 r. dysponował dobra
mi Łuby we włości telszewskiej. Wtedy żona darowała mu następujące dobra: Gawry
i Gawrele we włości telszewskiej, Gieczyszki w potumszewskiej, Liali w widuklewskiej,
Podubisie w rosieńskiej i Bernatowicze w Poniewieżu we włości wilkiskiej. W 1596 r.
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uczestniczył w podziale dóbr Bejnartowiczów jako mąż Ewy Hryhorowny Bejnartowicz: Bojan we włości wilkiskiej, Poszawszy w kroskiej i Użumedziów w widuklewskiej.
W 1598 r. kupił czwartą część majętności Łuby i Gawrele od swego brata Mikołaja.
W 1590 r. Katerina Gawryłowna Ostrejkowicz, żona Jana Janowicza Burby-Gierwida, po śmierci męża podzieliła się majątkiem z synami: Stanisławem, Malcherem.
Dawidem, Mikołajem i Salomonem. Chodzi o następujące dobra: Łuby i Gawrele we
włości telszewskiej (tu zachowała sobie dożywocie), Rady w pow. upickim, Narkiszki w pow. lidzkim i 20 służb „liudiej ruskich” w pow. rzeczyckim w siołach Meżyreczy
i Bołotie. W 1595 r. wymienieni Janowicze (5 braci) dokonali podziału dóbr: Powondenie, Łuby, Gowreli [tj. Gawrele], Betygoła i miasteczko Gryży [tj. Greże we włości tek
szewskiej]. Z nich Dawid dostał Betygołę i Greże [Griżułowki]. Szczegółowy podział
tych dóbr znajduje się w inwentarzach z 1596 r. [AWAK, T. 14; 1А].
W 1595 r. Bałtromiej Wencławowicz Burba pozwolił synowi Stanisławowi budo
wać się na placu majętności Towtuszeńskiej [tj. Tautusze] w Burbowiczach we włości
tendziagolskiej. W roku następnym Stanisław poczynił zakupy części majętności Towtuszy i Koleś Łowka. W 1599 r. ten ostatni darował żonie kniahini Marynie Lwownie
Borowskiej majętność Towtuszy w Burbowiczach we włości tendziagolskiej. W 1596 r.
wspomniany Bałtromiej Wencławowicz Burba sprzedał swoim braciom: Wojtiechowi i Jakubowi połowę majętności Koleś Ławka we włości tendziagolskiej. W roku na
stępnym Wencław Pietrowicz Burbicz sprzedał braciom: Bałtromiejowi i Sebestianowi
część wzmiankowanej majętności.
W 1598 r. Wojtiech Bałtromiejewicz Burba kupił majętność Towtuszy we włości
tendziagolskiej, do jeziora Proworszuja.
W 1600 r. Matiej Burba Tondiagolski z żoną Annąjurewną kupił majętność Rogowdy we włości pojurskiej, nad rzeką o tej nazwie.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. Burbowie mieszkali w 15 wło
ściach, szczególnie w telszewskiej (Gawrele, Gawry, Luby, Greże), korklańskiej (Powondenie, Niegirby, jezioro Błudo), ejragolskiej (Zemigoła, Poszuszwie, Kiejany, Ugiany, Betygoła), wilkiskiej (Gojżew, Dowczany), tendziagolskiej (Tautusze) i rosieńskiej
(Podubisie, Promiadziewo, Knaby, Lutkiewicze). Byli też we włościach: kroskiej (Goniprowo), potumszewskiej, pojurskiej (Lemby, Mostajcie), szawdowskiej, wieszwiańskiej
(Rubeżajcie), jaswońskiej (Lichciany), powondeńskiej (Podojnie), widuklewskiej (Lale)
iberżańskiej (Obszruje).
Interesująca jest konstatacja o dobrach rodowych i „otczyźnie” Wojciecha Janowi
cza Burby we włości korklańskiej: majętność Powodenie [nie we włości powondeńskiej]
i Korklany, jezioro Błudo, obecnie Gludas, nad którym znajdują się do dzisiaj Małe i Duże
Burbiszki (lit. Burbiśkiai) i grodzisko o tej nazwie (lit. Burbiśkiią piliakalnis) [Saviscevas,
s. 309]. Jest to najpewniej gniazdo tego rodu, szczególnie chodzi o wspomniane grodzi
sko położone na południe od jeziora Gludas, koło miasteczka Powondeń (lit. Pavandene).
W świetle wspomnianych akt rysują się chyba dwa rody, czy rodziny, Burbów,
w każdym razie brak jest łączności między nimi. Pierwszy ród nawiązywał do swego
przodka Gierwida, którego często dołączano do nazwiska. Ród ten jest dość dobrze
znany, choćby z ostatniego opracowania E. Saviscevasa. O samym protoplaście nic bliż
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szego nie wiadomo. Pierwszym pewnym przedstawicielem rodu był Jan Burba (pokole
nie I), ciwun korklański w 1515 r., który miał troje dzieci (II):
1. Jan, ciwun gondyński w 1556—1566, żonaty dwukrotnie: z Dorotą Adamkowicz Hanusewicz, bezdzietną i nieznaną z imienia i nazwiska, matką Jana (trzeci Jan
w rodzinie), wojskiego żmudzkiego w latach 1583—1586 (data testamentu) i ojca pię
ciu synów (IV): Stanisława, Malchera, Dawida, Mikołaja, pisarza ziemskiego żmudz
kiego i Salomona.
2. Wojciech, żonaty z Heleną Limdowicz [Saviscevas: Limbaite], z którą miał dwóch
synów (III): Józefa i Krzysztofa. Ten pierwszy ojcował Janowi (IV).
3. Krystyna, żona Piotra Adamkowicza Hanusowicza.
O ich dalszych losach będzie mowa niżej.
Z kolei drugi ród został zlokalizowany we włości tendziagolskiej, w dwóch majęt
nościach: Tautuszach i Koleś Ławkach. Ta pierwsza miejscowość jest łatwa do zlokali
zowania, chodzi bowiem o Tautusze (lit. Tautuśiai), wieś w gminie Szawlany (w XIX w.),
przy drodze z Rosieni do Grynkiszek. Z kolei Kolas Ławka miała leżeć nad rzeką Żabrą, tj. prawym dopływem Lukny, wpadającej do Dubissy [Slovar], W stosunku do Tautuszów jest to rejon bardziej na północ. Należy dodać, że wspomniane Burbowicze
w majętności Tautusze i sięgające do jeziora Proworszuja to późniejsze Burbiszki (lit.
Burbiśkiai) na północ od Tautuszy i południe od jeziora i bagna Pravirsulis (nazwa
współczesna), to dawne Prowirszulis (Prowirsza).
Mieszkających tu Burbów można przedstawić następująco. Przodkiem był Piotr
Burbicz, czyli syn Burby (pokolenie I i II), znany tylko z patronimika. Miał on trzech
synów (III): Wenclawa, Bałtromieja i Sebestiana. Bliżej wiadomo tylko o linii Wencława. Z popisu wojskowego z 1567 r. wiadomo o Janie Wencławowiczu (IV) we wło
ści tendziagolskiej. Ów Wencław miał jeszcze trzech innych synów (IV): Bartłomie
ja, Wojciecha i Jakuba. Z nich Bartłomiej miał syna Stanisława (V), który ożenił się
z kniahinią Borowską.
Należy jeszcze wspomnieć o Janie Matiejewiczu Burbiczu, mieszczaninie, który
sprzedał majętność Poniewiaską we włości wielońskiej Andrejowi Bielewiczowi [tj. Billewiczowi] w 1578 r. Jest to ciekawa informacja, która wskazuje raczej na związek wspo
mnianego mieszczanina ze szlachtą Burbami, spowinowaconymi przecież z Billewiczami [ODVCA, vyp. 1, s. 48-70, brak w indeksie].
Zupełnie niejasna jest sprawa Matieja Burby Tondiagolskiego, który w 1600 r.
kupił majętność we włości pojurskiej. Można jedynie przypuszczać, że był związany
z włością tendziagolską i mieszkającymi tam Burbami i stąd ten dodatek do nazwiska
— Tondiagolski.
Z uwag szczegółowych warto zwrócić na aktywność gospodarczą Mikołaja Bur
by, pisarza ziemskiego żmudzkiego, która wydaje się imponująca w latach 1583—1600.
Być może, jest on identyczny z Mikołajem Burbą ze Żmudzi, który używał herbu Wę
żyk [Rimśa].
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano trzech Burbów: Dawida w pow rosieńskim, Józefa w widuklewskim (ci dwaj zostali zastąpieni przez powinowatych z tytułu
opieki) oraz Mikołaja w tendziagolskim. Najpewniej Dawid był synem Jana, a Józef
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

312

BURBA

synem Wojciecha i byli znani z akt żmudzkich XVI w. Z kolei Mikołaja należy łączyć
z Burbami tendziagolskimi, nie notowano go w źródłach XVI w.
W 1637 r. Andrzej Dawidowicz Burba sprzedał Janowi Mikołajewiczowi Skirmontowi „przykuplę” zwaną Jonajcie Kwiedwiszki i inne grunty, w tym sianożęć wspólną ze
szlachtą Dobkiewiczami w pow. rosieńskim [LVIA, F 1135—20—27]. Pewnie był synem
wspomnianego Dawida Janowicza Burby.
Mówiąc o późniejszych Burbach, trzeba wrócić do wspomnianego już Jana Ja
nowicza (III), wojskiego żmudzkiego i ojca pięciu synów (IV): Stanisława, Malchera,
Dawida, Mikołaja i Salomona. Pierwszy z nich ożenił się dwukrotnie: z Zofią Wojtkiewiczówną i kniahinią Maryną Borowską z którymi miał tylko córki, m.in. Annę
i Katarzynę [Butrimas]. W rzeczywistości córek tych było pięć: 1. Ewa, żona Jana
Krzysztofowicza Narbutta (2. voto). 2. Barbara Rozanowiczowa. 3. Magdalena Kow
nacka. 4. Anna Grymzyna. 5. Alszka Katarzyna, najpierw Skrzetuska, potem Pryzgintowa [MACB, F 37 nr 8299—8344, k. 356 (schemat genealogiczny)]. Malcher ożenił się
z Ewą Hrehorowną Bejnartowną z którą miał syna Kazimierza (V), o którym niżej.
Dawid ożenił się z Anną Tuhanowiczówną sąsiadką bo Tuhanowiczowie (zob.) mieli
dobra Powondeń, graniczące z dobrami Burbów. Miał on syna Andrzeja (V), o którym
była wyżej wzmianka. O Salomonie brak jest danych. Najbardziej znany z braci, czyli
Mikołaj [Gabriel] Janowicz, był pisarzem ziemskim żmudzkim. W 1603 r. kupił majęt
ność Poniemonie (Giełgudów) z zamkiem, ale nie zapłacił zań i zmarł w roku następ
nym \LietumspilyĄ. Spłodził on syna Stanisława (V) i miał trzech wnuków (VI): Miko
łaja, Marcina i Jana [Kojałowicz]. Dalej wiadomo o Mikołaju. Z 1655 r. zachowała się
kolejna wzmianka o Burbach, właścicielach majętności Gawrelskiej i używających przydomka Gerwid (Gorwid). Sam Mikołaj Burba już nie żył, a jego żona Izabella z Płocharskich, wdowa, została oskarżona o czary. Zostawił po sobie sześcioro dzieci (VII):
Malchera, Władysława, Jana, Katarzynę, Leonorę i Joannę. Ich opiekunem był bliski
krewny Kazimierz Malcherowicz Burba Gorwid [Raganą teismaĄ. Wymieniony wyżej
Mikołaj byl wnukiem Mikołaja, pisarza ziemskiego żmudzkiego, a jego dzieci, jako nie
letnie, były pod opieką Kazimierza Malcherowicza, czyli ich dziada stryjecznego (tj.
brata stryjecznego dziada Stanisława).
W 1655 r. Izabella Pawłówna Płocharska Mikołajowa Burbina uczyniła zapis
1000 kop groszy litewskich (zapisanych na majętności Gawry) i ruchomości na rzecz Jana
Karola Alswerusa Dymlera, chcąc mu „za tę uczynność dogodzić” [LNB, F 130—727].
W taryfie 1667 r. spisano 10 rodzin, pomijając zakonnicę Burbiankę, mieszkają
cych głównie w dwóch powiatach: ejragolskim (4: Podubisie, Leszcze) i tendziagolskim
(3: Burbiszki). W pozostałych powiatach mieszkali pojedynczo: w telszewskim (Gaura), kroskim i rosieńskim. Była to szlachta stosunkowo zamożna: większość miała pod
danych, ale najczęściej były to pojedyncze dymy chłopskie. Zaledwie trzy osoby miały
więcej poddanych: odpowiednio 2 ,4 i 23 (Gaura w pow. telszewskim) dymy. Ten ostatni
przypadek kwalifikuje się do zamożnej szlachty.
W taryfie z 1690 r. spisano mniej, bo 6 rodzin. Każda z nich mieszkała w innym
powiecie, głównie w centrum Żmudzi. Zwraca uwagę, że tylko jeden szlachcic nie miał
poddanych, co na Żmudzi należało do rzadkości. Wszyscy pozostali posiadali przynaj
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mniej jednego poddanego (3), a na ogół więcej: od trzech do pięciu. Najbogatszy z nich
plasował się już w gronie średniozamożnej szlachty.
Można trochę powiedzieć o Burbach w pow. tendziagolskim, gdzie mieli niewiel
kie dobra Burbiszki. Pisano o nich wyżej, bo są informacje o nich w aktach ziemskich
żmudzkich XVI w. Potem Burbowie ci mieszkali w pow. tendziagolskim w 1621 r. —
Mikołaj wystawił konia z „uczestnikami”. Później w Burbiszkach był Wojciech, który
w 1643 r. wysiał swoich dwóch synów: Stanisława i Kazimierza do Akademii Wileńskiej.
W sumie miał on pięciu synów, z nich najbardziej znany to Marcin. Został on księdzem
i „zrobił niemałą karierę w tej dziedzinie”: w 1650 r. był plebanem jaswońskim i dzieka
nem wierzbołowskim. Popierał on swoich braci i krewnych. Sam Wojciech Burba zmarł
w 1649 r., data testamentu. Z dobrami tymi łączy się jeszcze Piotra Burbę, który w te
stamencie z 1658 r. zażądał, by jego grzeszne ciało pochowano w kościele bernardynów
w Cytowianach oraz Jana Burbę, który spisał testament w 1650 r. [VaisvilaJ.
W sumie słuszna jest opinia, że była to „na Żmudzi i w pow. grodzieńskim stara fa
milia” [Uruski]. W herbarzach na ogół niewiele o nich pisano. Z nowych faktów: Piotr
był elektorem króla polskiego Jana Kazimierza w 1648 r. z tej krainy. Był to jedyny elek
tor żmudzki w tej rodzinie.
Była to rodzina nie tylko dość zamożna, ale i utytułowana. Piastowali oni następują
ce urzędy i godności żmudzkie, oprócz wymienionych już: ciwuna korklańskiego (Jan I),
gondyńskiego (Jan II), pisarza ziemskiego (Mikołaj Janowicz) i wojskiego (JanJanowicz)
w XVI w. Ciekawe, że XVII w. nie był szczęśliwy dla Burbów. Po dłuższej przerwie po
jawili się dopiero w XVIII w , obejmując lokalne urzędy i występując jako deputaci do
Trybunału Głównego. Najpierw był Władysław, cześnik żmudzki w 1717 r. Z kolei An
toni był skarbnikiem w latach 1746—1765, strażnikiem w 1765—1778 i sędzią grodzkim
telszewskim w 1775—1781. Wątpliwe, by był tożsamy z Antonim, miecznikiem szawelskim w 1794 r. oraz marszałkiem pow. szawelskiego i kawalerem maltańskim, zmarłym
w Dreźnie w 1825 r. i pochowanym w Cytowianach [Boniecki]. Kolejny to Jan Włady
sław, który był mostowniczym w 1764 r., miecznikiem w latach 1765—1771 oraz straż
nikiem w 1784—1786 i sędzią grodzkim repartycji rosieńskiej w 1784—1790, by wreszcie
w 1792 r. awansować na podkomorzego szawelskiego. Żył w latach 1713-1817 [pierw
sza data jest nieprawdopodobna], miał żonę Anielę z Jagminów i syna Antoniego, po
chowanych przy kościele w Cytowianach. Jego synowcem był Jan, na którego scedował
strażnikostwo (1787—1792). W 1794 r. wymienia się jeszcze dwóch Burbów: Jerzego, bu
downiczego szawelskiego i Kazimierza, wojskiego szawelskiego. Na Żmudzi mieszkał
też (przynajmniej w 1718 r.) Hieronim Franciszek Janowicz Burba, żonaty z Klarą Druwówną, który był podczaszym trockim w latach 1711—1731, kiedy zmarł [Raganą teismai].
Tu trzeba wymienić Aleksandra (1800—1877), syna Antoniego i Anny Rymgayło
[Szczepański: Rympajło?]. Ojciec miał być właścicielem Anton owa (?) w parafii Kielmy
w pow. rosieńskim i sędzią granicznym szawelskim JPSBJ. Informacja ta jest wątpliwa,
szczególnie jeśli chodzi o miejsce urodzenia. Jedyne Antonowo Połukaj, które należało
do Burbów, leżało w pow szawelskim w gminie Szawkiany [SGJ. Nie było również Antonowa we wspomnianej parafii. Z kolei ojcem był zapewne wspomniany wyżej Anto
ni, sędzia grodzki telszewski. Sam Aleksander jest osobą dość dobrze znaną: absolwent
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

314

BURBA

medycyny na Uniwersytecie Wileńskim w 1824 r., uczestnik powstania listopadowego
w 1831 r. jako lekarz wojskowy i kawaler Orderu Virtuti Militari, emigrant polityczny
we Francji, bibliotekarz w Bibliotece Batignolskiej w Paryżu, ostatnie lata życia spędził
w biedzie w Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu [PSB; Szarejko; Szczepański].
Do tego zestawienia należy dołączyć deputatów do Trybunału Głównego, najczę
ściej znanych, bo piastujących różne urzędy: Mikołaja w 1589 r., Antoniego w latach
1765—1766, Jana w 1792, Jana Władysława w 1773—1774,1782—1783 i 1787—1788 i Ka
zimierza w 1790—1791.
W 1696 r. Kazimierz Burba pokazał się jako gorliwy katolik i spalił kościół kalwiń
ski w Krasnogaliszkach (XIX w.: Krasnogaliszki Czeproczyszki) w późniejszym pow.
szawelskim w gminie Podubiś (3 wiorsty odeń). Z kolei Władysław z taryfy 1690 r. jest
zapewne identyczny z Władysławem, który był podstolim inflanckim w 1697 r. i elekto
rem króla Augusta II, jednak z woj. trockiego, a nie ze Żmudzi. Ze Żmudzią nie moż
na chyba związać Eustachego Jana Burby, który doszedł do najwyższego urzędu, czyli
pisarza skarbowego litewskiego w latach 1706—1715, kiedy zmarł. Był on kolejno: pod
stolim mozyrskim w 1689 (godność tytularna), wojskim trockim (1699—1703), i surogatorem grodzkim trockim w 1706 r. Należy go łączyć z pow. trockim.
Burbowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach
1848-1849.
Dysponujemy genealogią rodziny w języku litewskim pt. Bajoni Burbą penealogijos
schema (XI 7—XX a.), rzekomo herbu „Odinec” [chodzi o Odyniec]. Przywrócono hi
storyczne nazwy miejscowości i osobowe, zgodnie z językiem urzędowym Wielkiego
Księstwa Litewskiego, czyli polskim, przenosząc do nawiasu współczesne nazwy oso
bowe litewskie. Prekursorem rodziny został Jan (Jonas; pokolenie Г), mający dwór Burbiszki w połowie XVI w. Prawdopodobnie chodzi o Burbiszki we włości tendziagolskiej
[tam notowano ich w obu taryfach XVII w.], ale nie można wykluczyć, że chodzi o Bur
biszki we włości korklańskiej, gdzie mieszkali Burbowie w XVI w. i była mowa o ich
ojcowiźnie. Po sobie zostawił dwóch synów (II): Jana, właściciela Goniprowa [w pow.
kroskim, nie w korszewskim] w 1575 r. i Wojciecha (Vaitekusa), właściciela Burbiszek,
Poszyła [pewnie we włości korszewskiej] i Korklan [w korklańskiej] w tymże roku. Linię
rodziny prowadził dalej Wojciech jako ojciec dwóch synów (III): Krzysztofa (Kristupasa), brak danych o nim i Józefa (Juozasa), właściciela Korklan w 1584 r. Ożenił się z Ka
tarzyną Wojszwiłowna (Kotryna Vaisvilaite), która wydała na świat syna Jana (IV). Był
on właścicielem Pławgin [we włości rosieńskiej], Burbiszek, Goniprowa i „Gebśiśkiai”.
Ta ostatnia miejscowość jest niejasna. Dla uproszczenia nazwę ją Gabszyszki o niezna
nej przynależności powiatowej: notowano Gabsze pod samymi Rosieniami oraz Gab
szyszki w gminie Erżwiłek w odległości 30 wiorst od Rosieni [SG]. Wracając do Jana
z pokolenia IV należy dodać, że po sobie zostawił on dwóch synów (V): Jerzego (Jurgisa), skądinąd nieznanego i Stanisława (Stanislovasa), właściciela Pławgin w 1682 r. Ten
ostatni kontynuował linię rodziny jako ojciec Stanisława (VI) i dziad Piotra (Petrasa;
VII), właściciela Pławgin, Goniprowa i Gabszyszek w 1751 r. Ten ostatni ożenił się z Ju
dytą Rodowiczówną (judita Radaviciüte), z którą wydał na świat pięcioro dzieci (VIII):
Stanisława, który sprzedał swoją część dóbr i przeszedł do pow. upickiego; Franciszka
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(Pranasa), Jakuba (Jokübasa), Jerzego i Agatę (Agota), żonę Kaweckiego (Kaveckiene).
Wspomniany Stanisław spłodził pięcioro dzieci (IX): Józefa (ur. 1727), właściciela Burbiszek w 1788 r., ożenionego z Weroniką [braknazwiska; Veronika]; Franciszka, Marcina
(Martynasa), Wawrzyńca (Laurynas), właściciela Paliszek w pow. zawilejskim w 1812 r.
[pomijam jego potomstwo] i Kazimierza, właściciela Poszyła i Burbiszek na Żmudzi.
Dalej poprowadzono linię Józefa, ojca sześciu synów (X): Benedykta (Benediktasa,
ur. 1760), Macieja (Motiejusa, ur. 1780), Jana (ur. 1782), Ignacego (Ignotasa, ur. 1788), bez
potomnego, Adama (Adomasa, ur 1790) i Onufrego (Anufrasa, ur. 1791). Z wymienio
nych Benedykt spłodził trzech synów (XI): Wincentego (Vincentasa), Józefa Augustyna
(Juozasa Augustinusa, ur. 1803) i Bartłomieja (Baltramiejusa, ur. 1816). Z nich potomstwo
miał tylko Józef Augustyn, ojciec dwóch synów (XII): Benedykta (ur. 1835) i Antoniego
(Antanasa, ur. 1838). Ten pierwszy wydał na świat Wiktoryna (Viktorinasa, ur. 1879;XIII).
Jego brat Maciej (X) spłodził trzech synów (XI): Stanisława (ur. 1811), Bartłomieja
(ur. 1820) i Marcina (ur. 1824), nie wiadomo o ich potomstwie. Z kolei jego brat Jan (X)
ojcował czterem synom (XI): Józefowi Franciszkowi (ur. 1806), Augustynowi (ur. 1809),
Ludwikowi (Liudvikasowi, ur. 1816) i Ignacemu (ur. 1818). Z nich Józef Franciszek wy
dał na świat syna Antoniego (ur. 1840; XII), ojca czworga dzieci (XIII): Wincentego
(ur. 1863), Józefa (ur. 1866), Elżbiety (Elżbieta; ur. 1876) i Anny (Ona;ur. 1878).
Ostatni z braci to Adam (X), który w małżeństwie z Elżbietą Pietraszewiczówną
(Petraseviciüte lub Petraśunaite) spłodził czworo dzieci (XI): Jerzego (ur. 1824), Win
centego (ur. 1825), Marcina (ur. 1827) i Annę (ur. 1829). Z wymienionych Jerzy zosta
wił po sobie również czworo dzieci (XII): Jana (ur. 1859), Piotra (1862—1907), Józefa
(ur. 1864) i Jozafata (Juozapata; ur. 1866). Spośród nich Piotr ojcował synowi Janowi
(1890-1964), ożenionemu z Martą (Mortą) Wojdołowską (Voidolovską) czy może jed
nak Woydyłowską?
Wspomniany schemat genealogiczny wymaga komentarza. Po pierwsze, nie wia
domo, czy Burbowie poczynając od pokolenia IX rzeczywiście mieszkali na Żmudzi,
wzmianka o Burbiszkach o niczym nie przesądza. Po drugie i najważniejsze, pominięto
tu chyba najbardziej znanych na Żmudzi Burbów z XIX w., czyli linię Kazimierza, któ
rego ledwie wzmiankowano w pokoleniu IX. Prawdopodobnie był on ojcem Kleofasa
(Kletego) Burby, marszałka szlachty pow. upickiego w latach 1834—1842 i guberni ko
wieńskiej w 1849—1852, właściciela pięknej rezydencji pańskiej Belweder nad Niemnem,
niedaleko od ujścia Dubissy do tej rzeki. Jest to budynek w stylu willii włoskiej. W cza
sie powstania 1863 r. Klety Burba był podejrzewany o sprzyjanie powstańcom. Ożenił
się dwukrotnie: z Adolfiną Przeciszewską i z Teodorą Chlewińską, z którymi wydał na
świat czworo [Aftanazy] czy pięcioro dzieci: Annę, żonę Pawła Puzyny; Michalinę, żonę
Jerzego Walewskiego; Marcelinę; Antoniego i Andrzeja. Na początku XX w. tutejsi Bur
bowie wymarli, a Belweder odzidziczyli Puzynowie [Aftanazy; Semaśkaite].
Jest możliwość, że wspomniany w pokoleniu VIII Jerzy Burba jest tożsamy z Je
rzym Burbą z Kłajszów z początku XIX w.Ten ostatni byl rejentem grodzkim żmudzkim, ożenionym z Klarą Godlewską, strażnikównąupieką [córka Rocha Godlewskiego].
Do uwłaszczenia z 2. połowy XIX w. dobra te liczyły do 100 włók ziemi. Po Jerzym
dobra Kłajsze przejęli jego synowie: Telesfor, szambelan cesarski i prezydent sądu pow.
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szawelskiego i Wieńczysław (Wiaczesław). Po Telesforze dobra te spadły na jego syna
Heliodora, właściciela Ryngowian oraz wspomnianego wyżej Wieńczysława [SG]. Ów
Heliodor miał trzech braci: Ferdynanda, Wacława i Eugeniusza. Jego córką, była Marta
Burbianka (1898—1973), nauczyciel akademicki, doktor filozofii i profesor Uniwersyte
tu Wrocławskiego. Była działaczką polską, na Litwie międzywojennej. W 1946 r. została
repatriowana do nowej Polski, osiadła we Wrocławiu, gdzie zmarła [Jackiewicz].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 14, s. 547-551, T. 24, s. 71-72; Deputaci, T. 1, s. 77, T. 2 s. 284, 398, 317, 355, 376,
388; IA, k. 253—255 (inwentarz z 1585 r), 409-416 (1596 r.); Kojałowicz, Compendium, s. 188; LNB, F 130—
727, k. 84-85; LVIA, F 1135-20-27, k. 192v; MACB, F 37 nr 8299-8344, k. 356 (schemat genealogiczny);
ODVCA, vyp. 1, s. 6-88 i 89, 7-103, 8-107, 17-272, 25-10 i 11, 26-od 17 do 21, 48-70 (brak w indeksie),
66-77, 89-35, 90-39, 109-62, 122-306, 141-230, 144-302, 145-322, 150-412 i 422, 160-152, 167-264,
179-3, 186-105, 194—15;vyp. 2, s. 17-26, 18-37, 21-94, 96-158, 131^442, 180-317 i 330, 185-401; vyp. 3,
s. 2-16, 6-62, 10-127, 15-184, 20-22, 41-71, 45-136, 48-177, 68-7, 74-104, 88-316, 91-22, 93-55, 96ЮЗ, 97-106, 102-59, 119-342,122-395, 123-3, 135-205, 140-286; 131-139; vyp. 4, к. 9-64, 39-299, 4 0 312, 54-418, 56-420, 58-22 i 23, 59-31, 82-188, 110-7, 161-177, 162-179, 180-50, 186-102, 188-118,
193-156,202-226,223-151,23A-244,286-116,298-62, 308-142, vyp. 5, к. 32-237,51-378 i 379 i 382,56416 i 418, 66-498, 68-517, 71-16 i 18, 78-49,83-113, 94-192,102-260,103-269,118-384,141-156,159—
292, 163-, 170-381, 176^424, 181^463, 20A 42, 207-47, 213-95 i 101, 214-108, 215-111 i 112, 218-133,
219-140, 226-199, 230-219, 235^45, 241-96, 242-98, 250-158, 252-177, 257-210 i 212, 260-236, 262253, 272-321, 273-327 i 329; Popis 1567 r., kol. 1259, 1297; Ragami tósmai, s. 258,270, 331; SG, T. 4, s. 173—
174: Kłajsze, T. 15, cz. 1, s. 42 (nr 20): Antonowo Połukaj, 481: Gabszyszki; Slovar, s. 140: Koleś Ławkę;
Utyydnicy centralni i dygnitarze, s. 118, nr 836; Urzędnicy inflanccy, s. 150, nr 1558; Urzędnicy: woj. trocke, s. 168
nr 894, s. 224 nr 1404, s. 233 nr 1464, s. 224; Urzędnicy żmudzcy, nr 283, 557, 806, 833, 917, 1126, 1134,
1138, 1235, 1363, 1366, 1367,1402, 1452, 1461, 1467, 1477. L i t e r a t u r a : Aftanazy,T. 3, s. 181-184: Bel
weder; Boniecki, T. 2, s. 251—252; A. Butrimas, Pavandenes dvaras, „Zemaićip praeitis”, T. 1, s. 185—186; Ciecha
nowicz, Kody, T. 2, s. 166; Elektorzy 1648 r.; Jackiewicz, Polacy, s. 44-4-5; Uetuvospilys, s. 203; LPŻ, T. 1, s. 353:
Burba; PSB, T. 3, s. 136: Burba Aleksander; Rimśa, Pieayä , s. 450; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 308—309,
386 (drzewo genealogiczne); Semaśkaite, s. 99: Belvederis; Skłodowski, s. 295; Śliwowska, Syberia, s. 155; Uruski, T. 2, s. 84; Vaisvila, s. 162,224, 245; Valancius, s. 385. Internet: Bajoru Burbygenealogjos schema fAT 7- XX a.).
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Burcetvicp Stanislaw Piotrowicz z L,/ibortów dym 1 szlachecki wpow. pojurskim Burcenic-p Damd na miejscu
Andryeja Piotrowicza Burcewicpa ZAuboidów dym 1 szlachecki wpow. pojurskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia albo polskiego (Burczak, Burczyk), albo ruskie
go (Bure, Burców) [LPŻ; Abramowicz, Citko, DacewiczJ. Może to być odmiana grochu
(Burczak) lub nawiązanie do czasownika „burczeć”, „burczyć”, czyli „łajać”, „strofować”
itp. (Burczyk). A może jest to oboczność imienia Bartłomiej — Bure, znana w źródłach
w XVI w.? [Tichoniuk]. Nie można też wykluczyć pochodzenia odmiejscowego. W aktach
ziemskich żmudzkich XVI w. notowano bowiem miejscowości typu Burcze i Burczyszki
w polu Lakowskim, Żemigolskim we włości rosieńskiej i w majętności Pożobry na po
graniczu rosieńsko—tendziagolskim. Chodzi o obszar na wschód od Rosieni, nad Dubissą,
gdzie leży Żemigoła, a w przeszłości był Laków. Jedynie Pożabry leżą z dala od Dubissy,
bo na wschód od Szydłowa. Gdzieś tam należy szukać gniazda tego rodu.
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Zwraca uwagę trójczlonowa forma nazwiska: Burcewicz Tyt Pogiński. Ta ostatnia
jest pochodzenia odmiejscowego, od miejscowości Pogi i najpóźniejsza. Z kolei Tyt (Tit)
to pewnie przydawka pochodzeniowa, wskazująca na protoplastę rodu.
Rodzina jest nieznana w polskich herbarzach. Teoretycznie może chodzić o Barcewiczów (zob.). Niemniej jednak Burcewiczów notowano w źródłach. W popisie woj
skowym 1567 r. zanotowano bowiem Lawryna Burczajtisa, bojara we włości rosieńskiej.
Nieliczne wzmianki o tym rodzie są również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1592 r. Szczefan Burcewicz Pacowicz i Michał Jakubowicz zamienili się gruntami:
oddali grunty Babelias i Pokalni we włości korklańskiej, za które otrzymali niwę Kurmia
Lawkas, należącą do majętności Pogiewskiej w tej włości, nad rzeką Krożontą. Znów
w 1595 r. obaj kupili grunty w majętności Pogi [we włości korklańskiej].
W 1675 r. testament spisał Stanislaw Piotrowicz Burcewicz. Małżonka Anna Sebestianowna Senkiewiczowna miała go pochować „w mogiłach albo przy kościele chwejdańskim” Posiadał imienicze w polu Luborty w pow. pojurskim: trzeciznę na tych
dobrach zapisał żonie z trzema córkami: Katarzyną, Zuzanną i Magdaleną i synem Pio
trem, a resztę córkom z pierwszego małżeństwa z Annąjakubowiczowną Awzbykowiczowną Stanisławową Burcewiczową, czyli: Reginą, żoną Stanisława Szwendera oraz
dwoma pannami: Justyną i Ewą. W razie dojścia do pełnoletności wszystko miał prze
jąć wspomniany syn Piotr, z warunkiem zapłacenia po 50 kop groszy posagu dla swoich
sióstr [VUB, F 7—ZP 26]. Tak więc można odnotować 3 pokolenia tej rodziny: 1. Piotr,
znany z patronimika. 2. Stanisław (testament z 1675 r.). 3. Piotr.
Dane o Burcewiczach Pogińskich z obu taryf przeniesiono do Pogińskich (zob.).
W tej sytuacji Burcewiczów notowano tylko w taryfie 1667 r., gdzie spisano 2 rodzi
ny mieszkające w pow. pojurskim. Żadna z nich nie miała poddanych. Była to zatem
szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 3, s. 29—152, 47—164; vyp. 4, k. 4—25; Popis 1567 r., kol. 1326; Slovar, s. 32:
Burći, Burćiśki; VUB, F 7—ŻP 26, nr 8 (1675 r). L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 46;
LPŻ, T. 1, s. 354: Burcejavas, Burćius; Tichoniuk, s. 74—75: Bartłomiej.

BURNECKI ZOB. BURNICKI

BURNEYKO (BURNEJKO, BURNIEYKO)
H. GRYF
T a r y f a

16 67

r o k u

Burneyko Adam Kasperowicp na którego miejscu postał spisany ]an Luniewicp p Bumjków dym 1 spłachet
ki w pow. medyngiańskim
Burneyko Dawid i Kapimie/p. SpołtmirMichałJanowicp na miejscu rodpica swego Jana Wojciechowicpa Społtmira p Drabukspt Bolukde i na miejscu Dawida i Kapimierpa Bumieyków dym 1 splachecki wpow. powondeńskim
Burneyko Dawid kuplą mając od Jerpe\go\ Skretuskiego p Cpepajciów poddanego jednego, dym 1poddański
wpow. pojurskim
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BURNEYKO (BURNEJKO, BURNIEYKO)

Bum y ko Damd Lawrynowic£ z Ugian szlachecki dym 1 wpow. ejragolskim
Вurny ko Dawid na miejscu Sebestianowicpa [F 11—1—752: Sebestiana] Bum y ki pBumejków dym 1 szla
checki wpow. medyngiańskim
Вurny ko Jerzy na miejscu Piotra Bum y ki pEjdynik dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
Bum y ko Kapimierz Aleksandrowicz na miejscu którego zpstał spisany Bałtromiej Dawidonicz Wambut
ZBumejków dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
Bum y ko Lawryn Jakubowicz na miejscu rodzica Jakuba Kasperowicpa B um y ki z Bumejków dym 1 szla
checki wpow. medyngiańskim
B um y ko Matiasz na miejscu którego zpstał spisany Adam Macpuk z Bumejków dym 1 szlachecki w pow.
medyngiańskim
B um y ko Stanisław na miejscu Hrehorego B um y ki rodpica z Bumejków dym 1 szlachecki w pow. medyn
giańskim
Bumieyko Stanisław na miejscu Aleksandra Lachowicza antecessora swego z okoliy Bordpiów szlachecki dym
1 wpow. potumszęwskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

B um y ko Adam na miejscu rodpica z bratem i pprpykupli okoliy Cpapkajciów w pow. pojurskim dym poddański 1
Bumeyko Dawid na miejscu Sebestiana [Bumeyki?] p Bumejków wpow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
Bumeyko Franaspek postawił Malcherowi Spukspcie dobra Burnejki wpow. medyngiańskim dympoddański 1
Bumeyko Hrehory z Bel wpow. twerskim dym splachecki 1
Bumeyko Jan na miejscu ojca p Bumejków w pow. medyngiańskim [dym] poddański 1
Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego i wiąże się z litewskim buma,
czyli rodzaj zioła. Niejasny jest związek z białoruskim nazwiskiem Burnejka o podob
nym znaczeniu [LPŻ]. Inaczej sądził Z. Zinkevicius, zob: Burniewicz.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1528 r., kiedy zanotowano bojara
Stanisława Burnejkowicza we włości ejragolskiej. Dość rzadko wspominały o nich akta
ziemskie żmudzkie XVI w. W 1577 r. Mikołaj Stanisławowicz Burniekowicz, pewnie
syn bojara wymienionego w 1528 r., sprzedał połowę ziemi Burczyszki i Giedczyszki
w polu Żymigolskim we włości ejragolskiej. W 1599 r. Lawryn Stanisławowicz Burnejko, pewnie jego brat, z żoną Alżbietąjurewną Raczewiczowną sprzedał część majętno
ści Ugiany we włości ejragolskiej.
W 1594 r. Kasper Pietrowicz Burnejko kupił część ziemi Giedczajtyszki w Kiszkienach we włości medyngiańskiej, nad rzeką Minią. W tym samym roku i miejscu poczynił
zakup ziemi Tomasz Janowicz Burnejko.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Burneyków tylko
w dwóch włościach: ejragolskiej i medyngiańskiej. Nie można ustalić bliższych związ
ków między nimi. Burneykowie ejragolscy to zapewne: 1. Burnejko. 2. Stanisław (1528 r.).
3. Mikołaj i Lawryn Stanisławowicze.
O bojarach medyngiańskich: Piętrzę Damejkojtiu i jego bracie Janku Burnejko
wspomniano przy odmianie gruntów dla nich w 1554 r. Otrzymali oni grunty nad rzeDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ką Minią, koło granicy włości twerskiej i majętności Szuksztów oraz bojarów Narkajtiów [AWAK]. Chodzi chyba o rejon na południowy wschód od Medyngian, w kierunku
Twerów, czyli włość medyngiańską.
Około 1621 r. notowano Zygmunta Burnejkę [Kojałowicz]. Brak go jednak w po
pisie z tego roku.
W taryfie 1667 r. odnotowano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. medyngiańskim (7), zwłaszcza w Burnejkach. Pojedynczo mieszkali również w pow.: powondeńskim, potumszewskim, pojurskim i ejragolskim. Ciekawe, że w tym ostatnim,
w Ugianach, mieszkali przynajmniej od końca XVI w , a nie można wykluczyć, że dużo
wcześniej (popis 1528 r.). Była to szlachta drobna, skoro prawie wszyscy (z jednym wy
jątkiem) nie mieli poddanych. W taryfie tej w Burnejkach notowano 3 pokolenia rodzi
ny: 1. Kasper. 2. Jakub. 3. Ławryn.
W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, z których 3 mieszkały w pow. medyngiańskim,
a pozostałe w sąsiednim pow. twerskim oraz w bardziej odległym pojurskim. Tu również
spisano Burnejki w pow. medyngiańskim. Skądinąd wiadomo, że w 1690 r. spisano Burneyki Lunaycie. O ile o samych Burnejkach trudno coś bliżej powiedzieć, to okolica Lunajcie jest notowana, a obok niej były Bumejkiszki, najpewniej nawiązujące do poszuki
wanych Burnejek jTrzywiorstówka] i rzeka Minia. Jest to rejon na wschód od Medyngian.
W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Dwie rodziny herbu Gryf i Lubicz zostały wylegitymowane ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej w latach 1835—1867. Znów w 1798 r. wywiedli się Burneykowie herbu
Gryf w pow. szawelskim i telszewskim [Łowmiański].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 169—173; Kojałowic2 , Nomenclator, s. 58; Perapis 1528 r , s. 206. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 167: Burnejki w pow lidzkim; LPŻ, T. 1, s. 358: Bumeika; Łowmiański,
Wykaу s. 54; Uruski, T. 2, s. 87.

BURNICKI (BURNECKI)
H. BOŃCZA, LUBICZ, ŚLEPOWRON
T aryfa 16 67 roku

Burnicki Daniel Abramowicy na miejscu rodzica swe\go] Abrama Scyefanowicya a Adama Scyefanowicya
Burnickich spadkiem sobie przypadły 1 dym у Bumiów poddański w pow. wiesyniańskim
Burnicki Dawid Syymonowicy na miejscu Syymona Burnickie\gó\ rodyica у Burniów dym 1 szlachecki wpow.
wiesytriańskim
Burnicki Jan у Butna dym 1 sylachecki wpow. wiesywiańskim
Burnicki Jan Matysowicy na miejscu którego yostał spisany Jan GiedgowdyyBumiów dym 1 sylachecki wpow.
wiesyniańskim
Burnicki Kayimiery. Janowski Adam Malcherowicy dopiero у wieyienia moskiewskiego powróciwsyy, na któ
rego miejscu sywagierjego Kayimiery Burnickipryed tym у tego imienicya Didelów Potwosolapodymne dawał,
teray sam dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Burnicki Kipysytof Wojciechowicy у Bumiów 1 dym sylachecki wpow. wiesywiańskim
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BURNICKI (BURNECICI)

Bumicki Krzysztof Wojciechowicz у Dumitmw dym 1 szlachecki wpow. wieszyiańskim
Bumicki Mikołaj у Pluszpz 4Ут 1 szlachecki w pow. kroskim
Bumicki Salamon Jurewicz na miejscu Je/yelgo] Bumickiego rodzica swe\go] z Bumiów i na miejscu Jana
Wojdechomczą Jasowiczą 1 dym szlachecki w pow. wieszwiańskim
Bumicki Stanisław, na którego miejscu został spisany Gabriel Stanislawowicy Żadeyko z imiemczą Otajć dym
1 szlachecki w pow. medyngiańskim
Bumicki Zachariasz z Bumiów dym 1 szlachecki w pow. wieszwiańskim
T aryfa 16 90 roku

Bumecki Andrzęj na miejscu rodzica z okolicy Pi'uszyzKaplegiów wpow. kroskim dym szlachecki 1
[Burnecki, nazwisko z Kop. 1] Malcher z okolicy Płusyęz w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Bumicki Abram Kazimierz zBum wpow. wieszpiańskim dympoddański 1
Bumicki Daniel z Bumiów wpow. wiesywiańskim dym poddański 1
Bumicki Dawid z Bum wpow. wieszwiańskim dym szlachecki 1
Bumicki Jan z Bumiów w pow. wieszwiańskim dym poddański 1
Połączono rodziny Burneckich (występujących tylko w taryfie 1690 r.) i Burnickich, bo
obydwie mają tę samą genezę i notowano je w tej samej miejscowości (Pluszcze). Póź
niej powstały dwie odrębne rodziny.
Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego, pisano jako Burnecki lub Burnicki
[LPŻ]. Jednak według Z. Zinkeviciusa było to nazwisko litewskie, zob.: Burniewicz.
Zdaniem Uruskiego, Burniccy mieli się przenieść z Polski na Litwę. Sęk w tym, że
w Polsce nie notowano takiego rodu szlacheckiego. Najpewniej jest to nazwisko odmiejscowe od miejscowości Burnie.
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach dymów z XVII w. W 1667 r. spisano 11 ro
dzin, mieszkających głównie w pow. wieszwiańskim w Burniach. Pojedynczo mieszka
ły jeszcze w pow.: telszewskim, medyngiańskim [obydwa sąsiadowały z wieszwiańskim]
i kroskim. Była to w zasadzie szlachta bez poddanych (z jednym wyjątkiem). Poznajemy
tu 3 pokolenia rodziny, mieszkającej w Burniach: 1. Szczepan. 2. Abram i Adam. 3. Da
niel Abramowicz.
Z 1669 r. pochodzi testament Szymona Adamowicza Burnickiego, żonatego z Bar
barą Mikolajewiczówną Dragieykówną. Miał z nią syna Dawida, który rzeczywiście zo
stał spisany w taryfie 1667 r. na miejscu ojca Szymona w Burniach. Według testamentu
Szymon miał nie tylko dobra w okolicy Burnie, ale i Kiawkiszki w pow. wieszwiańskim.
Oprócz Dawida miał jeszcze dwie córki: Annę i Halszkę, które miały być wyposażo
ne z tych dóbr w razie wyjścia za mąż oraz dwóch synowców: Marcina i Jerzego, sy
nów Kazimierza, już nieżyjącego. Tym ostatnim zapisał trzeciznę na wspomnianych do
brach [VUB]. Zatem notowano tu 3 pokolenia rodziny: 1. Adam. 2. Szymon (testament
z 1669 r.) i Kazimierz. 3. Dawid Szymonowicz oraz Marcin i Jerzy Kazimierzowicze.
W kolejnej taryfie 1690 r. zanotowano 6 rodzin, mieszkających również głównie
w pow. wieszwiańskim w Burniach (4) oraz w kroskim (2). Tutaj szlachta była nieznacz
nie bogatsza, bo trzy osoby miały po jednym, pozostali nie mieli żadnego poddanego.
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Mimo wszystko, była to szlachta drobna i nieutytułowana. Wymienia się tylko Fran
ciszka Burnickiego, rotmistrza pow. wieszwiańskiego [pospolitego ruszenia szlachty],
w 1786 r. W 1792 r. został on sędzią, ziemskim pow. telszewskiego. Jego żoną. była Ju
dyta Juszkiewiczówna. Wspomniane Burnie (lit. Burniai) w pow. wieszwiańskim to póź
niejsza okolica szlachecka, leżąca na północny wschód od Wieszwian (lub na południo
wy wschód od Telsz), w późniejszym pow. telszewskim.
Należy też zwrócić uwagę na związek Burnickich z Żodeykami (Zadeykami),
o czym będzie mowa przy tych ostatnich.
Burneccy herbu Bończa zostali wylegitymowani ze szlachectwa w 1798 r. w pow.
rosieńskim [Lowmiański]. Burneccy herbu Bończa i Burniccy h. Lubicz wywiedli się
w guberni kowieńskiej w latach 1851—1859. Mieszkali oni w pow. rosieńskim (XIX—
wiecznym). Z kolei Burniccy herbu Lubicz i Slepowron mieszkali w pow. telszewskim
[Ciechanowicz, Suplement^.
Ź r ó d ł a : Urzędnicy żmudzcy, nr 1491; VUB, F 7 ŻP 23, k. 24. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2,
s. 167: Bumecki i Burnicki; tenże, Suplementy s. 62; Lowmiański, Wyka^ s. 54; Uruski, T. 2, s. 86—87: Burnecki i Burnicki.

BURNIEWICZ
P opis 16 2 1 roku

Pumiewicpjan p bracią po kopacku koń 1 w pow. ejragolskim
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Bumiewicp Adam, na miejscu którego posta/ spisany Jan Bortkowski p [Podyr)wian dym 1poddański wpow.
spawelskim
Burniewicpjan 2 pagrodnicpe od Aleksandra Bybińskie\gp\ pisarpa piemskie\gó\ trockie[gó\ pEg/es dymy
2 poddańskie w pow. W. Dym-ian
Bumiewicpjerpy na miejscu rodpica swe\go] Jana Burniemcpa pjagucpan dym 1 splacbecki w pow. ejragolskim
BitmiewicpMaciej na miejscu Krpysptofa Burniewicpa p Bum dym 1 splacbecki w pow. kroskim
Bumiewicp Wawrpyniec miespcpanin kiejdański pjolwarku arędownego od Jerpe\go] Beneta napwanego Kinspowcpypna i pjolwarku od pboru kiejdańskiego napti'ane\gp\ Babiany poĄd]ańskich arędownych dymów 12
w pow. wielońskim
Burniewicpowa Eliaspowa Marianna Spelkinkówna na miejscu małponka swego Eliaspa Burniewicpa p [Podyrwian] dym 1poddański w pow. spawelskim
Burniewicpowa Mikołajowa Anna bywspa Symonowa Welicpkowska p Podyrwian w pow. spawelskim 2 pod
dańskie dymy
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Bumiewicp Heliasp, na którego miejscu postał spisany Stanisław Doweyko p Podyrwian w pow. spawelskim
pod{d\ ański dym 1
Burniewicpjan p imienia Podynńan w pow. spawelskim dymy poddańskie 3
Burniewicpjan p Podynńan w pow. spawelskim dym poddański 1
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BURNIEWICZ

BurnieMC^Ka^imieni ^Pokro^ąty Dowgjaliszek wpow. k m kim [dym] poddański 1
BuniiemcP'Maciej z okolicy Bumiów wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Burniewicz Stanisław z Czechowa Gielowa wpow. ejragolskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny ma być pochodzenia łotewskiego lub ruskiego [LPŻ]. Jednak, zda
niem Z. Zinkieviciusa, to nazwisko litewskie, utworzone od formy burna, czyli twarz,
od której mają pochodzić nazwiska typu: Burneyko, Burnecki. Może jednak jest pocho
dzenia odmie jscowego, od miejscowości Burnie, z którą byli związani już w XVI wieku?
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich XVI w. W 1591 r. Awgusztyn Matysowicz Burniewicz z żoną Kristiną [Szczasnowną] Wojniatowną pogodził się ze szwa
grem w sprawie „pridannogo” [posagu] żony, tj. majętności Mostojtie w Łowkowie i Borejniany [właściwie Borejkiany w Szołpianach] we włości pojurskiej, które podzielono
po połowie. W 1593 r. sprzedał pustosz DargiszkiwRajstach we włości powondeńskiej,
należącą do majętności Lowkowo. W 1595 r. został mianowany woźnym. W 1599 r.
wziął w arendę ziemię Mastojtie [tj. Mostojtie], należącą do majętności Łowkowo,
a w roku następnym kupił część niwy Pakalnies we włości pojurskiej.
W 1594 r. bracia Wojtiech i Martin Matysowicze Mikołajewicze Burniewicze prze
kazali swojej macosze Jadwigie Janownie Rodowicz Burniewicz dożywocie na czwartej
części majętności Burnie we włości kroskiej. Mieli oni brata Stanisława, wzmiankowa
nego w 1594 r., kiedy kupił on majętność Antiniki we włości korszewskiej. W 1595 r.
zastawił on żonie Jadwidze Janownie Konarzewskiej [Konarewskaja] czy raczej Konar
skiej, dwie majętności: Poszyle koło rzeki Anczy i Burnie koło rzeki Pluszczy we włości
kroskiej. W 1597 r. doszło do ugody między braćmi Stanisławem i Martinem w sprawie
zabicia ich brata Wojtiecha: Stanislaw oddal bratu ziemię zmarłego w Burniach. Wspo
mniany Martin w 1595 r. otrzymał swoją część majętności Burnie nad rzeką Płuszczą,
którą sprzedał w 1597 r. W 1600 r. Jan Pietrowicz Burniewicz sprzedał część majętności
Burnie we włości kroskiej.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. widać Burniewiczów w trzech
pobliskich włościach: przede wszystkim w kroskiej w Burniach oraz w pojurskiej i kor
szewskiej. Wspomniane Burnie leżały we włości kroskiej, nie mająnic wspólnego z Burniami w pow. wieszwiańskim. Chodzi o dobra i okolicę szlachecką Burnie (lit. Burniai)
w gminie Kroże, na południowy zachód od tego miasteczka. W pobliżu płynęła rzeka
Pluszcza, o której wspominają źródła. W końcu XIX w. mieszkali tu: Abramowicz i Dowdorowicz (60 dziesięcin ziemi) i Zienkiewicz (74), przedtem była to własność Sągayłów [SG].
Z akt można wyłowić 3 pokolenia Burniewiczów, właścicieli Burni we włości kro
skiej: Mikołaja, jego syna Matysa i trzech wnuków: Wojciecha (zabity 1594 r.), Marcina
i Stanisława.
Na uwagę zasługuje jeszcze wzmianka o posiadaniu ziemi Borejniany [Borejkia
ny] w Szołpianach we włości pojurskiej przez Awgusztyna Burniewicza w 1591 r. Są to
późniejsze okolice szlacheckie Szołpiany (lit. Salpenai) i Borejkiany (lit. Bareikos?). Tam
też notowano dobra szlacheckie Szołpiany Burnie (np. w 1690 r.). Chodzi o rejon na
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północ od Szwekszni w kierunku do miasteczek Wewirżany i Judrany, w rejonie rzek
Szołpi, Judry i Grawmieny. Już w pomiarze włości pojurskiej z lat 1553—1555 spisa
no bojarów JKM Szołpianów i Burniów, którzy mieszkali nad wspomnianymi rzekami
i graniczyli m.in. z dobrami bojarów retowskich Mizgirów [Sveksna\. Można przyjąć, że
w tym rejonie było gniazdo rodowe bojarów Burniów, jak się okazuje, znanych od po
łowy XVI w.
„W spisie szlachty” na Żmudzi z 1621 r. zanotowano Jana Burniewicza [Kojałowicz]. W czasie Potopu w 1655 r. w unii kiejdańskiej ze Szwedami uczestniczyło
czterech Burniewiczów: Dawid, Jerzy, Mikołaj i Stanisław Bartłomiej. Z kolei Maciej
Krzyśztofowicz podpisał konfederację w Szadowie w czerwcu 1656 r\, wymierzoną
przeciw Szwedom.
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, w tym jednego szlachcica, będącego mieszcza
ninem w Kiejdanach, zresztą najbogatszego członka tej rodziny (12 dymów). Miesz
kali oni głównie w pow. szawelskim (3) oraz pojedynczo w: wielońskim, ejragolskim,
kroskim i Wielkich Dyrwian. Większość szlachty miała poddanych, ale z jednym wyjąt
kiem owego mieszczanina kiejdańskiego, mieli oni od jednego do dwóch poddanych.
Ów mieszczanin, Wawrzyniec Burniewicz, był także ławnikiem miejskim w Kiejdanach
w 1655 r. \LJetirvos magdeburginią miesttĄ.
Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin, w tym połowa z nich pochodziła z pow.
szawelskiego, pozostali z kroskiego (2) i ejragolskiego (1). Najwięcej z nich mieszka
ło w Podyrwianach w pow. szawelskim, podobnie zresztą jak i w 1667 r. Chodzi o nie
wielkie dobra w pow. szawelskim (również w XIX w.) w gminie Janiszki w odległości
5 wiorst odeń. Na ogół nie mieli oni poddanych, z jednym wyjątkiem — właścicielem
trzech poddanych.
Wymienia się następujących Burniewiczów Piotr i Stanisław byli elektorami kró
la polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego ze Żmudzi w 1669 r. Stanisław, może
ten z taryfy z 1690 r., „podpisał konfederację olkiennickąw 1700 r ”, czyli uczestniczył
w wojnie domowej na Litwie przeciwko Sapiehom. Dalsze urzędy piastowali w XVIII w.,
była to bowiem szlachta utytułowana. Michał Antoni, syn Krzysztofa, ożenił sie z Benedyktą Przeciszewską i był oboźnym żmudzkim w latach 1738—1747. Wiadomo jesz
cze o Antonim, dworzaninie królewskim i poruczniku „birżyniańskim” [pospolitego ru
szenia szlachty tego powiatu] w 1775 r.
W herbarzach spisano dwie rodziny Burniewiczów herbu Lubicz i Pobóg, które zo
stały wylegitymowane ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach 1809 i 1852.
Ź r ó d ł a : ЛЫа gjatędów, T. 2, s. 311, 332, 341, 349; Elektorowie królów, s. 22; Kojałowicz, Nomenclator, s. 58;
Liefmm magdebnrginią miestą, T. 3, s. 261; ODVCA, vyp. 2, s. 166—112, 167—136; vyp. 3, s. 55—31, 106—123
i 124, 109-179, 111-207,116-281,126-61,136-218; vyp. 4, к. 208-33, 226-168; vyp. 5, к. 165-343, 227203, 231—17; SG, T. 15, cz. 1, s. 277: Bumie; Urzędnicy żmudzcy, nr 855. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Rody, T. 2, s. 167; LPŻ, T. 1, s. 358: Bumevicius; Sveksna, s. 82—83 (odpis w języku polskim z 1646 r\), 85—86
(tłumaczenie litewskie); Uruski, T. 2, s. 87.

BURNIEYKO ZOB. BURNEYKO
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

BURNOWSKI

324

BURNOWSKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Burnowski Wojciech у Wojdatów dym 1 szlachecki ivpon>. kroskim

Nazwisko rodziny może być pochodzenia łotewskiego, może też być tego samego po
chodzenia co Burniewicz (zob.) [LPŻ], z dodaniem polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.
Na Żmudzi zanotowano go tylko w taryfie 1667 r.: pojedyncza rodzina w pow.
kroskim, bez poddanych. Wspomniane Wojdaty to może okolica szlachecka Wojdatany
w pow. kroskim, niedaleko miasteczka Stulgie i Burniszek, które leżały bardziej na pół
noc. W tych ostatnich mieszkali zaś Burniewicze. Może jest więc jakaś nić łącząca Burniewiczów z Burnowskimi?
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 358: Bumauskis.

BURSKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Burski Madej na miejscu Wojdecha Kasperowicya po Janie Wojtkiewiczu у Kayberajciów dym 1 szlachecki
w pow. rosieńskim

Nazwisko rodziny jest chyba pochodzenia polskiego. W każdym razie notowano Bur
skich na Mazowszu, także na Kaszubach, Śląsku i w Małopolsce. Notowano ich także
na Litwie, przynajmniej w XVIII w. [Uruski].
Być może, wspomniany w unii kiejdańskiej 1655 r. Michał Burski pochodził ze
Żmudzi. Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r. w pow. rosieńskim: jedna rodzi
na, bez poddanych. Nie można wykluczyć, że wymieniony w aktach ziemskich żmudzkich pod 1599 r. Mikołaj Janowicz Borski też należał do tej rodziny. Miał on grunty
w Szunkiepach we włości rosieńskiej. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Akta stanów, T. 2, s. 341; ODVCA, vyp. 5, k. 169—371. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 2, s. 254—
255; Uruski, T. 2, s. 87-88.

BURSZ
P opis 16 2 1 roku

Burspjan będąc w padągu pachołka swego, Adama Sokołowskiego, po kopacku koń 1 w pow. uipvenckim
Nazwisko rodziny prawdopodobnie pochodzi z języka niemieckiego (Bursche) [LPŻ].
Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. użwenckim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 360: Burśys.
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BURZEW ICZ ?
T a r y f a

16 67

r o k u

BurzęwiczAugustin. Żylewicy Piotr na miejscu Jakuba Tykwiczą ojca swego i na miejscu Jerzego Jankiewicza,
Józefa Thirowiczą, Augustina Вшуеткуа ZB eif dym 1poddański w pow.powondeńskim
Nie jest pewny odczyt tego nazwiska. Nie można bowiem wykluczyć, że chodziło o Berzewicza (czy Berżewicza), na co mogłaby wskazywać miejscowość Berże, lub Purzewicza. W tym kontekście warto przypomnieć, że w taryfie 1690 r. w tym pow. notowano
Pużewicza [nie Purzewicza] w pobliskich Niewordzianach. Jednak bardziej prawdopo
dobna wydaje się forma Burzewicz.
Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego, jest to patronimik od nazwiska Bu
rza [LPŻ].
Na Żmudzi spisano tylko jedną rodzinę w taryfie 1667 r., w pow. powondeńskim,
wśród drobnej szlachty. Była to również szlachta nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 361: Burzevicius.

BURZYŃ SK I
H. STRZEMIĘ
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Burpyński Stanisław z Gutów dym 1 szlachecki wpow. berżąńskim
Buryński Walenty na miejscu Stanisława Wiszjorta z Podubisia Wisytortów dym 1 szlachecki w pow. berŻąńskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Burzyński Mikołaj z Podubisia w pow. berżąńskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny wskazuje na polskie pochodzenie [LPŻ]. Licznych Burzyńskich no
towano w polskich herbarzach na Mazowszu, Podlasiu i w Małopolsce. Część z nich
osiedliła się na Litwie i została wylegitymowana w guberni kowieńskiej [Uruski]. Dane
źródłowe wskazują na pochodzenie polskie.
Na Żmudzi znani są od XVII w. W taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. berżańskim, bez poddanych. W kolejnej taryfie z 1690 r. odnotowano tylko jedną rodzi
nę w tym pow., także bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Rodzina pochodzi z Małopolski, gdzie byli notowani w XV w. Protoplastą linii
żmudzkiej tej rodziny herbu Strzemię jest Mikołaj Burzyński (pokolenie I), tożsamy
z wymienionym w taryfie 1690 r. Według wywodu tej rodziny z 1819 r. ów Mikołaj byl
właścicielem Podubisia [w pow. berżąńskim], co również się zgadza. Mikołaj w testamen
cie z 31 maja 1698 r. przekazał swe dobra siedmiu synom (II): Marcinowi, Samuelowi,
Stanisławowi, Kazimierzowi, Konstantemu, Ludwikowi i Jakubowi. Linię rodziny kon
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BUSIACKI

tynuował wspomniany Samuel, który miał syna Marcina (III), wnuka Franciszka (IV),
prawnuka Antoniego Józefa (ur. 1780; V) oraz praprawnuka Władysława Filipa Jakuba
(ur. 1816; VI), żyjącego na początku XIX w. i wywodzącego się ze szlachectwa w 1819 r.
[LVIA]. Wspomniany Franciszek sprzedał Podubisie [Ciechanowicz, Polskie rody].
Skądinąd wiadomo, że w guberni kowieńskiej została wylegitymowana ze szlachec
twa jedna rodzina Burzyńskich nieznanego herbu w latach 1858—1861.
Ź r ó d ł a : LVI A, F 391—1—1009, k. 59—60. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Рок kie rody: Burzyńscy, „Maga
zyn Wileński”, 1997 nr 2, s. 36; tenże, Rody, T. 2, s. 168 (genealogia na podstawie LVIA); LPŻ, T. 1, s. 361:
Burżinskas; Uruski, T. 2, s. 91.

BUSIACKI
T aryfa 16 67 ROKU

Busiacki Michaił [sic] na miejscu Józefa Rusteyka z Rustejkomcz dym 1 szlachecki wpow. ndelońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Busiacki [MB: Pluszacki] Michał z Rtstejkowicz wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny ma nieznaną genezę. Być może pochodzi od nazwiska Buszas, które
może pochodzić z języka niemieckiego (Busch, Buche) lub polskiego (Busz od Budzisława) czy ruskiego [LPŻ]. Najpewniej chodzi o pierwszą z tych możliwości. Brak jest
tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zanotowano ich w obu taryfach: w 1667 i 1690 r.: jedna rodzina w pow.
wielońskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 362: Buśackis, Buśas.

BUSZEWICZ (BUSIEWICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Buszend.cz Krzysztof zp ojca swego po kozacku koń 1 wpow. wiesywiańskm
T aryfa 16 67 roku

Busżendcz Kondrat. Drówdzik Jan na miejscu Marcina Uwaynia i K[ort] d[ra] ta Busiewicgą z okolicy Meciów na
miejscu Jana i Jeipęlgo] Naykowskich, Cecily Urbanówny, Jogefa Rubejewicza, Kazimierza Dowkonta i Anny
Sakielówny Abramowej Mieczęwiczpwej zokolicy Jamontów na miejscu Wojciecha Dykinta 6 poddańskich, oso
bliwie [z] zpstany dwu. A [w] Jurgmiszkach alias Trowlenach 1, ogółem 9 dymów wpow. wiesywiańskim
Nazwisko rodziny może być tego samego pochodzenia co Busiacki (zob.). Może jednak
pochodzić od nazwiska Busas, które najpewniej ma genezę niemiecką, może za pośred
nictwem łotewskim [LPŻ]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w W 1590 r.
Jan Szczefanowicz z żoną Dorotą Janowną i jej bratem Jezofem sprzedali majętność
Wieszwiany —Buszajtyszki, które dostali po śmierci ich „diadi” Martina Buszajtia.
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W 1593 r. Szymon Buszajt kupił grunty sioła Smilkiny [koło jeziora i sioła Lawkosados we włości wieszwiańskiej]. Tenże w 1596 r. wziął w zastaw ziemię Pławskiniszki w tej włości koło siół: Lowkosedy, Mojtajty, Gotowty i Smiltiny oraz kupił część tej
ziemi. Znów w 1599 r. kupił wspomnianą ziemię. W tym roku jako Szymon Szczefanowicz Buszewicz kupił dziewkę niewolną i sprzedał „otczyznę” Szemiszki we włości
wieszwiańskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. notowały ich we włości wieszwiańskiej.
Pewnie ich gniazdem były okolice Wieszwian, a ściślej Buszajtyszki, osada później zani
kła. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano sioło o tej nazwie (też Buszojti),
które można chyba zlokalizować w rejonie na wschód od Ławkosodów. W pobliżu są
obszary bagniste. Notowano tam 3 pokolenia tej rodziny: 1. Busz. 2. Szczefan. 3. Szy
mon i Jan.
Buszewiczów notowano jeszcze w popisie wojskowym 1621 r. w pow. wieszwiańskim: Krzysztof Buszewicz [Kojałowicz],
Ź r ó d ł a : Kojałowic2 , Nomenclator, s. 58; ODVCA, vyp. 1, s. 142—253, 143—274; vyp. 2, s. 119—253 (w in
deksie błędnie: Butajtis); vyp. 3, s. 68—4; vyp. 4, k. 60—38 i 39; vyp. 5, k. 200—82 (także Butojtis); Slovar, s. 33:
Buśajtiśki, Buśojti. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 361—362: Busas, Busevicius.

BUSZKOWSKI ZOB. BOMBUL BUSZKOWSKI

BUTEL ZOB. PUTEL

BUTGIN ZOB. BUDGIN
BUTKIEW ICZ (BUDKIEW ICZ, BUTKOWICZ)
H. DOŁĘGA, KORCZAK, ODYNIEC, POMIAN, SYROKOMLA, TRZASKA
P opis 16 2 1 roku

Budkiewicz Andrzej pmajętnośa swej po husarskii kani 3 w pow. berpańskim. Tenpe pa ojca swego ppow.
epickiego po petihorsku koń 1
Budkiewicpjarosppjarospem Suci/lo napod[)ezdku] koń 1 w pow. berpańskim
T aryfa 16 67 roku

ButkiewicpAdam, na którego miejscu postaI spisany Symon Kapberowicp p Pospyla dym 1 splachecki w pow.
korspewskim
ButkiewicpAleksander na miejscu Jana Butkienicpa brata swego pGoniprowa dym 1 splachecki wpow. kroskim
ButkiewicpAndrpej p Ongir dym 1 splachecki wpow.jaswońskim
ButkiewżcpAntoni Symonowicp p [O\tajciow 1poddański dym w pow. medyngjańskim
Butkiewicp Jan na miejscu Michała Perskowda p Burniów dym 1 splachecki w pow. wiespwiańskim
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BUTKIEWICZ (BUDKIEWICZ, BUTKOWICZ)

Butkiewiczem na miejscu Mikołaja Jakubowicpa Butkiewicza rodzica swego z Upojn dym 1szlachecki wpow.
kroskim
Butkiendcpjan na miejscu Stanisława Krukowskiego pSpcpkajćPynkun dym 1 szlachecki wpow. sząwelskim
Butkiewicz Jan Stanisławowicp na miejscu Jakuba Stanisławowicza Butkiewicza [GB: pewnie brata]
£ Upojn dym 1 szlachecki w pow. kroskim
ButkieniczJan, na którego miejscu postał spisany Jan LalewiczJan %Goniprowa pag[todmczy] dym 1 wpow.
kroskim
Butkienicpjerpy pPospyla dym 1poddański w pow. korspewskim
Butkiewicz Kapimierp na miejscu ojepyma Krpysptofa Sirwida i p nabycia od Balcera i Stanisława Piotrowiczów
[F 11-1-752: na miejscu nieboszczyka brata swego Ambrożego i na miejscu nieboszczyka brata]
pGierdpiagoły dym 1poĄd]ański wpow. berpańskim
Butkiewicp Kapimierp p Wortelan dym 1 spłachetkiw pow. pojurskim
Butkiewicp Krpysptof na miejscu Madeja Mikołajewicpa Wintyła ^ Wankiów dym 1 spłachetki w pow. powondeńskim
ButkienicpMatiaspppastany na miejsca] Anny Walentynowej Bymłdewicpowej pDowborajdów dym 1 splachecki wpow. wielońskim
ButkienicpMichal na miejscu Jerpejgo] Butkiewicpa brata rodzonegojako opiekun dpiatek one[go\ i na miej
scu Andrpeja H/yspkiewicpa [i] Balcera Petkienicpa p \Z\Ejmowian 2 poddańskie dymy wpow. M. Dyrwian
Butkiewicp Michał na miejscu Krpysptofa Butkiewicpa p DusejkówpoĄd] ański dym 1 w pow. telspewsłdm
Butkiewicp Piotr na miejscu Zofii Butkiewicpówny p Pospawspa dym 1 spłachetki w pow. kroskim
Butkiewicp Piotr, na któego miejscu postał spisany Bartłomiej Zylewicp pAntinik dym 1 splachecłd w pow.
korspewskim
Butkiewicp Ropmus p XJpojn dym 1poddański wpow. kroskim
Butkiewicp Saliamon i Balcer [GB: pewnie bracia] na miejscu Paw/owicpa Mikołaja Butkiewicpa p Podubisia dym 1poddański w pow. rosieńskim
Butkiewicp Stanisław-<na miejscu niebospepyka brata swe\go\ Ambropego Butkiewicpa p Kiecyn alias Macajaów 1 ogrodniepy dym w pow. berpańskim
Butkiewicp Wojdech, na którego miejscu postał spisany Walenty Lubiatowski p Zor pagrodniepy dym 1 wpow.
tmduklewskim
Butkiewicp [w tekście: Butkiewicz] Wojciech na miejscu rodpica swe\go\ Kipysptofa Butkiewicpa pEjkspów
dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
Butkiewicp Jerpy na miejscu Jópefa Jurewicpa Juspkiewicpa pNiewordpian dym 1 splachecki w pow. powondeńskim
Butkiewicp Piotrowicp И- sy11 Piotra, którego imienia nie podano, w 1690 r. s. 181 był Stanisław
Butkiewicz] na miejscu Piotra Butkiewicpa rodpica swego p Giecajtyspek dym 1poddański wpow. porańskim
ButkiewicpMiko/ajAleksandrowicppGoniprowa dym 1 splachecki wpow. korspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

ВutkiewicpAleksander [z] okolicy Goniprowa w pow. kroskim [dym] splachecki 1
ButkiewicpAndtpej pOngir w pow.jaswońskim [dym] splachecki 1
Butkiewicp Frandspek p Ojtajdów w pow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
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Butkiewicz Gabńel na miejscu Salomona Butkiewicza Z Podubisia z Sutkajć w pow. rosieńskim dym poddański 1
Butkiemcyjakub [z Putwiów w pow. korszewskim?] na miejscu rodzica z bratem dympoddański 1
Butkiemcyjan [z] oknlicy Upojn wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Butkiemcyjan na miejscu rodzica z Upojn ypryykuplą Wojdatan w pow. kroskim [dym] poddański 1
Butkiemcyjan yBumiów w pow. wiesywiańskim [w Kop. 1 błędnie: Binicie?] dym szlachecki 1
ButkiemczJan z Wieksynel wpow.potumszęwskim [dym] szlachecki 1
ButkieniczJan, na którego miejscu został spisany Jeryy Gagidemcy [w Kop. 1: Kugielewicz] z Upojn
w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Butkiewicz Jergy ш aZ Ze Stefanem Jusykiewicyem z Niewordzjan w pow. powondeńskim niedzielny [dym]
szlachecki 1
Butkiewicz Kazimierz na miejscu ojca z Szapkajtiów w pow. sząwelskim dym poddański 1
Butkiewicz Kazimierz Z Gierdyiagoły w pow. beryańskim na miejscu Soko/omcya dym szlachecki 1
Butkiewicz Kazimiery у bylin w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Butkiewicy Kayimiery у Kimont w pow. jaswońskim [dym] sylachecki 1
Butkiewicy K pysytof na miejscu Knityły [lub Kintyły] ypryykupli [z Wankiów w pow. powondeń
skim?] [dym] poddański 1
Butkiewicy Micha! na miejscu rodyica i ypryykuplą od Sebesńana Bukonta z Bukont w pow. telsyewskim
dym sylachecki 1
ButkiewicyMichal yDusejk w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
ButkiewicyMichal у Dyktowia w pow.pojurskim dym sylachecki 1
Butkiewicy Sebestian у Kimontów wpow. jaswońskim [dym] sylachecki 1
Butkiewicy Stanisław na miejscu Eraymusa Butkienicya у Upojn wpow. kroskim [dym] poddański 1
ButkiewicyStanisław у bratem yRadysyek w pow. yprabskim [dym\poddański 1
Butkiewicy Stefan у Weyeławkiów w pow. korsyewskim dym sylachecki 1
Butkiewicy Wincenty у Ziemowian Ри/pin Warmisyek w pow. M. Dymian dympoddański 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Butki, które może być różnego pochodze
nia. Jedni wskazują na pochodzenie Butkusa od litewskiego nazwiska dwuczłonowego:
but—,znanego skądinąd oraz —kus, które ma zabarwienie pejoratywne. Inni przypuszcza
ją, że jest to zapożyczenie z różnych języków: polskiego, czeskiego lub ruskiego [LPŻ].
Z kolei zdaniem Z. Zinkeviciusa Butkus to nazwisko litewskie złożone z dwóch czło
nów: b ut- i kant- (ten drugi skrócono). Imię to rzadko było używane na Żmudzi. W po
pisie 1528 r. zanotowano tylko 7 osób o tym imieniu (0,45%) na Żmudzi [Cimnaite].
Na Żmudzi notowano ich od początku XVI w. W popisie wojskowym 1528 r. spi
sano następujących bojarów: Jurgisa Butkajtisa we włości rosieńskiej oraz pięciu Butkowiczów: Gabryjała w ejragolskiej, Ławryna w rosieńskiej, Matieja w tejże i w tendziagolskiej, gdzie został spisany jako chorąży tendziagolski i Pietra w korszewskiej
(6 osób). W osobnym rejestrze włości telszewskiej wymieniono jeszcze 2 osoby: Jana
Butkowicza z dwoma braćmi i Pietra Budkowicza. Z kolei w popisie 1567 r. zostało od
notowanych 7 osób: Bołtromiej Butkowicz we włości szawdowskiej, Grigal Butkojtis
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w powondeńskiej i korklańskiej, Staś Butkojtis w ejragolskiej, Mikołaj Butkojtis w po
jurskiej, Pietr Butkowicz w korszewskiej, Stanisław Butkowicz w wilkiskiej i Jury Butkoj
tis w jaswońskiej. Zatem w obu popisach XVI—wiecznych spisano 15 bojarów, mieszka
jących głównie w następujących włościach: rosieńskiej (1528), ejragolskiej (1528 i 1567),
korszewskiej (1528 i 1567) i telszewskiej oraz pojedynczo w tendziagolskiej, jaswońskiej,
wilkiskiej i pojurskiej.
Z innych informacji o Butkiewiczach (Butkowiczach) można wymienić dwie.
W pierwszej chodzi o Wawrzyńca Dackiewicza, który w 1701 r. przedstawił dokument
odmiany gruntów dla bojarów dyrwiańskich z 1558 r.: Bortka Butkiewicza oraz Stani
sława i Macieja Janowiczów. Byli to jego przodkowie. Mieli oni grunty nad rzeką Upiną,
za które otrzymali grunty „lesom u Ounuwenach”, czyli grunty leśne w Ownowianach
[we włości berżańskiej] [AWAK, T. 24, s. 199].
Druga informacja dotyczy bojara widuklewskiego Butkasa [może Butkusa?] Spudiolajta, który miał dwóch synów: Juszkę i Janusza Butkajtisów. W 1562 r. otrzymali
oni odmianę gruntów w Giewilach w tej włości za zabrane im grunty w czasie pomiary
włócznej [AWAK, T. 24, s. 257].
Dużo informacji o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Nie zna
leziono żadnych informacji o dobrach z akt ziemskich, które znajdują potwierdzenie
w taryfie 1690 r. Jednak akta ziemskie żmudzkie XVI w. zawierają bogate dane o tym
rodzie. Notowano ich w 14 włościach, jednak w niektórych sporadycznie (szawdowska,
szawelska, medyngiańska i zapewne wielońska). Mieszkali więc w następujących wło
ściach: powondeńskiej (Drabukszty), jaswońskiej, berżańskiej, ejragolskiej (Jaguczany),
twerskiej, korszewskiej (Najsajtie), wilkiskiej (Ejkszy), pojurskiej (Dżiawgiany, Lowkowo), widuklewskiej (Giewile) i telszewskiej (Gierule). Osadnictwo w niektórych wło
ściach było stare, bo Butkiewiczów notowano w popisie z 1528 r. we włościach ejragol
skiej i korszewskiej oraz w powondeńskiej (dokument z 1544 r.). Ciekawa jest wzmianka
o posiadaniu Najsajtów we włości korszewskiej przez Szczefana i Michała Michnowiczów [lub Mikołajewiczów] Butkojtów w 1586 r. Poznajemy tu 3 pokolenia tej rodziny.
Niemniej jednak szczególnie interesujące są wpisy do akt dawnych dokumen
tów. O jednym z 1524 r. będzie mowa przy okazji Pietra Szczefanowicza Butkiewicza
z 1589 r. (zob.). Drugi dokument pochodzi z 1544 r., w którym król polski Zygmunt I
potwierdził prawa szlacheckie następujących bojarów żmudzkich: Juchny Giegojtisa, Jurija i Stania Dowgajtisów, Butki Piktanojtisa, Pietra Rimkojtisa, Juchny Stonajtisa i Wojtki Dorgużajtisa. Byli to bojarzy włości powondeńskiej. Śledztwo w sprawie ich
statusu społecznego (bojarzy czy ludzie prości?) przeprowadził Juri Martinowicz Bie
lewicz [tj. Billewicz] jako starosta żmudzki [w latach 1543-1545]. Okazało się, że daw
niejsi starostowie żmudzcy: Mikołaj Radziwiłł [właściwie Jan Mikołajewicz Radziwiłł,
1535-1542] i Matiej Janowicz [Kłoczko, 1542-1543] zmuszali tych bojarów do płace
nia „posiedy”, choć oni „posiedej nie dawali ani dochodow tiwunam i namiestnikami nie
dawali”. Powoływali się na czasy wielkiego księcia Witolda, ale nie mieli dokumentów,
bo te im zabrali starostowie żmudzcy. W kolejnym dokumencie z 1578 r. odnotowano
list Jana Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, w którym wspomniano o skardze bojarów
powondeńskich, których — wbrew wspomnianemu wyżej dokumentowi króla Zyg
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munta I z 1544 r. — zmuszano do dawania „posiedy” urzędnikom. Starosta żmudzki
zakazał tej bezprawnej praktyki i nakazał zwrot pobranych środków. Wymieniono skar
żących się bojarów, potomków bojarów z 1544 r.: Jakuba Juchniewicza z braćmi, Pietra
Jurewicza Dargiewicza, Kaspora Stanułajtisa, Macka Wojtkowicza, Hryhora Butkiewi
cza, Martina Pietrowicza i Martina Konczajtisa z braćmi. W tym miejscu interesują nas
tylko Butkiewicze: w 1544 r. był Butko Piktanojtis, a w 1578 — Hryhory Butkiewicz,
najpewniej syn wyżej wymienionego.
W 1589 r. Pietr Szczefanowicz Butkiewicz wziął w zastaw obręb Wodukliany we
włości pojurskiej. Pewnie tenże w 1590 r. wziął w zastaw sioło Gubry we włości szawdowskiej oraz poddanego w majętności Sudmontuławkie w pojurskiej. Miał on bra
ta Bałtromieja, którego oskarżył o „najstie gwałtownoje”, sprawa została zakończona
ugodą. W 1592 r. król polski Zygmunt III potwierdził prawa szlacheckie dla obu braci.
Geneza tego potwierdzenia sięga dokumentu z 1524 r., wystawionego przez kilku ciwunów żmudzkich w sprawie skargi bojarów korszewskich: Nargiłosa, Monkusa i Jurkisa
Żadejkowiczów oraz Szatkisa i Butkusa Junczowiczów. Miejscowy dzierżawca usiłował
zmusić ich do służby chłopskiej, tj. „koniej woditi i rojtinikami byti”. Wspomniani boja
rzy powołali się na dokument starosty żmudzkiego Jana Kieżgajłowicza [tj. z lat 1450—
I486], w którym ich „died” Prejkint był także zmuszany do pracy chłopskiej („seno kositi”), ale po śledztwie okazało się, że ów Prejkint „służył kniaziem litewskim koniem”.
Ostateczna decyzja ciwunów żmudzkich z 1524 r. była korzystna dla wspomnianych
bojarów korszewskich.
We wspomnianych aktach warto jeszcze zwrócić uwagę na podwójne nazwiska
Butkiewiczów: Storpejko [tj. Styrpeyko], Kibortowicz, Kontowt, Radminowicz i Służewicz. W dwóch przypadkach za przodka rodu uznano bojara Prejkinta (zob.). Moż
na dodać, że formy nazwiska Sterpeyko Butkiewicz używał Andrzej w 1655 r. Tu moż
na wskazać, że niektórzy Butkiewiczowie używali podwójnego nazwiska Butkiewicz
Wiswoyn, np. Samuel Józef w 1682 r., autor panegiryka o błogosławionym Michale
Giedroyciu (zm. 1485 w Krakowie). Był on absolwentem Akademii Krakowskiej, baka
łarzem filozofii i audytorem teologii [Index libromm\. Na jego związek ze Żmudzią wska
zuje fakt, że w taryfie 1667 r. zanotowano Stanisława Butkiewicza Wiswoynia w pow.
telszewskim (zob.).
W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwóch Butkiewiczów (Budkiewiczów)
w pow. berżańskim: Andrzeja z trzema końmi w tym powiecie i z jednym koniem
w pow. upickim oraz Jarosza, który był dość ubogi, skoro stawiał konia razem z jednym
szlachcicem.
W 1661 r. Salomon i Balcer Mikołajewicze z Styrpeyka Butkiewicze kupili „imienicze” Urbaniszki wPosouriu [nazwa zniekształcona] wPodubisiu, Desiuniszki Połuknie
Szunkiepie w Żołłokach w pow rosieńskim [LVIA, F 1135—20—27]. Część tych miejsco
wości leżała nad D ubissąna północny wschód od Rosieni i bardziej na północ (Szun
kiepie, Połuknie, Żołoki).
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano sześciu Butkiewiczów: Andrzeja (z dodatkiem
Sterpeyko), Bałtromieja, Jana, Marcina, Marka i Samuela, uczestników unii kiejdańskiej
ze Szwecją. Może wspomniany Andrzej jest tożsamy z Andrzejem z 1621 r.? Mniej wię
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cej w tym czasie notowano jeszcze dwóch Butkiewiczów: Wojciecha w 1646 r., który to
czył spór sądowy o majętność Żory wpow. widuklewskim i Antoniego [w tekście: Antoniela], spierającego się w 1652 r. o majętność Godele wpow. płotelskim [ODVCA, VII].
Z 1669 r. pochodzi testament panny Doroty Stanisławowicza [sic] Hrehorowiczówny Butkiewiczówny, córki Hrehorego Stanisławowicza Butkiewicza i Zofii Bartłomiejewiczowej. Chciała być pochowana w kościele widuklewskim. Uczyniła zapis dla
swego szwagra Mikołaja Maciejewicza Niekrasza i jego żony Ewy, swojej siostry. Cho
dzi o jej „majętnostkę” w pow. widuklewskim nazwaną Antryngie w okolicy Antryngiach, którą otrzymała od ojca. Zrobiła też zapisy dla swojej siostry Krystyny Adamowej
Pryszmonciowej i brata Dawida Stanisławowicza Zagackiego Użumedzkiego; chodzi
o brata przyrodniego, syna Stanisława, nazwanego ojczymem [VUB].
W taryfie 1667 r. spisano 27 rodzin, mieszkających w 16 powiatach, głównie w kroskim (Goniprowo, Upojnie) i korszewskim (Antyniki iPoszyle) (po 5), jaswońskim, berżańskim i powondeńskim (po 2) oraz pojedynczo w: medyngiańskim, wieszwiańskim,
pojurskim, wielońskim, Małych Dyrwian, telszewskim, rosieńskim, widuklewskim, wilkiskim, szawelskim i żorańskim. Większość z nich nie miała poddanych (15 na 27), po
zostali mieli najczęściej po jednym dymie z wyjątkiem jednej osoby z dwoma dymami
poddańskimi. Była to więc szlachta drobna. We wspomnianych Upojniach w 1667 r. no
towano 3 pokolenia Butkiewiczów: Jakuba, syna Mikołaja i wnuka Jana.
Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 24 rodziny, które mieszkały w 14 powiatach, pra
wie w całej Żmudzi, może z wyjątkiem południowo wschodniej. Najwięcej było ich
w pow. kroskim (6) i jaswońskim (3) oraz (po 2) w korszewskim, powondeńskim i tel
szewskim. Warto wskazać, że większość z mieszkających w pow kroskim Butkiewiczów
pochodziła z Upojni (4), czyli z okolicy szlacheckiej w pow. rosieńskim (XIX-wiecznym) w parafii i gminie Kroże, na południowy wschód od tego miasteczka. Zdecydo
wana większość tej szlachty nie miała poddanych (18 na 24), a pozostali mieli tylko po
jednym dymie chłopskim.
W zasadzie nie posiadali urzędów i godności, poza wspomnianym urzędem chorą
żego tendziagolskiego w 1528 r. Była to więc szlachta nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Butkiewicze
herbu: Abdank, Butkiewicz, Dołęga, Jastrzębiec, Pomian, Siekierz, Syrokomla i Trzaska.
Z nich chyba najbardziej znani mieli herb Jastrzębiec — „dawna i rozrodzona na Litwie
rodzina” [Uruski], Do niej należał Maciej, chorąży tendziagolski na początku XVI w.
Z kolei w XIX w. Butkiewicze herbu Dołęga mieszkali w pow. rosieńskim, herbu Ody
niec i Pomian — w telszewskim, a Syrokomla — w szawelskim [Ciechanowicz].
Wywód Butkiewiczów herbu Korczak pochodzi z 1799 r. Protoplastą rodziny zo
stał uznany Andrzej Butkiewicz, syn Macieja (pokolenie I i II). W 1724 r. posiadał on
majątek Wodokty Dowborajcie, który zapisał synowi Andrzejowi. Rzeczywiście, w ta
ryfie 1667 r. notowano Matiasza Butkiewicza w Dowborajciach w pow. wielońskim.
Wspomniany Andrzej, syn Andrzeja, Butkiewicz sprzedał te dobra w 1784 r.
Zatem ta rodzina miała następującą genealogię, poczynając od Andrzeja, syna Ma
cieja. Jego syn Andrzej (III) dał światu dwóch synów (IV): Adama i Antoniego. Linię
rodziny kontynuował Antoni, ojciec trzech synów (V): Stanisława Marcina (ur. 1790),
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Jana i Macieja. Z nich pierwszy spłodził dwóch synów (VI): Michała (ur. 1832) i Eme
ryka (ur. 1834), ojca Stanisława Wincentego (ur. 1859; VII) i Antoniego. Z kolei Jan (V)
miał trzech synów (VI): Konstantego Bartłomieja (ur. 1822), Zygmunta (ur. 1826)
i Wincentego (ur. 1828), ojca Szymona (ur. 1855; VII). Trzeci syn z pokolenia V to Ma
ciej, ojciec Józefa Sylwestra (ur. 1831; VI), ojca Adama (ur. 1861; VII) [LVIA, F 391—
8-2565, k. 15].
Zachował się wywód pochodzenia szlacheckiego Butkiewiczów herbu Trzaska
z 1820 r Za protoplastę rodziny został uznany Wawrzyniec Butkiewicz (pokolenie I),
który posiadał dobra Myszajcie alias Kieciny w pow berżańskim. Wydał on światu
trzech synów (II): Jana, Mateusza i Dawida. Z nich Mateusz zostawił po sobie syna Mar
cina (ur. 1736; III), ojca pięciu synów (IV): Jakuba (ur. 1752) z synem Janem (ur. 1788;
V), wywodzącym się; Antoniego (ur. 1754) z synem Antonim (V); Jana, którego dwaj
synowie (V): Wincenty (ur. 1785) i Józef (ur. 1787) również wywodzili się; Mateusza
(ur 1756), o którego potomstwie brak jest danych oraz Macieja (ur. 1759), którego
czterej synowie (V): Maciej (ur. 1782), Roch (ur. 1793), Józef (ur. 1796) i Kazimierz
(ur 1802) także się wywodzili. W tym fragmencie wywodu wątpliwości budzi to, że Mar
cin z pokolenia III miał pierwszego syna w wieku 16 lat (1752 i 1736), co jest raczej nie
możliwe. Chyba data 1736 r. jest błędna.
Z kolei Dawid, brat Mateusza (II), wydał światu dwóch synów (III): Tomasza
(ur 1742) i Stanisława (ur. 1755). Pierwszy z nich mógł pochwalić się czterema syna
mi (IV): Franciszkiem (ur 1783) z trzema synami (V): Ksawerym, Antonim i Kajetanem
oraz Ignacym (ur 1788), Marcinem (ur 1786) i Antonim [brak metryki] i Z kolei jego
brat Stanisław (III) wydał na świat dwóch synów (IV): Tomasza (ur. 1792) i Wawrzyńca
Kajetana (ur. 1797), którzy również wywodzili się [LATA, F 391-1-1009 i 391-10—49].
Komentując ten wywód, należy stwierdzić, że chodzi o dobra Kiecyny alias Ma
cajcie [też Kieciny] w pow. berżańskim [w XIX w. — rosieńskim], które należały do
Butkiewiczów już w końcu XVI w., np. w 1590 r. notowano tam Juchnę Jurewicza But
kiewicza. W taryfie 1667 r. notowano tam Stanisława, który został spisany na miejscu
swego brata Ambrożego. Nic nie wiadomo o Wawrzyńcu, który działał chyba w 1. po
łowie XVIII w.
Drzewo genealogiczne Butkiewiczów dotyczy wspólnego pochodzenia trzech bra
ci (pewnie nie rodzonych) i notuje: Chrzczona Steygwiła Laudańskiego, Szymka Liginta i Tomasza Maciejewicza Butkiewicza w 1575 r. Mieli oni niedzielny majątek [wspól
nie użytkowany] Tobole, tj. pewnie dobra w pow. rosieńskim [XIX—
wiecznym] w parafii
Stulgie, choć nie można wykluczyć innej lokalizacji poza Żmudzią. Pierwszy z nich miał
syna Bartłomieja Chrzczonowicza Laudańskiego i na nim jego linia się skończyła. Z kolei
Szymko Ligint (pokolenie I) miał syna Jerzego (Jurija) Szymkiewicza Liginta (II) i dwóch
wnuków (III): Krzysztofa Jurewicza Szymkiewicza, wzmiankowanego w latach 1581—
1583 oraz Jana Jurewicza Danowskiego (?). Synem tego ostatniego miał być Jan Kasperowicz Węcławowicz Niewierowicz Pilwiński (IV), który miał trzech synów (V): Mikoła
ja, Jana i Jakuba (wzmianka z 1613 r). Wszyscy oni używali już nazwiska Pilwiński.
Z kolei linia Tomasza Maciejewicza Butkiewicza (pokolenie I i II), który miał czte
rech synów (III): Stanisława Tomaszewicza, Hrehorego, Piotra i Jakuba, którzy uczynili
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dział dóbr między sobą w 1595 r. Z nich Stanisław miał syna Erasmusa Stanisławowicza Butkiewicza (TV) oraz dwóch wnuków (V): Jana i Jerzego. Byli oni notowani w źró
dłach w końcu XVII w. (1697 r.). Jan miał córkę Elżbietę, a Jerzy dwóch synów (VI):
Jana i Wawrzyńca, notowanych na początku XVIII w.
Drugi z synów Tomasza, czyli Hrehory (III), miał syna Stanisława (IV). Ten miał
żonę Katarzynę Aleksiejewną Anuszewiczównę (?), z którą spłodził pięcioro dzie
ci (V): Jana, Jakuba, Krystynę, Dorotę i Annę (testament z 1636 r.). Dalej wspomniano
tylko o Janie, który w małżeństwie z Zofią Gołkontowną miał sześcioro dzieci (VI):
Jana, Józefa, Elżbietę, Barbarę, Jadwigę i Magdalenę. Wobec bezpotomnej śmierci Ja
kuba cały majątek przeszedł na Jana w 1686 r. Wspomniany syn Józef ożenił się z Elż
bietą Abrahamowną Płuszczewską. Jego brat Jan ożenił się z Anastazją (?) Władysławówną Sakowiczówną.
Trzeci z synów Tomasza, Piotr (III), ożenił się z Anną Piotrowną Motowiczówną (?) i miał z nią syna Stanisława (IV) i wnuczkę Jadwigę, żonę Jana Giniata. Zaś ostat
ni z synów Tomasza, czyli Jakub Tomaszewicz Butkiewicz (III), spłodził syna Mikołaja
(IV), który pozostawił po sobie czworo potomstwa (V): Jana, Zofię, Danutę i Annę. Ów
Jan sprzedał cały swój majątek w 1668 r. [MACB, F 37—3028]
W rodosłownej rodziny Butkiewiczów herbu Odyniec z 1832 r. podano, że jego
protoplastą był Dawid Butkiewicz (pokolenie I). Miał on następujące dobra: Giecyszki,
Racyszki [może Radyszki?], Piempiszki, Wojdoniszki, Butkiszki [fragment tekstu uszko
dzony] w pow. żorańskim. Miał on syna Stanisława (II) i wnuka Jerzego (III), wzmian
kowanego w 1737 r. W testamencie z 1752 r. wymieniono Antoniego (IV), syna wspo
mnianego Jerzego, który miał syna Piotra (V) i wnuka Ignacego Jerzego (ur. 1816; VI).
W 1832 r. miał on majętność Pubżuby w pow. telszewskim [MACB, F 20]. Z taryfy
z 1667 r. wiadomo, że Butkiewicze rzeczywiście mieli dobra w tym pow., a mianowicie
Giecajtyszki.
Ź r ó d ł a : A kta pjagdów, T. 2, s. 399 (indeks); AWAK, T. 24, s. 199—202, 257—259; Index librorum latinomm,
s. 58; Kojałowicż, Nomenclator, s. 58; LM, Viehgą reikalą knyga 1, s. 166—167; LVIA, F 391—1—1009, k. 156
(wywód 2 1820 r.); F 391-8-2565, k. 15, F 1135-20-27, k. 198; MACB, F 20-5192 (rodosłownaja 2 1832 r.);
F 37—3028, k. 2 (dr2 ewo genealogic 2ne); ODVCA, vyp. 1, s. 10—152, 29—90, 44—109, 80—13, 106—23, 142—
258, 146-331, 187-123 do 125, 195-29 i 32, 202-133, 204-164, 209-237; vyp. 2, s. 1-13, 15-41, 45-127,
86-26, 104-31, 124-332, 129-117; vyp. 3, s. 8-92, 14-173, 34-229, 63-154 i 155, 93-12, 107-134, 111—
210,121-369 i 382,129-99 i 102; vyp. 4, k. 22-173, 76-144 i 145,121-91,216-95,265-178; vyp. 7, k. 30541, 309-63; Perapis 1528 r., s. 206-207; Popis 1567 r., kol. 1261, 1266, 1316, 1328, 1337, 1340, 1344; SG,
T. 12, s. 814—815: Upojnie; Urzędnicy żmudzcy, nr 70; VUB, F 7—ŻP 23 (14479), k. 32. L i t e r a t u r a : Bo
niecki, T. 2, s. 263; Ciechanowicz, Suplement, s. 62; Ćinmaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 329: Budkevicius, s. 368—369:
Butkevicius, Butkus; Umski, T. 2, s. 93—94; Zinkevicius, s. 308: Butkas.

BUTKO
T a r y f a

16 67

r o k u

Andrpej Butko [forma znana z dopełniacza, tj: Butka], na którego miejscu postał spisany Adam Mostwił
p Gierdpiago/y w pow. berpańskim dym 1 spłachetki
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Nazwisko rodziny najpewniej nawiązuje do Butki, o czy pisano przy Butkiewiczach (zob.).
Należy zwrócić uwagę, że w Gierdziagole notowano Butkiewiczów w 1667 r. (zob. wyżej).
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim,
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
BU TLER (BUTTLAR)
H. WŁASNEGO
T aryf a 16 6 7 roku

Butler Andrzej na miejscu rodzica swego Eudpicha Butlera £imienicga Posgatry у cgęśa swejpoddańskich dy
mów 4 w pow. potumsyewskim
Butler Andryej na miejscu Wojciecha Rapanowicpa pBerjdymów poddańskich 8 w pow. pojurskim
Butler Frydrych na miejscu Mikołaja Górskiego %Posgatry %cgęści swojej dymów 6 poddańskich w pow. po-

T aryf a 16 9 0 ROKU

Butler Frydrych g_Grawduy [w Kop. 1 dodano: Posztre, tj. Poszatria] pkarcymąwpow.potumsyewskim
[dymów] poddańskich 6
Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego, choć jest opinia o jego pochodze
niu irlandzkim. Niemniej jednak na pewno byl to ród niemiecki, wywodzący się pewnie
z Hesji [Uruski], który później przeniósł się do Inflant, a stamtąd rozprzestrzenił sie po
Rzeczypospolitej. Według nowszych danych to ród „górnofrankoński’ z fuldyjskiego
Grabfeldu [w Hesji w Niemczech], znany w źródłach od 1170 r. [Janicki].
Najlepiej znana jest linia podlaska tego rodu, której geneza sięga Jana Butlera, wo
jownika z czasów Stefana Batorego (1576-1586) [Boniecki; Martinaitiene]. Sporo pisa
no też o linii tej rodziny w pow. wiłkomierskim (dobra Rapszany), która spokrewniła się
w XIX w. z Piłsudskimi, w tym bezpośrednio z przodkami Józefa Piłsudskiego [Uruski; Horoszkiewicz]. Najmniej do niedawna było wiadomo o linii żmudzkiej Butlerów.
Z herbarza Ciechanowicza wiadomo jedynie o Benedykcie, który w 1770 r. otrzymał
dzierżawę królewską Alkiszki w pow. Małych Dyrwian oraz ogólnie o Butlerach, posia
dających Żagory Stare i Zorany w pow. szawelskim [XIX—
wiecznym].
Najstarsza wzmianka o ich pobycie na Żmudzi pochodzi z 1644 r., kiedy Ewert
Butler, żonaty z Zofią Elżbietą Klokmanówną, miał w zastawie dobra Gierkoncie
w pow. berżańskim [dane A. Rachuby]. Potem, w czasie Potopu 1655 r., w zjeździe pod
Jaswojniami i w Kiejdanach uczestniczył bowiem „Heinrich von Buttllar Erbsasen auff
Posatvia [zamiast Posatria] in Samoitten”. Ów Butler posiadał wówczas dobra Poszatria
w pow. powondeńskim, położone przy sławnej na całej Żmudzi górze Szatria (228 lub
raczej 229 m n.p.m.), tj. na południowy wschód od miasteczka Lukniki.
Według rodosłownej Benedykta Kazimierzowicza Butlera z 1804 r. jego przodkiem
był Henryk Butler (pokolenie I), właściciel majętności Poszatria w „okręgu” [tj. pow] po
wondeńskim w 1684 r. Do niego odnosi się wzmianka z taryfy 1667 r. o Eudzichu Butle
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BUTMAN

rze, ojcu Andrzeja. Wspomniany Henryk miał syna Andrzeja (II) (wzmianka z tego roku),
wnuka Aleksandra (III) i prawnuka Antoniego (testament z 1744 г.; IV). Ten ostatni miał
dwóch synów (V): Kazimierza i Zygmunta [tego ostatniego dopisano]. Ów Kazimierz
spłodził syna Benedykta (ur. ok. 1770 [czy to nie błąd?]; VI), który był starostą alkiskim
[mała dzierżawa w pow Małych Dyrwian] w 1770 r. [inwentarz z tego roku w: AWÄK,
T. 35]. Wspomniany Benedykt był ojcemjózefa i Franciszka (VII) [МАСВ]. Można dodać,
że wspomniany w latach 1667 i 1684 i 1690 Andrzej Butler był właścicielem dóbr Poszatria. Być może jego bratem był wspomniany w 1690 r. Frydrych, związany z tymi dobrami.
Ź r ó d ł a : Akta gjagdów, T. 2, s. 285, 301; AWAK, T. 35, s. 183—185; MACB, F 2CM1264 (rodosłownaja
2 1804 r). L i t e r a t u r a : Boniecki,T. 2, s. 263—
265; Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 169—174 (najszerzej); Ja
nicki, Kurlandia, s. 776; Kossakowski, T. 1, s. 46—61 (głównie linia podlaska, brak Żmudzi); LPŻ, T. 1, s. 369:
Budeńs; Martinaitiene, passim i tablica geneal na końcu pracy; Uruski, T. 2, s. 95-97.

BUTM AN
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Batman Hieronim Salamonowie.g na miejscu rodgica swe[go] Salamona Butmana g nabycia od Jana Jucewicga
g Pogiów dymy 3 wei'damskie wpow. korklańskim
Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia niemieckiego, choć teoretycznie może być
też pochodzenia litewskiego, dwuczłonowego: but—i man—Pierwszy człon łączy się z litew
skim bań, bfitus, bittis, czyli „być”, „byt”, „istnienie”, „mieszkanie”, a drugi — z manyti, czyli
„myśleć”, „mieć zdanie” itp. [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, było to nazwisko litewskie.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. korklań
skim, z trzema dymami poddańskimi. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 369: Butmanas, T. 2, s. 151—153: Manginas; Uruski, T. 2, s. 97; Zinkevicius,
s. 197: Butmanas.

BUTM IN
H. WŁASNEGO
T aryfa 16 67 roku

Butmin J ery gPiekajciów, gdgie sam miesgka wpow. korsgewskim, naginanego Janowdowa dym 1 gagrodniegy
wpow. pojurskim. BucewicgMatysgJurowicg na kupli odjerge\go\ Łaudgina mieszkający, a na miejscu Jergego Butminapoddanegojednego g Piekajciów, dym 1poddański wpow. pojurskim
Butmin Jógef gPiekojć dym 1 sglachecki wpow. pojurskim
T aryfa 16 9 0 roku

Butmin Daniel na miejscu rodgica g Pikajciów gLawkowa Rubsgów wpow. pojurskim podjdjański dympod
dański 1
Butmin [w Kop. 1: Butrym] Ławryn na miejscu Kiminowicga g Ugminiów w pow. medyngiańskim [dym]
sglachecki 1
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Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: but—i min—. O pierw
szym członie pisano wyżej, zob. Butman, a o drugim — przy Algminie (zob.) [LPŻ].
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zachowała się pojedyncza wzmianka o Wojtiechu Adamowiczu Butminie, który w 1597 r. kupił czeladnicę niewolną.
Z 1654 r. pochodzi testament Jerzego Janowicza Butmina. Chciał być pochowany
„w mogiłach w polu naszym w Pikojciach” przez żonę Zuzan[n]ę Pawłownę Giedwiłownę. Miał dobra Pykojcie we włości pojurskiej, które mogła używać swobodnie jego
małżonka do dojścia do lat ich syna Marcina Jurzewicza Butmina. Uczynił też dyspo
zycje co do przyszłego potomka (syna lub córki), bo zostawiał żonę „w brzemieniu”
[VUB, F 7 ŻP 15—15a]. Poznajemy tu 3 pokolenia tej rodziny: 1. Jan, znany z patronimika; 2. Jerzy (testament z 1654 r.). 3. Marcin.
W taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. pojurskim w Pikojciach (Piekojciach). W kolejnej taryfie z 1690 r. odnotowano również 2 rodziny w pow. pojurskim
(w tym samym miejscu) i medyngiańskim. Była to szlachta drobna: w obu taryfach
jedna rodzina nie miała, a druga miała jednego poddanego. Nie piastowali urzędów
i tytułów.
Rodzina herbu Kościesza została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni ko
wieńskiej w 1849 r. W herbarzu Ciechanowicza spisano Butminów herbu własnego
w pow. rosieńskim w XIX w.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 4, k. 226—169; VUB, F 7 ŻP 15—15a nr 107. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Kody, T. 2, s. 174; tenże, Suplement, s. 62; LPŻ, T. 1, s. 370: Butminas; Uruski, T. 2, s. 97.

BUTOWICZ (BATOWICZ, BOTOWICZ)
H. BUTLER, OGOŃCZYK
P opis 1 6 2 1 roku

Butataić [może Butowicz?] Jan Piotrowicp p /uczestnikami] po kozacku koń 1 w pow. bezpańskim
T aryfa 16 67 roku

ButowicpAdam p Pyngowian dym 1poddański w pow. berpańskim
Butowicpjópef, na którego miejscu postał spisany Michał Mikitowicp p Prpyałgowa dym 1 spłachecki w pow.
telspewskim
Butowicp Mikołaj, na którego miejscu postał spisany Zygmont Bymłdewicp p Kontrym podjdjański dym 1
wpow. retowskim
Butowicp Piotr i Krpysptof Giedwiłowicp na miejscu Eliaspa Sołtuspki p Potowsola dym 1 spłachecki w pow.
telspewskim
Butowicp Piotr na miejscu Jópefa Prpyałgowskiego p ProgulbiówpodJĄański dym 1 w pow. telspewskim
Butowicp Tomasp na miejscu którego postał spisany Stefan Dubiński p Grepyspek dym 1 spłachecki w pow.
bezpańskim
Butowicpjan Stefanowicp pAwgustajć dym 1 spłachecki wpow. W. Dyrwian
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BUTOWICZ (BATOWICZ, BOTOWICZ)

T aryf a 16 9 0 roku

Batoniez Jat/ [sic] £Angnstajńów wpow. W. Dytwian dym szlachecki 1
Botowicz Jan Jurewicz [dc] ZPoryagonia zastawnej Pokukiszęk w pow. berżąńskim dym szlachecki 1
Bntowicz Jan [z Naliszek w pow. berżąńskim?] dym szlachecki 1
Bntowicz [w Kop. 1 błędnie: Batowicz] Jan z Godelów w pow.płotelskim [dym] poddański 1
Bntowicz Tomasz na którego miejscu zpstał spisany Stefan Dubiński z Grezyszęk w pow. berżąńskim dym

szlachecki 1
Najpierw trzeba zacząć od uporządkowania nazwiska tej rodziny. Do Butowiczów włą
czono jednego Batowicza i Botowicza z taryfy 1690 г. I choć w samej taryfie dość wy
raźnie napisano „Batowicz” (zob.), to raczej nie ulega wątpliwości tożsamość Jana Bato
wicza z 1690 r. z Augustajciów w pow. W Dyrwian z Janem Stefanowiczem Butowiczem
[pisownia również wyraźna] z tej miejscowości i powiatu w taryfie 1667 r. Z kolei drugi
przypadek dotyczy Botowicza, które to nazwisko zostało błędnie odczytane jako „Bołowicz”. Na związek tego Botowicza z licznymi Butowiczami wskazuje podobieństwo
nazwisk i wspólne zamieszkanie w pow berżąńskim.
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Buta, które jest pewnie pochodzenia
litewskiego. Wiąże się je najczęściej z litewskim buli, bütis, butas itp. czyli „być”, „istnie
nie”, „mieszkanie” itp. [LPŻ], Jednak według Dziadulewicza była to rodzina tatarska,
pochodząca od niejakiego Buta (Obuta). Teoretycznie jest to możliwe.
Na Żmudzi zostali zanotowani po raz pierwszy w inwentarzu włości retowskiej z lat
1563-1585. Była tam wzmianka o bojarze pojurskim Janie Butowiczu, któremu wraz
z innymi bojarami zabrano ziemie, które przyłączono do sioła hospodarskiego Londzie
w wójtostwie Lelenowskim. W zamian otrzymali grunty nad rzeką Szałpią [AWAKJ.
Stosunkowo niewiele jest o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r.
Jan Janowicz Butojt i Szczepan Budrewicz kupili pustosz Gagiszki w Gierdziagole we
włości berżańskiej. W roku następnym Wojtiech i Stanisław Matiejewicze Butowicze
zostali ostrzeżeni w związku ze skargą ich macochy Zofii Bałtromiejewny Ambrożejewiczowej Wencławowicz, że została przez nich wygnana z domu i pozbawiona części
majętności „ojcowskiej” Gierdziagoła. W 1592 r. wspomniany Wojtiech Matysowicz
Butowicz kupił niwy nad rzeką Upis we włości berżańskiej. W 1593 r. Szczefan Tomaszewicz Butewicz darował żonie Alżbietie Janownie Jucowicz część majętności Gier
dziagoła we włości berżańskiej.
W 1598 r. Jezof Szczefanowicz Butajtis zastawił dom Spirgi we włości korklańskiej,
nad rzeką Liszup, koło rzeki Krożonty.
Zatem w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. Butowicze mieszkali głównie
we włości berżańskiej w Gierdziagole oraz w pobliskiej włości korklańskiej (pojedyn
cza wzmianka).
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających w czterech powiatach, ale głów
nie w telszewskim (3), berżąńskim (2) i pojedynczo w retowskim i Wielkich Dyrwian.
Znów w taryfie 1690 r. odnotowano 5 rodzin mieszkających głównie w pow. berżańskim (3) oraz pojedynczo w płotelskim i W Dyrwian. Była to szlachta drobna: w 1667 r.
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większość nie miała poddanych, a pozostali mieli tylko po jednym dymie poddańskim,
zaś w 1690 r. trzech nie miało, a pozostali dwaj mieli tylko po jednym poddanym. Była
to również szlachta nieutytułowana.
W herbarzach notowano dwie rodziny herbu Butler i Ogończyk, które wylegitymo
wały się ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej w latach 1798, 1835 i 1855.
Pierwsi mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz, Suplementy, a drudzy byli pochodze
nia tatarskiego i pochodzili od jakiegoś Buta [Dziadulewicz]. Już w XV w. byli na Woły
niu. Na Żmudzi zanotowano Piotra Butowicza, bojara wielońskiego w 1525 r., czyli po
chodzącego z późniejszego pow. wielońskiego w południowo-wschodniej Żmudzi. Być
może później przeszli oni w głąb tej krainy, m.in. do pow. berżańskiego.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Butowicze herbu Butler i Ogończyk
w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 277-278; T. 25, s. 437 (toż); ODVCA, vyp. 1, s. 121-285, 175-67; vyp. 3,
s. 49—199, 81—195; vyp. 4, k. 278—56. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Polskie rody, „Magazyn Wileński”, 1998
nr 3, s. 29; tenże, Suplement, s. 63; Dziadulewicz, s. 386—387; LPŻ, T. 1, s. 364: Buta, s. 366: Butavidus; Uruski, T. 2, s. 97-98.

BUTOW T
H. GRYF, PIELESZ
T aryfa 16 6 7 roku

Butowt Chryzostom na miejscu rodpica swe\go] Aleksandra Butowta z Cyjan dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Butowt Hre/toiy Mikołajewicp na miejscu którego posta/ spisany Jan Korkop p Rog/ay[ć] dym 1 spłachetki
wpow. rosieńskim
[Butowt] Kapimierp Wojciechowicp [na miejscu] ojca swe\go] Jópefa Butowta [sic] у Popabrpa dym 1 spła
chetki wpow. tendpiagolskim
Butowt Ławryn pMejlispek dym 1 spłachetki w pow. tendpiagolskim
Butowt Mikołaj Bałtromiejewicp na miejscu rodpica Bałtromieja Butowta p Kontun dym 1 spłachetki w pow.
rosieńskim
Butowt Paweł [na miejscu] Kataryny Progulbickiej pSpowkot dym 1 spłachetki wpow. tendpiagolskim
Butowt Stanisław Hryhorowicp na miejscu którego postał spisany Adam Dyrwonispko pimienia Cyjanpod[&]
ański dym 1 w pow. ejragolskim
Butowt Tomasp p imienia swe\go\ pastawnego od Jana Burty i ma/ponkije\go\ nabyte\go\ wpiął napwanym
Giedwidy. A do imienicpa Burty i małponkije\go\ napwane\gó\ Podubisie [do] Beygoły nalepące\go] dym 1
pod[d] ański w pow. ejragolskim
Butowtowa terapniejspa, bywspa Marcinowa Eymutowicpowa Spcpęsna Jankiewicpównajako aktorka p Giejspów Kłusów dym 1 spłachecki w pow. rosieńskim
T aryfa 16 90 roku

Butowt Gabńel p Gajpyspek wpow. beipańskim dym spłachecki 1
[Butowt] Spylański Ignacy p imienia kupnego Butow[t?] w pow. jaswońskim od Pelicjana Kestorta [dym]
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BUTOWT

Butowt Karmieni ^Jerzym Dowgia/ą z Bojabrya wpow. tendziagolskim dym szlachecki 1
Butowt Kazimiery z hkuszjejk w pow. żprańskim [dym] szlachecki 1
Butowt Kazimierz wraz Zß%ifem -Btf//artoniczęm zKontun\w Kop. 1 błędnie: Kołuny] Podubisia wpow.
rosieńskim [dym] szlachecki 1
Butowt Karnym z Mikołajem Gabszeniczem sprzedali Piotrwi Dowmontowi Mejliszki w pow. tendziagolskim
dympoddański 1
Butowt Stanisław zMitkajciów w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: but—i taut—. Szczegól
nie pierwszy z nich jest często spotykany w antroponimii litewskiej, pisano o nim przy
Butmanie (zob.). Z kolei o drugim członie zob.: Jatowt [LPŻ],
Na Żmudzi notowano ich w popisie wojskowym 1528 r., kiedy spisano bojara Sta
nisława Butowtowicza we włości tendziagolskiej. W tej włości notowano majętność
Butowtojtie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Sama nazwa nie zachowała się, ale
z późniejszych danych o osadnictwie w pow tendziagolskim można przypuszczać, że
miejscowość ta mogła znajdować się w Mejliszkach, gdzie jeszcze w taryfie 1667 r. no
towano dym szlachecki (lit. Meiliśkiai). Jest to niewielka osada tuż przy Tendziagole, sto
licy powiatu, czyli na południowy zachód od miasteczka Grynkiszki.
Następna informacja pochodzi dopiero z akt ziemskich żmudzkich, gdzie pod
1600 r. zanotowano Jurija Janowicza Butowtowicza. Sprzedał on połowę służby ludzi
w majętności Ugiany we włości ejragolskiej.
W taryfie 1667 r. spisano 9 rodzin mieszkających głównie w pow tendziagol
skim (4), mniej w rosieńskim (3) i ejragolskim (2), a więc głównie we wschodniej Żmu
dzi. Większość nie miała poddanych (7 na 9). Znów w taryfie z 1690 r. spisano 7 ro
dzin mieszkających głównie w pow tendziagolskim (2) oraz pojedynczo w: berżańskim,
żorańskim, jaswońskim, rosieńskim i telszewskim. Zwraca uwagę informacja o Butow[tach?] w pow. jaswońskim, kupionych od Felicjana Kęstorta. Nie jest to gniazdo tego
rodu, notowano je bowiem dopiero w końcu XVII w
Była to szlachta drobna: w 1667 r. spisano sześciu szlachciców bez poddanych,
a pozostali mieli po jednym dymie poddańskim. Z kolei w 1690 r. odnotowano pięciu
szlachciców bez poddanych, a pozostali dwaj — mieli po jednym. Nie była to również
szlachta utytułowana.
Obszerną monografię tego rodu, osadzoną na tle dziejów Żmudzi, przedstawił
Rimvydas Butautas—Kudirka. Najpierw należy wspomnieć o synu Kiejstuta Butowcie
oraz o Butowcie, zanotowanym w obu uniach polsko-litewskich z lat 1401 i 1413. W tej
drugiej (horodelskiej) Stanisław Butowtowicz przyjął polski herb Godziemba. Pomijając
jednak te fakty, należy zacząć od informacji o Butowtach, którzy posiadali dwór Kontuny (lit. Kantünai), zwany też Podubisie i Butowty w pow rosieńskim. Dwór ten kupił
Bartłomiej Ambrożejewicz Butowt (pokolenie I i II) herbu Gryf od Grzegorza [co Au
tor błędnie przetłumaczył na litewski na Jurgisa, czyli Jerzego] Stacewicza w 1632 r. Na
stępnie przekazał go testamentem z 1657 r. swemu synowi Mikołajowi (III), który miał
trzech synów (IV): Stanisława, Jana i Kazimierza. W 1672 r. dobra te przejął wymienio
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ny już Stanisław, a w 1739 r. miał mieć jego syn Jerzy (V). W 1776 r. dwór ten zapisał sy
nowi Antoniemu (VI), który przejął go w 1797 r. Jego dzieci (VII): Wincenty (ur. 1784)
i Józef (ur. 1787) sprzedali Kontuny i przenieśli się do powiatu wiłkomierskiego, gdzie
osiedlili się. Tam wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w 1799 r.
Trzecim synem wspomnianego Antoniego (VI) byl Justyn Feliks (ur. 1802; VII),
który ożenił się z Karoliną Raczkowską (ur. 1812). Miał z nią trzech synów (VIII): Her
mana (ur. 1836), Konstantego Jana (ur. 1838) i Zygmunta Feliksa (1839—1897). Z nich
nic nie wiadomo o potomstwie Hermana. Jego brat Konstanty Jan ożenił się z Wikto
rią X [współcześnie po lit. Klorauskaite — co to za rodzina ?], z którą miał czterech sy
nów (IX): Feliksa (ur. ok. 1868), Mieczysława (ur. 1870), Witolda (ur. 1877) i Waleriana
(ur. 1885). Wspomniany Feliks miał jeszcze czworo dzieci (X): Bronisława (ur. 1893),
Gustawa (ur. 1899), Helenę (ur. 1897) i Stefanię (ur. 1893). Z kolei brat Konstantego
Jana (VIII), czyli Zygmunt Feliks, który ożenił się z HelenąX [współcześnie po lit. Lenkseviciüte — kto zacz?] i miał z nią pięcioro (IX): wymienionych już dzieci — Feliksa
i Kazimierę. Jest to oczywiście niemożliwe, musi tu być jakiś błąd związany z pomiesza
niem potomstwa Zygmunta Feliksa i Feliksa.
Wymienieni tu Butowtowie w dwóch ostatnich pokoleniach mieszkali w Wilnie,
część z nich została pochowana na cmentarzu na Rossie, tu nazwanym zaskakująco
„Panteonem Litwy” [Butautas—Kudirka], ale nie „Panteonem litewskim”, co ma inny
wydźwięk. Jeśli już mówimy o Panteonie, to raczej był to Panteon polski, poniewać po
chowanych tam Litwinów jest bardzo niewielu.
Dwie rodziny Butowtów herbu Gryf i Pielesz wylegitymowano ze szlachectwa
w guberni kowieńskiej w latach 1854 i 1858 [Uruski], Z herbem Pielesz notowano ich
w XIX w. w pow. rosieńskim i szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 5, k. 235—48; Perapis 1528 r., s. 207; Skwar, s. 33: Butovtojte. L i t e r a t u r a :
R. Butautas—Kudirka, Po Zemaitijos dangumi. Butautai, Vilnius 2007, s. 123, 181—187 (wywód rodu z lat 1799
i następnych w tłumaczeniu na litewski); Ciechanowicz, Suplement, s. 63; LPŻ, T. 1, s. 365—366: Butautas;
LTruski, T. 2, s. 98.

BUTRYM (BUTRYMOWICZ)
H. TOPÓR
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Butrym Adam na miejscu Walentyna Lukasyewicya zEawdy dym 1 szlachecki wpow. wiebńskim
Butrym j e r y z Wołodkajć dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
Butrym Eanpyn WacławowiczzMiciun dym 1 szlachecki w pow. wieluńskim
Butrymom Wojciechowa Ewa. Paszkiewicz Stanisław Piotrowicz na miejscu Marana Petkuna i Ему Paceuiczpwny Wojaechowej Butrymowej z Poluknia dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
ButrymoniczJanŁawrynowiczzMiciun dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim
ButrymomczJózpf
°d Krzysztofa Kondrata i Mikołaja Piotrowicza Narwayspa pKelajciow poddański dym 1 w pow. telszęwskim
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Butrymowieу Kryysytof у Worduksytów dym 1 szlachecki wpo»', wieluńskim
ButrymowicyPiotrLawrynowiczyMiciun dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Butrymowicy Piotr z Poniemunia dym szlachecki 1 w pow. wielońskim
Butrymowicz Stanisław i Hrehor. Piskowski J ery [na miejscu] Kyysytofa Dowgwiłowżcya i [na miejscu]
Stanisława i Hrehore[go] Butrymowicyów z Ujumedy Posyołtun podĄariskxe\ dymy 3 wpow. widuklewskim
Butrymowicy Stanisław na miejscu Balcera Butrymowiczą rodzica swego z Maciim dym 1 szlachecki w pow.
wielońskim
Butiymonicy у Kucy Marcin yMiciun dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Butrym Adam yMacunów Posyiisywia wpow. tendyiagolskim i z kupli od Kżeysytortów dym szlachecki 1
Butrym Bartłomiej z Kelajaów w pow. telsyewskim [dym] poddański 1
Butrym Bartłomiej у Pacewicy wpow. wielońskim dym sylachecki 1
Butrym Daniel [Marcin] у bracią yMeciun wpow. wielońskim dym sylachecki 1
Butrym Dawid na miejscu Michała Dowborowicya ypryykupli w pow. telsyewskim od Augustyna Dowborowieya [dym] sylachecki 1
Butrym Jóyef yLe/ajć w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Połączono rodziny Butrymów i Butrymowiczów na podstawie wyraźnego związku mię
dzy nimi, widocznego choćby w zamieszkaniu w tych samych miejscach. Zwraca uwagę,
że w taryfie 1690 r. notowano tylko Butrymów
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: but— i rim.
O pierwszym członie już pisano, zob. Butman. Z kolei drugi łączy się z litewskim: rimti, ramus itp., czyli „uspokajać się”, „spokojny”, „cichy” [LPŻ]. Warto dodać, że forma
Butrym ma również związek z imieniem Bartłomiej [Tichoniuk].
Była to „dawna żmudzka rodzina”. Niemniej jednak ze Żmudzią udało się związać
tylko Stefana, elektora króla Jana Kazimierza w 1648 r. [Uruski].
Na Żmudzi notowano ich w XV w. Prawdopodobnie Butrym, wzmiankowany
w 1437 r., był krewnym Kieżgajłów [Pietkiewicz], co E. Saviscevas uznał za fakt historycz
ny. W księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498 pewien Butrym dostał
„czołowieka” we włości miednickiej. W przywileju Aleksandra Jagielończyka dla powiatu
knetowskiego na Żmudzi z 1492 r. wymieniono trzech bojarów tego powiatu: Butrima,
Sthrupia (Stropa) i Gieruida [błędnie Narwida]. Potomkiem jakiegoś Butryma był Miko
łaj Stankowicz Butrymowiczą, czyli ów Mikołaj był synem Stańki i wnukiem Butryma.
W 1514 r. ufundował on z żoną Barbarą kościół parafialny w Szawlanach [tu zwanych
Schawliszki], ośrodku swoich dóbr [CodexMednicensiĄ. Z jego ojcem należy chyba łączyć
niejakiego Stanczuka [czy Stańczyka?] Butrymowiczą, który w latach 20. XVI w. otrzymał
nadanie pustoszy „Gikafiśćyny” [nazwa XX—
wieczna w języku białoruskim] w pow. ko
wieńskim. Od niego mają pochodzić Butrymowie herbu Topór, którzy wylegitymowali się
ze szlachectwa w 1799 r. w guberni wileńskiej z pow. rosieńskiego [GerbouniĘ.
W 1502 r. wymieniono Marcina Jakubowicza Butryma jako dzierżawcę wielońskiego. Zdaniem K. Pietkiewicza, prawdopodobnie był tożsamy z ciwunem wileńskim
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Butrymem Jakubowiczem Niemirowiczem z 1501 r., a według E. Saviscevasa było
dwóch dzierżawców wielońskich Marcinów Jakubowiczów: Butrym i Niemirowicz.
W popisie wojskowym 1528 r. zostali spisani następujący bojarzy: Butrym Monkowicz we włości wielońskiej, Butrym Olechnowicz w tejże włości, Juri i Jan Butrymowicze w tejże. W kolejnym popisie 1567 r. odnotowano Martina Butrimowicza we włości
wielońskiej, pewnie syna jednego z wymienionych wyżej bojarów. Zatem w obu popi
sach zanotowano pięciu Butrymów, mieszkających tylko we włości wielońskiej.
Z innych źródeł wiadomo o bojarach włości rosieńskiej: Jan, Pietr i Mikołaj Jurewicze Butrymowicze zamienili się ziemią z Wojtiechem Jurewiczem Bilewiczem [tj.
Billewiczem], starościcem żmudzkim, w 1568 r. Znów w 1578 r. bojarzy wilkiscy, m.in.
Anton Butrimowicz, zamienili się gruntami z kniaziem Janem Borowskim i Mikołajem
Hryczyną. W tym wypadku chodziło o rejon dóbr Pocztów i Raczkuny we włości wilkiskiej [AWAKJ.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1581 r. Hryhory Butrymowicz z żoną
Alżbietąjakubowną sprzedał ziemię Tomaszyszki Niedaszewicze w Rusiach we wło
ści wielońskiej, nad rzeczką Datnowką. W 1590 r. Stanisław Hryhorowicz Butrimo
wicz sprzedał półtorej służby ludzi w Rusiach w tej włości. W 1585 r. Bałtromiej
Stanczykiewicz Butrimowicz sprzedał 2 służby ludzi w Ritikach [Rytyki] we włości
wielońskiej [ściślej w polu Laudańskim], W 1586 r. Mikołaj Hryhorowicz Butrimo
wicz pogodził się z bratem Stanisławem w sprawie napadu na niwę „podle reki C i
sty” we włości wielońskiej, tj. koło miasteczka Wielona i majętności Rawdań [Slovar].
Pewnie tenże w 1591 r. sprzedał poddanych w polu Datnowskim, koło miasteczka
Montwiliskiego i Krokowskiego we włości wielońskiej. Z kolei w 1594 r. Stanisław
w swoim testamencie zapisał żonie Barbarie Pietrownie majętność w Poniemoniu,
przy rzece Gistawe włości wielońskiej. W 1600 r. Andrej Mikolajewicz Butrymowicz
sprzedał majętność Byrsztyny [też Birsztyny, Birsztany] we włości wielońskiej w polu
Laudańskim.
W 1581 r. Jan, Pietr i Mikołaj Jurewicze Butrimowicze sprzedali ziemię Pietraszyszki w majętności Owszonty we włości rosieńskiej, nad rzekąjalegą.
W 1581 r. Bałtromiej Butrimowicz zastawił „dworec” Bugienie we włości telszewskiej, nad rzeką Serksnią [tj. Szerksznią],
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Butrymów głównie we
włości wielońskiej w dwóch sąsiadujących ze sobą polach: Datnowskim i Laudańskim.
Notowano ich jeszcze we włości telszewskiej (Bugienie) i rosieńskiej (Owszonty). We
włości wielońskiej notowano 3 pokolenia rodziny: 1. Butrym. 2. Hryhory. 3. Stanislaw
(testament z 1594 r.) i Mikołaj.
W 1655 r. testament spisała Krystyna Juriewiczow[n]a Łukaszewiczowna Józefo
wa Butrymowiczowa Strowpiowa. Swój grunt Butrymy Lełajcie w pow. telszewskim,
który wniosła do małżeństwa z Józefem Augustynowiczem Butrymem Strowpiem,
zapisała mężowi i ukochanej córeczce, której imienia nie podała [LNB, F 130—2480,
k. 192—193]. Wspomniany Józef [Bujtrymowicz Strowp mieszkał w 1661 r. w okolicy
szlacheckiej Lełajcie, kiedy został obrabowany w czasie Potopu [Obdukcja generalska
1661 r.], a w taryfie 1667 r. został spisany jako Józef Butrymowicz.
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W taryfie 1667 r. spisano 12 rodzin, mieszkających głównie w pow. wielońskim (8)
w trakcie laudańskim: szczególnie w Miciunach i Laudzie. W pozostałych czterech po
wiatach mieszkały pojedyncze rodziny: w tendziagolskim, rosieńskim, telszewskim i widuklewskim. Z nich zdecydowana większość (10 na 12) nie miała poddanych, jeszcze
jeden miał jednego poddanego, a ostatni — trzech.
W kolejnej taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin. Najwięcej z nich mieszkało w pow. tel
szewskim (3), potem wielońskim (2) i tendziagolskim. Była to szlachta uboga, ponieważ
tylko jeden z nich miał jednego poddanego. Nie należeli też do szlachty utytułowanej. Tyl
ko Stefan Butrym był elektorem króla polskiego Jana Kazimierza w Warszawie w 1648 r.
Zachowała się rodosłownaja Jakuba Ignacewicza Butryma herbu Topór z 1819 r. (?).
Według niej przodkiem rodu był Józef Strowicz [dopisek: Stroup?] Butrym (pokole
nie I), właściciel majętności Lełajcie [nazwa poprawiona] w pow. telszewskim w 1695 r.
Warto wskazać, że wspomniany Józef był notowany w obu taryfach z lat 1667 i 1690.
Miał on synajana (II) i wnuka Michała (1718; III). Syn tego ostatniego Marcin (IV) miał
majętność Milajcie w 1758 r. Jego syn Ignacy (V) posiadał dobra Użupie, kupione od
Zmajłów w 1783 r. Szóste pokolenie prezentował Jakub (miał 42 lata w g daty tego do
kumentu, czyli ur. ok. 1775 r\), wspomniany na wstępie tego dokumentu. W 1795 r. miał
jedną duszę męską [tj. poddanego chłopa]. Spłodził syna Alberta (VII) (18 lat w 1817 r.,
czyli ur. ok. 1799 г.) [МАСВ].
Należy wskazać, że Butrymowie (Butrymowicze) mieli jakiś związek ze Strowpiami
(zob.), nieraz używali tego nazwiska obok swojego. Punktem wyjścia pewnie jest przy
wilej dla Żmudzi z 1492 r., gdzie wymieniono obu bojarów knetowskich. Może to suge
rować ich bliskie pokrewieństwo.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej
w 1841 r. W herbarzu Ciechanowicza notowano Butrymów—Strowpiów herbu Topór w pow
szawelskim oraz Budrymów [pewnie chodzi no Butrymów] tegoż herbu w pow szawelskim.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 308—309, 369; Codex Mednicensis; T. 1, s. 185—187; Kojałowicz, Compendium,
s. 291—292; LM, Uięrasymą knyga i , s. 50; LNB, F 130—2480, k. 192—193; MACB, F 20—4409 (rodosłowna
ja z 1817 r.?); Obdukcja generalska 1661 r.; ODVCA, vyp. 1, s. 67-104, 69-132, 105-1, 173-28, 193-221;
vyp. 2, s. 105—39, 179—308; vyp. 3, s. 100—18; vyp. 5, k. 210—76; Perapis 1528 r., s. 207, 297, 305; Popis
1567 r., kol. 1286; Slovar, s. 76: Gista. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, R ody T. 2, s. 175; tenże, Suplementy
s. 63; Elektorzy 1648 r.; Gerbounik, T. 2, s. 441^1-44; LPŻ, T. 1, s. 370: Butrimas; Pietkiewicz, Kie^gajłomey
s. 118—119; tenże, Wielkie Księstwo Litewskie, s. 133; Saviscevas, Ćemaitijos savivalda, s. 128, 137, 295; Tichoniuk, s. 74—75: Bartłomiej; Uruski, T. 2, s. 98—99.

BUTRYN ZOB. PURTYN
BUTW IŁ (BUTW IŁŁ, BUTW ILO)
H. BERNATOWICZ, NIEZGODA
T a r y f a

16 67

r o k u

Butmł Hrehoty, na miejscu którego postał spisany Jópef Stabaccyński у Butwiłów dym szlachecki 1 w pow.
wilkiskim
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kutwił Jakub Maaejenicz z Wankiów dym 1 szlachecki wpow. powondeńskim
Butwił Jan na miejscu Knysptofa Butwiła rodzica swego z Butwiłów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Butwił Matiaszna miejscu Adama Butwiła zButwiłów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Butwił Piotr na miejscu Daniela Strasyenicya z Butwiłów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Butwiło Adam Jakubowic^ na ml j scu którego został spisany Bałtromiej Bogdytewicz yjakubajaów dym szla
checki 1 wpow. nilkiskim
Butwiło Maciej, na miejscu którego został spisany Krzysztof Pokomowicy [w tekście: Lokomowicz] z Pobol dym szlachecki 1 wpow. nilkiskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Butwił Andrzej zButniłów w pow. nilkiskim dym szlachecki 1
Butwił Jakub z Wankiów i Drabukst wpow. powondeńskim [dym] poddański 1
Butwił Jan z Gojżęwki Małej alias Bufalewicye wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Butwił Jan z Gojżęwki Małej alias Bufalewicye wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Butwił Stanisław z Teterwiników w pow. pojurskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: but—i vil—. O pierw
szym członie pisano wyżej przy Butmanie (zob.). Z kolei drugi człon wiąże się z litew
skim wl(f), czyli „mieć nadzieję”, „wierzyć” itp. Zob. jeszcze: Datwiłło.
Na Żmudzi wzmiankowano o bojarze Butwile w księdze nadań wielkich książąt li
tewskich z lat 1440—1498. Bojar ów otrzymał „u Mednicoch czołowieka Tulszysa, kunicznika” [LM, Kn. 3], czyli we włości miednickiej.
W 1503 r. wymieniono w aktach Metryki Litewskiej bojara Jurija Butwiłowicza
i jego dzieci, którzy sprzedali bliżej nieokreśloną niwkę we włości wilkiskiej, która
„w zakupie była v Towgina” Możliwe, że niwka ta znajdowała się nad rzeką Lazdoną,
gdzie dokonano dalszych zakupów [LM, Kn. 5].
W popisach wojskowych XVI w. nieraz notowano Butwiłów. W 1528 r. spisano
pięciu bojarów: Butwiła Jakubowicza we włości korszewskiej, Andruszkę Butwilajtisa w widuklewskiej i trzech Butwiłowiczów: Gajla w potumszewskiej, Możejkę i Pawła
w korszewskiej. W kolejnym popisie 1567 r. odnotowano dwóch bojarów: Jana Butwilojtisa we włości powondeńskiej i korklańskiej (spisanych razem) i Mikołaja Butwiłojtisa w telszewskiej. Zatem w obu popisach zanotowano siedmiu bojarów, mieszkających
głównie we włości korszewskiej (3) i pojedynczo w: widuklewskiej, potumszewskiej, po
wondeńskiej i korklańskiej (łącznie) oraz w telszewskiej.
Skądinąd wiadomo, że Butwiłowicze należeli do rodu Mejra (Meira), bojara kołtyniańskiego, który w 1415 r. otrzymał nadanie poddanego od wielkiego księcia Witol
da. W 1529 r. potomkowie tego rodu i innych prosili króla polskiego Zygmunta I o po
twierdzenie tego nadania. Wydając wspomniany dokument z 1529 r., wydawca błędnie
odczytał odpowiedni zapis, który dotyczył „Michayły z trzema bracią Birtwiłowiczami”
[zamiast Butwił owiczami; zob. Saviscevas] [AWAK, T. 24]. Wzmiankę tę należy skon
frontować z informacją z popisu wojskowego z 1528 r. o Pawle i Możejce Butwiłowiczach we włości korszewskiej.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

346

BUTWIL (BUTWILL, BUTWIŁO)

Tu należy przypomnieć informację o bojarach korszewskich z 1562 r.: Pawle i Juczu
Butwiłayciach. Ich ziemie sąsiadowały z włością korszewską: siołami Dziaki i Antyniki,
z tym ostatnim nad rzeką Anczą i ziemią dworu kroskiego [AWAK, T. 25]. Wzmianko
wany Paweł może jest tożsamy z Pawłem z popisu 1528 r.
W 6. księdze sądowej Metryki Litewskiej są dwie wzmianki o tym rodzie na Żmu
dzi. W 1528 r. Stanisław Stanisławowicz Janowicza [Kieżgajło] potwierdził prawa bo
jarskie dla Radwiła i Wojtka Butwiłowiczów, których „died” otrzymał wiełdomego od
wielkiego księcia Zygmunta [Kiejstutowicza]. Z kolei w 1542 r. Bujdwiło Gawdojtilis
toczył spór sądowy. Brak jest bliższych danych o tych bojarach.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest sporo informacji o tym rodzie.
W 1575 r. Szczefan Butwiłowicz, kupiec rosieński, darował swojej żonie Małgoretie
Matiejewnie „dworec” w majętności Pokłonie we włości rosieńskiej. Tenże w 1578 r.
jako mieszczanin plebanii rosieńskiej kupił poddanego i wziął w zastaw ziemię w Pó
ki oniach we włości rosieńskiej.
W 1584 r. Bałtromiej Janowicz Butwiłowicz sprzedał niwę Dowksja w majętności
Powondeńskiej we włości powondeńskiej.
W 1587 r. Jan Stanisławowicz Butwiłowicz kupił część majętności Gieruły we wło
ści twerskiej.
W 1593 r. doszło do ugody z bojarami Butwiłowiczami, posiadającymi majętność
Butwiłowicze w polu Posztowskim we włości wilkiskiej.
W 1596 r. Awgusztyn Mikołajewicz Butwiłowicz sprzedał połowę gruntów majęt
ności Miedniki we włości medyngiańskiej, nad rzeką Niewardą.
W 1599 r. Pietr Jakubowicz Wojtkiewicz Butwiłowicz sprzedał część majętności Poancze Butwiłojtie we włości korszewskiej. W 1590 r. Tomasz Wojtkiewicz Butwiłowicz z żoną
Haleną Mikołajewną Andruszkiewicz sprzedał parobka; może to brat wyżej wymienionego?
W 1599 r. Jakub Jurewicz Butwiłowicz sprzedał majętność Preny w tej włości.
Zatem według akt ziemskich żmudzkich XVI w. Butwiłowie mieszkali w pięciu wło
ściach: twerskiej, medyngiańskiej, powondeńskiej [raczę] nie korklańskiej], korszewskiej i wil
kiskiej. Zwraca uwagę, że trzy włości (twerska, medyngiańska i potumszewska) leżały blisko
siebie i pewnie były związane z dawną wł ością miednicką, gdzie jeden z Butwiłów otrzymał
nadanie w połowie XV w Najciekawsza wzmianka dotyczy jednak majętności Poancze [tj.
nad rzeką Anczą] Butwiłojtie we włości korszewskiej, o której wiadomo, że zamieszkiwali
ją licznie Butwiłowie w 1528 r. W połowie XVI w (1562) mieszkali tu bojarzy korszewscy
Butwiłajcie, graniczący z siołem hospodarskim Antyniki i „ziemiami Krozkiego dwora”,
a więc z powiatem kroskim [AWAK]. Później była to okolica szlachecka. Obecnie to wieś
nad Anczą (lit. Butvilai), na południowy wschód od miasteczka Koltyniany.
Warto dodać, że we włości wilkiskiej notowano majętność Butwiłowicze, w polu
Posztowskim. W aktach ziemskich żmudzkich majętność tę łączono także z polem Gojżowskim [Skwar], Należy przyjąć, że to późniejsze Butwilany (też Butwiłłany), okolica
szlachecka zanotowana w 1789 r. Leżały one na południe od Czekiszek, nad rzeką Lazdoną, lewym dopływem dolnej Dubissy [mapa Chrzanowskiego]. Miejscowość ta ist
nieje do dzisiaj (lit. Butvilonai) w gminie Daugeliśkiai, ale brak jej na mapach. Możliwe,
że osadnictwo nad rzeką Łazdoną sięga okresu przed 1503 r., a więc najpewniej XV w.
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Z 1674 r. pochodzi testament Stanisława Jakubowicza Butwiłła. Chciał być pocho
wany „w mogiłach wspólnych Panów Butwiłów” przez żonę Krystynę Stanisławowną
Żagowiczowną. Miał majętność Butwiłowicze w polu Gojżewa w pow. wilkiskim. Żo
nie zapisał dożywocie i trzeciznę w tych dobrach, pozostała część spadlana jego synów:
Jana i Bartłomieja [VUB, F 7—ŻP 26]. Dane te wskazująna 3 pokolenia rodziny z Butwiłowiczów w pow. wilkiskim: 1. Jakub. 2. Stanisław (testament z 1674 r.) 3. Jan i Bartło
miej. Testatora nie notowano w taryfie 1667 r.
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających niemal wyłącznie w pow. wilki
skim (jeden w powondeńskim). Żaden z nich nie miał poddanych. Można dodać, że lo
kalizacja w obu powiatach miała dawnągenezę, sięgającą nawet początku XVI w. (1528).
Wzmianka o Wankiach w pow. powondeńskim w 1667 r. pozwala wyrazić przypuszcze
nie, że w popisie 1567 r. chodziło raczej o włość powondeńską, a nie korklańską (wtedy
obie włości spisano razem).
W taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin, w tym większość (3) mieszkała w pow wilki
skim, a pozostałe mieszkały pojedynczo w pojurskim i tradycyjnie w powondeńskim.
Była to szlachta uboga, tylko jeden z nich posiadał jednego poddanego. Nie należeli do
szlachty utytułowanej.
Według tradycji rodowej mają pochodzić od Jadźwingów [Uruski], co można wło
żyć między bajki. W 1525 r. notowano dwóch Butwiłowiczów: Stanisława, bojara rosieńskiego i Pawła, bojara korszewskiego.
W 1797 r. Butwiłłowie herbu Bernatowicz wywiedli się w pow. telszewskim \Łowmiański].
Rodzina herbu Niezgoda wylegitymowała się ze szlachectwa w guberni kowień
skiej w latach 1850 i 1859. W 1882 r. mieli oni dobra w tej guberni: Załozdoń, okolica
w pow. kowieńskim w gminie Średniki i Wankie—Butyłajcie, folwark w pow telszewskim
w gminie Wornie. Te ostatnie należały do Butwiłów na pewno w 1667 r., a najpewniej
od początku XVI w. (1528).
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 73, T. 25, s. 35, 44 45; LM, Uprasymą knyga 5, s. 50; LM, Uprasymą knyga 5,
s. 161 nr 254; LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 228 nr 327, s. 270 nr 399; ODVCA, vyp. 1, s. 19-305, 31—126,
51-126, 108-58; vyp. 2, s. 22-110, 125-349; vyp. 3, s. 64-172; vyp. 4, k. 105-357; vyp. 5, к 93-185, 154—
258; Perapis 1528 r., s. 206, 382; Popis 1567 r., kol. 1264, 1302; SG, T. 12, s. 938: Wankie-Butylajcie, T. 14,
s. 355: Załozdoń; Slovar, s. 32: Butvilajte i n.; I 'itoldiana, s. 85 nr 89; VUB, F 7—ŻP 26, n r l l 5 . L i t e r a t u 
r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 175; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 371: Butvilas; LowmiansM, Wykacg s. 54;
Saviscevas, Zemaitijos samvalda, s. 368; Uruski, T. 2, s. 100.

BUWOIN (BUWOYN)
H. ŁABĘDŹ
T aryfa 16 67 roku

Buwoyn Jan Mikołajemcz na miejscu Mikołaja Buwoynia rodcjca swe[go] z Pokuteniów dym 1 szlachecki
w pow. wiebńskim
Buwoyn Jan z Pokuteniów dym 1 szlachecki w pow. nielońskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Buwoin Kaźmierz Z [okolicy] Kompjskiej [w Kop. 1: Sągaliszki] w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Bmvoyn Jan z Pokuteн w pow. wielońskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest trudne do określenia. Może pochodzi od Biwoynia, które jest
notowane wśród nazwisk litewskich. Jego pochodzenie nie budzi wątpliwości: jest po
chodzenia litewskiego i dwuczłonowe: by—i vain—[Zinkevicius]. Może jednak to póź
niejsza przeróbka nazwiska Buivenas (w źródłach: Bujwen), które wiąże sie z litewskim
Buive i najpewniej pochodzi od litewskiego bititis, büti , czyli „mieszkanie”, „być” [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1575 r. Paweł
Buwojnojt kupił majętność w Szyłojniach [tj. w Szyłelach] we włości wielońskiej [nie
w miasteczku Szylele we włości pojurskiej]. Tenże w 1590 r. sprzedał część gruntów
w Szyłelach we włości wielońskiej. Tenże wraz z żoną Z ofiąjurewnąw 1590 r. darował
swoim powinowatym Niekraszewiczom i Wilczkom majętność w Pokutiniach i w Liawdie oraz poddanych w Ritikach i Polonach [we włości wielońskiej].
W 1591 r. Tomasz Mickowicz Buwojnojt, poddany starostwa żmudzkiego, z żoną
Barbarąjucowną sprzedał ziemię Sznuksztianszki we włości tendziagolskiej, w uroczy
sku Worniany nad rzeką Mołsztuwą.
W 1598 r. Bałtromiej Buwojn darował synowi Matysowi majętność Golnie [we
włości jaswońskiej].
W sumie z nielicznych wzmianek o Buwoyniach w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. wynika, że mieszkali oni głównie we włości wielońskiej, w polu Laudańskim.
Byli też w dwóch pobliskich włościach: tendziagolskiej i jaswońskiej.
W obu taryfach XVII—wiecznych spisano po 2 rodziny, mieszkające tylko w pow.
wielońskim, głównie w Pokuteniach (lit. Pakuteniai). Chodzi o późniejszą okolicę szla
checką, leżącą nad rzeką Kuteną w polu Taudańskim, na południe od miasteczka Szadów. Żaden z nich nie miał poddanych. Nie była to szlachta utytułowana.
Rodzinę spisano tylko w herbarzu Ciechanowicza herbu Łabędź w pow. szawelskim [XIX—
wiecznym].
Całkiem na marginesie należy choćby krótko wspomnieć o Biwoyniach. Pierwsza
wzmianka o tym rodzie pochodzi z księgi nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—
1498, gdzie wzmiankowano o nadaniu „czołowieka” dla Biwoina „w Oiriakale, tj. we
włości ejragolskiej [LM], Nie notowano ich w późniejszych źródłach na Żmudzi: w po
pisach XVI—wiecznych i aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
Ź r ó d ł a : LM, Ujrasymą knyga i , s. 48. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 175; tenże, Suplement,
s. 63; LPŻ, T. 1, s. 269: Byvainis, s. 336—337: Buive, Buivonas; Zinkevicius, s. 198: Buvainas.

BUYW ID
H. DOŁĘGA, TRZASKA
T aryf a 16 6 7 roku

Buywid Abram na miejscu rodyica swe [go] Dawida Antonowicza Buywida z Bujwidów dym szlachecki /
w pow. wilkiskim
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Bujwid Adam Konstanty na miejscu Matiasja Dakbowicja Bujwida z Butwiłów djm szlachecki 1 w pow.
wilkiskim
Bujwid Augustyn i Gabńel. Montowt Adam Piotrowicp na miejscu Wojciecha Adamowicza Jankunowicya, na
miejscu Wojciecha janowicka Pawłowicza, na miejscu Augustyna Bujwida i sjna je\go] Gabriela Bujwida ząstawj z imienia Szarawy, na miejscu Andrzeja Gabijalowiczą SZarańskiego i Wojciecha Adamowicza Jankunowicza Zmalej Gojżęwki djm szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Bujwid ]an Szcp^nowicz z Kondratowicz г Zf'SSkupli od Floriana Niekraszewicpa djm szlachecki 1 w pow.
wilkiskim
Bujwid KwaszęwiczJan z Dowiatów djm 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Bujwid Stanisław na miejscu Jana Lenartowicza Bujwida rodzica swe\go] z Bujwidów dym szlachecki 1
wpow. wilkiskim
Bujwid Stanisław z Bujwidów djm szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Bujwid Stanisław; na którego miejscu został spisanj Stefan Dowksya z Surwiłów djm 1 szlachecki wpow. ejragolskim
T aryfa 1 6 90 roku

Bujwid Abraham z Bujwidów w pow. wilkiskim na miejscu ojca djm szlachecki 1
Bujwid Adam na miejscu ojca z Bujwidów wpow. wilkiskim djm szlachecki 1
Bujwid Adam, na miejscu którego został spisanj Rafa! Gudowicj ZButwił w pow. nilkiskim djm szlachecki 1
Bujwid Jan £ Żemigolj i Dowiaty wpow. widuklewskim djm szlachecki 1
Bujwid Jan, na którego miejscu został spisanj Jan KondratoniczzĘ/kszfów Antkolniów w pow. nilkiskim
djm szlachecki 1
Bujwid Michał na miejscu Dowiata z Żemigoły i Doniaty w pow. widuklewskim djm szlachecki 1
Bujwid Stanisław z ok olij Bujwid w pow. wilkiskim djm szlachecki 1
Bujwid Stanisław z okolij Pobolów wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: bui— i vid—.
0 pierwszym pisano przy Butmanie (zob.), zaś drugi człon pochodzi od litew 
skiego isijsti, czyli „zobaczyć”, „ujrzeć”. Obydwa są często spotykane w antropo
nimii litewskiej [LPZ].
Ród był „licznie rozrodzony na Litwie” [Uruski], W 1597 r. wzmiankowano Jana
Stanisławowicza Buywida, ziemianina żmudzkiego.
Po raz pierwszy zanotowano ich na Żmudzi w popisie wojskowym 1528 r. Byli
to bojarzy: Jurgis Bujwidajtis we włości rosieńskiej, Ławryn Bujwidowicz w wilkiskiej
1 Juszko Bujwidowicz w wielońskiej.
Skądinąd wiadomo, że w 1554 r. bojarzy gruściewscy: Łukasz Petrełajtis, Paweł
Radwiłajtis i Daniło Bujwidajtis otrzymali odmianę gruntów w rejonie: ziem bojarów
Sutkajtów, sioła Sugowdiów, rzeki Gonzy i Dyrgietew [AWAK]. Chodzi o rejon wsi Sugowdzie na południowy wschód od Żydyków w północnej Żmudzi.
Więcej dowiadujemy się z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1573 r. Juri Jakubo
wicz Bujwid darował Hryhoremu Janowiczowi — swojemu bratankowi, którego usynowił — część domu nad rzeką Szuną w Dewinokach [we włości korszewskiej]. Dane te
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pozwalają ustalić 4 pokolenia tej rodziny: 1. Bujwid. 2. Jakub. 3. Juri i Jan. 4. Hryhory
Janowicz, usynowiony przez Jurija.
W 1575 r. Stanisław Janowicz Bujwidowicz kupił 5 niw i sianożęci w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej. W 1597 r. tenże kupił grunt w polu Gojżowskim (8 niw
i 2 sianożęci) oraz majętność w Bujwidach w polu Gojżowskim od Szczefana Martinowicza Bujwidowicza. Dalszą transakcję wykonali obaj w roku następnym: chodziło
o majętność Bujwidy i część Gojżowa. Z kolei w 1604 r. Stanislaw Janowicz darował
żonie Zofii Ławrynownie Rustejkowicz 100 kop groszy, zabezpieczonych na majętno
ści w polu Gojżowskim. W 1596 r. Lawryn Łukaszewicz Bujwidowicz sprzedał 6 niw
Piawnie w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej. W 1598 r. tenże z bratem Mikoła
jem sprzedali „otczyznę” w polu Gojżowskim. W 1599 r. Walenty Bałtromiejewicz Buj
widowicz sprzedał bratu Antoniemu i jego żonie Małgoretie Matiejewnie Dowgiałowicz część majętności Bujwidowiczy w Gojżowie. W tym roku Juri i Lenart Janowicze
Bujwidowie sprzedali 2 części ziemi Aglinas w Piwniach [tj. Piawnie] we włości wilki
skiej. W latach 1590 i 1594 Martin Bałtromiejewicz Bujwid sprzedał część ziemi i niwy
w Ejkszach we włości wilkiskiej.
Zatem w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Bujwidów tylko w dwóch
włościach: głównie w wilkiskiej oraz w korszewskiej. We włości wilkiskiej notowano
majętność Bujwidy (Bujwidowicze) w polu Gojżewskim. Chodzi o późniejszą okolicę
szlachecką (lit. Buivydai) w gminie Średniki, na północny wschód od tego miasteczka,
ale po drugiej stronie dolnej Dubissy. We włości wilkiskiej zwraca uwagę ciągłość osad
nictwa Bujwidów, może od popisu 1528 r. Zanotowany tam Lawryn Bujwidowicz mógł
być dziadem Lawryna Łukaszewicza Bujwidowicza z lat 1596—1598, od którego przy
jąłby swoje imię.
W czasie Potopu 1655 r. notowano Jana Kwaszewicza Buywida, uczestnika unii
kiejdańskiej ze Szwecją. Informacja ta wskazuje na związek Buywidów z Kwas zewie zami i znajduje potwierdzenie w taryfie 1667 r. Wtedy zanotowano Jana Buywida Kwaszewicza w Dowiatach w pow. widuklewskim, pewnie tożsamego z osobą z 1655 r.
W taryfie 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilkiskim (6)
oraz pojedynczo w widuklewskim i ejragolskim. Żadna z nich nie miała poddanych.
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano także 8 rodzin, z których większość mieszkała
w pow. wilkiskim (6), a pozostałe w widuklewskim (2). Również w tej taryfie wszyscy
Buywidowie nie mieli poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana. Tyl
ko jeden Buywid, bez podania imienia, był elektorem króla polskiego Stanisława Le
szczyńskiego w 1733 r.
Można dodać, że w 1667 r. w Bujwidach zanotowano 3 pokolenia rodziny: 1. Le
nart. 2. Jan. 3. Stanisław
W XIX w. wylegitymowali sie ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem Do
łęga. Prawdopodobnie chodzi o Buywidów, którzy wylegitymowali się w 1798 r., kiedy
uznali za swego przodka Stanisława. W 1719 r. otrzymał on majętność Gojżewo Bujwi
dy [LVIA]. Wspomniany Stanisław jest chyba tożsamy ze Stanisławem Buywidem z ta
ryfy 1690 r., który mieszkał w okolicy Bujwidach. Jeszcze wcześniej, bo w taryfie 1667 r.
spisano Stanisława i Stanisława, syna Jana Lenartowicza Buywida: może to jedna osoba?
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Wiadomo też o rodzinie Bujwidów—Radwiłowiczów herbu Trzaska w pow. telszewskim [Ciechanowicz, Suplement\. Warto w tym kontekście przypomnieć wzmiankę
z 1554 r. o bojarach gruściewskich: Radwiłajtisie i Butwiłajtisie.
Ź r ó d ł a : у 1kta pjapdów, T. 2, s. 340; AWAK, T. 24, s. 163—164; Elektorowie królów, s. 22; LVIA, F 391—1—
119; ODVCA, vyp. 1, s. 11-168, 41-311; vyp. 2, s. 109-109; vyp. 3, s. 105-95 i 96, 106-119; vyp. 4, к 5 0 385, 211-56, 236-239, 312-171; vyp. 5, к 68-517, 163-327, 210-75, 272-323; Perapis 1528 r , s. 205-206.
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 151,154; tenże, Suplement, s. 58; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 337:
Buivydas; Uruski, T. 2, s. 101.

BYCHO W IEC
H. MOGIŁA
T aryf a 16 6 7 roku

Bychowiec taplaću p ogrodem w mieśde Rosieńs/dm pa rok 1665, 1666 i 1667, które sie koń/cpą in an[no]
1668 //Ąicsipca juny фка] 22 pa lat »[umero] 3 na rok po g r 7:9 [wniósł] 0:22:9 [Królewszczyzny
1667 t]
T aryf a 1 6 9 0 roku

Bychowiec [Mikołaj] chorąpy i ńwun trocki pmajitnośd Pocptowa w pow. wilkiskim dymów poddańskich 30.
Za attestacjągrodu trockiego. Tenpe p dóbr JKM d dwuństwa upwętskiego w pow. upwenckim pa attestacją gro
du wojewódptwa trockiego dymów poddańskich 39. Tenpe [z] Sałant drugiej połowy w pow. telspewskim [dy
mów] poddańskich 68

Rodzina ma być pochodzenia smoleńskiego, osiadła na Litwie na początku XVI w. [Bo
niecki]. Mieszkali głównie w pow trockim i w województwie mińskim. Zdaniem L. Dacewicz nazwisko jest odmiejscowe od miasta Bychowa w pow. wołkowyskim, co jest
mało prawdopodobne.
Pierwsza wzmianka o ich pobycie na Żmudzi pochodzi z akt ziemskich żmudzkich
z 1586 r., kiedy zanotowano Jana Bychowca, oskarżonego przez Dorotę Janowną Radiwiłowną o pobicie, zabranie jej poddanych i wygnanie z majętności Nargielcy [pewnie
Nargiełojtie] we włości ejragolskiej.
Wspomniany w taryfie z 1690 r. Mikołaj Bychowiec (zm. 1691 [Taryfa woj. troc
kiego] lub 1693—1694 [Taryfa woj. wileńskiego]) był stolnikiem trockim w latach 1661—
1671, chorążym trockim w 1671—1691? i ciwunem trockim od 1685 r. Kilkakrotnie po
słował na sejmy i dwukrotnie był deputatem z pow. trockiego do Trybunału Głównego:
w 1671 i 1680. Miał duży majątek w województwie trockim (Abramowsk z 60 dymami).
Ożenił się dwukrotnie: z Anną Grużewską, sędzianką żmudzką, kalwinką (zm. a. 14 III
1676) i Marianną Kęstort, skarbnikówną żmudzką (zm. 1695). W sumie jego związki ze
Żmudzią były dość ograniczone. Prawdopodobnie jest on tożsamy z Bychowcem z ta
ryfy 1667 r., który dzierżawił plac i ogród królewski w Rosieniach.
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 1, s. 313 i 342—343; Królewszczyzny 1667 r.; ODVCA, vyp. 1, s. 190—175; Poczobut Odlanicki, s. 287—288; Taryfa woj. trockiego, s. 45; Taryfa woj. wileńskiego, s. 75; Urzędnicy: woj. troc
kie, s. 103 nr 330, s. 107—108 nr 358, s. 213 nr 1302. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 2, s. 271; Dacewicz, s. 306;
Uruski, T. 2, s. 103 (błąd o wspólnym pochodzeniu z Billewiczami).
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BYCHO W SKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Bychowski Piotr, na którego miejscu posta/ spisany Andrpej Mostowicz p Dowgialispek Poruskolnia dym 1
szlachecki w pow. rosieńskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego (Bychowski, Bykowski) lub ruskiego [LPŻ].
Jest nazwiskiem odmiejscowym od Bychowa [Dacewicz].
W herbarzach notowano tylko Bychowskich jako rodzinę kaszubską [Uruski] i wy
legitymowanych w Galicji w 1782 r. [Boniecki]. Nie można wykluczyć pochodzenia odmiejscowego, z Bychowa w województwie mścisławskim.
W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. rosieńskim, bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 2, s. 272; Dacewicz, s. 306; LPŻ, T. 1, s. 255: Bikauskas; Uruski, T. 2, s. 103.

BYGAYLOWICZ ZOB. BUGAYLO
BYKO W SKI M ORDAS
H. ŁOPOT (ABSZLANG) ?
T a r y f a

16 67

r o k u

Bykowski Mordas Konstanty wojski mścisławski pprtykupli nabytej od Stanisławowej Dowgiałowej у Podubisia Dogipodd[ańskic\Ą dymów 6 w pow. kroskim

Nazwisko rodziny łączy się z (biało)ruskitn nazwiskiem Mardas, Mordas [LPŻ]. Może
pochodzić od imienia biblijnego Mordokai lub od słowa „mord”, „mordować”, czy
li „męczyć”, „zabijać” [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Zdaniem B. Tichoniuka, imię
Mordas pochodzi od imienia greckiego Mardoniosa, które w języku cerkiewnym brzmia
ło: Mardoni].
Na Żmudzi zanotowano bojara Mordasa we włości potumszewskiej w popisie woj
skowym W Ks. Litewskiego w 1528 r.
W laudum żmudzkim z 1656 r. wymieniono Konstantego Bykowskiego Mordasa
(w innym miejscu była mowa tylko o Mordasie) jako rotmistrzu i Jerzym Hanie, oberszdejtnancie, którzy otrzymali asekurację na zapłacenie im „dwóch ćwierci” [żołdu] po
wybraniu podatku podymnego ze Żmudzi [LNB].
Spisano tylko jedną rodzinę w taryfie 1667 r.: w pow. kroskim z sześcioma dymami
poddańskimi. Wspomniany tu Konstanty podpisał elekcję króla polskiego Jana Kazi
mierza w 1648 i Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. jako wojski mścisławski.
W 1654 r. był rotmistrzem piechoty węgierskiej i zaliczany jest do zwolenników dworu
królewskiego. W 1690 r. notowano ich w pow. grodzieńskim (Bykowski) i kowieńskim
(Mordas). Może więc pochodzili z województwa trockiego?
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Z 1669 r. pochodzi testament Konstantego Bykowskiego Mordasa, wojskie
go mścisławskiego, spisany w Warszawie. Kazał się pochować w obrządku katolickim
„gdzie się jej [tj. małżonce] podoba”. Małżonką tą. była Helena Billewiczówna. Mieli oni
majętność Podubisie [nie podano powiatu] na Żmudzi. Żonie pozostawił dużą swobodę
w dysponowaniu majątkiem, ale z zastrzeżeniem, że „miłych dziatek ze mna spłodzo
nych oddalać nie ma” od wspomnianej majętności. O jego pozycji społecznej świad
czy fakt, że prosił o opiekę kanclerza litewskiego, swojego „pana i dobrodzieja” [czyli
Krzysztofa Paca] [VUB].
W 1733 r. elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego był Bykowski,
nie podano imienia. Zatem Bykowscy uczestniczyli w trzech elekcjach królów polskich
w latach 1648 i 1669 (ta sama osoba) oraz 1733 w Warszawie.
Prawdopodobnie zanotowani w herbarzu Kojałowicza Bykowscy herbu Łopot
(Abszlank [właściwie Abszlang]) należeli do tej rodziny. W każdym razie wymieniono
tam Konstantego Bykowskiego z województwa mińskiego i Pawła Bykowskiego z Za
lesia w województwie mścisławskim.
Ź r ó d ł a : TUektorowie królów, s. 23; Kojałowicz, Compendium, s. 20; LNB, F 130—2480, k. 180—181; Perapis
1528 r., s. 297; Taryfa woj. trockiego, s. 223, 262; VUB, F 7—ŻP 23 nr 61. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 250; Boniecki, T. 2, s. 283; LPŻ, T. 2, s. 160: Mardosa, 270: Mordasas; Sawicki, s. 299;
Tichoniuk, s. 114: Mardoniusz.

BYRYK ZOB. BIRYK
BYSTRAM (BISTRAM)
H. TARNAWA, PRUS I
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Histram Krzysztof -pNowego Dwom wpow. telspewskim [dymów] poddańskich 4

Ród szlachecki jest zapewne pochodzenia polskiego, w każdym razie ma polski herb
Tarnawa. Protoplastą tego rodu byl zapewne Bystram z Malczowa kolo Radomia
(zm. 1458). Później część rodu uległa germanizacji, osiedlając się w Prusach i w Kurlan
dii [Lenczewski]. W X X w. niektórzy Bystramowie powrócili do polskości [Janicki], ści
ślej — część tego rodu, co tylko częściowo odpowiada prawdzie, bo nastąpiło to znacz
nie wcześniej.
Z gałęzi kurlandzkiej tego rodu wyszedł Hartwig (zm. między 1655 a 1658), za
łożyciel linii na dobrach: Senjen, Nowidwor [Nowy Dwór w pow. telszewskim] i Daudzogir [właściwie Daukszegiry w pow. mariampolskim w gub. suwalskiej nad Nie
mnem, koło miasteczka parafialnego Pokojnie, lit. Daukśiagire]. Miał on troje dzieci:
Zofię Gertrudę (zm. przed 1684 r.), Christophera Ewalda (1673—1696/1697) i He
inricha Friedricha (1668—1697). Z nich Christopher Ewald to Krzysztof wzmian
kowany w taryfie z 1690 r. z czterema dymami. Byl właścicielem Nowego Dworu
(pierwszy z rodu) i dzierżawcą Esserhof i Neugut w Księstwie Kurlandii i Semigalii.
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Ożenił się z Johanną Schlippenbach, 2 którą miał pięciorga d2 ieci: Christopha Hartwiga (1677—1701), lejtnanta, mieszkającego w Nowym Dworze; Heinricha Johan
na, który w 1720 r. wrócił 2 niewoli S2 wedzkiej; Gustava Friedricha, kapitana; Annę
Catherinę (ur. 1749), żonę łowc2 ego w dobrach Radziwiłłów w Birżach i Johannę
(ur. 1737). Później te dobra nie należały już do Bystramów, bo po śmierci Christopha
Hartwiga wdowa po nim Hedwig Gottlieb von Blomberg wyszła za mąż za Michaela
Levina von Rönne.
Wspomniany wyżej Nowy Dwór (też Dwór Nowy) to wieś i dobra w gminie Żydyki, w końcu XIX w należały do Huszczów. Leżały na północny wschód od Żydyków,
nad rzeką Dubulis, w rejonie dzisiejszej wsi Kugiai. Nazwa ta zachowała się tylko w na
zwie miejscowego lasu jako Naudvares miśkiai, notowano ją jednak na XIX—wiecznych
mapach [mapa Chrzanowskiego; Trzywiorstówka]
Do rodu tego należała linia polsko-litewska, osiadła w pow. upickim. Linia ta wzię
ła swój początek od Jana Kazimierza, dworzanina królewskiego z połowy XVII w. Do
linii tej należał Kazimierz Bystram, szambelan królewski, który w 1794 r. był podcza
szym szawelskim [Boniecki: podkomorzy]. Linia ta jest dobrze znana w polskich herba
rzach [Lenczewski].
W herbarzu Ciechanowicza jest wzmianka o Bystramach herbu Prus I, mieszkają
cych w pow. szawelskim [w XIX w.].
Ź r ó d ł a : SG, T. 15, cz. 1, s. 455: Dwór Nowy, nr 29; Urzędnicy żmudzcy, nr 1466. L i t e r a t u r a : Bo
niecki, T. 2, s. 290; Ciechanowicz, Suplement, s. 64.GH Kudand, Bd. 1, s. 517; Janicki, Kurlandia, s. 661; Le
debur, Bd 1 s. 68; Lenczewski, s. 239—248 (tylko niektóre linie: kurlandzka, polsko—litewska i estońska).

CHAROWSKI
T a r y f a

1690

r o k u

Charowski Andrpej £ Obsypuj w pow. be/pańskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest trudne do określenia. Nie notowały go polskie herbarze. Nie
można jednak wykluczyć, że chodzi o podobnie brzmiące nazwisko, np.: Katowski,
Chorowski, które mają polską genezę [LPZ]. Według Z. Zinkeviciusa, Karowski (Karauskas) to nazwisko pochodzenia litewskiego od formy Karaś (Kotas), nawiązującym
do słowa karaś — wojsko.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, bez poddanych.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytuowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 921: Karauskas; Zinkevicius, s. 285: Karaś.
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CH M IELEW SKI
H. STRZEMIĘ
P opis 16 2 1 roku

Chmielewski Wawrzyniec z »^[stoikami] po kozacku wpow. dyrwiańskim, na »^/[tników] protestował,
koń 1
T aryfa 16 67 roku

Chmielewski Jan na ten cyąs arędą dzierżący od Tymoteusza Mikołajewicya Bicykiewiczą z ChmielowszęcyziD
dym 1 szlachecki wpow. M. Dyrwian
Chmielewski Micha! z Kontowtów dym 1 szlachecki wpow. szawdowskim
Chmielewski Piotr Kasperowicz na tniejscu Kaspra Chmielewskiego rodzica z Podejwojciów dym 1 szlachecki
wpow. pojurskim
Chmielewski Samuel na miejscu rodzica swego Ławryna Chmielewskiego zMeszkiów 1 dympoddański w pow.
M. Dym-ian
Chmielewski Stanislaw [na miejscu] Pawła Zaleskiego z Popielan dym 1 szlachecki w pow. W. Dyrwian
T aryfa 16 9 0 roku

Chmielewski Micha! z Kontowtów Ławkowa w pow. szawdowskim dym szlachecki 1
Chmielewski Stanisław z Powiłajć Petrelów w pow. M. Dyrwian [w Kop. 1: Powdaycie Petrykun] dym
poddański 1
Chmielewski Stefan z Nżemorsyan wpow. widukkwskim na miejscu Balcera Miniata dym szlachecki 1
Chmielewski Stefan, na którego miejscu został spisany Józęf Łukowicz Z imieniczą Mesykiów Martynajciów
wpow. M. Dymian dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ]. Rodzina jest
jednak pochodzenia polskiego z pow. liwskiego na Mazowszu, na co wskazują, wzmianki
w słowniku Sprogisa [s. 358: liwskij powiet w Koronie Polskoj], które zostały pominięte
w regestach w ODVCA. Zapewne chodzi o wieś Chmielew (Chmielewo) w parafii Koryt
nica na północny zachód od Liwa, gdzie notowano Chmielewskich od 2. połowy XV w.
Zdaniem Rity Trimoniene, Chmielewscy byli notowani na Żmudzi w 1590 r. Wcze
śniej byli jednak notowani na Litwie w popisie wojskowym 1565 r., m.in. Wojciech
Chmielewski jako chorąży miednicki. Sęk w tym, że w popisie 1565 r. nie spisano Żmu
dzi, a wzmiankowany wówczas Wojciech Chmielewski był spisany w chorągwi rudomińskiej w województwie wileńskim i nie był chorążym miednickim, był nim bowiem
Pietr Stanisławowicz.
Na Żmudzi notowano ich po raz pierwszy w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1590 r. Bartosz Mikołajewicz Chmielewski kupił połowę „otczyzny” Bugienie we
włości telszewskiej. Tenże w 1593 r. kupił pół sznura ziemi w majętności Bugieny.
W tym roku kupił jeszcze 6,5 włók ziemi majętności Sielany we włości dyrwiańskiej,
nad rzeką Wentą. Znów w 1598 r. sprzedał wspomniane Bugienie, a w roku następnym
zastawił grunty tej majętności.
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W 1599 r. Ławryn Mikołajewicz Chmielewski, pewnie brat Bartosza, zastawił ma
jętność Mieszkie we włości Małych Dyrwian.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano dwóch Chmielew
skich w latach 1590—1598. Mieszkali oni w dwóch włościach: telszewskiej (Bugienie)
i Małych Dyrwian (Meszki).
W popisie wojskowym 1621 r. spisano Wawrzyńca Chmielewskiego w pow dyrwiańskim. Najpewniej był tożsamy z Ławrynem Mikołajewiczem Chmielewskim z 1593 r., kie
dy zastawił majętność Mieszkie [późniejsze Meszki] we włości małodyrwiańskiej. Później
była to okolica szlachecka, leżąca na północ od miasteczka Tryszki, nad Wirwitą.
W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, z których większość mieszkała nadal w pow.
Małych Dyrwian: w Meszkach, Popielanach i Chmielowszczyźnie. Ta ostatnia nazwa
nawiązywała do nazwiska rodziny, nie zachowała się do dzisiaj. Dwie rodziny mieszka
ły jeszcze w pow. szawdowskim i pojurskim. Była to szlachta drobna, skoro tylko jeden
szlachcic miał jednego, a pozostali nie mieli w ogóle poddanych.
W taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny, z których dwie mieszkały w pow. Małych
Dyrwian, a pozostałe w pow. szawdowskim i widuklewskim. Tylko jeden ze szlachci
ców miał jednego poddanego, pozostali nie mieli żadnego. Nie należeli do szlachty
utytułowanej.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach
1842-1849 (herbu Jastrzębiec) iw 1839 r. (herbu Wieniawa). W 1819 r. wywiedli swoje
pochodzenie Chmielewscy herbu Strzemię. Ich przodkiem byl Jan Chmielewski, żyjący
w XVIII w. i mający dobra Paliszki w pow. rosieńskim [w XIX w., w omawianym czasie,
tj. w XVIII w. byl to pow. jaswoński] [LVIA].
Ź r ó d ł a : LVIA,F 391-11-240; ODVCA,vyp. 1, s. 149-405; vyp. 2, s. 115-192; vyp. 3, s. 82-214; vyp. 4,
k. 298—58; vyp. 5, к. 164—335,179—450; Popis 1565 r., kol. 274, 280; Slovar, s. 358: Livskij povet. L i t e r a 
t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 188; LPZ, T. 1, s. 382: Chmieliauskas, s. 1030: Kmeliauskas; Trimoniene,
Svetimsaliii, s. 500—501; Uruski, T. 2, s. 191, 195; L. Zalewski, Ziemia liwska. Ludzie, miejscowości, wydarzenia,
Warszawa 2002 s. 99.

CHORMAŃSKI (CHOROMAŃSKI)
H. LUBICZ ODM., ROGALA
T aryfa 16 9 0 roku

Chormański ]an ^K lęciu Kitrmajć [błędnie: Burmajć] w pow. berlińskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego [LPŻ], Potwierdza to poniższy wy
wód pochodzenia szlacheckiego z 1829 r.
Na Żmudzi zanotowano ich w czasie Potopu 1655 r. jako Mateusz Choromski, któ
ry jest pewnie tożsamy z Matiaszem Chormańskim, w każdym razie podpisał on wów
czas unię kiejdańską ze Szwecją.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, bez poddanych.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
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Z 1797 r. pochodzi wywód Choromańskich herbu Lubicz odm. z pow. telszewskiego [Lowmiański].
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1855 r.
jako Chormański herbu Rogala. Jest ona najpewniej tożsama z rodziną Choromańskich,
znacznie lepiej znaną i osiedloną także na Litwie. Ci ostatni pochodzili z Choromanów
w ziemi łomżyńskiej w pow. ostrołęckim, na południowy wschód od Ostrołęki.
Według wywodu rodziny Choromańskich z 1829 r. pochodzili oni z województwa
mazowieckiego, skąd rozprzestrzenili się po Rzeczypospolitej. Na Żmudzi osiedlił się
Wojciech Choromański (pokolenie I), który w 1635 r. nabył dobra Kieciny i Kurmajcie
w pow. berżańskim. Miał on dwóch synów (TI): Jana i Mateusza, którzy zapoczątkowa
li dwie linie tej rodziny na Żmudzi. Pierwsza wywodzi się od Jana (testament z 1710 r.),
który ożenił się z Justyną Lenkiewiczówną, z którą miał czterech synów (III): Francisz
ka, bezpotomnego; Jana, bezpotomnego, skarbnika; Matiasza (Mateusza) i Pawła, dzie
dzica dóbr Kurmajcie i Kwiatkajcie. Z nich Paweł wydał na świat trzech synów (TV):
Mateusza, mającego folwarki Wegiery i Popesie; Szymona, dzierżącego dobra Kurmaj
cie—Woj tkajcie i Michała, dziedzica w Kwiatkajciach.
Piąte, pokolenie rodziny było rozległe. Mateusz miał bowiem czterech synów: To
masza, budowniczego i mostowniczego powiatu teł szewskiego; Tadeusza, dziedzica
Wegierów; Szymona, porucznika Wojsk Polskich i Józefa, dziedzica Meszkielów w pow.
szawelskim. Z kolei Szymon spłodził aż pięciu synów: Joachima, zmarłego w 1812 r.
[tekst częściowo zamazany]; Jerzego, dziedzica w Mieczajciach w pow. szawelskim; Lu
dwika, dziedzica w Niewordzianach; Michała, sędziego grodzkiego powiatu telszewskiego i dziedzica Dymajciów oraz Jana, komornika granicznego i dziedzica Wojtkajciów. Znów Michał miał czterech synów: Nikodema, adiutanta w brygadzie w 1792 r.;
Bartłomieja, księdza w Grodnie; Jerzego, dziedzica w Poszuszwiu w pow. szawelskim
(XIX—
wiecznym) i Wincentego.
Szóste, ostatnie pokolenie tej rodziny tworzyli następujący. Tadeusz ożenił się
z Zofią Goliszańską, z którą miał troje dzieci: Kazimierza w Wegierach, ożenionego
z Anną Krzyżewiczówną z synem Kazimierzem Teodorykiem (ur. 1817), Bonifacego
i Anielę. Jerzy miał syna Ignacego, a Ludwik Antoniego. Sędzia Michał miał dwóch sy
nów: Kajetana, sekretarza granicznego powiatu telszewskiego i adwokata subseliów szawelskich, który miał syna Henryka Kajetana Ezechiela (ur. 1829) oraz Leopolda, regenta
sądu powiatowego telszewskiego, mieszkających w Dymaj ciach. Jan miał trzech synów:
Albina, Juliana i Feliksa, a Wincenty również trzech: Rafała, Mateusza [skreślono Mar
cina] i Józefa Marcina.
Z kolei druga linia rodziny, idąca od Mateusza (II), który miał syna Floriana (III)
i wnuka Fabiana (IV), mającego dobra w Królestwie Polskim. Miał on trzech synów (V):
Józefa, Adama i Stanisława [MACB; podobny wywód w: LYIA].
Z powyższych danych wynika, że Chor[o]mańscy nie należeli właściwie do szlachty
utytułowanej, z wyjątkiem końca XVIII w. Wzmiankowano wtedy: Michała jako sędzie
go grodzkiego pow. telszewskiego i Tomasza jako budowniczego i mostowniczego te
goż powiatu. Z innych urzędów należy wymienić horodniczego smoleńskiego, którym
byl Michał Choromański w 1798 r.
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Należy też uzupełnić ten wywód w odniesieniu do linii Mateusza, ojca Floriana i dzia
da Fabiana (TY). Ten ostatni wylegitymował się bowiem ze szlachectwa w Królestwie Pol
skim w 1837 r., gdzie miał dobra ziemskie pod Łomżą. Ożenił się z Marianną z Łubów,
z którą miał dwóch synów (V): Adama (ur. 1762) z synem Wiktorem (ur. 1821; Yl) i Sta
nisława Kostkę (1767—1838), arcybiskupa metropolitę warszawskiego, lojalnego wobec
władz rosyjskich, pochowanego w kościele św. Krzyża w Warszawie [nie w katedrze] [PSB].
Ź r ó d ł a : Akta %aZdów, T. 2, s. 283, 299; AWAK, T. 24, s. 320; Kapica, s. 47-48; LVLA, F 391-11-245
(wywód z 1798 r.); MACB, F 37—6856 (drzewo genealogiczne); Szlachta wylegitymowana, s. 85; Urzędnicy: zie
mia smoleńska, s. 86 nr 369. L i t e r a t u r a : Elena Erigiene, s. 250—252 (tłumaczenie litewskie z Niesieckiego, Uruskiego i Ciechanowicza); LPŻ, T. 1, s. 384: Choromanskis, s. 1052: Koromanskas; Łowmiański, ILrkas^ s. 55; PSB, T. 3, s. 427^-28: Choromański Stanisław Kostka; Uruski, T. 2, s. 241.

CHORĄŻY"
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Chorąży Stanisław z Gostowtów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim

Nazwisko rodziny może być różnego pochodzenia: litewskiego (Karużas), ruskiego
(Charuży), polskiego (Chorąży) i innego [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa to slawizm,
a więc jest pochodzenia polskiego lub ruskiego. Chyba bardziej prawdopodobna jest ta
pierwsza możliwość.
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: w pow. wielońskim, bez poddanych.
Najpewniej byl to potomek szlachcica, posiadającego tytuł chorążego, i to zapewne nie
chorążego żmudzkiego, ale raczej chorążego pospolitego ruszenia szlachty jakiegoś po
wiatu na Żmudzi. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Nie można wykluczyć, że pochodzili oni od Jana Ławrynowicza Chorużyca,
urzędnika Hieronima Chodkiewicza w 1548 r. Później był on ciwunem korklańskim
i powondeńskim (1564) oraz wieszwiańskim (1566—1567). Zmarł przed czerwcem
1569 r. Przypuszcza się, że byl Litwinem i synem Ławryna Hancewicza, chorąże
go suderwiańskiego. W popisie wojskowym 1567 r. Jan Chorużyc wystawił 4 konie
i 2 drabów [Saviśćevas].
Ź r ó d ł a : Urzędnicy żmudzcy, nr 12, 491. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 54; LPŻ,
T. 1, s. 385: Chorużas, s. 935: Karużas; Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 309; Zinkevicius, s. 540: Karużas.

CHRAPOWICZ
T a r y f a

16 67

r o k u

ChrapowiczAleksander [na miejscu] Hrehore\go] Narkiewitya z Wenger dym 1 szlachecki wpow. W. Dymian

Nazwisko rodziny ma być polskiego pochodzenia (Chrapowicz, Krapowicz). Może jed
nak pochodzić od litewskiego krapas, czyli „koper” LPŻ]. Za litewską genezą wypowie
dział się Z. Zinkevicius.
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Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. Małych
Dyrwian, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 385: Chrap ovicius, s. 1064: Krąp as, Krapavicius; Zmkevicius, s. 520: Krapas.

CHRZANOWSKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Chrzanowska Stefanowa Barbara. Żardynowa Leonowa [F 11—1—752: Leonora] w wielkiej chorobie mał
żonka swego zostającego [na miej scu] Mikołaja Borowskiego z majętności swej od Barbary Derengowskiej Ste
fan owej Chrzanowskiej z zpstawnejpoddańskich dymów 11 wpow.jaswońskim

Nazwisko rodziny jest polskiego pochodzenia [LPŻ].
Rodzinę notowano na Litwie, brak jednak informacji o ich pobycie na Żmudzi.
Niemniej jednak należy go chyba utożsamić z Chranowskim, notowanym w aktach
ziemskich żmudzklich XVI w., pisanych głównie w języku ruskim. W 1589 r. Stanislaw
Matysowicz Czubiński sprzedał połowę majętności Staniszki Rumszewicza w Polesiu
we włości berżańskiej, nad rzekami Degle i Szwentup, Tomaszowi Janowiczowi Chranowskiemu. Skądinąd wiadomo, że przynajmniej jeden z nich pochodził z Korony Pol
skiej [Slovar]. Ten ostatni w 1595 r. zastawił [nie wiadomo co] kustoszowi wendeńskiemu [nie podano nazwiska], ale chodzi o prałaturę w diecezji wendeńskiej w Inflantach.
W 1598 r. Paweł Janowicz Chranowski zastawił poddanego w folwarku Pogierwy w ma
jętności Żorany Polesie we włości berżańskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują nas chyba o dwóch braciach
Chrzanowskich: Tomaszu i Pawle, związanych z dobrami Polesie (lit. Paliesiai) we wło
ści berżańskiej, tj. na zachód od miasteczka Szakinów w północnej części pow. berżańskiego; w pobliżu leżały wspomniane Żorany (lit. Żarenai).
Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. jaswońskim,
z poddanymi.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 2, s. 123—315; vyp. 3, s. 108—160; vyp. 4, k. 287—119; Slovar, s. 358: Korona Polska. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 1095: Kśanauskas; Uruski, T. 2, s. 268—270.

CHRZĄSTOWSKI
H. KRZYWDA ODM., PLOMIEŃCZYK
P o p is

1621

r o k u

Chrząstowski Michał sam zą są po husarska koń 1 w pow. widuklewskim
Chrząstowski Wacław od ojca swego [z] Dabian po husarska koń 1, a ztnajetności swej Druktowispek ZstU~
jem p o husarsku koń 1 w pow. widakłewskim. I j Hrehory Woyniat nalejał do tegoj konia, a nie przyłożył
są, protestował
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Chryąstowska Mieronimowa Zofia Odachowska starościna botocka na której miejscu został spisany Andrzej
Krzętowski zmajetności Dabian pod{&\ańskich [dymów] 17 w pow. berżąńskim
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Chryąstowska Michałowa Anna Reysowna Symatowa, na miejscu której -postał spisany Jan Tyszko ySunadak
[F 11—1—752 lep iej: San to k] dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Chryąstowski Daniel miecyty K sięstw a] Ż [m u d zkiego ], na którego miejscu yostal spisany Jan Lem Corne
liasy у Wojgowa poddańcyy dym 1 w pow. uywentskim. Równiej najego miejscu yostal spisany Jan Syukowicy
yWojgowa Adasyysyek dym 1 sylachecki w pow. uytrentskim
Chryąstowski Jeryy Jóyef starosta rosieński у majętności swej Ponieто nia dymów 39 w pow. nllldskim. A 3
dymy do Jana Syemeta od tej majętności odesyle mienił. Тепуе у majętności swej naynmej BotokipodtĄyńs\sic\i\
dymów 33 wpow. widaklewskim. Tenje у siół dwóch yastawnych od ksiedyaJM. naytvanych Pudyie i Wasilisy
ki 21 dymów w pow. tendyiagolskim. Eysymont, [w tek ście: E ysim o n t] Stanislaw Eustachi у dóbr yastany
Girydel alias Minbonvli (?) odjóyefa Chryąstowskiego, starosty rosieńskiego, 7 w tymje pow., takye od Stani
sława Pyłsuckiego у dóbr Po/yngowia w tym powiecie 1, ogółem 8 dymów w pow. beryańskim. Tenje у majęt
ności swej Sliyysyek i Syokołpodd [ańskich] dymów 33. A dymów 7 do Jesmana yastawą odesyłych mianował
ksiądyjan Boryymowski у dóbr yieniskich sylacheckich naywanej wioski Miyury do yboru Gruydyiewskiego
pryey Gruydyia łegowanych dymówpodtĄdinkida) 6 w pow. kroskim
Chryąstowski Łukasy starościc botocki у majętności Drutowisyek i Drasławek[i\ у majętności Drutowisyek
dymówpodĄaćiśCsch] wol\aydĄ pryychoyych 8, a dymów ciahłych niewolnych 22, ykarcymy 1. Takye ym ajetności Drasławek у dymówpoddjańskich] wolnych psryychoyych 3, a dymów ciahłych niewolnych 17, у wsyytkich siół obudwu majętności dymów 51 w pow. widuklewskim
Chryąstowski Michał, na którego miejscu yostał spisany Jan Karol BartosyewicyAnusowicy yPoworda dymy
2 poddańskie w pow. korsyewskim
Chryąstowski Samuel Hieronim miecyny Księstwa Żmudykie\go\, rotmistry JKMci у majętności Drutowi
syek podcĄyńiCidcĄ dymów 26, karcyma i młyn, [o gó łem ] 28 w pow. widuklewskim. Тепуеjako Hieronim
Chryąstowski miecytiy K rfięstwa] Ż [m ud zkiego ] i rotmistry JKMci ypryykupli Patgal dymy 3 w pow. pojurskm. Dyrda Samuel Stej'an у imienia Gargas dymów 5 w pow. wielońskim lejących, а у imienia tmywane
go Rugał у kipli od Kwasyewicyów w pow. kroskim lejących dym 1, a drugich poddanych tego imienia Rugał
gwałtownie yabranych pryeySamuela Chryąstowskiego miesykal [sic], yimienia tryedego Komp w pow. wilkiskim lejącego dym 1, у cytvartego w Ugianach dymów 2, [o gó łem ] dymów 8 poddańskich, a 1 dym sylacheck,
wsyystkiego ogółem dymów 9 w pow. widuklewskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Chryąstowska Anna Stanisławowa Lawdańska stolnikowa bryeska у kondycji dyiedyicynej naywanej Giełgudysyki w pow. wielońskm у opieki Jana Golmonta oddanej, a yjeryego Zabieły royebranych, teray będących
poddanych wiecyystych dymów półtryeńa, a do tego 1 dym w Ratysykach nowika pryychoyego Piotra Syatara
[w T ary fie 1690 r. s. 5 7 b łęd n ie: S z atam ; M B : Szatara], ogółem dymów poddańskich 3 [i] pół. Za attestacją grodu upitskiego
ChryąstowskiJan Kayimierypodstoli nowogródyki у majętności Botok alias Poowkowie w pow. widuklewskim
poddańskich dymów 15, а у powiatu rosieńskiego у miasta Rosień dym 1, wsyytkiego dymów poddańskich 16
Chryąstowski Jóyef Jeryy [w K op. 1 b łę d n ie : K azim ierz] cżwun gondyński, pis ary yiemski Księstwa
Żmudykiego yfolwarku yastawnego i ya pryewodamiprawnemi sobie poddanego, naywanego Drasławek wpow.
widuklewskim dymówpoddańskich 8. Tenje ya osobliwym prawem słującym Pannie Joannie Syemetownie podhomoryance wendeńskiej w opiece и siebie będącej у nioski Pogawsytynia alias Tołucia dymów 5. Тепуе у wioski
yastawnej Kubilów dymów 6 od majętności Citowiańskiej odlącyonych, apryeygodnejpamięci Pawia Horbowskiego Zaranka stolnika biyeskiego i samą JM. у yastanionyeh ut supra. Тепуе у yastawy od majętności Łudowiańskiej [tj. L id o w iań sk iej] odlącyone i pryeygodnejpamied JMP. Konstantego Łukasya Syemiota sedyiego
yiemskiego Księstwa Żmudykiego i samą JM. we wsi Sawdinikach dym 1. Тепуе у dóbr JKMci starostwa rosieńDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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skiego zpołowicy miasteczka wjuńsdykcji zostającego okrom dworów szlacheckich, którzy swem P] szprycą są
i zasłaniają prawem i z wiosek do niego przynależących z Żydami dymów poddańskich 21. Tenje Z wójtostwa
korklańskiego wpow. iprańskim [dymów] poddańskich 5. Tenpe Z tnajętnośń wieczystej nazpranej Slipyszyki,
Zjolwarku Sypko! wpow. kroskim, z drugiego folwarku Tale alias Jagielispki w pow. widuklewskim, ogółem
[dymów] poddańskich 15. Tenpe Z żąsttany od zęszjego Jana Grupewskiego podkomorzego Księstwa Żmudzg
kiego i samej JM. od majętności Kielmeńskiej wyłączonych w ropnych siółkach będących poĄd]ańskich dymów 6

Przy omawianiu genezy rodziny Chrząstowskich są poważne problemy, mimo pozor
nie oczywistej konstatacji, że była to rodzina pochodzenia polskiego. W źródłach sporo
pisano bowiem o Podskarbowiczach Chrustowskich (Chrząstowskich), o genezie nie
wątpliwie litewskiej czy ruskiej, ale nie polskiej. Przykładem niech będzie nazwisko Da
niela Michałowicza Paszkowicza Chrząstowskiego, miecznego żmudzkiego, zmarłego
w 1665 r. Zwraca też uwagę, że Chrząstowscy, dobrze znani na Żmudzi w XVII w., uży
wali herbu Krzywda, nieznanego innym Chrząstowskim i nie daje się ich wywieść z ziem
etnicznie polskich [Uruski].
Formalnie najstarsza wzmianka o Chrząstowskich na Żmudzi ma pochodzić
z 1454 r\, kiedy otrzymali oni przywilej [wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka]
na włość Sątockąza zasługi. Zawarto tam prawo dla „całego pospólstwa” na wolne ło
wienie zwierza w puszczy sątockiej. Informacja o tym przywileju pochodzi z 1692 r.,
kiedy przygotowano rejestr przywilejów dla Żmudzi i wręczono na przechowanie An
drzejowi Kryszpinowi Kirszenszteinowi, wojewodzie witebskiemu, „czasu niepokojów
i kłótni” [Buszyński, Opisanie]. Niestety, od razu rzuca się w oczy nieprawdopodobień
stwo omawianego przywileju z 1454 r. W ogóle nie wiadomo, dlaczego w prywatnym
nadaniu dla pewnej rodziny [a nie pojedynczej osoby] zawarto ważny przywilej wolnych
łowów dla bojarów żmudzkich [owego „całego pospólstwa”]. W jakimś stopniu moż
na to wytłumaczyć błędami w odczytaniu starego dokumentu. Jednak poważne podej
rzenie wzbudza osoba Jerzego Józefa Chrząstowskiego, który w 1692 r. był pisarzem
ziemskim żmudzkim i pewnie autorem omawianego rejestru przywilejów dla Żmudzi.
Przy okazji mógł on dopisać doń nadanie włości sątockiej dla swoich przodków. Sama
włość sątocka jest skądinąd nieznana. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Sontoki notowano jako niwę w majętności Drutowiszki lub majętność nad Anczą we włości
widuklewskiej [Slovar]. W XIX w. była to wieś w parafii Botoki i leżała na południe od
Botoków, naprzeciwko ujścia Anczy do Szeszuwy [Tabela Buszyńskiego, mapa Chrza
nowskiego]. Najpewniej Sontoki należały do dóbr Drutowiszki, które przynajmniej od
XVI w. należały do przodków Chrząstowskich, o czym niżej. Zdaniem Buszyńskiego,
nadanie z 1454 r. [w tekście błędnie 1554] dotyczyło Pawia Podskarbowicza Chrząstow
skiego, którego potomkowie do chwili obecnej [tj. do 1874 r.] posiadali majętność Boto
ki. Również ta ostatnia informacja jest błędna, bo Botoki od połowy XV w. były w ręku
możnowładztwa litewskiego: Stanka Sudywojewicza i Kieżgajłów [Pietkiewicz]. Po wy
marciu tych ostatnich w 1554 r. ich spadkobiercy: Szemetowie i Zawiszowie oddali Bo
toki królowi Zygmuntowi Augustowi i stały się własnością królewską. Później starostwo
botockie zostało nadane Janowi i Magdalenie ze Zbaraskich Szemetów w dożywocie
(1585). Były jednak inne dobra o nazwie Botoki, przedtem nazywające się Poowkonie,
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które przez kilkaset lat należały rzeczywiście do Chrząstowskich, także w końcu XIX w.
[SG]. Dobra te znajdowały się koło miasteczka Botoki i szosy taurogowskiej, czyli na
zachód od tego miasteczka.
Wywód tej rodziny trzeba zacząć od Podskarbowiczów (Podskarbiewiczów), któ
rych geneza sięga Paszka (zm. przed 1528), podskarbiego. Nie był to jednak urząd pod
skarbiego „W Ks. Litewskiego” [Kojałowicz], lecz urząd wyraźnie niższej rangi, np.
urzędnika skarbowego na dworze magnackim. Stąd jego potomstwo było zwane Podskarbowiczami. W popisie wojskowym 1528 r. spisano wdowę po nim, która stawiała
5 koni we włości widuklewskiej [zupełnie inaczej Saviscevas]. W kolejnym popisie 1567 r.
zanotowano Jana Podskarbowicza, który wystawił 4 konie i dwóch drabów z włości wi
duklewskiej. Należy przyjąć, że wspomniany Jan był synem podskarbiego Paszki.
Nie wiadomo, czy wzmiankowanego podskarbiego Paszkę można utożsamić
z Paszką, urzędnikiem i pisarzem Kieżgajłów: Jana Kieżgajłowicza i Stanisława Janowicza. Miał on dobra we włości rosieńskiej (Promiadziewo) oraz w jurborskiej [tj. wielońskiej] i ejragolskiej. Był on pochodzenia ruskiego, pewnie ze Smoleńska. Umarł przed
1524 r. [Saviscevas, s. 334]. Zapoczątkował on rodzinę Paszkiewiczów Podskarbowi
czów (Podskarbiewiczów) lub Paszkiewiczów Chrząstowskich. Wspomniany badacz
podał, że ów Paszko miał tylko cztery córki: Annę, żonę Stanisława Skopa oraz trzy nie
znane z imienia jej siostry, żony: kniazia Bogdana Dymitrewicza, Szymka Mackiewicza
i Iwana Hrynkowicza. Żyli oni w 1. połowie XVI w.
Cala ta sprawa jest bardzo skomplikowana. Oprócz wersji przedstawionej wyżej
przez E. Saviscevasa jest jeszcze dawna koncepcja K. Jablonskisa. W jego materiałach,
trudnych do interpretacji, przedstawiono linię Paszka jako ojca Stanisława i Hanny Paszkowny Podskarbiewiczowny. Z nich Stanisław ożenił się z Jadwigą Wołodkiewiczowną,
z którą wydal na świat pięcioro dzieci: Mikołaja (1596—1598), Barbarę (1598), Stanisła
wa Gacka (?; 1596) [GB: może Jacka?], Jana (zm. przed 1596 r.), ojca Balcera i Iwana,
ojca czterech synów: Jakuba, Gabriela, Michała i Malchera, notowanych w 1576 r. Z ko
lei wspomniana Hanna wyszła za mąż za Pawia Jakubowicza Motewicza (Motowicza)
i wydala na świat Jana Pawłowicza Motowicza, notowanego w 1569 r. Jego synem był
Jun z 1572 r. [MACB, F 256-1081].
Trudno jest skomentować te dane, które są ciekawe, ale niepełne. Brakuje ogniwa
łączącego te dane z późniejszymi. Z akt ziemskich żmudzkich można wysnuć następu
jącą genealogię tej rodziny, poczynając od Paszka (pokolenie I):
1. Michał (zm. ok. 1594, kiedy spisał testament; II) miał dwoje dzieci (III): Michała
i Jadwigę, miał dobra Botoki.
2. Adam, (II) który miał pewnie dwie żony. Pierwszą była Zofia Stanisławowna Stanisławowicza Bartoszewicza, matka trojga dzieci (III): Salomona, Stanisława i Elżbiety,
żony Jana Stanisławowicza Martinowicza Gruździa w 1584 r. [MACB, F 256—998, k. 2].
O drugiej Zofii Stanisławownie Paleckiej była mowa w 1591 r. [ODVCA, vyp. 3, s. 5—47].
3. Jan (II), znany z popisu 1567 r., który ożenił się z kniahinią Zofią Jurewną Bo
rowską, z którą miał troje dzieci (III): Jana, Jurija i Krystynę, żonę Jurija Radoszyńskiego, sędziego ziemskiego kowieńskiego. W 1557 r. jest poświadczony Jan Chrząstowski
[Podskarbowicz] z herbem Krzywda odm. (Chrząstowski) [Saviscevas, s. 384].
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4.
Hanna Paszkowna, która w 1596 r. toczyła spór z Giełgudami o trzy majętności:
Miłżowiany, Łojtyki i Putry we włości widuklewskiej.
O dalszych losach Podskarbowiczów informują, akta ziemskie żmudzkie XVI w.
W 1584 r. Alżbieta Adamowna Podskarbiewicz skwitowała swoich braci: Solomona
i Stanisława Adamowiczów z otrzymania „pridannogo” [posagu] w wysokości 200 kop
groszy, zabezpieczonych na trzech majątkach: Drutowiszkach i Botokach we włości wi
duklewskiej oraz Szowdach w szawdowskiej.
W 1590 r. Kristina Janowna Pawłowicz Podskarbowiczewna darowała mężowi Radoszyńskiemu swój majątek ruchomy, otrzymany od ojca Jana Podskarbowicza i matki
Zofii Jurewny kniahini Borowskiej Podskarbowicz.
W 1594 r. Michał Pawłowicz Podskarbowicz spisał testament, w którym oddał
w opiekę swojemu bratankowi Janowi Janowiczowi Podskarbowiczowi swoje dzieci: Mi
chała i Jadwigę oraz dobra Botoki [we włości widuklewskiej].
W 1597 r. Jan i Juri Janowicze Pawłowicze Podskarbowicze Chrustowscy oświad
czyli, że zgodnie z wolą osób pretendujących do dóbr: Gojżowo, Posztowo, Nowy
Dwór i Drutowiszki wydzielili część majętności Gojżowo dla Kristiny Podskarbowicz.
Wspomniane dobra były własnością ich „dieda” kniazia Jurija Borowskiego i „babki”
Barbary Iwanowny Jurłowny. O związkach z Borowskimi pisano wyżej.
W 1600 r. Zofia Stanisławowna Bartoszewicz Adamowa Podskarbowicz Chrustowska przekazała swoje prawa do majętności Szowdy [we włości szawdowskiej] swo
jemu synowi Saliamonowi Adamowiczowi Chrustowskiemu.
Teraz o Chrustowskich, którzy pojawili się w 1593 r. Wtedy wspomniani już Jan
i Juri Janowicze oraz Salomon i Stanisław Adamowicze [Paszkiewicze Chrustowscy] po
dzielili następujące dobra: Szowdy, Drutowiszki, Drowsłoki, Chwałojnie, Siady i Boto
ki [w tekście błędnie: Bołockoe]. W tym roku Michał Pawłowicz Chrustowski pogodził
się z bratankami Solomonem i Stanisławem Adamowiczami Paszkiewiczami Chrustowskimi w sprawie dóbr: Botoki [w tekście: Bołockie], Drutowiszki, Drowsłonki, Botoki
[po raz drugi] i Szowdy.
W 1593 r. Jan Janowicz Chrustowski darował żonie Zofii Lenartownie Kurojedowej 300 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Drutowiszki we włości kroskiej.
Jego brat Juri w 1599 r. zastawił swojej świeżo poślubionej żonie Barbarie Tomaszownie
Skosińskiej [Kosińskiej?; w innym miejscu: Gusińska] część majętności Druktowiszki
we włości widuklewskiej.
W 1595 r. Stanisław Adamowicz Chrustowski wziął w zastaw dwóch danników
w uroczysku Stuliszki i Pietryszki w Użelkiach we włości widuklewskiej. W tym roku Salemon i Stanisław Adamowicze Chrustowscy wzięli w zastaw dwóch danników w uro
czysku Czutejkiszki w Kiełpszojtiach we włości szawdowskiej. Z kolei w 1596 r. obaj
bracia podzielili się dwoma majątkami: Botokami i Szowdowem z Michałem Michałowi
czem Pawłowiczem Chrustowskim. W 1597 r. wspomniany Saliamon kupił majętność
Stungojtie we włości szawdowskie].
W sumie dotychczasowe rozważania pokazują dzieje Podskarbowiczów jako dość
zamożnych bojarów, mających dobra głównie we włości widuklewskiej. Były tam bo
wiem: Drutowiszki, Botoki, Drawsławki [Drowsłonki itp.] oraz w szawdowskiej [SzaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wdów] i wilkiskiej [Gojżew]. Używali oni wymiennie swoich nazwisk: najpierw Podskarbowicz, potem Chrustowski.
Wspomniane nazwisko Chrustowski czy może Chrostowski jest notowane w pol
skich herbarzach jako szlachta mazowiecka [Umski: Chrostowski]. Brak jest jakichkol
wiek związków Chrostowskich z Litwą, a tym bardziej ze Żmudzią. Pewnie geneza tego
nazwiska jest inna. Raczej należy połączyć Chrustowskich z Chrząstowskimi?
Natomiast nie ulega wątpliwości związek wspomnianych Podskarbowiczów Chru
stowskich z Chrząstowskimi. Po raz pierwszy o Chrząstowskich pisano w popisie woj
skowym 1621 r., kiedy spisano dwóch członków tej rodziny: Michała w pow. widuklewskim i Wacława w tymże pow., gdzie wymieniono jego dobra: Dubiany i Druktowiszki.
Pierwszy z nich Michał (III) pewnie jest tożsamy z Michałem synem Michała Podskarbowicza Chrustowskiego, zmarłego ok. 1594 r. W tym czasie ów Michał Michałowicz
był nieletni i pozostawał pod opieką stryja Jana. Kontynuował on linię Chrząstowskich,
miał dwóch synów (IV): Daniela (zm. 1665), miecznika żmudzkiego od 1648 r., żonate
go dwukrotnie: z Felicjanną Maciejówną Oziembłowską starościanką Szymańską i Zo
fią Janówną Golimontówną oraz Stefana (zm. przed 7 I 1649), instygatora litewskiego
w latach 1638—1648, później podstolego żmudzkiego w 1645—1646 i ciwuna birżyniańskiego w 1647 r. Był on pierwszym dygnitarzem w rodzinie. Ożenił się z Marianną Maciejówną Oziembłówską pewnie siostrą wspomnianej wyżej Felicjanny
Obaj mieli potomstwo. Daniel miał dwoje dzieci (V): Jana Samuela, miecznika
żmudzkiego w 1669 r. i Felicjannę. Z kolei Stefan był ojcem Józefa Jerzego (V), o któ
rym niżej i nieznanego bliżej Aleksandra.
Z kolei wymieniony w 1621 r. Wacław, czyli Wacław Aleksander, jest postacią mało
znaną. Nie można go powiązać ze wcześniejszymi członkami rodziny, pewnie był po
tomkiem Adama (II). Był starostą botockim i ojcem Hieronima [Wacława], także sta
rosty botockiego, który podpisał akt unii kiejdańskiej w 1655 r. Ten ostatni był żona
ty z Zofią Odachowską znaną z taryfy 1667 r. Należy dodać, że Anna Wacławowna
Chrząstowska, starościanka botocka, była żoną Chryzostoma Wołodkiewicza, podsędka ziemskiego żmudzkiego (zm. 1642). Była więc córką wspomnianego wyżej Wacła
wa [Błaszczyk], W tym czasie notowano jeszcze Łukasza Chrząstowskiego, starościca
botockiego, a więc syna któregoś z wymienionych starostów: Wacława lub Hieronima.
Wyżej była mowa o potomstwie Michała. Teraz o jego bracie Janie (II), ojcu Jana
i Jurija (III). Synem Jurija był Samuel Hieronim (IV), miecznik żmudzki w latach 1669—
1671, zmarły przed 1673 r.
W czasie Potopu w 1655 r. spisano pięciu Chrząstowskich: wdowę Michałową
Aleksandra [syna Stefana?], Daniela, miecznika żmudzkiego, Hieronima Wacława
[syna Wacława], Samuela Hieronima i Józefa Stefanowicza. Ten ostatni, to Józef Je
rzy Chrząstowski (V) syn Stefana, instygatora litewskiego. Był deputatem ze Żmudzi
do Trybunału Głównego w 1668 r. Kolejno był: starostą rosieńskim w 1668, pisarzem
ziemskim żmudzkim od 1681 oraz ciwunem gondyńskim w latach 1686—1713 i pojurskim w 1685 r. Był elektorem królów polskich w latach 1669 (Michała Korybuta Wiśniowieckiego) i 1674 (Jana III Sobieskiego) .W 1664 r. Józef Szczefanowicz Chrząstowski
ufundował „szmat ziemi”, odłączony od starostwa rosieńskiego, na rzecz kościoła szy
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dłowskiego [LVIA, F 1135—20—27, k. 198v]. W 1684 r. wydał po polsku i łacinie utwór
pt. Tńumphus orbis chństiani de contracta potentia Othomanica. Ożenił się z Anną Katarzyną
Sipowicz, ciwunówną szawdowską.
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow. widuklewskim
i mających znane dobra: Drutowiszki i Drasławki. Ścisłe ustalenie liczby powiatów,
w których mieszkali Chrząstowscy jest trudne, bo w kilku przypadkach mieli oni dobra
w różnych powiatach. Z reguły była to szlachta zamożna, tylko jedna osoba miała 1 dym
szlachecki. Najbogatszy był Józef Jerzy Chrząstowski, który miał 129 dymów, nie licząc
kilka w zastawie, w różnych powiatach. To już była wielka własność, dobra podstawa do
uzyskania statusu magnackiego. Inni posiadali mniejsze, ale dość duże majątki, przynaj
mniej jak na stosunki Żmudzi: 9,17 i 31 dymów.
Z kolei w taryfie 1690 r. zanotowano tylko 3 rodziny, w tym znanego nam Józefa
Jerzego (znów miał najwięcej dymów, bo 67) oraz Jana Kazimierza. Ten ostatni w la
tach 1696—1735 był podstolim żmudzkim, przed 1696 był podstolim nowogródzkim.
W 1697 r. był elektorem ze Żmudzi króla polskiego Augusta II. W 1704 r. uczestniczył
w konfederacji Żmudzi, sapieżyńskiej, z pow. widuklewskiego, z którego był konsyliarzem. W 1710 r. podpisał instrukcję Żmudzi na walną radę warszawską [namiastka sej
mu]. Ożenił się dwukrotnie z: Marianną Czajewską i Konstancją Sołowiejówną.
Z dotychczasowych uwag widać, że była to szlachta zamożna i utytułowana. Oprócz
wymienionych urzędów i godności piastowali oni jeszcze: Andrzej był podstolim żmudzkim
w 1723 r. i Ignacy Antoni, podstolic żmudzki [syn Andrzeja], piastujący ten urząd w latach
1735—1765, kiedy awansował na sędziego ziemskiego telszewskiego. W 1767 r. był rotmi
strzem pow widuklewskiego [pospolitego ruszenia szlachty] [AWAKJ. Do tego zestawie
nia trzeba dodać godność deputata do Trybunału Głównego. Byli nim ze Żmudzi: Daniel
w 1646 r., Józef Jerzy w 1668, Stefan w latach 1635,1640,1644 i 1648; Wacław Aleksander
w 1620 oraz Ignacy w 1746 i 1756. Dwóch z nich posłowało na sejmy ze Żmudzi: Józef
Chrząstowski, szambelan królewski, byl posłem na sejm grodzieński 1793 r., a Stefan, instygator litewski, posłował w latach 1637, zapewne w 1638, w 1645 i 1646 r.
Oznaką ich znaczenia byl udział w elekcjach królów polskich w Warszawie. Po raz
pierwszy Chrząstowscy przyjechali tu na elekcję Władysława IV w 1632 r.: Daniel miecz
nik żmudzki i Wacław. W kolejnej elekcji Jana Kazimierza w 1648 r. nie uczestniczyli,
zaś w 1669, kiedy wybierano królem Michała Korybuta Wiśniowieckiego, byli: Hiero
nim, starościc botocki, Jerzy Józef starosta rosieński i Samuel miecznik żmudzki. Z ko
lei w 1674 r. byl tylko wspomniany wyżej Jerzy Józef, a w 1697 r., kiedy wybrano królem
Augusta II: Jan Kazimierz podstoli żmudzki. W ostatnich elekcjach uczestniczyły poje
dyncze osoby: Ignacy podstolic żmudzki [syn Jana Kazimierza] w 1733 r. i Ignacy Antoni
podstoli i rotmistrz żmudzki [jakiegoś powiatu pospolitego ruszenia szlachty]. W sumie
w sześciu elekcjach uczestniczyło dziewięciu Chrząstowskich, najwięcej w 1669 r.
Zdaniem Ciechanowicza, Chrząstowscy na Żmudzi używali herbu Płomieńczyk.
Wyżej była mowa, że źródłowo wykazano posiadanie herbu Krzywda odm. przez Jana
Chrząstowskiego Podskarbowicza w 1557 r.
Ź r ó d ł a : AG AD, AR, Dz. II, ks. 10, k. 218a (sejm 1646 r.); Akta zjazdów, T. 2, s. 284,299, 312, 313, 333;
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P o p is

16 2 1

r o k u

Chrpcponondcp Krgysptoj' p //qw[tnikami] napocóJzzSksĄ hoń 1 wpow. wieluńskim
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Chrpcponondcp Adam. Ostrowski Chypostom na miejscu rodpjaelki Justyny Petkunówny Kasperowej Ostrow
skiej p Kolnicj w pow. rosieńskim i pprpykupli od Adama ChrjycĄonondcpa, takpe na miejscu Krpysptofa
Monttyma wpow. kroskim Upojnie Spomany poĄd] ański dym 1
Chrpcponowicp [w tekście: Chrczonowicz] Andrpej na miejscu Błapeja Chrpcponowicpa p Chrpcponowicp
dym 1 splachecki wpow. spawelskim
Chrpcponowicp Kapimierp dymów 9 poĄA]ańskich w pastande od Tehodora [sic] Liackiego marspałka nad
wornego] WXL p wioski napinanej Jotejki dymów pod{ó\ ańskich 9 w pow. ejragolskim
Chrpcponowicp Kapimierp p Chrpcponondcpów dym 1 splachecki wpow. wielońskim
Chrpcponowicp [w tekście: Chrczonowicz] Lawryn p Chrpcponowicp dym 1 splachecki w pow. spawelskim
ChrpcponowicpMalcher, na miejscu którego i Piotra Hrehorowicpa posta/ spisany Paweł Danielondcp p Piepol
dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
Chrpcponondcp [w tekście: Chrczonowicz] Marcin p Chrpcponondcp dym 1 splachecki wpow. spawelskim
Chrpcponondcp [w tekście: Chrczonowicz] Matiasp na miejscu B/apeja Chrpcponowicpa [w tekście: Chr
czonowicz] p Chrpcponowicp dym 1 splachecki wpow. spawelskim
Chrpcponondcp [w tekście: Chrczonowicz] Michał na miejscu rodpica Pawia Chrpcponowicpa [w tekście:
Chrczonowicz] p Chrpcponowicp dym 1 splachecki w pow. spawelskim
Chrpcponowicp Mikołaj [na miejscu] Spcpgsny Hryspkiewicpówny Dowgirdpianki p Dowgird dym 1 spla
checki wpow. tendpiagolskim
Chrpcponowicp Mikołaj, na którego miejscu postał spisany Andrpej Kacpko p Kretkompia dym splachecki 1
w pow wilkiskim. Od niego kupił gde/nię Stanisław Pacewicp który postał spisany w Kretkompiach
ChrpcponowicpSamuelna miejscu Stanisława Chrpcponowicpa brata swe\yrp\ pMisciewicpów dym 1 splachec
ki w pow. ndebńskim
ChrpcponowicpStanisław [na miejscu] Daniela Dysplewicpa pSpun/dep i pprpykupli od Krpysptofa Eymutowicpa pagroĄniczych] ^[mów] 3 w pow. rosieńskim
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Chrzczonowicz [w tekście: C h rczo n o w icz] Symon z Chrycyonomcy dym 1 szlachecki wpow. szawelskim
Chrycyonoivicyoma Katarzyna Ambropejowa z Okstyn dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
T aryf a 16 9 0 roku

Chrzęzptiondcz Daniel na miejscu Samuela Witkiewicza zAntynik wpow. korszęwskim i z kupli dympoddański 1
ChrzęzpnowiczJan zM o łowień wpow. szawelskim dym szlachecki 1
ChrzęzpnowiczSamuelzMiszewiczwpow. niebliskim dym szlachecki 1

KrzęzpnowiczJan skarbnik mogyrs/d zmajetności Vetkun Vetkunisyek i zpryykupli od Stanisława Rukiewiczą ILukiszęk Życkisyęk w pow. rosieńskim [d ym ó w ] 4. Tenję £ zPstany °dJuliana Stankieniczą z$'urmont
wpow. rosieńskim [dym ] poddański 1
KrzczonowiczMatiasz z p /руkuplą z Ginkunów w pow. szawelskim dym szlachecki 1
DrzęSpnowiczStefan zAugustynajaów wpow. II". Dymian dym szlachecki 1
Krzęzonowicz Symon z kuplą £ Ginkunów wpow. szawelskim dym szlachecki 1
Ylrzęzpnowicz [w K op. 1: K iszczen o w icz] Ławryn z Krzęzpnowic^jw [w K op. 1: K u szczen o w icze]
w pow. szawelskim dym szlachecki 1
Chyba należy łącznie traktować rodziny Chrzczonowiczów i Krzczonowiczów, choć
częściej używana była ta druga forma nazwiska.
Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego: Chrzczonowicz, Krzczonowicz
[LPŻ]. Oznacza ono osobę, która przyjęła chrzest: jest to imiesłów od słowa „chrzcić”,
czyli „ochrzczony” [Abramowicz, Citko. Dacewicz], a Chrzczonowicz to syn Chrzczona.
Na Żmudzi notowano licznych bojarów o imieniu Chrzczon lub nazwisku Chrzczo
nowicz, właściwie Chrszczon. W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. było
11 Chrzczonów: Widimontowicz we włości wilkiskiej, Wojdajtis w korszewskiej, Daniłowicz w wilkiskiej, Dowgiłowicz w widuklewskiej, Michajłowicz w wilkijskiej i korszewskiej,
Możejkowicz w wielońskiej, Sowkowicz w widuklewskiej, Janowicz w berżańskiej i wilkiskiej oraz Jatowtowicz w jaswońskiej. Z kolei Chrzczonowiczów było siedmiu: Hryhor we
włości ejragolskiej, Lawryn w wielońskiej i rosieńskiej, Mikołaj w wielońskiej i użwenckiej,
Mil w widuklewskiej i Olechno w wielońskiej. Razem czyni to 18 bojarów, mieszkających
głównie we włości wilkiskiej i wielońskiej (po 4) i berżańskiej, korszewskiej i widuklew
skiej (po 2) oraz pojedynczo w: jaswońskiej, ejragolskiej, rosieńskiej i użwenckiej.
W kolejnym popisie 1567 r. spisano ośmiu bojarów, byli to: Szymko i Tomasz
Chrzczonowicze odnotowani obok siebie we włości wielońskiej, Mikołaj Krszczowicz
w tejże, Juri Krszczonowicz w wilkiskiej, Szczepan Krszczonowicz w tejże, Ambrożej
Krszczonowicz i Grigas Krszczonowicz, spisani obok siebie w tejże włości i Jan Chriszczinowicz w korszewskiej. Mieszkali oni głównie w dwóch włościach: wilkiskiej (4)
i wielońskiej (3), nie licząc pojedynczej rodziny we włości korszewskiej.
W 1541 r. zanotowano grupę bojarów jaswońskich, sąsiadujących z Roszczami (bo
jarami Roszczewiczami) we włości wielońskiej. Wśród tych bojarów wymieniono Ma
deja Chriszczonowicza Zabielę [Istori/os śaltiniii tyńmai\. Chodzi o rejon na południe od
Datnowa. Z kolei w 1552 r. bojarzy Kriszczonowicze: Martin, Łukasz ijurej i inni otrzy
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mali odmianę za zabrane grunty i przyłączone do siół hospodarskich Miadikompi Nadikajtie, za które otrzymali odmianę w różnych miejscach, m.in. „podle mostu Sortowogo”, tj. mostu na rzece Sarta [AWAK, T. 24, s. 131—132]. Rzek o tej nazwie notowano
kilka na Żmudzi, ale nie w omawianym rejonie kolo Betygoły. Może jednak chodziło
0 rzeczkę zwaną obecnie Saltragys, dopływ Kirszniawy na północny wschód od Bety
goły. W każdym razie owi bojarzy otrzymali odmianę ziemi kolo uroczyska Kirszniewo,
co bardzo przypomina nazwę wspomnianej rzeki.
Z 1555 r. pochodzi akt zamiany gruntów bojarów Surwilajciów we włości ejragolskiej: Gregora Chrzczonowicza, Bartłomieja Pacewicza, Jurija Ławrynowicza i Grygora Steckiewicza. Za utracone ziemie otrzymali inne kolo sioła hospodarskiego Czyżuny, czyli na południe od miasteczka Ejragoła, koło Butkiszek (lit. Ciuziünai) [AWAK,
T. 24, s. 181].
Z kolei w 1561 r. bojar widuklewski Mikołaj Chrszczonowicz otrzymał odmianę
gruntów w Smułkach za utracone w rejonie sioła Mołnian. Wspomniane Smułki to sio
ło hospodarskie, obecnie to najpewniej Smulkiai na wschód od Niemoksztów [Slovar].
W sumie warto zwrócić uwagę, że obaj bojarzy z lat 1555 i 1561 mieszkali we wło
ściach, wymienionych w popisie 1528 r.: widuklewskiej i ejragolskiej.
Obszerne informacje o rodzie, czy rodach, znajdują się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1572 r. Matiej Hryhorewicz Chrszczonowicz sprzedał bratu Razmusowi [w innym miejscu: Erazmus] czwartą część majętności Surwiłojtie lub Gurwiłowicze
[powinno być: Surwiłowiczy] we włości ejragolskiej, nad Dubissą. W 1577 r. wspomnia
ny Erazmus Surwiłowicz kupił od Jurija Chrszczonowicza część majętności w uroczy
sku Surwiłowicze, a w 1578 kupił majętność Butkiszki w tej włości. W 1585 r. Łuka
1 Erazmus Hryhorowicze Chrszczonowicze Surwiłowicze toczyli spór sądowy o ma
jętność Surwiłowicze. W roku następnym czterej bracia: Matiej, Łukasz, Erazmus i Juri
Hryhorowicze Chrszczonowicze Surwiłowicze pogodzili się w tej sprawie. W 1584 r.
Hryhory Chrszczonowicz Wołotkiewicz i Jakub And[ejewi]cz Dulebowicz zwrócili
„jaz” na rzece Dubissie w majętności Poszyle Witkiewicza we włości ejragolskiej, pod
Lipami. W innym dokumencie z tego roku w tej samej sprawie była mowa o Jakubie Andrejewiczu Butwiłowiczu, Dulebie i Hryhorym Chrszczonowiczach Wołodkiewiczach,
skarżących się na Jana Ambrożejewicza Chrszczonowicza i innych.
Z 1571 r. pochodzi fragmentaryczna informacja o braciach Jakubie i Maćku Olech
nowiczach Chrszczonowiczach.
W 1576 r. Mikołaj Chrszczonowicz darował synowi Walentemu dwie majętności:
Żołpy i Żymigołę Romanowszczyznę we włości widuklewskiej. W tym roku jego syn
Walenty Mikołajewicz Chrszczonowicz kupił ziemię Kuszliszki w polu Żołpieńskim we
włości widuklewskiej, a w 1578 sprzedał majętność Wieszwiany we włości wieszwiańskiej. Zapewne tenże w 1590 r. jako Walenty Mikołajewicz Chrszczonowicz Uwojn ku
pił czworo czeladzi niewolnej. W 1584 r. Pietr Chrszczonowicz i Sebastian Stanisławowicz Szymkiewicze oraz Stanisław Pietrowicz sprzedali ziemię Bajnoryszki we włości
widuklewskiej, koło rzeki Szłowni. W 1595 r. Jan Pietrowicz Chrszczonowicz kupił
grunty w Satkojtiach we włości widuklewskiej. W niedatowanym dokumencie Urban
Chrszczonowicz sprzedał pustosz Jurgelewszczyznę w tej włości. W 1584 r. Bałtromiej
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Urbanowicz Chrszczonowicz, najpewniej jego syn, zapisał żonie Małgoretie Bałtromiejewnie Biernat część majętności Widukle w tej włości.
W 1578 r. Pietr Bartoszewicz i Benedikt Janowicz Chrszczonowicze sprzedali dom
i 5 pustoszy nad rzeką Ryngą w uroczysku Wojdajtie i ziemię Drozdyszki we włości
korszewskiej. W 1582 r. Jan Chrszczonowicz Michajłowicz i Mikołaj Jakubowicz Mic
kiewicz sprzedali swojemu zięciowi część majętności Ontyniki [tj. Antyniki] we włości
korszewskiej, nad rzeką Ontą [tj. Anczą]. W 1586 r. Tomasz Chrszczonowicz Michaj
łowicz i jego żona Zofia Martinowna darował córkom: Hannie Wojtiechowej Mackie
wicz i Dorotie połowę pustoszy w Ontynikach w tej włości. Tenże w 1592 r. darował
część tej majętności zięciowi, którą otrzymał po podziale z braćmi: Janem i Walentym.
W 1597 r. Jan Chrszczonowicz Michajłowicz darował swój majątek ruchomy w Antynikach. W 1598 r. Wojtiech Tomaszowicz Chrszczonowicz sprzedał bratu stryjecznemu
Piętrowi Walentynowiczowi Chrszczonowiczowi majętność Antyniki. Tu należy chyba
włączyć Pietra Walentynowicza Chrszczonowicza, który w 1593 r. kupił pół służby lu
dzi Minskiszki w Podubisiu we włości kroskiej. Chyba tenże w 1599 r. zastawił część
majętności Antyniki we włości korszewskiej.
W 1582 r. Szczasny Bałtromiejewicz Chrszczonowicz kupił „otczyznę” w uroczy
sku Żaliny i Gorsiczyny oraz w uroczysku Wołmontgolis w Liawdiach we włości wielońskiej. W roku następnym wspomniany Szczasny i jego bracia: Matys, Martin i Sebestian Bałtromiejewicze Chrszczonowicze Tiawdienscy kupili majętność Upojnie we
włości kroskiej. Wyżej wymienieni w 1585 r. kupili majętność Butkiszki w Diakojniach
we włości tendziagolskiej. Z kolei w 1584 r. wspomniani Matys i Martin kupili dwóch
chłopów w Upojniach. W 1586 r. Szczasny, Martin, Sebestian i Jury Bałtromiejewi
cze Chrszczonowicze Żakowicze mieszkali w Polanach we włości wielońskiej i zostali
oskarżeni o pobicie poddanych. Znów w 1590 r. Szczasny kupił niwę w polu Wołmontowicze we włości wielońskiej. W tymże roku Martin spisał testament, w którym zapi
sał swojej żonie Małgoretie Bogdanownie Adamowicz i dzieciom: Ewie i Hryhoremu
swoje udziały w następujących majętnościach, powstałych po podziale dóbr ze swoimi
czterema braćmi: Liawda i Połony we włości wielońskiej, Butkiszki w tendziagolskiej
i Upojnie w kroskiej. W 1593 r. Szczasny wziął w zastaw grunt Pławkie w majętności
Poszuszwieńskiej kniaziów Borowskich. Tenże w 1599 r. kupił majętność Pietraszewicze w Tiawdie we włości wielońskiej, nad rzekąTaudą. Wreszcie Matys Bałtromiejewicz
Chrszczonowicz Liawdanski został usynowiony przez Mikołaja Jakubowicza Drewosowskiego w 1598 r. i otrzymał część majętności Staniewszczyzna w Powordukszniach
[w polu Laudańskim] we włości wielońskiej. Tenże w roku następnym kupił majęt
ność w Wordukszniach w Tiawdie. Znów Sebestian i Juri w 1599 r. kupili majętność
Bartoszony [tj. Bertaszuny] w Liawdie we włości wielońskiej. W 1585 r. sąd wydał de
cyzję w sprawie podziału uroczyska Poniki we włości wielońskiej [nad rzeczką Niką,
dopływem Niemna, na Zaniemeniu żmudzkim między Wieloną a Średnikiem] między
Chrszczonowiczami: Janem i Matiejem Ławrynowiczami oraz Bałtromiejem i Pietrem
Mikołajewiczami. Pewnie były 3 pokolenia tej rodziny: 1. Chrzczon. 2. Lawryn i Miko
łaj. 3. wymienieni uczestnicy sporu. Wspomniany Pietr Mikołajewicz sprzedał 2 niwy
i sianożęć Soły w uroczysku Poniki, do ruczaju Prudawietia. W 1588 r. Juri Janowicz
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Chrszczonowicz darował część ziemi majętności Szymkowicze w Liawdach we włości
wielońskiej. W 1590 r. Stanisław Pietrowicz Chrszczonowicz sprzedał Bałtromiejowi,
Madejowi i Hryhoremu Pawłowiczom Chrszczonowiczom grunty i połowę majętno
ści w Chrzczonowiczach we włości wielońskiej. W 1599 r. Bałtromiej, Matiej i Hryhory
Pawłowicze Chrszczonowicze kupili grunty w Liawdie w polu Borejszę we włości wie
lońskiej. W 1600 r. Wencław, Jury i Stanisław Tymofiejewicze Chrszczonowicze kupili
ziemię Bindziszki we włości wielońskiej.
Ze wspomnianymi Michajłowiczami byli związani Chrzczonowicze. W 1594 r. Bał
tromiej, Simon i Bartosz Stanisławowicze Michajłowicze oświadczyli, że z zakupio
nej ziemi Wirszyłowszczyzna [w polu Kretkompy we włości wilkiskiej] wydzielą siód
mą część dla swoich „pajszczyków” [chyba należy tłumaczyć: uczestników]: Matieja
i Jana Chrszczonowiczów. Ci ostatni z bojarami Boniewiczami w 1597 r. kupili majęt
ność Kretkompy we włości wilkiskiej, a w 1600 kupili część tejże majętności i Jurgiszek,
wraz z innymi bojarami. Tu należy włączyć Jurija Chrszczonowicza Michajłowicza, któ
ry w 1598 r. darował zięciowi „otczyznę” w polu Kretkompy. W 1589 r. Hryhory Chrsz
czonowicz z żoną Lucją Lawrynowną skarżył się m.in. o niezwrócenie długu. Tenże
w 1592 r. wziął w zastaw poddanego w polu Mikołowszach we włości wilkiskiej, nad
Niemnem. W 1598 r. wspomniana Lucja darowała synowi Michałowi grunt w Bujwi
dach w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej. W 1591 r. Paweł Andrejewicz Chrsz
czonowicz zastawił część majętności Rimgołowicze w polu Posztowskim we włości
wilkiskiej. W 1595 r. Andrej Chrszczonowicz, pewnie ojciec wspomnianego Pawła, ku
pił część majętności Posztowo we włości wilkiskiej. W 1593 r. Bałtromiej Matysowicz
oraz Walenty i Anton Matiejewicze Chrszczonowicze zamienili się gruntami majętno
ści Chrzczonowicze, koło majętności Swietoszyn [tj. Swiatoszynj. Wspomniany Anton
wziął w zastaw majętność Poniemunie we włości wilkiskiej w 1599 r.
W 1593 r. Walenty Matysowicz [o ile to nie błąd: Mikołajewicz] Chrszczonowicz
zamienił się gruntami: za grunt nad rzeką Wilkieją otrzymał grunt nad rzeką Skajtupis
we włości szawelskiej.
W 1598 r. Andrej Łukaszewicz Chrszczonowicz darował żonie Jedwigie Martinownie majętność Kimontojtie we włości jaswońskiej.
W 1599 r. Matiej Pietrowicz Chrszczonowicz z żoną Magdaleną Mikołajewną Dyszlewicz sprzedał część majętności Szukniemi [chodzi o Szunkiepy] we włości rosieńskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. dostarczają wiele informacji o Chrzczo
nowiczach (Chrszczonowiczach). Mieszkali oni w 11 włościach, ale z tej liczby trze
ba wyłączyć przynajmniej włość ejragolską, gdzie byli Chrzczonowicze Surwiłowicze,
późniejszy ród Surwiłów (zob.). Pobyt w dwóch dalszych włościach jest dość przy
padkowy, dotyczy tylko pojedynczych wzmianek: szawelska [jednak w XVII w. byli
tam licznie reprezentowani] i wieszwiańska. Tak naprawdę Chrzczonowicze mieszka
li głównie w trzech włościach: wielońskiej, wilkiskiej i widuklewskiej. We wszystkich
tych włościach notowano ich już w popisie wojskowym 1528 r. i częściowo w 1567
(bez widuklewskiej). We włości wielońskiej mieszkali oni głównie w polu Laudańskim
(m.in. Polany, Wołmontowicze, Bertaszuny, Poworduksznie) oraz w Ponikach na Zaniemeniu żmudzkim i w Chrzczonowiczach. Ta ostatnia miejscowość wymaga ko
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mentarza, może sugerować ich gniazdo rodowe. W świetle akt ziemskich żmudzkich
XVI w. Chrzczonowicze leżały we włości wielońskiej, nad Niemnem, w Liawdach oraz
była ziemia Chrzczonowszczyzna we włości tendziagolskiej nad rzeką Ożytą ([Slovar].
Wydaje się, że mamy do czynienia z trzema różnymi miejscowościami: wspomnianą
ziemią we włości tendziagolskiej (należy dodać, że Chrzczonowicze mieli dobra w tej
włości) oraz w wielońskiej: jedna była w polu Laudańskim, które znajduje się z dala od
Niemna, a druga leżała właśnie nad Niemnem. Lokalizacja obu jest niemożliwa. Tylko
w przybliżeniu można zlokalizować Chrzczonowicze nadniemeńskie, które sąsiadowa
ły z dobrami Swiatoszyn na Zaniemeniu żmudzkim, mniej więcej w rejonie ujścia Dubissy do Niemna. Warto dodać, że w pobliżu była rzeczka Nika i dobra Chrzczonowiczów Poniki.
Chrzczonowicze byli rozsiedleni jeszcze w dwóch włościach: wilkiskiej i widuklewskiej. W tej pierwszej mieszkali w polu Gojżewskim i Posztowskim, a więc w rejonie
miasteczka Wilkija: Gojżew był na północ i wschód odeń, a Posztów na południowy
wschód, nad Niemnem. Tam też były Kretkompy, ale po drugiej, zaniemeńskiej stronie.
Z kolei dobra Chrzczonowiczów we włości widuklewskiej: Żołpie (lit. Zalpiai) położo
ne nad Dubissą koło Lidowian [na północ od Rosieni], Żemigoła (lit. Zemygala) na za
chód od Niemoksztów i Widukle (lit. Vidukle) na południowy wschód od Niemoksztów. Warto przypomnieć, że właśnie na wschód od Niemoksztów leżało sioło Smułki,
z którym graniczył bojar widuklewski Mikołaj Chrzczonowicz w 1561 r. Był to obszar
dawnego osadnictwa tego rodu we włości widuklewskiej.
Do tych uwag należy jeszcze co nieco dodać. Po pierwsze, chodzi o bojarów korszewskich, notowanych tu od początku XVI w.: Michajłowicz w 1528 r., Jan w 1567 to
zapewne jego syn, sądząc po patronimiku: Jan Michałowicz. W końcu XVI w. posiadali
oni dobra Antyniki w tej włości. Dobra te należały do nich jeszcze w 1690 r., kiedy za
notowano tam Daniela Chrzczonowicza. Jest on pewnie tożsamy z Danielem Janowiczem Alexiewiczem Krzczonowiczem, który w 1675 r. sprzedał Antyniki Krykzdeniszki
Sewerynowi Konopińskiemu [AGAD]. Sądząc po nazwisku, ów Daniel był synem Jana,
wnukiem Aleksego i potomkiem Chrzczona (Krzczona) i Michała. Mamy tu do czynie
nia z nazwiskiem czteroczłonowym, co jest wielką rzadkością
Po drugie, wzmiankowany bojar jaswoński pod 1541 r. miał pewnie potomka, który
w 1598 r. posiadał majętność Kimontojtie w tej włości. W każdym razie była to jedyna
informacja o Chrzczonowiczach we włości jaswońskiej. W obu taryfach XVII—wiecz
nych nie notowano Chrzczonowiczów w tym powiecie.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko jednego Chrzczonowicza (Krzysztofa)
w pow. wielońskim.
W taryfie 1667 r. odnotowano 15 rodzin, mieszkających głównie w pow. szawelskim (6) i znacznie już mniej licznie w: tradycyjnie w wielońskim i wilkiskim oraz w rosieńskim. Warto dodać, że osadnictwo w pow. szawelskim sięga końca XVI w. i tam no
towano również miejscowość Chrzczonowicze. Była ro szlachta raczej drobna, skoro
w tym czasie zdecydowana większość z nich nie miała poddanych (13 na 15). Pozostali
mieli od jednego do dziewięciu poddanych. Największy majątek nie był wprawdzie im
ponujący, ale jego właściciel plasował się wśród średniej szlachty.
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W taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin w pięciu powiatach. Najwięcej, bo czterech
szlachciców spisano w pow. szawelskim, pozostali byli w pow.: korszewskim, wielońskim, rosieńskim i W Dyrwian. Zaledwie dwaj z nich mieli po jednym poddanym. W su
mie była to na ogół szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko Jan Krzczonowicz skarb
nik mozyrski był elektorem króla polskiego Jana III Sobieskiego w Warszawie w 1674 r.
W guberni kowieńskiej w XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Chrzczonowicze herbu Slepowron, Trzaska i Wieniawa oraz Krzczonowicze herbu Szeliga; tego
herbu byli też Chrzczonowicze wylegitymowani w guberni wileńskiej [Uruski]. Praw
dopodobnie Chrzczonowicze herbu Jastrzębiec mieszkali na Żmudzi. W każdym ra
zie wywód pochodzenia szlacheckiego tej rodziny z 1819 r. za przodka uznał „Stani
sława Nikołejewa”, czyli Stanisława syna Mikołaja, który w XVIII w. posiadał dobra
Mangole alias Łowkogole [LVIA]. Być może chodzi o dobra na Żmudzi, choć taryfy
XVII—wieczne nie notowały tam Chrzczonowiczów.
Z 1805 r. pochodzi wywód Chrzczonowiczów herbu Szeliga. Ich przodkiem był
Krzysztof Chrzczonowicz (pokolenie I), ojciec Wawrzyńca (II) i dziad Jana (III). W nie
znanym roku, może w 1725 [tekst uszkodzony], a w każdym razie przed 1765 r., Jan
Chrzczonowicz spisał swój testament, w którym zapisał dobra dziadowskie Kilpinie
swoim synom (IV): Pawiowi i Janowi, którzy zaczęli dwie linie tej rodziny. Z nich starszy
Paweł spłodził synajana (V), wnuka Dominika (ur. 1791; VI), ojca czterech synów (VII):
Kajetana (ur. 1821), Wincentego (ur. 1827), Antoniego Floriana (ur. 1830) i Franciszka
(ur. 1837). Z nich Kajetan spłodził trzech synów (VIII): Wincentego (ur. 1882), Kazi
mierza (ur. 1885) i Kajetana. Zaś Antoni Florian (VII) miał syna Dominika (ur. 1873;
VIII), a jego brat Franciszek (VII) — dwóch synów (VIII): Władysława (ur. 1867) i To
masza (ur. 1872).
Druga linia rodziny od Jana (IV) to: syn Franciszek (V), wnuk Feliks Tadeusz
(ur. 1784; VI) i prawnuk Jan Hieronim Antoni (ur. 1815; VII), ojciec trzech synów
(VIII): Antoniego (ur. 1860) [ukazem z 1909 r. został wyłączony z księgi rodowej, czy
li pozbawiony dworiaństwa], Feliksa Władysława i Stanisława [LVIA, F 391—7—1853а].
Należy dodać, że Chrzczonowiczów nie notowano w Kilpinach w pow. korszewskim
w obu taryfach. Natomiast protoplasta tej rodziny Wawrzyniec Chrzczonowicz byl no
towany w tych taryfach w pow. szawelskim, o ile to nie były dwie różne osoby.
Ze Żmudzią był związany Jan Chrzczonowicz, który byl elektorem króla polskiego
Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. i zapewne ten sam, już jako skarbnik mo
zyrski, był elektorem następnego króla — Jana III Sobieskiego — w 1674 r. Później byl
cześnikiem żmudzkim przed 1698, kiedy już nie żyl. Ożenił się z Aleksandrą Janówną
Rukiewiczówną. Był to jedyny urząd na Żmudzi w ręku tej rodziny.
Przed 1676 r. Ignacy Chrzczonowicz, wójt szawelski, ufundował altarię w kościele
parafialnym w Szawlach [Paknys].
Ź r ó d ł a : AGAD, ZMRP, nr 051, k. 24; AWAK, T. 24, s. 131—132, 239; Elektorzy 1674 r.; Kojałowicz,

Nomenclator, s. 100; LVIA, F 391-7-1853a, k. 54 (skan 00109), F 391-11-248; ODVCA, vyp. 1, s. 8-118,
31-128, 32-131 i 132 i 135, 33-155, 41-313, 42-314, 57-240, 80-47 i 49, 91-64, 93-97, 105-2, 107-42,
111-111,119-254,137-161, 156-77,169-304,171-2,178-105,185-91,194-13,195-20,202-127; vyp. 2,
s. 22-102, 81-499, 118-245, 119-252 i 255, 122-305, 128-389; vyp. 3, s. 17-214, 33-218, 41-74, 64-169,
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6 8 -1 5 , 6 9 -1 8 , 7 2 -6 1 , 9 5 -7 2 ; vyp. 4, к. 1 1 -8 8 , 1 8 -1 4 0 , 1 3 9 -1 2 , 2 0 6 -1 9 , 2 6 2 -1 5 9 , 2 7 8 -5 1 , 2 8 8 -1 2 6 , 3 0 4 111; vyp. 5, к 54—404, 6 0 -4 5 1 , 1 0 1 -2 5 1 , 1 2 3 -1 2 , 1 4 3 -1 7 7 , 1 6 3 -3 2 3 , 1 7 2 -3 9 6 , 1 8 0 -4 5 7 , 2 1 1 -7 9 , 2 1 7 126, 2 3 2 -2 1 , 2 6 0 -2 3 7 ; P erap is 1528 г., s. 212, 214, 231, 234, 292, 296, 338, 394, 396, 364; P opis 1567 г ,
k o l 1277, 1283, 1309, 1312, 1314, 1335; T aryfa woj. w ileńskiego , s. 217; U rzęd n icy żm udzcy, n r 538. L i 
t e r a t u r a : A b ram ow icz, Citko, D acew icz, T. 1, s. 56; LPZ , T. 1, s. 385: C h rsä o n a v ic iu s; P aknys, s. 157;
U ruski, T. 2, s. 275: C hrzczo no w icz, T. 8, s. 114: K rzczonow icz.

CHWIEDOROWICZ ZOB. FEDOROWICZ

CIESZKOWSKI
P o p is

1621

r o k u

Cieszkowska [chyba Cieszkowska] z dóbr swych konipóttrzęcia, a O/wid z majętności swejpółkonia, koni
kozackich 3 w pow. kroskim, a zfniiośń ku Ojczyźnie sam po kopacku

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. W herbarzach notowano kilka
rodzin Cieszkowskich, najbardziej znani pochodzili z Cieszkowie w pow łęczyckim.
W herbarzach nie notowano ich na Żmudzi.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1567 r., kiedy zanotowano pana Mar
tina Tieszkowskiego we włości rosieńskiej, który wystawił 2 konie. Następnie notowano
ich licznie w aktach ziemskich XVI w. W 1572 r. Jan Mikołajewicz Tiszkowski [w innym
miejscu: Tieszkowski] otrzymał od żony Barbary Jurewny Pietkiewicz trzeciznę majętno
ści Matkiszki we włości kroskiej. W tym roku wziął w zastaw dwie części majętności Szylany [we włości berżańskiej]. W 1577 r. kupił grunty Kutuliszki i pustosze we włości kro
skiej. W roku następnym żona Barbara darowała mu grunty paszni dwornej Kojtuliszki
i pustosze w tejże włości. W 1581 r. kupił ziemie Tupiszki i Beniutyszki w Iwikiach we
włości kroskiej, nad rzeką Szwentup i wziął w zastaw 2 sioła majętności Kurtowiany we
włości kroskiej [dobra te były we włości berżańskiej, niedaleko granicy z kroską]. Znów
w 1582 r. kupił [jako Czeszkowski] sianożęć w majętności Podubisie we włości kroskiej.
Wtedy też od żony otrzymał trzeciznę dóbr Matkiszek. W zamian podarował jej 2 pusto
sze [ziemie zakupione w 1581 r.] oraz służbę ludzi i pustosze w Powodokściu we włości
kroskiej. Chodzi tu o ziemie nad rzeką Wodokstą, ale nie tę nad granicą kurlandzką [pra
wy dopływ Wenty], lecz o dopływ rzeczki Szwentup i dalej górnej Dubissy na północ od
Kielm i południe od Kurtowian. W 1583 r. kupił pustosz Janieliszki w Iwikach w ma
jętności Szyłowskiej we włości kroskiej oraz majętność Matkiszki nad rzeką Szwentup
i inne ziemie we włości kroskiej. W roku następnym kupił pustosz Brużyszki w Suwortowach nad rzeką Wodokstą w majętności Natiany we włości kroskiej. W 1588 r. dokonał
dalszych zakupów (pustoszy) w Powodokstiu. W 1589 r. sprzedał część majętności Pojure w Pienowi we włości pojurskiej. W 1595 r. żona darowała mu majętność Pojure w Pienowiach oraz oboje podarowali ziemię Wojtkiszki w Gierdziagole we włości berżańskiej.
W 1590 r. [może jednak w 1592] zapisał żonie Zofii Stanisławownie Żukownie [Barto
szewicz lub Bartoszewicz—Żukowa] wiano na dwóch majętnościach: Podubisie we wło
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ści kroskiej i Szylany w berżańskiej. W 1591 r. sprzedał 3 włóki ziemi Gadele we włości
powondeńskiej, pod Worniami, które wydzielono z majętności Pienowie we włości pojurskiej. W 1593 r. kupił część majętności Szylany oraz majętność Szyło w Suwortowiach
we włości kroskiej. W 1594 r. kupił grunty należące do majętności Kielmy w Podubisiu
we włości kroskiej. W 1595 r. kupił 3 pustosze w Poszawszu, a w 1596 — pustosz w ma
jętności Podubiś po obu stronach Dubissy i sioła Gordiany starostwa żmudzkiego. Jed
nocześnie sprzedał majętność Gilwicze we włości widuklewskiej, którą żona Zofia daro
wała mu w 1593 г. [1А]. Z kolei w 1598 r. kupił majętność Goniprowo we włości kroskiej
i pustosz Wojtgiszki w majętności Gedżagoła [tj. Gierdziagoła] we włości berżańskiej.
W tym roku wziął w zastaw 8 służb chłopskich w siole Polsze w majętności Werpiany we
włości kroskiej. W kolejnym 1599 r. kupił pustosz Dargiszki w Garach we włości berżań
skiej i sianożęć Kesyje po obu stronach Dubissy [prawdopodobnie we włości kroskiej]
oraz grunty majętności Gerdy [lub Gordy] w Podubisiu [we włości kroskiej]. W niedatowanym dokumencie wziął w zastaw służbę ludzi w Wojgowie we włości użwenckiej i ku
pił grunty majętności Suworty we włości kroskiej.
W 1583 r. Martin Mikołajewicz Tieszkowski miał majętność Szowkoty [tj. Szawkoty] we włości tendziagolskiej. Czy nie jest tożsamy z Martinem spisanym w 1567 r.?
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. rejestrowały liczne transakcje Jana Mikołajewicza Cieszkowskiego w latach 1572-1599. Dotyczyły one najczęściej zakupu róż
nych dóbr ziemskich. Koncentrowały się one w dwóch włościach: kroskiej (Matkiszki,
Podubisie i Powodokście) i berżańskiej (Szylany, Gierdziagoła). W innych albo sprzedał
pewne dobra (widuklewska), albo były to pojedyncze wzmianki (użwencka). W 1592 r.
był świadkiem na dokumencie fundacyjnym zboru kalwińskiego w Szydłowie \Zabytki
у wieku X V I], co może sugerować jego przynależność do reformacji. Być może, jego
bratem był Marcin, tylko raz zanotowany pod 1583 r.
W XVII w. wzmiankowano tylko raz Cieszkowską [wdowa?] w popisie 1621 r., kie
dy wystawiła 2,5 konia w pow. kroskim. Wskazuje to na niemały majątek będący w jej
dyspozycji. Prawdopodobnie w tym powiecie była siedziba tej rodziny.
Ź r ó d ł a : IA , k o l 437; O D V C A :(Tieszkowski, C ieszkow ski), vyp. 1, s. 13—2 0 1 ,1 4 —203, 3 2 -1 4 3 i 146, 62—
28, 7 9 -3 0 , 8 3 -1 0 5 , 8 4 -o d 111 do 113, 9 4 -1 0 9 i 110, 9 6 -1 5 2 , 122-292, 1 3 3 -9 3 , 158-1 0 9 , 1 5 9 -1 2 1 , 194-8;
vyp. 2, s. 3 9 -4 7 , 1 0 8 -8 3 , 1 3 7 -5 5 1 ; vyp. 3, s.4 -4 4 , 3 4 -2 2 5 , 4 6 -1 5 5 , 6 1 -1 2 2 , 6 4 -1 7 4 , 8 9 -3 4 2 , 9 9 -9 , 1 01-43;
vyp. 4, k. 1 7-131, 9 8 -3 0 8 , 1 7 7 -2 7 , 2 9 1 -1 , 3 0 8 -1 3 6 ; vyp. 5, к. 4 1 -3 0 6 , 1 2 7 -4 7 ,1 3 6 -1 2 0 ; Popis 1567 r., kol.
1352; Zabytki y_meku XVI, s. 146. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 379: Ceśkauskas; U ruski, T. 2, s. 321.

CIGIM
T a r y f a
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r o k u

Cigim Mikołaj. Na miejscu Hrehora Kłopotowskiego i na miejscu Mikołaja Cigima Samuel у Pacewicya
Ostrowski у [okolicy] Żołpiańskiej wpow. widuklewskim dym 1poddański
Nazwisko o nieznanym pochodzeniu. Nie jest to błąd w odczycie, nie można jednak
wykluczyć błędu pisarza. Może chodzi jednak o Cikina czy Cykina, podobne nazwisko
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notowano w języku białoruskim i rosyjskim [LPŻ]. Wreszcie może w grę wchodzi na
zwisko nawiązujące do Cygana, a więc byłby to etnonim.
Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklewskim, z jed
nym dymem poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Literatura:

A b ram ow icz, Citko, D acew icz, T. 1, s. 63: C ygan; LPŻ , T. 1, s. 391: Cikinas.

CIT ZOB. TYT
CITKOW ICZ
T a r y f a

16 67

r o k u

CitkowiczJerzy na miejscu Kazimierzy Kukowiczą у Gimaciów dym 1 szlachecki wpow. telscywskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Citko, ma być pochodzenia ruskiego (bia
łoruskiego) [LPŻ]. Pochodzi ono od chrześcijańskiego imienia Tytus, wywodzącego się
z łaciny (oznacza dzikiego gołębia).
Brak jest tej rodziny w herbarzach polskich. Na Żmudzi zanotowano ich tylko w ta
ryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta
drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : A b ram ow icz, Citko, D acew icz, T. 1. s. 62: C itkow icz; B ubak, s. 304; L P Ż , T. 1, s. 396: Citkovicius, T. 2, s. 1050: Titas.

CIUKIEW ICZ
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Ciukienicyjan [na miejscu] Krzysztofajutkiewicza pKinbar\Kimbar] dym 1 szlachecki wpow. niduklewskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Ciuka(s), może Czuka(s). To ostatnie jest
zapewne pochodzenia ruskiego (Czuka) [LPŻ], Nazwisko Ciuk ma pochodzić z biało
ruskiego duka, czyli duża wiązka czegoś [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Rodziny tej
nie notowano w polskich herbarzach.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w zachowało się trochę danych o tej rodzinie.
W 1577 r. Pietr Czukojt kupił grunty Puży we włości widuklewskiej, koło rzeczki Buka.
Z 1584 r. pochodzi informacja o „zakluczeniu w tiurmie” Pietra Czukowicza z synem
Matiejem. W 1586 r. Pietr Janowicz Czukowicz zapisał testamentem żonie Zofii Jucownie i dzieciom 2 „ziemlice” w polu Pużowskim we włości widuklewskiej koło ruczaju
Bukapiawnis.
W XVII w. notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklew
skim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : O D V CA , vyp. 1, s. 38—251, 118—232, 199—94. L i t e r a t u r a : A b ram ow icz, Citko, D acew icz,
T. 1, s. 62: C iuk; LPŻ , T. 1, s. 432: Ćiukas.
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CIULBIKOW ICZ
T a r y f a

16 67

r o k u

Ciulbikomc.p Kjpysptof na miejscu Stanisława Markiewicza z Poworciów dym 1 szlachecki wpow. karczewskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Ciulbik o nieznanej genezie. Może jednak
chodzi o drobny błąd i nazwisko powinno brzmieć: Czublik? To ostatnie pochodzi od
słowa czub i notowano je w pow. mielnickim na Podlasiu w 1662 r. [Abramowicz, Citko, Dacewicz].
W aktach ziemskich żmudzkich zachowała się pojedyncza wzmianka z 1595 r.
o mieszczaninie miasteczka „Szylskiego” i „czołowieku prostogo stanu” Hryhorze Grycajtisie Czulbiku.
Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. korszewskim.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Źródła:

O D V CA , vyp. 3, s. 110-185. L i t e r a t u r a : A b ram ow icz, Citko, D acew icz, T. 1, s. 68.

CIUND ZIEW ICKI
H. RUDNICA
P o p is

1621

r o k u

Ciundpjewicki Mikołaj z Pctygoły [zapewne Żemigoły] po kozacku koń 1 w pow. ejragolskim. Tenpę
Z Wojgowa [odczyt niepewny] po kozacku koń 1
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Ciundziewicki Jan skarbnik starodubowski na którego miejscu postał spisany Gotfred IJhlik pmajętnośń swej
Z "Żemigołyprawem wieczystym nabytej dymów i z karczmą pod[d\ ańsłdch 40 w pow. ejragolskim
Ciundziewicki Mikołaj na miejscu brata swego Jana Ciundzjewickiego skarbnika starodubowskiego podda[nych] wolnych,pipychożych 10, zągrodniczych dahłych, niewolnych 13, pa-spystkiej majętnośa Wojgowa dymów
23 w pow. uptventskim. Godlewski Jan z imienia swego zastawnego od Шkołaja Ciundzjewickiego napnme
Omole Ciunłispki i Petkispki 4 poĄd]ańskie dymy w pow. bezpańskim. Golniewski Jópef kupląpoddańskie
spoinie z janem Aleksandrem Poremcpem od Mikołaja Ciundzjewickiego nabyta параша »’ siółku Kiłuncach [F 11—1—752: Kiłaniach], na której tej kupli domem mieszkają niempdpieluej 1 dym spłachetki wpow.
upirentskim

Nazwisko rodziny pochodzi od miejscowości „Ciundzie alias Ciundziewice alias Porudominie” w województwie wileńskim [Boniecki]. Chodzi o miasteczko XIX—wieczne na
południowy wschód od Wilna, dawniej w parafii Rudomina.
Na Żmudzi mieszkali już w 1621 r., kiedy spisano Mikołaja jako posiadacza dóbr
w pow. ejragolskim i użwenckim (Wojgowo).
W czasie podpisywania unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. Jan [Stankowicz]
Ciundziewicki mieszkał na Żmudzi. Był deputatem żmudzkim do Trybunału Główne
go w latach 1643 i 1654. W 1658 r. otrzymał nadanie dwóch wsi królewskich: Dukurnie
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i Talucze w pow berżańskim „za zasługi oddawane poprzednim władcom i obecnemu”.
Wspomniany Ciundziewicki był skarbnikiem starodubowskim w latach 1649—1661,
krótko był też cześnikiem żmudzkim w 1651—1652, bo nie utrzymał się na tym urzędzie.
Wymieniony Jan miał brata Mikołaja, któremu rzekomo odstąpił wspomniane do
bra królewskie na Żmudzi w 1635 r. [Uruski; co jest niemożliwe ze względu na chrono
logię]. Obaj posiadali dość znaczne majątki w 1667 r.: Jan miał 40 dymów (Żemigoła
w pow. ejragolskim), a Mikołaj 23 dymy w pow. użwenckim (znów Wojgowo), nie licząc
kilku zastawionych. Ten ostatni ożenił się z Katarzyną Kamieńską, z którą spłodził cór
kę Barbarę.
Ź r ó d ł a : A kta pjapdów, T. 2, s. 284, 298, 319; Deputaci, T. 1, s. 242, 278; M L , Księga. npisów nr 131, s. 66,
n r 189; T aryfa woj. w ileńskiego , s. 93: C iu ndzien iszki w p arafii rudom iriskiej; U rzędnicy: ziem ia sm oleńska,
s. 301, n r 2338; U rzędnicy żm udzcy, n r 526. L i t e r a t u r a : B oniecki, T. 3, s. 2 3 0 -2 3 1 ; U ruski, T. 2, s. 333.

CIWIŃSKI ZOB. CYWIŃSKI

CORNELIUSZ ZOB. LEW
CYW IŃ SKI (CIWIŃSKI)
H. PUCHAŁA
P opis 1 6 2 1 roku

Ciniiis ki Jan p ncpesĄrakasm\ po kopacku koń 1 wpow. rosieńskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. Zdanie to wyraził także Kojałowicz,
nazywając Cywińskich „domem Polskim” z herbem Puchała. W herbarzach notowano
licznych Cywińskich w Wielkopolsce i na Mazowszu, część z nich przeniosła się do Litwy.
Zachowała się pojedyncza wzmianka z akt ziemskich żmudzkich z 1599 r., kiedy
zanotowano Mikołaja Bartoszewicza Tiwinskiego, który kupił część służby ludzi w polu
Ożojtiach [we włości wielońskiej, w polu Laudańskim]. Później spisano jedną rodzinę
tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. rosieńskim. Zatem była to szlachta drobna
i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : K ojałow icz, Compendium, s. 247; O D V C A , yyp. 5, k. 129—66. L i t e r a t u r a : L P Ż , T. 1, s. 397:
C ivinskas; U ruski, T. 2, s. 333—334 (C iw iński) i 343—344 (Cyw iński).

CZAJEW SKI
H. ŚWINKA
P o p is

1621

r o k u

Cpajewscy pe wspytkich majętności pmujdpkich po husarsku koni 2 w pow. ejragolskim
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C-^ajemki Kipysptof skarbnik Księstwa Żmudpkiego ztnajętnośa suych ojczystych napwanej Poniewieja, z sio
ła narwanego Pobspępę i Wikliny [F 11—1—752: Jakuny] i z majętnośń Lesicpów [pewnie chodzi o Lesz
cze] wpow. ejragolskim i sioła Smulk wpow. widuklewskim lezących, ogółem pniaspypoddańskich dziedzicz
nych dymów 40 w pow. wilkiskim. Tenpe z Jej M Panią małpąką swą z wiosek nazwanych Kasiułek alias
Pa!wałek, Polepiów iPrejkopów za rok 1665 i 1666, skończone in *»/[no] 1667 m[iesiąjca Octobra d\pia]
24 pa lat //[umero] 2 na rok po pł 50 per medietatem [wniósł] /00. Tenpę z Jej M Panią małżąką z dpierŻąuy swej wsi Lenców i Słupów pa rok 1665 i 1666, skończone in *»/[no] 1667 m[iesiąjca Novembra djnia]
1per medietatem na rok po z] 22:29:6,5 wniósł 45.28.1 [Królewszczyzny 1667 r.].
T aryfa 16 9 0 roku

Grajewski Krzysztof ciwnn Małych Dymian z majętności Poniewiepę w wilkiskimpow. dymów 12, z Kespusp
[w Kop. 1: Leszcze] w ejragolskim dymy 2, pSmałg [w Kop. 1: Szumułki] w widuklewskim dymów 6,
ogółem dymówpoddańskich 20. Tenpę z dóbr JKMci i z pąstaw\u] wpow. wilkiskim ogółem dymów 75 z wio
sek wpow. ejragolskim kpąych
Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. Rodzina pochodzi z Czajowie
(Czajewic), wsi w odległości 2 km na południowy zachód od Ojcowa (pod Krakowem),
gdzie notowano tę szlachtę od XV w.
Jako pierwszy na Żmudzi pojawił się Marek Czajewski, który w 1548 r. był urzęd
nikiem Hieronima Chodkiewicza. W 1556 r. był dzierżawcą wilkiskim z ramienia swego
pana, w latach 1564—1567 był ciwunem widuklewskim. Ożenił się z Hanną Mikołajewną [Saviscevas: Mykolaite, tj. Michałowna] Kulwietowną, wdowąpo Mikołaju Jurewiczu
Wołodkiewiczu, ciwunie [raczej ciwunowiczu] ejragolskim, z którą miał syna Krzyszto
fa. W popisie wojskowym 1567 r. został spisany razem z „Panami tiwunami” [tj. ciwunami] z trzema końmi i dwoma drabami [Saviscevas]. W 1575 r. kupił majętność Gojżowo
w pow. wilkiskim, osiedlając się na stałe na Żmudzi.
W testamencie wdowy po Marku Czajewskim z 1584 r. uczyniła ona zapis dla dzie
ci: Malchera, Mikołaja i Kateriny, którym zapisała dobra Lubkiszki i Widukle [we wło
ści widuklewskiej], a Krisztofowi i Janowi — Pluszcze [we włości kroskiej]. Wspomnia
ny Krisztof w 1588 r. zastawił ziemię Wartuliany we włości pojurskiej, którą sprzedał
w 1593. W 1592 r. był żonaty z Hanną Wojtiechowną Dziawełtowską [tj. Dziewałtowską], której zapisał dwie majętności: Gojżowo i Pluszcze oraz Leszcze [we włości ejragolskiej] i sioło Smułki we włości widuklewskiej. W zamian otrzymał od żony „pridannoje” [posag] w wysokości 2000 kop groszy. W 1598 r. żona podzieliła się z bratem
Janem Wojtiechowiczem Dziewałtowskim, chorążym kowieńskim, dwoma majętnościa
mi: Poniemoniem i Poniewieżem. Krisztof był dworzaninem królewskim. W 1592 r.
kupił część majętności Leszcze, należącej do Podubisia. W roku następnym i w 1594 r.
dokonał tam następnych zakupów. Z kolei w 1595 r. sprzedał Pluszcze oraz część ma
jętności Gieczyszki i Mażutyszki we włości kroskiej.
W 1583 r. bracia Krisztof i Jan zamienili się gruntami z innym bojarem: otrzymali
majętność Leszcze za Czajewicze „w Koronie Polskoj pod gorodom Krakowem”.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. poznajemy dwa pokolenia Czajewskich: Marka i jego synów, w praktyce najwięcej było mowy o Krzysztofie. Mieszkali
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oni w pięciu włościach, jednak głównie byli w ejragolskiej (Leszcze), wilkiskiej (Gojżew
1 inne) oraz w kroskiej (Pluszcze, Gieczyszki).
W popisie wojskowym 1621 r. spisano kilku Czajewskich (nie podano ich imion)
w pow. ejragolskim z dwoma końmi po husarsku. Było to niemało, pewnie chodzi
0 Leszcze w tym powiecie.
W czasie Potopu w 1655 r. Krzysztof Czajewski uczestniczył w unii kiejdańskiej ze
Szwecją.. Tenże w taryfie 1667 r. był skarbnikiem żmudzkim i miał 40 dymów z następu
jących dóbr: Poniewież, Leszcze, Smułki i 2 wsie. Była to duża własność ziemska. Skąd
inąd wiadomo, że w tym czasie dzierżył jeszcze 5 wsi królewskich w pow. ejragolskim:
Polepie, Kasułki, Leńcze, Prejkopy i Służę.
Spisany w taryfie z 1690 r. Krzysztof [Władysław] Czajewski (zm. przed III 1692)
był synem Władysława, rotmistrza pospolitego ruszenia powiatów: wilkiskiego, jaswońskiego i tendziagolskiego. Był skarbnikiem żmudzkim w latach 1663—1672 i ciwunem
Małych Dyrwian w 1673-1691. W 1661 r. otrzymał od Teodora Lackiego wieś Polepie
w ciwuństwie ejragolskim [dożywotnio]. Wtedy był żonaty z Anną Czarlińską (Czerlińską). W 1674 r. był elektorem króla polskiego Jana III Sobieskiego. W 1690 r. miał
20 dymów z tych samych dóbr, jakie posiadał w 1667 r. (wtedy liczyły one dokładnie
2 razy więcej dymów) oraz królewszczyznę (starostwo ejragolskie), mającą 75 dymów.
Razem czyniło to 95 dymów, a w rzeczywistości było najpewniej jeszcze więcej. Zatem
jest to wielka własność ziemska.
W źródłach notuje się jeszcze dwóch Czajewskich z tytułami. Michał Kazimierz
Czajewski był miecznikiem kowieńskim w latach 1696-1698 i żmudzkim w 1698—1715,
kiedy spisał testament. W 1704 r. uczestniczył w konfederacji Żmudzi jako rotmistrz
pospolitego ruszenia pow. wilkiskiego. Z kolei w 1766 r. komornikiem żmudzkim był
Franciszek Czajewski, który wykonał mapę obrębu Prątele koło Worni [LYIA].
Dwóch Czajewskich było elektorami królów polskich: Krzysztof ciwun Małych
Dyrwian był elektorem dwukrotnie: w latach 1669 (elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego) i 1674 (Jana III Sobieskiego). Drugim byl Michał Kazimierz w 1697 r. jako
miecznik kowieński i rotmistrz pow. wilkiskiego [pospolitego ruszenia szlachty].
Nieznany z imienia Czajewski przed 1677 r. ufundował altarię w kościele w Jaswojniach [Paknys].
Genealogia tej rodziny zachowała się od 1715 r., kiedy spisano Krzysztofa Czajewskiego (pokolenie II), ciwuna Małych Dyrwian. Chyba był synem Michała [to błąd: był
synem Władysława; pokolenie I]. Ożenił się z Anną Czerlińską, z którą miał siedmio
ro dzieci (III): Teresę, mniszkę; Barbarę też mniszkę; Krystynę, żonę Melchera Szczesnowicza; Michała Kazimierza, miecznika żmudzkiego; Joannę Mikołajową Szukścinę,
stolnikową kowieńską; Konstancję Wojciechową Kulańską (?) miecznikową kowieńską
1 Katarzynę Franciszkę [to drugie imię nadpisano], najpierw Skirmontową, potem Wołodkowiczową, bezdzietną. Wobec bezdzietności jedynego syna, czyli Michała Kazi
mierza [żona Cecylia Judycka, starościanka jaswońska], do dziedziczenia pretendowało
potomstwo Joanny i Krystyny. Ta pierwsza, żona Szukszty, miała córkę Różę, żonę Ste
fana Rennowa, oboźnego żmudzkiego, z trzema synami: Antonim, Janem i Mikołajem
i jego synem Feliksem, szambelanem królewskim i kawalerem Orderu św. Stanisława
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oraz syna Antoniego z trojgiem dzieci: Janem, Hilarym i Joanną. Z kolei Krystyna, żona
Szczesnowicza, miała pięcioro dzieci: Krzysztofa, Jerzego, Mariannę, żonę Jurewicza,
z córką (brak imienia) i wnukiem Ignacym Ludwikiem (?) oraz Barbarę i Annę [МАСВ].
W XIX w. Czajewscy mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : .Akia zjazdów, T. 2, s. 285, 2 9 8 , 318; E lek to rzy 1669, 1674, 1697 r ; K o jało w icz, Nomenclator,
s. 107; K o n fed eracja 1704 r., s. 689, 691; K ró lew szczyzn y 1667 r ; L V IA , F 1671^4—488, k. 2 8 3 v (m apa
o b ręb u P rątele k o lo W o m i z 1766 r.); M A C B , F 37—6443 (sch em aty d rzew a g en ealo giczn eg o ). M L , Księ
ga wpisów nr 131, s. 339 n r 1028; O D V C A , vyp. 1, s. 66—81, 113—131, 1 4 7 -3 6 0 ; vyp. 2, s. 5 -7 2 , 77—470;
vyp. 3, s. 3 6 -1 2 , 6 9 -1 7 , 71—48 i 52, 7 2 -6 8 , 69 i 70; vyp. 4, k. 2 3 -1 7 7 i 181, 2 4 -1 8 5 , 3 3 -2 6 1 ; P o pis 1567 r.,
kol. 1259; Słownik historyczno—
geograficzny woj. krakowskiego w średniowieczu, T. 5, cz. 1, z. 3 4, s. 431 43 3 ;
T aryfa Ż m u d zi 1667 r., k. 15; U rzędnicy: w oj. tro ck ie, s. 383, n r 2734; U rzę d n ic y żm udzcy, n r 98, 211,
781, 1209. L i t e r a t u r a : C iech an o w icz, Suplement, s. 82; L P Ż , T. 1, s. 399: Ć ajau skas; P akn ys, s. 157:
C ajevskis (C zajew ski); S aviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 309 (,,P o ch o dzenie niejasne. M o że P o lak”) ; U ruski, T. 2, s. 349.

CZAJKOW SKI (CZAYKOWSKI)
P opis 16 2 1 roku

Czajkowski Stanisław ze trzech czyścipo kopacku koń 1 w pow. wiesyaiańskim
T a r y f a

16 67

r o k u

Czajkowski Jerzy [na miejscu] Jana Czajkowskie\go\ z Giewil dym 1 szlachecki w pow. nńduklewskdm
Czajkowski J ery na miejscu Piotra Dzida z Dzjdów Podubisia dymy zągrodnicze 3 w pow. berżąńskim
Cząykowski Jan z Wiesyprian dym 1poddański w pow. wieszwiańskim
Czajkowski Kazimierz z Wieszwian dym 1poddański w pow. wiesypiańskim
Cząykowski Kazimierz na miejscu Pawia Pryestiyelskiego z Żoran 4 pocĄC\ańskie dymy wpow. Zarańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Cpajkowski Je/pj Z Warnisyęk wpow. Zarańskim z yąstany od Kayjmieiya Czajkowskiego [dym] poddański 1
Czajkowski Kayimieryy Żoran w pow. Zarańskim [dym] poddański 1
Cpapkowski [w Kop. 1 i 10: Cząykowski] Kazimierz [z Rubeżajciów w pow. wieszwiańskim] dym
poddański 1
Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ], Zapewne jest
jednak polskiego pochodzenia, o czym niżej. Zdaniem Z. Drozd, Andrzej Czajkowski
byl „Polakiem z ziemi bielskiej”, ale zapewne tożsamy z nim Andrzej Czakowski byl
„miejscowym Litwinem lub Rusinem” (!).
Najstarsza wzmianka dotyczy Andrzeja [Andreja Ławrynowicza] Czajkowskie
go, który byl miernikiem włości kroskiej w latach 1563—1565. W świetle akt ziemskich
żmudzkich XVI w. w 1571 r. kupił on 3 włóki ziemi w tej włości, które pewnie sprzedał
w 1579. W tym roku zastawił on majętność Lowligie w tej włości. W 1584 r. kupił „dworec” Petekliany we włości berżańskiej. W 1590 r. zamienił tę majętność na Rymgojły we
włości wieszwiańskiej. W 1596 r. otrzymał prawo wykupu 1 włóki ziemi w obrębie WiłDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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konie we włości wieszwiańskiej. W 1597 r. skwitował krewnych żony Hanny Pietrowny Mackiewicz z tytułu otrzymania „pridannogo” [posagu] 40 kop groszy, zabezpieczo
nych na częściach majętności: Siady, Chwałojnie i Bordie.
W 1593 r. Paweł Rafałowicz Czajkowski dostał od żony Kateriny Szymonowny
Girdz [w innym miejscu: Mackiewicz] połowę majętności Burnie we włości wieszwiań
skiej. W roku następnym sprzedał ją.
W 1595 r. Matys Czajkowski, służebnik, otrzymał od Wojtiecha Jurewicza Biele
wicza [Billewicza], marszałka królewskiego, 50 kop groszy, zabezpieczonych na grun
cie Miłoszłowki we włości kroskiej. Dość prawdopodobne jest przypuszczenie, że ów
Matys Czajkowski jest tożsamy z bojarem, spisanym w inwentarzu Taurogów w 1571 r.,
i mającym 3 włóki ziemi. Przemawia za tym to, że wspomniany Wojciech Bilewicz był
właścicielem tych dóbr oraz tożsamość imienia i nazwiska [1А].
W sumie powyższe dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. skłaniają raczej do
uznania Andrzeja [pewnie syna Wawrzyńca, a nie Ławrynowicza] i Pawła syna Rafała za
pochodzenia polskiego. Przemawia za tym uprawiany zawód miernika przez pierwsze
go i imię ojca Rafał u drugiego. Jest to tylko hipoteza, a nie teza. Poza tym Czajkowscy
mieszkali głównie we włości wieszwiańskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano Stanisława Czajkowskiego w pow. wieszwiańskim [Kojałowicz: okolica wieszwiańska]. W czasie Potopu 1655 r. spisano Kazimierza
Czaykowskiego, który podpisał unię kiejdańskąze Szwecją.
W taryfie 1667 r. zarejestrowano 2 rodziny w pow. berżańskim, nieodległym od
wieszwiańskiego, oraz w widułdewskim. Jedna nie miała poddanych, druga miała
3 dymy poddańskie. Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w pow.
żorańskim (3) i wieszwiańskim (2). Z nich dwie nie miały poddanych, dalsze dwie miały
po jednym, a ostatnia miała czterech poddanych. Nie należeli do szlachty utytułowanej.
Niemniej jednak Wojciech Czaykowski był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Warszawie w 1669 r.
W XIX w. Czajkowscy herbu Dębno wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni
kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : A kta eja^dów, T. 2, s. 298; AW AK, T. 24, s. 287; IA , k. 181; Elektorowie królów, s. 35; K ojałow icz,
Nomenclator, s. 111; O D V CA , vyp. 11—163, 56—207 i 213, 118—236; vyp. 2, s. 115—198; vyp. 3, s. 76—141,
106—117, 115—270; vyp. 4, к. 155—132, 220—127. L i t e r a t u r a : D rozd, s. 66; LPŻ , T. 1, s. 399: Ć aikauskas;
U ruski, T. 2, s. 350.

CZAPKOWSKI ZOB. CZAJKOWSKI
CZAPRACKI (CZAPRECKI)
H. ZAREMBA
T aryfa 16 9 0

r o k u

Ctęapracki Daniel £ Sans Gajlistek Podubińa wpow. berżańskim dym szlachecki 1
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CZAPROWSKI

Nazwisko rodziny jest notowane w dwóch głównych formach: Czapracki i Czepracki,
ma nieznaną genezę. W herbarzach polskich nie notowano takiej rodziny na ziemiach
etnicznie polskich. Może jest to nazwisko odmiejscowe? W każdym razie śladem tego
nazwiska jest miejscowość Czeproczyszki w pow. szawelskim [XIN—wiecznym], w od
ległości 2 wiorst od Podubisia [Bazyliańskiego, obecnie Bazilionai], na południowy za
chód od Szawli. Obecnie to wieś Ceprećiśke.
Spisano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim, bez podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Czapreccy herbu Zaremba mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Według notatki Michała Brensztejna z wywodu z 1819 r. rodzina Czaprockich [sic]
zaczęła swoją genealogię od Benedykta (pokolenie I), który miał dwóch synów (II):
Stanisława i Stefana. Z nich Stanisław miał również dwóch synów (III): Mikołaja i Jó 
zefa, a Stefan — syna Stanisława Jana. Mikołaj Czapracki zaczął studia na Uniwersy
tecie Wileńskim w 1823 r., miał 28 lat. Pochodził z parafii Kurtowiany w pow. sza
welskim, był sierotą. Być może była to rodzina kalwińska, a w każdym razie część tej
rodziny należała do tego wyznania. W XIX w. notowano ich w pow. szawelskim (jako
Czapreccy).
Ź r ó d ł a : B rensztejn, Czarni Bracia w Yso%achy rkps BN , 10679, k. 168; K onarski, s. 58; SG, T. 15, cz. 1,
s. 362: C zeproczyszki. L i t e r a t u r a : C iechanow icz, Suplementy s. 93; L P Ż ,T . 1, s. 401: C aprackis, 413: Cep reckas; U ru sk i, T. 2, s. 360 (rodzina, któ ra w yw io d ła się w 1819 r. w p óźniejszej gu b ern i kow ieńskiej p o 
cho dziła z L in ko w ca w pow. upickim ).

CZAPROWSKI
T a r y f a

16 67

r o k u

C-^aprom/d Gabńel na miejscu rodzica swe[go] Aleksandra Micha/omcpa Cpapromkięgo z Petrelón; takje
i ppr^ykupli od Piotra Mikołajewicpa Sutkiewiczą dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Nazwisko rodziny jest nieznanego pochodzenia. Brak jest tego nazwiska w polskich
herbarzach. Może są identyczni z Czaprackimi (zob.)?
Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim, bez pod
danych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

CZARNIEWSKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Cyamiewski Daniel %Gostowtomcy dym 1 szlachecki w pow. nielońskim
Cząmiewski Stanisław z Gostowtowicy dym 1 szlachecki w pow. nielońskim
Nazwisko rodziny jest tego samego pochodzenia co Czerniewski (zob.) i ma genezę pol
ską [LPZ]. Niemniej jednak nazwisko to może być formą nazwiska Czerniewski o róż
nym pochodzeniu (zob.).
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Najstarsza wzmianka pochodzi z akt ziemskich żmudzkich z 1598 r., kiedy Jadwiga
Andrejewna Mitkiewicz darowała swemu mężowi Bartoszowi Wojtiechowiczowi Czarniewskiemu majętności Mitkajtie i Gierule we włości telszewskiej.
Notowano ich tylko w taryfie 1667 r. w pow. wielońskim. Były to 2 rodziny bez
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Źródła:

ODVCA, vyp. 5, k. 42—313. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 402: Ćameyskis, 418: Ćemeyskis.

CZARNOŁUSKI (CZARNOLUZKI)
H. CIOŁEK
T aryfa 16 9 0 roku

Cparnołupki [w Kop. 1 błędnie: Czamowidzki, w Kop. 8: Czarnołuski lub Czarnolaski] Joachim
p Girkont Godel w pow. płotdskim [dym] splachecki 1
Nazwisko rodziny jest odmiejscowe. Rodzina pochodzi z ziemi chełmskiej, ze wsi Czarnołozy na południe od Chełma. Byli mało znani na Litwie.
W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. płotelskim, bez poddanych.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 3, s. 310—311.

CZECHOWICZ
H. OSTOJA
P opis 1 6 2 1 roku

Cpechowicpjan pksigdpem Mikołajem Minwidempo usarsku koń 1 w pow. kroskdm
Cpechowicp Krpysptof £ uciyesĄalikaroĄ po kodeku koń 1 w pow. rosieńskim
T aryfa 16 6 7 roku

Cpechowicp Adam. Miecpewicp Władysław na miejscu Doroty Cpechowicpówny Hieronimowej Waspkiewicpowej dym 1, a na miejscu Józefa Budryka dymów 3 w nastawie u Adama Cpechowicpa pastują, [ogółem] dymy
4 poddańskie w pow. korspewskim
CpechowicpAndrpej [na miejscu] Samuela Kudpiewicpa pMejlispek dym 1 spłachetki wpow. tendpiagoIskim
Cpechowicpjan na miejscu Abramajurewiepa pPułnopa pWiłkajńów 3 [dymy] poddańskie wpow. berpańskdm
Cpechowicpjerpy Stanisławowicp na miejscu rodpica swego Stanisława Cpechowicpa p Wojtkajaów 1poĄd]ański, pagrodnicpe 2, ogółem 3 [dymy] w pow. berpańskdm
Cpechowicp Stanisław, na miejscu którego postał spisany Jan Goylewicp p Popelkiów dym 1 spłachetki w pow.
berpańskdm
Cpechowicp Symon na miejscu Wojciecha Cpechowicpa p Poobela dym 1 splachecki w pow. spawelskim
Cpechowicpowa Janowa Krystyna Ciwoniatówna [na miejscu] Wacława Cpechowicpa p Spowkotpodd[ańskie] dymy 3 wpow. tendpiagolskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Cpechowicp Adam, na którego miejscu postał spisany Heliasp; WoytkiewicppPłonpiów [w Kop. 1: Kłąpie]
wpow. kroskim [dym] poddański 1
Cpechowicpjerpy na miejscu Stanisława Cpechowicpa rodpica p Wojtkajaów wpow. beipańskim dympoddański 1
Czechowic>Stanisław, na którego miejscu postał spisany Jan Gaylewicy p okoliу Popelkiów w pow. berpańskim dym splachecki 1
Cpechowicp Stefan p Władysławem Dowgialowicpem niedpielny p Spawkot w pow. tendpiagolskim dym spla
checki 1
Cpechowicp Symon p Probela w pow. spawelskim dym splachecki 1
Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub ruskiego (białoruskiego). To
patronimik od nazwiska Czech. Nie musi to wskazywać na pochodzenie z Czech, ale
równie dobrze, i bardziej prawdopodobne, jest przypuszczenie, że dana osoba o tym
przezwisku przebywała w tym kraju, np. w czasie wyprawy wojennej do Czech. Ostatnia
znana wyprawa litewska do Czech miała miejsce w 1474 r., kiedy doszło do tzw. wojny
śląskiej [Śląsk należał wówczas do Czech]. W grę mogą wchodzić również studia w Pra
dze, choć te dla Litwinów należały do rzadkości w XV w
Zdaniem R. Trimoniene, Czechowicze żmudzcy najpewniej pochodzili z Nowo
gródka [pewnie w znaczeniu województwa]. To „dawna żmudzka rodzina” herbu Osto
ja [Uruski]. Należy jednak dodać, że było kilka różnych rodzin o tym nazwisku. Z kolei
M. Liedke, po omówieniu źródeł i literatury, przyjęła tezę, że Czechowiczowie mo
gli pochodzić z Korony. Jednak z samej analizy trudno wysnuć taki wniosek. Tak więc
według W Kojałowicza, Czechowicze pochodzili z Czech (rodzina Andronowskich),
a inni mieszkali na Żmudzi. W innych herbarzach [Niesiecki, Boniecki, Uruski] wy
mieniano różne rodziny Czechowiczów, w różnych województwach Rzeczypospolitej,
głównie jednak na Żmudzi.
Na Żmudzi pojawili się na początku XVI w. W popisie wojskowym 1528 r. spisano
Jakuba Czechowicza, bojara rosieńskiego oraz Wojtka Czecha we włości korszewskiej.
W kolejnym popisie 1567 r. spisano wdowę Czechowiczową z jednym koniem wśród
„Panów tiwunów” [ciwunów] oraz pana Stanisława Czechowicza z dwoma końmi i jed
nym drabem we włości ejragolskiej.
Bardzo dużo wiadomości o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1574 r. został wydany akt usynowienia przez Wencława Juchnowicza dla Stanisła
wa Martinowicza Czechowicza, swego „bratanka ciotecznego” wraz z zapisem dlań
majętności Poszymsze we włości kroskiej. Wspomniany Stanisław poskarżył się po
śmierci swojej bezdzietnej siostry Hanny Martinowny o niezwrócenie mu i jego bra
ciom „pridannogo” [posagu] przez Stanisława Janowicza Bernatowicza Szetkiewicza jej
męża. W 1578 r. kupił „dworec” w Pokrożontiu we włości kroskiej, nad rzeką Krożontą. W 1582 r. kupił grunty w polu Liakowskim we włości rosieńskiej, oraz w Moliach
w tej włości. Znów w 1583 r. kupił grunty majętności Pikturnojtie w tej włości oraz
niwy i sianożęci w polu Nukołowki w tej włości. W 1584 r. dostał „otczyznę” Deksły
w majętności Podubisie we włości rosieńskiej i kupił sianożęć w polu Liakowskim w tej
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włości. Wtedy darował swemu służebnikowi majętność Dowbory we włości wilkiskiej.
W 1585 r. zamienił się ziemią z bojarami w polu Liakowskim oraz zakupił grunty Maszkiszki w polu Żemigolskim w Burczach we włości rosieńskiej. Wówczas miał majętność
Poszyle we włości kroskiej. W 1586 r. miał „dworec” Kibutyszki we włości kroskiej.
W 1587 r. zastawił grunty Jatyszki Qatyki] i Rawdancy [Rawdony] we włości wielońskiej,
które wziął w zastaw w roku poprzednim. W 1588 r. kupił 2 niwy w majętności Podubisie we włości rosieńskiej. W 1590 r. kupił niwę i sianożęć nad rzeką Muką i Dubissą
w tej włości. Znów w roku następnym kupił poddanych w polu Datnowskim, koło mia
steczek Montwidów i Kroki we włości wielońskiej, których sprzedał w 1595. W 1592 r.
sprzedał folwark Pokrożonty, a w 1596 — „dworec” Stankiszki we włości kroskiej.
Znów w 1597 r. kupił „dworec” Liakowski [w polu Lakowskim we włości rosieńskiej].
Ożenił się z Hanną Wojtiechowną Witortowicz Bojańską [chodzi o Bojany nad Niewiażąwe włości wilkiskiej]. Podział tych dóbr nastąpił w 1597 r. [IA].
W 1581 r. bracia Jarosz iju r i Czechowicze oświadczyli, że przejęli od brata Stani
sława, wyżej wspomnianego, dobra ojcowskie Ejragoła z trzema „dworcami”: Szedkiszki, Oleniszki i Gierkiszki. Z nich Jarosz w 1585 r. sprzedał ziemię nad rzeką Iszliną
koło sioła hospodarskiego Miniany we włości rosieńskiej. W 1584 r. bracia Stanisław
i Jarosz (Jeronim) pogodzili się w sprawie podziału majętności Ejragoła [w tekście: Ojragoła] we włości ejragolskiej. Dobra te kupił ich ojciec Wojtiech razem z Wojtiechem
Jakubowiczem. W 1598 r. Jarosz [tu jako Jeronim] wziął w zastaw sioło Tyrkszle w ma
jętności Posztowo we włości wilkiskiej. W 1600 r. kupił 3 służby ludzi z majętności Promiadiewskiej we włości rosieńskiej oraz „dworec” Kiszki (dawna nazwa: Stankuniszki)
we włości ejragolskiej.
Z kolei Juri Martinowicz Czechowicz w 1596 r. zapisał wiano żonie Ewie Wojtiechownie Adasiewicz na części dóbr Kuse we włości pojurskiej. Chyba tenże Juri Matysowicz [pewnie błąd: zamiast Martinowicz] Wojtiechowicz Czechowicz w 1596 r. sprzedał
„ziemlicę” Skierdyny w majętności Pojure w polu Kuse we włości pojurskiej. W 1598 r.
tenże sprzedał ziemie należące do majętności Pojure i czwartą część jeziora Kusie w tej
włości oraz wziął w zastaw sioło Grawżyki w majętności Grawże we włości kroskiej.
To była pierwsza linia Czechowiczów — Marcinowicze. Drugą linię stanowili Jurewicze, a trzecią — Bałtromiejewicze. Najpierw o Jurewiczach. W 1580 r. Kasper Ju
rewicz Czechowicz, podkomorzy wiłkomierski, zamienił się gruntami z jednym boja
rem: dwór Dukszta w pow. wileńskim za Pażabry [tj. Pożabry] we włości rosieńskiej.
Nie wiadomo jednak, kto jakie dobra otrzymał. W każdym razie był ziemianinem pow.
wiłkomierskiego, podkomorzym wiłkomierskim w latach 1576—1589 i zwał się Giełwanowskim [od dóbr Giełwany w pow. wileńskim] lub Czechowiczem Koczarhą. Z kolei
Malcher i Krisztof Jurewicze Wojtiechowicze Czechowicze mieli poddanego w Gierdziagole [we włości berżańskiej]. W 1591 r. zastawili oni grunty majętności Pokrożonty
we włości kroskiej. Z nich Krisztof Jurewicz zastawił niwę Grycyszki w Pokrożontiu
w tej włości w 1591 r. W tym roku obaj bracia (Malcher i Krisztof) podzielili Pokro
żonty między siebie. Z nich Malcher w tym roku zastawił pustosz Jagminiszki Pajudupis bratu [stryjecznemu] Michałowi. W 1593 r. sprzedał część majętności Kulwy w pow.
kowieńskim i Brekliszki w wileńskim, które otrzymał w spadku po babce Barbarie StaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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nisławownie Ginwiłowicz Stanisławowej Różyckiej i matce Hannie Stanisławownej Ro
kickiej [sic] Jurewiczowej Czechowicz. W 1595 r. sprzedał 3 pustosze w Poszawszu we
włości kroskiej.
Trzecią linię rodu tworzą Bałtromiejewicze, o których niżej. Z 1585 r. pochodzi
wzmianka o Michale Bałtromiejewiczu Czechowiczu. Wiadomo też, że jego „diadkiem”
był Juri Czechowicz. W 1589 r. Michał posiadał majętność Pokrożonty we włości kro
skiej. W 1591 r. sprzedał ziemię Grycyszki w majętności Kroże, oddzieloną od ziem
jego brata Erazmusa, a znajdującą się między ziemiami jego brata stryjecznego Stanisła
wa Martinowicza. Wiatach 1590—1591 kupił części majętności Pluszcze od rodzeństwa:
Erazmusa i Reginy. W 1593 r. Michał i Jan, bracia, pogodzili się w sprawie podziału Pokrożontów. Znów w 1594 r. sprzedał niwę w tej majętności oraz zamienił się gruntami:
dostał sianożęć w majętności Pupiany we włości kroskiej w zamian za dyrwan i sianożęci w Pokrożontach. W 1595 r. zastawił 3 niwy w Pokrożontach i sprzedał ziemię Gindwiliszki w Mastojtiach we włości kroskiej, koło rzeki Krożonty oraz podarował siano
żęć Skirbiszki we włości kroskiej. W 1597 r. zastawił Pokrożonty. W 1598 r. zamienił się
gruntami: za ziemie „dworca” Poszylskiego otrzymał uroczysko Kujdy w Poszylu we
włości korszewskiej. W tym roku otrzymał majętność Gojżowo we włości wilkiskiej, był
żonaty z Hanną Wojtiechowną Witortowicz.
Bratem wspomnianego Michała był Erazmus. W 1599 r. Erazmus Bałtromiejewicz Wojtiechowicz Czechowicz sprzedał część majętności Pluszcze we włości kroskiej.
W 1593 r. sprzedał grunt Gowdiutyszki w Podubisiu we włości kroskiej i wziął w zastaw
majętność Szyło we włości berżańskiej, koło rzeki Wieżupy.
Inni Czechowicze są następujący. W 1594 r. Mikołaj Matysowicz Aleksandrowicz
Czechowicz sprzedał grunty Ry[n]kszyle w majętności Pożobreńskiej [tj. Pożabrze we
włości rosieńskiej]. Jego brat Jan Matysowicz Aleksandrowicz Czechowicz w 1597 r.
sprzedał 2 niwy w okręgu Szowkockim we włości tendziagolskiej. W 1599 r. Jan Matiejewicz Czechowicz, pewnie tożsamy z wyżej wymienionym, z żoną Barbarą Gabriałowną Mostwiłowicz kupił grunty należące do majętności Pożabry we włości rosieńskiej.
W 1598 r. Jan Stanisławowicz Czechowicz, ziemianin „województwa i powiatu
trockiego”, kupił dobra Poabele we włości szawelskiej.
W 1600 r. Matys Janowicz Czechowicz oświadczył, że jego ojciec Jan Andrejewicz
dostanie dożywocie w postaci czterech włók ziemi w siole Jatyszki we włości wielońskiej. Ta linia Czechowiczów pochodziła z pow. wiłkomierskiego, w aktach tego po
wiatu są bliższe dane o niej [Ciechanowicz; ODVCA]. Używali oni przydawki pocho
dzeniowej Towtgin [wyjątkowo Towtgił], tak więc pisał się Jan Andrejewicz Towtgin
Czechowicz.
W sumie Czechowiczów notowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
w 10 włościach, głównie jednak w kroskiej i rosieńskiej, mniej w korszewskiej. W tych
włościach byli notowani już w popisach wojskowych z 1528 r. (z wyjątkiem kroskiej).
Tam czynili najwięcej zakupów ziemi. Osobno trzeba wspomnieć o innych Czechowi
czach, chyba niezwiązanych z omawianą rodziną, którzy mieszkali w trzech włościach:
rosieńskiej (tu byli też członkowie głównej linii Czechowiczów), sąsiadującej z nią wło
ścią tendziagolską oraz w szawelskiej, położonej też niedaleko.
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Wiadomo też sporo o genealogii tej rodziny, znamy jej 3 pokolenia: 1. Wojciech.
2. Marcin, Bartłomiej i Juri. 3. Stanislaw, Juri i Jarosz (Hieronim) — synowie Marcina,
czyli Marcinowicze; Erazmus, Michał, Jan (tylko jedna wzmianka) i Regina — dzieci
Bartłomieja, czyli Bartłomiejewicze oraz Malcher, Krzysztof i Jadwiga — dzieci Jurija,
czyli Jurewicze. Z tymi Czechowiczami trudno jest związać pozostałych, mieszkających
we włościach: wielońskiej, rosieńskiej, tendziagolskiej i szawelskiej. Można tu wyodręb
nić 3 linie: z włości tendziagolskiej i rosieńskiej.
Według badań E. Saviscevasa, protoplastą rodu był Wojciech [Czech], bojar korszewski spisany w popisie 1528 r. Jego synem był Marcin Wojciechowicz, który pojawił
się w źródłach w 1540 r. jako dworzanin hospodarski, w latach 1555—1562 był ciwunem
szawdowskim. Jego pochodzenie jest niejasne, byli bowiem Czechowicze w pow. wiłkomierskim. Miał dwóch braci: Bałtromieja, właściciela dóbr Pluszcze w pow. kroskim
i Jurija, właściciela majątku Pokrożonty w tej włości. Ożenił się z Jadwigą Kamieńską,
z którą miał trzech synów: Stanisława, Jurija, Jarosza [Hieronima] i dwie córki: Annę,
żonę Stanisława Szetkajtisa i Dorotę, żonę Piotra Aleksandrowicza.
Wymieniony tu Hieronim Czechowicz jest zapewne identyczny z osobą o tym imie
niu i nazwisku, która w 1611 r. była dyrektorem synodu prowincji litewskiej. Był więc
kalwinem [Liedke]. Z kolei Stanisław Marcinowicz Czechowicz, marszałek hospodar
ski, był posłem żmudzkim na sejmy w latach: 1574 [może jednak był nim Jan Malcherowicz Szemet?], 1589 i 1590. Był ciwunem widuklewskim w 1578 r., potem sędziągrodzkim żmudzkim w latach 1579—1591, kiedy awansował na podstarościego żmudzkiego.
W 1588 r. został marszałkiem dworskim, był nim jeszcze w 1605. Zmarł przed 1618 r.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwóch Czechowiczów: Jana w pow. kroskim
i Krzysztofa w rosieńskim, stawiającego 1 konia z „uczestnikami”. W pierwszym wy
padku może chodzić o Jana Bał tramie jewicza Wojciechowicza Czechowicza, ledwie za
notowanego w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. [może ze względu na jego wiek?].
Ta gałęź rodziny miała dobra właśnie w pow. kroskim: Pluszcze i Pokrożonty. Z kolei
Krzysztof z 1621 r., który był dość ubogi, bo na wystawienie jednego konia składał się
w kilka osób [owych „uczestników’7]. Mógł być albo Krzysztofem Jurewiczem, znanym
z akt XVI—
wiecznych, albo nowym pokoleniem Czechowiczów.
W czasie Potopu 1655 r. spisano trzech Czechowiczów, którzy uczestniczyli w zjeździe w Janiszkach oraz w konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej w Szadowie
w 1656 r.: Jan, Jarosz i Teodor.
W 1655 r. testament spisała Krystyna Matysówna Krzysztofowa Czechowiczowa.
Zadysponowała, by jej ciało pochowano w kaplicy „według obrzędu naszej religii ewan
gelickiej” [co wówczas należało do rzadkości]. Jej nieżyjący małżonek Krzysztof Janowicz Czechowicz zapisał jej 300 kop groszy litewskich, zabezpieczonych na majętności
Pożabre w pow. rosieńskim. Zapis ten przekazała swojej córkom: Dorocie Walentownie
Bayciowej z córkami (a swoimi wnuczkami) i [brak imienia, może Katarzynie] Mikoła
jowej Rukiewiczowej [LNB, F 130-727].
Z kolei w taryfie 1667 r. zarejestrowano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow.
berżańskim (3), mniej w tendziagolskim (2) i pojedynczo w korszewskim i szawelskim.
Wszystkie te powiaty są znane od dawna jako miejsca osadnictwa tego rodu, przynaj
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mniej o genezie XVI—wiecznej. Spośród tej szlachty trzech nie miało poddanych, a po
zostali (czyli nieznaczna większość) mieli poddanych: po trzech, ale w niektórych wy
padkach nie była to własność, lecz zastaw.
W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w różnych powiatach: najwię
cej w berżańskim (2) oraz pojedynczo w kroskim, tendziagolskim i szawelskim. Dwóch
szlachciców miało po jednym poddanym, inni nie mieli żadnego.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Czechowiczów herbu Ostoja.
Ich protoplastą mógł być Czech, który stawiał konia z dworu hospodarskiego lidzkiego. Później w pow. lidzkim notowano licznych Czechowiczów. Najstarsza wzmianka ze
Żmudzi dotyczy Stanisława Marcinowicza Czechowicza, sędziego grodzkiego żmudzkiego i ciwuna widuklewskiego z 1577 r. Rok później sprzedał on dworzec nad rze
ką Krożętą [bez nazwy]. W 1592 r. sprzedał on Pokrożęcie albo Dargajcie. W 1593 r.
wzmiankowano o Jurim, którego żona Anna Rokicka nie żyła. Miał on syna Malchera
Jurewicza, ziemianina ziemi żmudzkiej włości kroskiej. Miał on prawo do dóbr macie
rzystych po babce — Kulwy w polu kulwieńskim w pow. kowieńskim i do Brenkliszek
w pow. wileńskim. Później notowano ich poza Żmudzią, głównie w pow. oszmiańskim.
Wywód żmudzkich Czechowiczów herbu Ostoja należy zacząć od Andrzeja Cze
chowicza z przydomkiem Lachowicki (pokolenie I), który około 1600 r. miał majętność
Mejliszki we włości tendziagolskiej. Jego brat Mateusz mieszkał w pow. oszmiańskim,
podobnie jego potomstwo, które tu pominięto. Wspomniany Andrzej miał trzech sy
nów (II): Stefana, Wojciecha i Kazimierza. Z nich tylko Wojciech miał potomstwo —
jednego syna Jana (III), który był dziedzicem Mejliszek oraz: Rekściów, Kownaciszek,
Kimontmedziów, Numgoli i Poszokorni |/ lerbarp^ starożytnej szlachty: Poszekornie]. Te
stament spisał w 1769 r. Miał czterech synów (IV): Ignacego i Józefa, pułkowników
„Wojsk byłych Polskich” oraz Antoniego i Nikodema. Tylko Ignacy, pułkownik brygady
husarskiej, miał potomstwo, dwóch synów (V): Jana i Tomasza. Brak jest dalszych da
nych o losach tej rodziny na Żmudzi [.Herbar£ starożytnej splachty, LVIA].
W sumie Czechowicze żmudzcy należeli do elity swojej krainy tylko w XVI w. Wte
dy sprawowali kilka ważnych urzędów: Marcin był ciwunem szawdowskim w latach
1555—1562 [Rachuba: 1562-1575], a jego syn Stanisław był podstarościm żmudzkim
w 1581—1588 i marszałkiem hospodarskim w 1588—1605 (kiedy zmarł). Był też depu
tatem żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1590 i 1593 i delegatem żmudzkim
do króla Zygmunta III w 1589 r. Później nie sprawowali urzędów i godności.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej herbu Leliwa
i Ostoja.
Ź r ó d ł a : Akta pjapdów, T. 2, s. 285, 286, 349, 350; Deputaci, T. 1, s. 80, 89; Dworzedd Bohdanowicz,
к 388—389v; IA, kol. 443; Kojałowicz, Compendium, s. 205; LNB, F 130—727, к 185—186; LVIA, F 391—1—
614 (wywód z 1819 r); ODVCA, vyp. 1, s. 8-109, 22-361, 45-47, 64-56, 78-16, 82-85, 83-93 i 100 i 101,
92-80, 94-112, 107-39, 108-45, 109-60, 135-133, 154-31, 162-177, 174-44, 175-64 i 71, 176-80, 193—
216, 208-210; vyp. 2, s. 3^44, 67-365, 133-480, 140-580, 169-157, 179-308 i 310 i 311, 180-320 i 321
i 323 i 327; vyp. 3, s. 9-109, 20-25 i 26, 21-37 [błąd?], 51-od 230 do 232, 63-151, 68-10, 69-19, 85-271,
103-77, 104-79, 110-187, 131-144; vyp. 4, к 9-70, 11-85, 17-131, 58-25, 62-47, 110-6, 112-22, 154—
124, 156-139, 168-229, 182-67, 183-74, 225-160, 257-117, 284-95, 306-125; vyp. 5, к. 28-205, 31234, 45-334, 85-128,160-303,170-379, 249-155, 250-163, 263-262, 264-263, 269-302; Perapis 1528 r.,
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s. 365; Popis 1567 r., kol. 1260, 1331; Urzędnicy centralni i dygnitarze>s. 96 nr 644; Urzędnicy: woj. wileńskie,
s. 457 nr 3448; Urzędnicy żmudzcy, nr 99, 756, 1040; Żemaicią fernespńvilegijosy s. 63 (sejm 1574 r.), 77. L i 
t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 274—275; Herbarz starożytnej szlachty^s. 1—4 (głównie linia oszmiańska); Kaniewska, s. 153; Lappo, s. 453 (sejm 1574 r.), 483 (sejm 1590 r.); LPŻ, T. 1, s. 404: Cechavicius,
407: Cekavicius; Liedke, s. 393; Saviscevas, Żemaitijos samvalda^ s. 309—310, 388 (tablica geneal.); Tńmoniene,
SvetimsaR,% s. 496—497; Uruski, T. 2, s. 397.

CZEPOWICZ
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Cpepowicp Piotr na miejscu Marcina Cpepowicpa rodpica p Cpipajciów dym 1 spłachetki w pon>. pojurskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Czepas, które jest pochodzenia polskiego.
Jest to skrót od imienia Stefan, które w polskiej wersji brzmiało Szczepan i ono właśnie
uległo skróceniu [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, imię chrześcijańskie Stefan przemk
nęło do Litwy nie za pośrednictwem polskim, lecz od Słowian Wschodnich.
Może jest to jednak nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Czepajcie, zob. niżej.
Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zachowała się tylko jedna wzmianka o Mi
kołaju Czepowiczu zwanym Milickim, służebnikiem Stanisława Stefanowicza Tarnow
skiego: o pobicie pewnego bojara przez jego pastucha.
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w Czipajciach [raczej Czepajciach] w pow. pojurskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Wspomniane Czepajcie (lit. Cepaićiai) to miejscowość położona u południo
wo-zachodnich brzegów jeziora Lukszta. Później była to okolica szlachecka (1789),
a w końcu XIX w. mieszkali tu: Monkiewiczowie, Bielscy (razem mieli 194 dziesięciny
ziemi) i Franckiewiczowie (90) [SG].
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 2, s. 67—371; SG, T. 15, cz. 1, s. 361: Czepajcie. L i t e r a t u r a : Gloger, s. 289;
LPŻ, T. 1, s. 410—411: Ćepas, Ćepayićius; Zinkeyićius, s. 418N120: Steponas.

CZERKAS
P opis 16 2 1 roku

Cperkas Jeronim ppółkonia pa siępo kopacku kań 1 w pow. tendpiagolskim
T aryfa 16 67 roku

Cperkas Gabriel p mienia M ackispek ogroĄaiczy] dym 1 w pow. tendpiagolskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Cperkas Władysław pMackispek w pow. tendpiagolskim dympoddański 1
Nazwisko rodziny ma być pochodzenia ruskiego i oznaczać narodowość czerkaską
[LPŻ]. Skądinąd wiadomo, że to nazwisko wskazuje na pochodzenie z Kaukazu, z Da
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gestanu. Prawdopodobnie nie mają nic wspólnego z Czerkiesami (Czerkasami), którzy
zostali nobilitowani na sejmie z 1662 r. za zasługi wojenne. Mniej więcej w tym czasie
przeszli na katolicyzm, na co wskazują używane przez nich imiona [Dziadulewicz].
Na Żmudzi najstarsza wzmianka pochodzi z akt ziemskich z 1590 r., kiedy Michał
Wasylewicz Czerkas kupił „dworec” Mackiszki w majętności Szawlańskiej od Wencława Szemeta, kasztelana połockiego. Może służył wojskowo u tego kasztelana? W każ
dym razie w XVII w. Czerkasowie mieszkali stale w pow. tendziagolskim w majętności
Mackiszki: na pewno w latach 1667—1690, ale najpewniej i w 1621 r. Mieli tam 1 dym
poddański, byli więc szlachtą drobną Wspomniane Mackiszki to nazwa historyczna,
ale notowana w źródłach. W inwentarzu Szawlan z 1619 r. zanotowano puszczę „Mackiszka Czerkaszyszka”, sąsiadującą z gruntami „panów Legieckich” [później Legiecie,
dzisiai Legećiai], siołami „Dowiatayciow i Zeymow” [tj. dzisiaj Daujoćiai i Żeimiai], za
ściankiem Warniszki [nazwa nie zachowała się] i rzekami: Szuszwą i Munsztawą [obec
nie Malstove, mały dopływ Szuszwy, uchodzący pod wspomnianymi Żejmami] [LI]. Do
dzisiaj śladem dawnego pobytu rodziny Czerkasów jest nazwa wsi Cerkosiai (czyli Czer
kasy) nad Szuszwą na południowy wschód od Szawlan.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator, s. 112; LI, s. 92, 108; ODVCA, vyp. 1, s. 131—69. L i t e r a t u r a :
Dziadulewicz, s. 389; LPŻ, T. 1, s. 416: Ćerkasas; Uruski, T. 3, s. 4.

CZERNICKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Górnicki Gabriel na miejscu Józefa So/titsyka yMeciów dym 1 szlachecki w pow. mesywiańskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Cyernicki Gabriel. Drowdyik Janpodstoli mścis/awski у imienicy swych i ypryykupl od Gabriela Czernickie
go dymów 2 w pow. wiesywiańskim

Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego [LPŻ], Zdaje się to potwierdzać imię
Rafał pierwszego przedstawiciela tej rodziny. W herbarzach nie notuje się Czernickich
na Żmudzi. Byli jednak na Litwie.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich XVI w. W 1583 r. Rafał Janowicz
Czernicki kupił „dworec” w Odoktiach [tj. Wodoktach w polu Laudańskim] we wło
ści wielońskiej. Tenże w 1585 r. [zwany Czirnickim] kupił część domu w Wodoktach
„u Werptiach” [tj. Werpce] nad rzeką Gostup w tej włości. W 1590 r. wziął w zastaw
część ziemi Rudy i Mickuny w tej włości. Znów w 1597 r. darował żonie Halżbietie Mikołajewnie Wizgirdowicz majętność Wodokty.
W obu taryfach z lat 1667 i 1690 zanotowano tylko jedną rodzinę mieszkającą
w pow. wieszwiańskim. W 1667 r. jedna rodzina nie miała poddanych, z kolei w 1690 r.
jedna rodzina miała 2 dymy poddańskie. Była to więc drobna szlachta, choć nie najbied
niejsza, i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 91—57, 173—27; vyp. 2, s. 86—32; vyp. 4 ,k. 240—272. L i t e r a t u r a : Ciecha
nowicz, Kody, T. 2, s. 282; LPŻ, T. 1, s. 418: Ćemickas; Uruski, T. 3, s. 7.
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H. SZRENIAWA ?, ŚLEPOWRON
T aryfa 16 67 roku

Częmiewski Tehodor [sic] na miejscu Stanisława Żutowta zJuszkiewicpów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
T aryfa 16 9 0 roku

Częmiewski Samuel na miejscu ojca z Baszkiewicz wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Częmiewski Stefan z dóbrJKM imienia Bowkiów wpow. ejragolskim dym 1
Nazwisko rodziny ma być wspólnego pochodzenia z Czarniewskimi (zob.) i mieć ge
nezę polską od Czerniewskich [LPŻ]. Sprawę komplikuje fakt, że byli Czerniewscy pol
skiego i ruskiego pochodzenia. Ci ostatni herbu Szreniawa byli licznie rozrodzeni na
Wołyniu, Rusi i Litwie. Wywodzili się z Czyrniowa w ziemi chełmskiej. Na Żmudź prze
nieśli się dopiero na przełomie XVIII i XIX w. [Boniecki].
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich XVI w. W 1586 r. Olechno Iwaszkie
wicz Czerniewski darował Froncowi Zawadskiemu, swojemu synowi, majętność Dżagajnie [Żagojni wg Wydawcy, a właściwie Dziakojnie we włości tendziagolskiej]. Cho
dzi o rejon jeziora Prowirszulis i pobliskich bagien, położonych na północny zachód od
Tendziagoły [Slovar],
Później notowano ich w źródłach XVII w. W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną
rodzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. odnotowano 2 ro
dziny, mieszkające w pow. wilkiskim i ejragolskim. Jedna z nich miała 1 dym poddański
(królewski), druga nie miała poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytulowana. Wy
jątkiem byl urząd skarbnika żmudzkiego dla Piotra Czerniewskiego w 1791 r. Chyba tu
należy umieścić informację o Stanisławie Czerniawskim \Elektorome królów. Czarniawski], który uczestniczył w elekcji króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.
Czerniewscy z Czerniewa i Hultaj w województwie brzeskim litewskim wywodzą
się od Dymitra (pokolenie I). Pomijając następne pokolenia, należy zacząć od pokole
nia V, w którym notowano Stefana. Ożenił się z Giedroyciówną i przybył na Żmudź
z województwa mińskiego w końcu XVIII w Po sobie zostawił czterech lub pięciu
synów (VI): Kazimierza, kapitana „byłych wojsk polskich”, Mikołaja (ur. 1794) [po
miniętego w jednym miejscu], Aleksandra (ur. 1799), Jana Stefana (ur. 1803) i Jerzego
(ur. 1805). Z nich Aleksander byl właścicielem Tawrowa w pow. telszewskim. Z Jan
kowskiej spłodził sześciu synów (VII): Władysława, Zygmunta, Bolesława, Ludwika,
Adama i Konstantego. Jego brat Jan Stefan mieszkał również w tym powiecie, gdzie na
był dobra Judsodzie. Wraz z Brodecką spłodził czterech synów (VII): Adolfa, właścicie
la Judsodzi, Wiktora, „zabitego 1863 r. pod Tryszkami” [powstańca 1863 r.], Edwarda
(zm. 1897), doktora medycyny zmarłego w Gibraltarze i Cezarego [Boniecki].
Skądinąd wiadomo, że ostatni dwaj Czerniewscy: Cezary i Edward byli dorpatczykami. Czerniewski Cezary Feliks h. Slepowron (22II 1865—po 1889) urodził się w Jano
wie w pow. telszewskim w gub. kowieńskiej. Syn [fana] Stefana, brat Edwarda. Gimna
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zjum ukończył w Dorpacie w 1879 r. (uczył się tu od 1878). Studiował farmację w latach
1885—1887, prowizor farmacji. Członek Konwentu Polonia z 1 4 IX 1885, prawa filistra
otrzymał 1 IV 1889 [MACB: 12 III].
[ Ź r ó d ł a : AA 12781; AGAD, ZMRP 175, к 3; AP 957; EAA, F 402-7-167 (immatrykulacja); Heinrich,
s. 133; MACB, F 160—331, к 60. L i t e r a t u r a : Tyla, Uetuviai, s. 121, nr 584: von Cżemiewski Caesar]

Czerniewski Edward Stanisław h. Ślepowron (13 X 1855—1898 [Boniecki: 1897])
urodził się w majątku Janowo (lub Janów) w pow. telszewskim w gub. kowieńskiej. Syn
Stefana, brat Cezarego. W 1875 r. ukończył gimnazjum w Libawie w pow. grobińskim
w gub. kurlandzkiej. Potem studiował w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersbur
gu i medycynę na Uniwersytecie w Dorpacie w latach 1877—1882, doktor medycyny
z 1882 r. Członek Konwentu Polonia w 1877 r., prawa filistra otrzymał 13 II 1882.
W 1888 r. ogłosił artykuł z zakresu choroby połogowej w języku niemieckim. Był leka
rzem szpitalnym w majątku Obodówka Michała Sobańskiego, także dorpatczyka. Wy
jechał do USA, gdzie 2 III 1892 założył Polskie Towarzystwo Lekarskie w Chicago.
Leczył bezpłatnie chorych w otwartym tam w 1894 r. szpitalu polskim. Zmarł na Atlan
tyku w drodze do Europy.
[ Ź r ó d ł a : AA 10143; AP 759. L i t e r a t u r a : Bednarski, s. 71 (obszernie); Konopka, T. 2, s. 316 i 9
s. 189; Szarejko, T. 4, s. 61; Tyla, Uetuviai, s. 113, nr 407]

Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w XIX w.
Według Bonieckiego, używali herbu Szreniawa, a wiadomo skądinąd, że dorpatczycy
mieli inny herb — Ślepowron, co przyjęto.
Ź r ó d ł a : Elektorowie królów, s. 36; Elektorzy 1733 r.; ODVCA, vyp. 1, s. 196—46, 205—180; Skwar,
s. 108: Djakojni; LTrzędnicy żmudzcy, nr 1186. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 3, s. 371—373 (genealogia); LPŻ,
T. 1, s. 418: Cemevskis; LTruski, T. 3, s. 11—12.

CZERSKI ZOB. CZYRSKI

CZĘSNO
T a r y f a

16 67

r o k u

Cgęsna Aleksander, na miejscu którego gostał spisany Wojciech Giedong у Jonajciów poddański dym 1 wpow.

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego (Czesny) lub ruskiego (Czasnowicz)
i najpewniej nawiązuje do sławy, chwały itp. Nie można wykluczyć związku z imieniem
ruskim Szczasny [LPŻ]. Możliwe jest jeszcze pochodzenie odmiejscowe, od miejscowo
ści Czesnajcie czy Szczesnajcie, notowanych na Żmudzi. Nazwiska tego nie notowano
w polskich herbarzach.
Na Żmudzi pojawili się najpewniej w popisie wojskowym 1567 r., kiedy spisano bo
jara Mikołaja Czasnajtisa we włości rosieńskiej. W XVII w. spisano ich tylko w taryfie
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1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim, z jednym dymem poddańskim. Zatem była
to szlachta drobna i nieutytułowana.
Może warto zwrócić uwagę na Częsnę Wojciechowicza, bojara wilkiskiego z Kompów, którego zanotowano w 1686 r. [LNB]. Nie notowano go jednak w taryfie 1690 r.
Źródła:

LNB, F 94—1035; Popis 1567 i\, kol. 1326. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 420: Ćesna.

CZO K
P opis 16 2 1 roku

Cpok Jan £ »fi^jĄnikami] po kozacku kań 1 w pow. korsyewskim
Nazwisko rodziny jest nieznanego pochodzenia. Można jedynie ostrożnie zapropono
wać związek z ruskim nazwiskiem Czoch, pochodzącym od słowa cpoch, czyli „kichnię
cie” [Abramowicz, Citko, Dacewicz].
Zanotowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. korszewskim. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 67: Czoch.

CZUDOW SKI
H. LELIWA
T aryfa 16 6 7 roku

Obidowski Samuel Kaytmierp у majętności nasycanej Ugiany na dymach 8 poddańskich w pow. ejragolskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Cyudowski Jan у Weredowa w pow. ejragolskim dym poddański 1
Nazwisko rodziny jest dość niejasne. Może jest pochodzenia polskiego (Czuda) lub ru
skiego (Czuda, Czudo), z czego powstał litewski Ciudas [LPŻ]. Od wyżej wymienio
nych powstała forma Czudowski, przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.
Na Żmudzi pojawili się dopiero w XVII w. W 1649 r. miecznikiem żmudzkim był
Marcin Jan Czudowski, sekretarz JKM. Był deputatem żmudzkim do Trybunału Głów
nego w 1647 r. Jego żoną była Konstancja Aleksandrówna Wołodkiewiczówna, któ
ra wniosła mu: Jamontyszki i Ugiangy na Żmudzi oraz Kuścin w woj. nowogródzkim.
W taryfie 1667 r. zanotowano tylko jedną rodzinę w pow. ejragolskim, z ośmioma
dymami poddańskimi. Z kolei w taryfie 1690 r. była również tylko jedna rodzina w tym
powiecie, ale znacznie biedniejsza (1 dym poddański). Zatem była to szlachta poniekąd
majętna, ale nie utytułowana.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Czudowskich herbu Leliwa
w województwie nowogródzkim od 1599 r., kiedy Andrzej [ojciec Marcina Jana] dostał
dobra Kuścin. Prawdopodobnie Marcin Jan, sekretarz królewski, był ojcem Samuela
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Kazimierza i Jana. W 1667 r. pierwszy z nich otrzymał rodowy Kuścin, a jego brat Ugiany na Żmudzi. Jest to pierwsza wzmianka o Żmudzi w tej rodzinie i ostatnia.
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 1, s. 255; Dworzecki Bohdanowicz, k. 41v; Urzędnicy żmudzcy, nr 772. L i t e r a 
t u r a : Boniecki, T. 4, s. 31—32; LPŻ, T. 1, s. 432: Ćiudas; Uruski, T. 3, s. 40—41.

CZYRSKI (CZERSKI)
H. PRUS III
P opis 1 6 2 1 roku

Czerski Jer%)i Z bracią napodjezdku koń 1 wpow. widuklewskim
T aryf a 16 6 7 roku

Czyrski Adam Janowicyna miejscu Jerzego Cgyrskiego yAntryngiow dym 1poddański w pow. widuklewskim.
Milewski Jópef [na miejscu] Stanisława Tropiańskiego jako zastawnik z wioski od Adama Czyrskiego
zAntryngjów dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Ccyrski Andrzej [z] zastawy °d Jana Hieronima Talata zmajętnośa Łowkowskiej 14 dymów poddańskich
wpow. szawdowskim
Ccyrski Andrzęj na miejscu Adama Cpyrs/dego ojca swego zprgykuplą od Justyny Chrząstowskiej Sielickiej
Z Ujumedziów Widukle dymów 7poddańskich w pow. widuklewskim
Cgyrski Ław/yn Janowicy [na miejscu] Adama Bogdana yŻołp dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Czyrski Mikołaj, na którego miejscu zpstal spisany KaytmierzMickiewicz z Wołodkiewicza [przydawka po
chodzeniowa] z-Hntryngiów dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Czyrski Stanisław [na miejscu] rodzica Kaspra Czyrs/de[go] zAntryngjów dym 1 szlachecki w pow. wi
duklewskim
Czyrski Wojciech, na którego miejscu zpstal spisany AUeksander Godlewski z Popusyjinia dym 1 szlachecki
wpow. widuklewskim
T aryf a 16 9 0 roku

Cyyrski Andrzęj cyesynik nowogródzki Z Ujumedyia Widukl w pow. widuklewskim dymy poddańskie 2
Czyrski KazjmierzzsJ nm'cami swemi yAntiygiow wpow. widuklewskim dympoddański 1
Czyrski Stanisław z Ontiygiów [w Kop. 1 błędnie: Montrygi] wpow. widuklewskim dym szlachecki 1
Czyrski Wawrzyniec, na którego miejscu został spisany Jan Gudowiczz^erbozpw w pow. widuklewskim dym
szlachecki 1
Rodzina jest zapewne polskiego pochodzenia. Według herbarza Uruskiego mieli być
herbu Ogończyk i pochodzić z Czerna w ziemi dobrzyńskiej. W połowie XVII w. pisa
li się: z Czyrska.
Na Żmudzi pojawili się w XVII w. Po raz pierwszy zanotowano Jerzego Czer
skiego w popisie wojskowym 1621 r. w pow. widuklewskim. W tym powiecie notowa
no ich w późniejszych taryfach, szczególnie w dobrach Antryngie: późniejszej okoliDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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су szlacheckiej (1789) oraz dworze i wsi w XIX w. Obecnie to osada przy miasteczku
Widukle (lit. Antnngis).
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano dwóch Czerskich: Marcina i Stefana, ten dru
gi uczestniczył w podpisaniu unii kiejdańskiej ze Szwecją.
Z 1656 r. pochodzi testament Piotra Kasperowicza Czyrskiego. Chciał być pocho
wany w kościele widuklewskim przez swego brata Stanisława. Miał jeszcze siostrę, żonę
Jawtoka i brata Mikołaja, ojca Jerzego, którym uczynił drobne zapisy [LNB]. Należy
dodać, że rysuje się następująca genealogia Czyrskich z Antryngiów w pow. widuklew
skim: 1. Kasper. 2. Piotr (testament z 1656 r.), Mikołaj i Stanisław (notowany w taryfie
1667 r.). 3. Jerzy Mikołajewicz.
W taryfie 1667 r. zanotowano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow widuklew
skim, byli też w pow. szawdowskim. Przynajmniej dwie rodziny należały do szlachty
średniej, skoro miały majątki z 7 i 14 dymami. Pozostałe nie miały poddanych (4) lub
miały tylko jednego (1). Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny, wszystkie mieszkały
w pow. widuklewskim. Dwóch szlachciców miało poddanych (od jednego do dwóch),
pozostali nie mieli ich.
Bez daty, ale z okresu lat 1650—1699, pochodzi informacja o kwitacji Józefa Ada
mowicza i Justyny Dawidówny Jarudówny z Czyrska Czyrskich, małżonków, dana
Dawidowi Jarudowi z odebrania posagu z dóbr Kołnuje w pow. rosieńskim [LVIA,
F 1135—20—27, k. 141v]. Prawdopodobnie chodzi o syna Adama Janowicza Czyrskiego
z taryfy 1667 r.
Nie była to szlachta utytułowana godnościami na Żmudzi. Wiadomo tylko o Alek
sandrze Czyrskim, który był cześnikiem nowogródzkim i elektorem króla polskiego
Jana III Sobieskiego w 1674 r. Z tym samym tytułem notowano Andrzeja Czyrskiego
w taryfie 1690 r.
Zachowała się rodosłownaja Czyrskich herbu Prus III z 1832 r. Według niej
protoplastą rodziny byl Mikołaj (pokolenie I), który miał syna Kaspra (II), dziedzi
ca dóbr Antryngi [w pow. widuklewskim], który w testamencie z 1655 r. zapisał te
dobra synowi Stanisławowi (III), ojcu dwóch synów (IV): Jana i Aleksandra na pod
stawie testamentu z 1694 r. Z nich Jan zapisał te dobra synowi Franciszkowi (V),
a ten synowi Karolowi (testament z 1791 r.; VI), ojcu dwóch synów (VII): Walente
go i Bonifacego. Z nich Walenty spłodził syna Jana (ur. 1801; VIII), mieszkającego
w folwarku Popiszki „po arendownomu prawu”. Miał on czterech synów (IX): Jana
(8 lat w 1832 r.), Hipolita (7 lat), Rajmunda (5 lat) i Eustachego (1 rok), który pewnie
szybko zmarł, bo w 1834 r. była mowa o Nikodemie Antonim (1 rok) [LVIA]. Po
dane tu informacje о XVII w. znajdują potwierdzenie w ówczesnych taryfach, gdzie
pod 1667 r. wymieniono zarówno Mikołaja, Kaspra, jak i Stanisława, mieszkających
w Antryngiach.
W XIX w. Czyrscy mieszkali w pow rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Akta pjapdóm, T. 2, s. 286, 335; Elektorzy 1674 r ; LNB, F 130-2480, к 95-96; LVIA, F 113520-27 к 141 v; F 1135-20-57, к 212—214 (rodosłownaja z 1832 r). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suple
ment, s. 97; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 419: Ćerskas; Uruski, T. 3, s. 16.
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DACEWICZ

DABIŃSKI ZOB. DUBIŃSKI
DACEWICZ
T aryfa 16 6 7 roku

Dacewicу [F 11-1—752: Docewicz] Bałtromiej. Żaga Wierbonńcg_Narwoysg_Marcin na miejscu rodzi
ca swe[go] Błajeja Narwoyszą £ Wasgkiów alias Lesgcgów i na miejscu Ba/tromieja Dacewicga i Fronca
Adamowicza zpowiatu wilkiskiego okolicy Żagowicgów spadkony i prgecyskowy dym 1 szlachecki w pow.
ejragolskim
T a ryf a 16 90 roku

Dawsgjc Piotr [w Kop.l: Dacewicz] z°kolicy Żagowiczwpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Dac(as), które może być różnego pocho
dzenia: łotewskiego (Dacis, Dacko), niemieckiego (Dotz), polskiego (Docz) i ruskiego
(Daczo, Daczko itp.). Jednym ze źródeł tej formy może być skrót od imienia ruskiego
Dymitr lub innego [LPŻ]. Zdaniem innych, chodzi o imię pochodzenia greckiego, po
tem łacińskiego (Decius), które przeszło do języka cerkiewnego w formie Dakij (for
ma polska: Dacjusz). Od niego tworzono nazwiska typu Dac, Dacko, Dacz itp. [Tichoniuk]. Jeszcze inaczej rzecz ujął Z. Zinkevicius, który uznał nazwisko litewskie Daćka
(z Daśka) za pochodzące od imienia Daniel (lit. Danielius).
Być może, najstarsza wzmianka o tym rodzie pochodzi z popisu wojskowego
1567 r., kiedy spisano bojara wielońskiego Jakuba Dacunosa.
Dalsze, zresztą skromne, informacje pochodzą z akt ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1589 r. został pobity i okradziony bojar putny Pietr Martinowicz Dacewicz, który je
chał przez puszczę hospopdarską, nad rzeką Mitawą [Mituwa], do swojego domu. Rze
ka ta płynęła we włości ejragolskiej.
Z 1581 r. pochodzi wzmianka o Annie i Katerinie Bałtromiejewnych Docewicz,
które sprzedały ziemię w Jawgiliach we włości wielońskiej.
W 1586 r. Bałtromiej Niestanowicz Dacewicz darował zięciowi i swojej córce Po
lonii 2 części majętności Żagowicze we włości wilkiskiej.
W sumie informacje z akt ziemskich żmudzkich XVI w. wskazują na lokalizację
Dacewiczów (Docewiczów) w południowo-wschodniej Żmudzi, głównie we włości
wielońskiej i wilkiskiej.
W XVII w. zanotowano ich w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wilkiskim, bez
poddanych. Zwraca uwagę osadnictwo w Żagowiczach (Żagiewiczach) w pow. wilki
skim, przynajmniej od końca XVI w. Najpewniej tu należy włączyć wzmiankę o DaceDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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wiczu (Dawszicu) z taryfy 1690 r.: jedna rodzina w pow. wilkiskim w okolicy Żagowicze,
bez poddanych. O Żagowiczach zob. niżej. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 61—2, 181—35; vyp. 2, s. 58—278; Popis 1567 r., kol. 1286. L i t e r a t u r a :
Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 70: Dac(z)ewicz, Daczko; LPŻ, T. 1, s. 443: Dacas, Dacys, 509: Docys, Doćys; Tichoniuk, s. 79: Dacjusz; Zinkevicius, s. 358: Daćka.

DACKIEWICZ (DACZKIEWICZ)
H. DĘBNO, NOWINA
T a r y f a

16 67

r o k u

Dackiewicz Augustyn [z Lelerwiszek] dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Dackiewiczjan na miejscu rodzica swe\go] Bałtromieja Dackiewicza zjDrawdmlów dym szlachecki 1 wpow.
wilkiskim
Dackiewicp Jan na miejscu Stanisława Dackiewicza rodzica swego z Poszyła Wajdajaów dym 1 szlachecki
wpow. horszęwskim
Dackiewicz№atiaszAdamowiczzP\!ostakiów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
DackiewiczMikolaj na miejscu Stefana Dackiewicza rodzica swe[go] z Kompów Kondratowicz <Ьт szlachec
ki 1 w pow. wilkiskim
Dackiewicz Stanisław na miejscu Kasjera Dackiewicza zJakubowicz dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Dacldewiczpwa Kazjmierzpwa [F 11-1-752: Anna] na miejscu Adama Janowicyą zJakubowiczdym szla
checki 1 w pow. wilkiskim
DaczkiewiczMarcin z Talaciów dym 1 szlachecki wpow. syąwelskim
T a r y f a

1690

r o k u

Dackiewicz Daniel zJakubowicz w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
DackieniczJan zJakubowicz w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
DaddeuicyMicha/ yOngir wpow. jaswońskim [dym] szlachecki 1
DackieniczMichał sprzedał Jordysyki Posypie w pow. ejragolskim (1 dym szlachecki) Bartłomiejowi Sipowiczowi
DackiewicyMiko/aj z Kondratowicz w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
DackienicyMikołaj z okolicy Jakubouicye w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Dackżeuicy Stanislaw [tak w Kop. 1, jednak w taryfie: Raczkiewicz] у Jakubowiczów wpow. wilkiskim
dym szlachecki 1
Dakiewicy Madej, na którego miejscu został spisany Elżasy Eabunowskż zJakubowicz w pow. wilkiskim dym
szlachecki 1
Nazwiska rodzin Dackiewicz i Dacewicz (zob.) są tego samego pochodzenia.
Prawdopodobnie najstarsza wzmianka o tej rodzinie dotyczy nadania królowej
Bony dla jakiegoś Dackiewicza, zob. niżej. Jeśli jest to prawda, to musi dotyczyć lat
30.—40. XVI w.
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Najstarsza wzmianka pochodzi z popisu wojskowego 1567 r., gdzie zanotowano
Matieja Dackunosa, czyli syna Dacka, we włości wilkiskiej. Z kolei w aktach ziemskich
żmudzkich znajduje się tylko jedna wzmianka z 1578 r. o Francu Dackowiczu, któ
ry kupił „otczyznę” Zojany nad rzeką Niewierą [tj. Niewiażą] [we włości wilkiskiej,
w Kompach]. W tym rejonie w aktach tych zanotowano nazwę Dackiszki jako sianożęć w polu Kompach, kolo rzeki Putnupia we włości wilkiskiej [Slovar]. W przybliże
niu można ją zlokalizować koło ujścia Szuszwy do Niewiaży, na południe od Jaswojni. Była tam okolica szlachecka Kompy i rzeka Putnupis (nazwa dzisiejsza), dopływ
dolnej Szuszwy.
W 1558 r. kilku bojarów dyrwiańskich otrzymało odmianę gruntów: za ziemie
nad rzeką Upiną, koło sioła Uszpestie otrzymali „zemli ich lesom u Ounuwienach”,
czyli w Ownowianach we włości berżańskiej [Slovar]. Spisano tam trzech bojarów:
Bortka Butkajta, Stana Janajtisa i Matieja Janajtisa. Za ich potomków uznał się Waw
rzyniec Dackiewicz, który w 1701 r. przyniósł „list” z odmiany gruntów z połowy
XVI w. [AWAK],
W kwietniu 1655 r. Andrzej Karol Dackiewicz uczestniczy! w sejmiku żmudzkim
w Rosieniach, kiedy wybrano posłów na konwokację wileńską.
W taryfie 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilkiskim (5)
oraz pojedynczo w: korszewskim, ejragolskim i szawelskim. W pow wilkiskim notowa
no ich szczególnie w Jakubowiczach, o których niżej. Z kolei w taryfie 1690 r. są wąt
pliwości w dwóch sprawach: Michała Dackiewicza — jedna czy dwie osoby oraz Stani
sława Dackiewicza czy Raczkiewicza ? W pierwszej sprawie nie można nic powiedzieć,
natomiast w drugiej wypada zawierzyć Kopii 1, gdzie była mowa o Dackiewiczu. Prze
mawia za tym wzmianka o Jakubowiczach w pow. wilkiskim, koherentna z pozostałymi
Dackiewiczami. Tu włączono również Macieja Dakiewicza, za czym przemawia podo
bieństwo nazwisk i pochodzenie z okolicy Jakubowicze.
Tak więc w taryfie z 1690 r. spisano 7 lub 8 rodzin. Prawie wszystkie mieszka
ły w pow. wilkiskim (z jednym wyjątkiem w sąsiednim pow. jaswońskim) i skupiały się
w okolicy Jakubowicze, wymienionej w latach 1765 (Jakubancie) i 1789 (Jakubowicze).
Najpewniej chodzi o późniejsze Jakubańce, folwark i wieś w gminie Swiatoszyn na Zaniemeniu żmudzkim, na południe od ujścia Dubissy do Niemna. Przemawiają za tym
dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w., gdzie zanotowano Jakubowicze w majętności
Zaniemeńskiej, a więc na Zaniememu [Slovar|.
W obu taryfach żaden ze szlachciców nie miał poddanych. Była to również szlach
ta meutytułowana.
W herbarzach notuje się Dackiewiczów herbu: Dębno, Leliwa i Nowina. O pierw
szym wiadomo tylko tyle, że członkowie tej rodziny wylegitymowali się w guberni ko
wieńskiej w 1848 r. Z kolei rodzina herbu Leliwa jest związana z pow. kowieńskim od
XVI w. [Boniecki]. Mieszkali oni w Stankunach, Ibianach—Stankunach w pow. kowień
skim [same Ibiany, zniszczone w czasie powstania styczniowego w 1863 r., leżały w re
jonie Bobtów i Wędziagoły, zob. LE, T. 8, s. 353: Ibenai] oraz w Łapińcach w pow.
upickim. W taryfie województwa trockiego Dackiewiczów spisano głównie w „rodzie
Iwaszkiewiczów w Worłowie” w pow kowieńskim.
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Natomiast trzecia rodzina herbu Nowina jest związana ze Żmudzią W 1732 r.
[w RGIA błędnie: 1632] Jakub Walentynowicz Dackiewicz (pokolenie I i II) sprzedał bra
tu Bartłomiejowi połowę Dackiewicz. [Wspomniany Bartłomiej podobno miał przywilej
królowej Bony, potwierdzający szlachectwo rodziny]. Jego syn Marcin (III) odziedziczył
po ojcu Dowczany, które w testamencie z 1753 r. zapisał swemu synowi Tomaszowi (IV).
Ten ostatni dobra te sprzedał Żółkiewiczom w 1786 r., choć chyba nie całe, bo póź
niej jego potomkowie mieszkali w Dowczanach. Miał on czterech synów (V): Dominika
(ur. 1770 w Dowczanach); Antoniego (ur. 1776 tamże); Sylwestra (ur. 1780) i Stanisława
(ur. 1783). Z nich Dominik miał dwóch synów (VI): Wincentego [Mateusza] (ur. 1801 tak
że w Dowczanach) z dwoma synami (VII): Andrzejem Szymonem (ur. 1830) i Józefem
Kazimierzem (ur. 1833) oraz Sylwestra Jerzego (ur. 1810) [z synem Adamem]. Z kolei An
toni miał syna (VI) Franciszka Jana (ur. 1827) [i Piotra], a Sylwester miał również dwóch
synów (VI): Franciszka Leopolda (ur. 1824) i Leona Jerzego (ur. 1837). [Ostatni z braci,
Stanisław, spłodził jednego syna — Wincentego Jana] [Boniecki; LVIA, F 391-7-1788;
uzupełnienia w nawiasie kwadratowym na podstawie: RGIA, F 1343—20—584].
Wspomnianej tu miejscowości Dackiewicze nie udało się zlokalizować. Natomiast
Dowczany (lit. Daućionai) to okolica szlachecka w gminie Średniki, leżąca nad Nie
mnem i uchodzącą doń Dubissą. Tu chyba należy lokalizować Dackiewicze.
Skądinąd wiadomo o Dackiewiczach herbu Dębno. Jedna rodzina wylegitymowa
ła się w 1799 r., nawiązując do swego przodka Rafała (pokolenie Г). Żył on w XVIII w.
i posiadał dobra Dowiaty i Poszwile alias Balceryszki w pow. ejragolskim [LVIA, F 391—
5—104]. Rzeczywiście, w taryfie 1667 r. spisano Michała Dackiewicza, który posiadał do
bra Jordyszki Poszyle [to właściwsza nazwa niż Poszwile] w tym powiecie.
Dalsze losy wspomnianego Rafała Dackiewicza poznajemy skądinąd. W 1720 r.
sprzedał on majątek Jaguczany w pow. ejragolskim, a w 1771 [sic] kupić folwark Dowia
ty w pow. rosieńskim. Miał on trzech synów (II): Mikołaja, Mateusza i Jerzego. Z nich
wiadomo o potomstwie Mikołaja (III): Antonim, Józefie Szymonie i Szymonie, bez
potomnym. Wspomniany Antoni spłodził czterech synów (IV): Wincentego Mikołaja,
Szymona Marcina, Karola Kaspra i Józefa. Zaś jego brat Józef Szymon wydał światu
trzech synów (IV): Bonawenturę Nikodema, Jana i Kazimierza. Wymieniony wyżej Ka
rol Kasper byl księgowym w Kowieńskiej Kaziennoj Pałatie [Izbie Skarbowej w Kow
nie] w 1846 r. [RGIA, F 1343-20-582].
Ź r ó d ł a : A kta jagdów , T. 2, s. 274; AWAK, T. 24, s. 199-202; LVIA, F 391-7-1788, k. 32 (h. Nowina);
ODVCA, vyp. 1, s. 40-292; Popis 1567 r., kol. 1313; RGIA, F 1343-20-584 (h. Nowina); SG, T. 3, s. 380;
Skwar, s. 91: Dackiśki: 207: Ovnovjany, 266: Putnup, 350: Jakubovici; Taryfa woj. trockiego, s. 147. L i t e 
r a t u r a : Boniecki, T. 4, s. 57—58 [dobre dane]; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 443: Dacketdćius, 509: Docys,
Doćys; Uruski, T. 3, s. 54—55.

DACZKOWSKI
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Dałkowski Matias% na którego miejscu yostał spisany Malcher Karwowski у Poworäa Piłsud 1poddański
dym wpow. korsyewskim
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Nazwisko rodziny ma zapewne tę samą genezę co wymienione wyżej: Dacewicz i Dackiewicz (zob.). Jest to forma spolonizowana przez dodanie polskiej, szlacheckiej koń
cówki —ski.
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. korszewskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Literatura:

LPŻ, T. 1, s. 443—444: Daćkauskis, Daćkus.

DAGIŃSKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Dagiński [w Kop. 1 błędnie: Bagiński] Jan z PulszfZ [w Kop. 1 lepiej: Pluszcze] Biidrajde wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Nie można wykluczyć, że chodzi tu o Bagińskich. Przyjmując jednak, że był to jednak
Dagiński, to nazwisko rodziny jest spolonizowaną formą nazwiska litewskiego Dagys.
Pochodzi ono od litewskiego dagys, czyli „oset”, „ostrożeń”, może oznaczać też „czło
wieka złośliwego”, „złośnika” [LPŻ]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie z 1690 r.: jedna rodzina w pow. kroskim, bez
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Źródła:

LPŻ, T. 1, s. 444: Daginas, Dagys.

DAJNIEWICZ ZOB. DAYNIEWICZ
DAKIEWICZ ZOB. DYAKIEWICZ
DAMARACKI ZOB. DOMARACKI
DAMKIEWICZ ZOB. DASZKIEWICZ

DANDULEWSKI
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Dandulewski Andrzej Z TeHeniów w pow. pojurskim dym poddański 1
Nazwisko rodziny jest niejasne. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach, gdzie
notowano tylko Dondalowskich w województwie krakowskim.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, z jednym dymem
poddańskim. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Gajl, s. 427.
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DANIELEWICZ (DANILEWICZ)
H. LELIWA
T a r y f a

16 67

r o k u

Danielewicyjan na miejscu teścia swego Jana Jurewicza Wojtkewicya у Kweśdów Waygptły dym 1 szlachecki
wpow. karczewskim
Danielewicz Kazimiery Zke Zajdów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskm
Daniełowicz Paweł na miejscu Piotra Hrehorowicya i Malchera Chrzęzpnowiczą z Piepol dym sylacheck 1
wpow. wilkiskm
Danilewicz Z Pehodora Jan z Progulb dym 1 szlachecki w pow. telszęwskm
T a r y f a

1690

r o k u

DanielewiczJakub na miejscu rodyica у Progulbiów w pow. telszęwskm [dym] szlachecki 1
Danielendcyowa Krystyna Kaytmieryowa у okolicy Drowdmłów w pow. wilkiskm dym poddański 1
Danilendcyjan у Kiebajdów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Danilendcyjan yStends [w Kop. 1: Szlennis] yKieturnagisyek w pow. telszęwskm [dym] poddańsk 1
Danilendcy Paweł у Prokulbiów w pow. telsyewskim na miejscu Butowicya [dym] poddańsk 1
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia biblijnego Daniel, które nie zostało użyte ani
razu na Żmudzi w popisie 1528 r. [Cimnaite]. Pochodzi odeń wiele nazwisk typu: Dani
lewicz, Danilowicz, Danielewicz, Danilowicz itp. Tutaj osobno spisano: Danielewiczów,
Danilów i Daniłowiczów, choć może ten podział nie jest do końca słuszny i w pewnym
stopniu formalny. Można zaobserwować pewne związki między tymi rodzinami, np. za
mieszkanie w rejonie Janowdowa w pow. korszewskim.
Uwagę zwraca przydawka pochodzeniowa, użyta w 1667 r. przez Jana Danilewicza
z Tehodora, czyli od Teodora. Chodzi o Daniłowiczów z pow. telszewskiego.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1528 r.: Paweł Danilowicz z dwoma
braćmi we włości telszewskiej [LM].
Więcej napisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W tym miejscu
zebrano wszystkie informacje o Danilewiczach i Daniłowiczach. W 1589 r. Miko
łaj Matysowicz Danilowicz z braćmi stryjecznymi: Wojtiechem Jucajtiem, Jakubem
Staszkowiczem i Pawłem Stanisławowiczem Dawkszą skarżyli się na bojarów, którzy
rąbali drzewo w gaju Pielka i zniszczyli mieżę [tj. granicę] ich niw Szyłaś koło ścia
ny sioła Giełajtie we włości ejragolskiej. W 1594 r. Bałtromiej Stanisławowicz Dani
lowicz sprzedał Mikołajowi Matysowiczowi Daniłowiczowi majętność Daniłojtie we
włości ejragolskiej.
W 1591 r. Łukasz Jurewicz Danilowicz wziął w zastaw 1,5 sznura gruntu w polu
Gintyłajtie [we włości telszewskiej].
W 1592 r. Mikołaj Pacewicz [Pacowicz] Danilewicz sprzedał pól pustoszy Łikiszki w majętności Janowdowo we włości korklańskiej [sic], nad rzeką Rowdą. Tenże
w 1596 r. z żoną Zofiąjurewnązastawił grunty Daniłojtie wjanowdowie we włości korszewskiej swojemu bratankowi Hryhoremu Walentynowiczowi Daniłowiczowi. O tym
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ostatnim była wzmianka z 1590 r. Znów wspomniany Mikołaj w 1598 r. sprzedał Hryhoremu Walentynowiczowi Daniłojtowi część gruntów w polu Daniłojtie.
W 1596 r. doszło do ugody Hanny Mostwiłowny, żony Szczefana Bałtromiejewicza, z jej braćmi: Bałtromiejem i Hryhorym Mostwiłowiczami Daniłowiczami w spra
wie jej „pridannogo” [posagu], czyli czwartej części majętności Bujwidy we włości telszewskiej, nad rzekami Gużą i Wieżą.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują o osadnictwie Danilewiczów
(Daniłowiczów) w czterech włościach: korszewskiej, ejragolskiej, korklańskiej [może
jednak chodzi o włość korszewską?] i telszewskiej. W pierwszych dwóch włościach no
towano miejscowość Daniłojtie. Z nich na uwagę zasługuje wzmianka o włości kor
szewskiej, o Daniłojtiach w polu Daniłojtie w Janowdowie. Nazwa ta nie zachowała się
do dzisiaj, ale w przybliżeniu można ją zlokalizować w rejonie Janowdowa (lit. Jaunodava): na północ od Kołtynian przy drodze do Korklan. Tam płynęła rzeczka Aszwa (lit.
Asvija), prawy dopływ Okmiany, o której wzmiankowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., nad którą [w źródła nazwa trochę zmieniona: Ożva] leżały Daniłojtie [Slovar]. Było to pogranicze włości korszewskiej i korklańskiej, stąd wzmianki o obu wło
ściach. Ciekawe, że jeszcze w taryfie 1690 r. wspomniano o Janowdowie alias Daniłach,
gdzie Kazimierz Michał Gutowski miał 1 dym poddański w pow. korszewskim.
Z 1653 r. pochodzi testament Jerzego Ambrożejewicza Daniłowicza. Chciał być
pochowany „na mogiłach moich ojczystych” w Trepach we włości kroskiej. Dobra te
w połowie zapisał małżonce Zofii Wojciechownie Jasudownie oraz swoim dzieciom, sy
nom i córkom, których wyjątkowo nie wymienił z imienia [VUB F 7—ŻP 15—15a].
W taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. telszewskim (2)
oraz pojedynczo w korszewskim i wilkiskim. Tak więc nowym miejscem osadnictwa był
powiat wilkiski. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie
w pow telszewskim (3) oraz pojedynczo w wilkiskim i rosieńskim.
Była to szlachta uboga: w 1667 r. żaden nie miał poddanych, a w 1690 dwóch nie
miało poddanych, trzej pozostali mieli tylko po jednym. Nie była to również szlachta
utytułowana. Może tu należy włączyć informację o Michale Danilewiczu, staroście płotelskim w 1699 r., który w tym czasie był deputatem żmudzkim do Trybunału Głów
nego. Tylko Paweł Danilewicz był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Warszawie w 1669 r. Może jest tożsamy z Pawłem Danielewiczem,
notowanym w obu taryfach z lat 1667—1690?
Można zrekonstruować dzieje jednej rodziny Danielewiczów pierbu Leliwa] na
Żmudzi od 2. połowy XVII w od Piotra (pokolenie II), który miał dwóch braci: Daniela
i Jakuba, synów Jana (I), i był właścicielem dóbr: Bugienie, Dronsucie, Kondracie i Lutyki [w pow telszewskim] [uzupełnienia na podstawie: RGIA, F 1343—20—286: dobra
nabył w 1629 r.]. Był on dwukrotnie żonaty z: Marianną Benedyktówną Butrymówną
Strawniówną [raczej Strawpówną; wg Uruskiego: Marianna Butrym] i Magdaleną Lutyk,
z którymi miał trzech synów (III): Jakuba, Jerzego i Pawła. W testamencie z 1685 r. za
pisał im swoje dobra. Wspomniany Jakub (zm. po 1740 i przed 1746 r.) ożenił się z Ma
rią Dargiewicz i zostawił po sobie czterech synów (IV): Józefa, Jana, Wiktora i chyba
najstarszego Floriana. Wspomniane dobra przejął Józef (bez Lutyków), który przekazał
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je synowi Franciszkowi (V) w 1787 r., a ten swemu synowi Józefowi (ur. 1782; VI). Ten
ostatni miał dwóch synów (VII): Juliusza Franciszka (ur. 1830) i Józefa (ur. 1845). Wła
śnie Juliusz wylegitymował się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1856 r.
Drugi brat Piotra — Jerzy (II) — miał dwóch synów (III): Feliksa (ur. 1767) i Józe
fa (ur. 1778). Feliks pozostawił też dwóch synów (IV): Józefa (ur. 1804) i Józefa Antonie
go (ur. 1806). Pierwszy z nich dał światu pięciu synów (V): Antoniego Juliana (ur. 1833),
Józefa Ignacego (ur. 1840), Teofila (ur. 1844), Kleofasa (ur. 1845) i Stanisława Lucjana
(ur. 1847), mieszkających w Bugieniach i w pobliskich Ukrynach pod Żydykami. Zaś dru
gi, Józef Antoni miał syna Sylwestra Kazimierza (ur. 1836; V) i wnuka Józefa (ur. 1868;
VI), mieszkających w byłych Inflantach Polskich, tj. w pobliżu Krasławia, miasteczka
w pow. dyneburskim w guberni witebskiej. Wspomniani bracia Józef i Józef Antoni (IV)
wylegitymowali sie ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach 1856 i 1877.
Ź r ó d ł a : Deputaci\ T. 2, s. 33; Elektorowie królów, s. 38; LM, I leśiyą reikalu knyga 1, s. 166; ODVCA, vyp.
2, s. 58-280, 92-115, 181-337; vyp. 23, s. 58-85, 101-31; vyp. 4, k. 97-299, 75-138 i 139; vyp. 5, k. 4 8 355; RGIA, F 1343—20—286; SG, T. 15, cz. 2, s. 276; Slovar, s. 89: Danilojti, 262: Progulby; Taryfa Żmudzi
1690 r., s. 87; VIIB, F 7 ŻP 15—15a, nr 175. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4, s. 79—80 (genealogia); ĆirOnaite,
s. 13; LPŻ, T. 1, s. 456: Danilevicius, 455: Danielius; Uruski, T. 3, s. 63—64.

DANIEYKO (DANEYKO) ZOB. DOMEYKO

DANIŁO
H. LELIWA
T aryfa 16 67 roku

Dani/о Andrpej na miejscu Jópefa Dani/y brata swego pjanowdowa dym 1 szlachecki w pow. korspewskim
Dani/o Zachariasz? na którego miejscu postał spisany Krpysptof Giedmin p Janowdowa dym 1 splachecki
wpow. korspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Daniło Andrpej pjanowdowa w pow. kroskim dym splachecki 1
Daniło Jan p Berp wpow. powondeńskim [dym] splachecki 1
Daniło Krpysptof sprpedal Andrpejowi Łapińskiemu dobra w Wojspwilispkach wpow. medyngżańskim [dym]
poddański 1
Nazwisko rodziny pochodzi od Danily, ruskiej formy imienia biblijnego Daniel. Ma po
dobną genezę do Danielewiczów (zob.).
W taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. korszewskim, bez poddanych.
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w różnych powiatach. Nale
ży podkreślić, że na związek z Danielewiczami wskazuje zamieszkanie w rejonie Jano
wdowa. Tylko jeden ze szlachciców miał jednego poddanego. W sumie była to szlachta
drobna i nieutytułowana.
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Wywód Daniłłów herbu Leliwa pochodzi z 1799 r. Za protoplastę został uznany
Krzysztof Daniłło (pokolenie I), który zapisał synowi Kazimierzowi (II) dobra Berże
w 1724 r. Wspomniane dobra w pow. powondeńskim należały do tej rodziny w 1690 r.,
kiedy spisano tam Jana Daniłę. Ow Kazimierz Daniłło miał dwóch synów (III): Ka
zimierza i Antoniego. Z nich imponuje linia Kazimierza, ojca trzech synów (IV): An
drzeja, Michała i Franciszka. Pierwszy z nich dał światu czterech synów (V): Józefa
(ur. 1780), Walentego (ur. 1782), Teodora (ur. 1791) i Chryzostoma (ur. 1793). Z nich
potomstwo miał tylko Chryzostom, ojciec Kajetana (ur. 1835; VI) i dziad Antoniego
Mamerta (VII).
Teraz brat Andrzeja, Michał (IV), który spłodził trzech synów (V): Piotra (ur. 1788),
Onufrego (ur. 1789) i Franciszka (ur. 1782). Każdy z nich miał potomstwo. Piotr wy
dał na świat dwóch synów (VI): Józefa Ignacego (ur. 1839) i Ferdynanda (ur. 1844),
bezpotomnych. Z kolei Onufry spłodził także dwóch synów (VI): Kleofasa Jozafata
(ur. 1812) i Eustachego Mateusza (ur. 1825). Z nich ten pierwszy dał światu trzech sy
nów (VII): Edwarda (ur. 1850), Adolfa (ur. 1851) i Kleofasa, a drugi miał czterech sy
nów (VII): bliźniaków Eustachiusza (ur. 1851) i Wincentego Jana, Kleofasa Benedyk
ta (ur. 1855) i Kazimierza Wawrzyńca (ur. 1858). Ostatni z braci z pokolenia V, czyli
Franciszek, miał dwóch synów (VI): Franciszka Jana (ur. 1814) i Jozafata (ur. 1816),
bezpotomnego. Zaś Franciszek Jan dal światu aż sześciu synów (VII): Jana (ur. 1852),
Edwarda (ur. 1854), Ignacego (ur. 1858), Jana [po raz drugi] (ur. 1860), Piotra Macieja
(ur. 1866) i Feliksa (ur. 1868).
Wracam do Franciszka z pokolenia IV [nie mylić z Franciszkiem z pokolenia V].
Był on ojcem dwóch synów (V): Jerzego i Karola. Pierwszy z nich miał syna Ferdynanda
Ewarysta (ur. 1807; VI), bezpotomnego, a drugi zostawił po sobie dwóch synów (VI):
Bonawenturę (ur. 1807) i Sotera (ur. 1809), bezpotomnych.
Z kolei wspomniany w pokoleniu III Antoni Daniłło spłodził syna Jana (IV), ojca
dwóch synów (V): Bonifacego (ur. 1780) i Kazimierza (ur. 1791). Pierwszy z nich dał
życie sześciu synom (VI): Kazimierzowi (ur. 1811), Wincentemu Gasprowi [Kasprowi]
(ur. 1816), Antoniemu (ur. 1817), Bonifacemu Julianowi (ur. 1821), Józefowi (ur. 1823)
i Aleksandrowi (ur. 1826). Z nich Antoni wydał światu syna Piotra (ur. 1840; VII), a jego
brat Józef mógł pochwalić się czterema synami (VII): Bonifacym (ur. 1853), Francisz
kiem (ur. 1857), Michałem i Józefem.
Z kolei brat Bonifacego — Kazimierz (V) miał syna Józefa (ur. 1819; VI), który
ojcował Julianowi (ur. 1851; VII) i dziadował dwóm wnukom (VIII): Antoniemu i Win
centemu [LVIA, F 391—7—1788].
Inna rodzina Daniłów (Daniłłów) herbu Leliwa została wylegitymowana ze szla
chectwa w guberni kowieńskiej w latach 1851—1861. Skądinąd wiadomo, że Daniłłowie
herbu Leliwa w wywodzie z 1799 r. uznali za swego przodka Krzysztofa (pokolenie II),
syna Jana (I), który w 1667 r. nabył majętnośćjanułajcie w pow. pojurskim. Miał on syna
Kazimierza (III) i czterech wnuków (IV): Kazimierza, Jana Franciszka, bezpotomnego,
Antoniego i Mateusza. Z nich Kazimierz wydal na świat trzech synów: (V) Andrzeja,
Franciszka i Michała. Pierwszy spłodził czterech synów (VI): Józefa, Walentego i Teo
dora bezpotomnych oraz Chryzostoma, ojca Kajetana (VII) i dziada Antoniego MamerDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ta (VIII). Drugi z braci, czyli Franciszek (V), miał dwóch synów (VI): Jerzego i Karola.
Z nich Jerzy wydał światu dwóch synów (VII): Ferdynanda Ewarysta z synem Włady
sławem Nikodemem (VIII) i Nikodema Bartłomieja. I wreszcie trzeci brat, Michał (V)
pozostawił po sobie trzech synów (VI): Piotra, Onufrego i Franciszka. Z nich Piotr
miał dwóch synów (VII): Józefa Ignacego i Ferdynanda; Onufry — także dwóch: Kle
ofasa Jozafata z dwoma synami (VIII): Edwardem i Kleofasem i Eustachego Mateusza,
a Franciszek spłodził też dwóch synów (VII): Franciszka Jana z dwoma synami (VIII):
Janem i Edwardem oraz Jozafata.
Teraz o trzech braciach Kazimierza (IV), synach Kazimierza. Jan Franciszek był
bezpotomny. Antoni miał dwóch synów (V): Mateusza, bezpotomnego i Jana. Ten
ostatni spłodził trzech synów (VI): Bonifacego, Fortunata i Kazimierza. Bonifacy był
bardzo płodny, bo pozostawił po sobie sześciu synów (VII): Kazimierza, Wincente
go Kaspra, Antoniego z synem Piotrem (VIII), Bonifacego Lucjana, Józefa z dwoma
synami (VIII): Michałem i Józefem oraz Aleksandra. Z kolei Fortunat był bezpotom
ny, a jego brat Kazimierz (VI) miał jednego syna Józefa (VII), który był ojcem Julia
na (VIII) i dziadem Antoniego i Wincentego (IX).
Ostatni, czwarty z braci Kazimierza, czyli Mateusz (IV), miał dwóch synów (V):
Aleksandra i Franciszka, na których urywa się ta linia rodziny [RGIA, F 1343—20—335].
Zatem spisano wówczas 55 członków tej rodziny od 1667 do 1799 r. Komentarza
wymaga informacja o dobrach Janułajcie w pow. pojurskim w 1667 r. Nic o tym nie wia
domo w obu taryfach XVII—wiecznych.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-7-1788, k. 20 (skan 00041); RGIA, F 1343-20-335. L i t e r a t u r a : Ciechano
wicz, Rody, T. 2, s. 302; LPŻ, T. 1, s. 455M56: Danyla; Uruski, T. 3, s. 65.
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H. OSTOJA, SAS
T a r y f a

16 67

r o k u

Dani!owicy Adam na miejscu Daniela Gajewskiego у RadwiIowieу dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Dani!owicy Andryej у kupli od Dawida Retkuна у Kiebojciów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Danii'owicyAndryej, na którego miejscujaka opiekuna swego yostał spisany Daniel Rumsyewicy z Rjimsyajciów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
DanilowicyAugusfyn. Dobsyewicy Krzysztof na miejscu Jakuba Pawłowskiego у Pryyalgowa i ypryykupü od
Augustyna Danilowicya napasynią przyłączy/ swoją dym 1 szlachecki w pow. telsyewskim
Daniłowicy Jakub Gaw/yłowicy у Ginti/ajciów dym 1 sylachecki wpow. telsyewskim
Daniłowicy Jan Tomasyewicy na miejscu rodyica swe[go] Tomasya Dani/owicya у Kupści dym 1 sylachecki
w pow. ejragolskim
DanHowicyJan у Gintyłajćpoddański dym 1 wpow. telsyewskim
Dani/owicyjan у imienia swego yBukonciów i ya odkupioną yastawą od Kryysytofa Bugienowicya Diutyka
£ tegoу imienieya i swojej ojcyyyny poddański 1 dym w pow. telsyewskim
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Daniłowicp Kazjmierp na miejscu Hanny Miseykorny Eawrynowej Drawdwiłowej tescpy swojej i na miejscu
Chryzostoma Tyszkiewicza, takję Stanisława Kundrackiego z Gojżęwa dym ogrodniczy 1 w pow. wilkiskim
DaniłowiczMarek i Kazimierz GiedwidKrzysztof na miejscu ww. z Bukondów i na miejscu Sebesńana Piet
kiewicza spadkiem dostałe, co wszytko na swąpasgnią obróał dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
DaniłowiczPiotr na miejscu Józęfa Żagiewiczą zPiepol dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim.
Daniłowicz Piotr na miejscu Michała Benediktowicpa Stronpia z Bugieniów Drąsudów i pprpykupli od
Jerpego i Marka Mardnowiczpw Witkiewiczów i od Alpbiety Mardnówny Witkiewiczówej [sic] Danielowej Danielewieżowej i na miejscu Marana Witkiewicza z okolicy Witkajdów podjdjański dym 1 w pow.
telszęwskim
Daniłowicz Piotr, na którego miejscu zpstał spisany Jan Matysowicp Giniet z Bukśdów dym 1 szlachecki
wpow. telszęwskim
Daniłowicz Stefan Hrehorowicz na miejscu ojca swego Hrehore\go] Daniłowiczą z Ejksz dym szlachecki 1
wpow. wilkiskim
Daniłowicz Symon na miejscu rodzica swego Ambrojeja Hrehoronicpa Daniłowiczą Z Trepów dym 1 szlachec
ki w pow. kroskim
T a r y f a

1690

r o k u

Dani/owiczJeipy Janow[icz\ z Gintyłajdów w pow. telszęwskim [dym] poddański 1
Daniłowicz Adam, na »dejsen którego zpstał spisany Jan Madański z Piepol w pow. nilkiskim dym szla
checki 1
DaniłowiczJakub Gabriełowicz Z Gintełajńów w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
DaniłowiczJan na miejscu rodzica [z Kupść w pow. ejragolskim?] dym szlachecki 1
Daniłowicz Kazimierz na miejscu którego zpstał spisany Frandspek Horodecki [w Kop. 1 i 8: Horodecki, w taryfie: Owitecki] i pprpykuplą od Ewy Strowpiówny Judptewiczpwej pFełajdów w pow. telszęwskim
[dym] szlachecki 1
Daniłowicz Piotr ZPlepolów wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Daniłowicz Stefan z Ejkspów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Daniłowicz Stefan pMilwid w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Daniłowicz Symon na miejscu Jerpego Daniłowiczą Z Trep wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Daniłowicp Symon p Wojpgirdów w pow. korspewskim na miejscu Waytkiewicpa dym szlachecki 1
Rodzina jest podobnego pochodzenia co Danielewicz (zob.), być może, należy ich po
traktować łącznie.
Wzmianki o Daniłowiczach (i Danielewiczach) w aktach ziemskich żmudzkich za
mieszczono pod Danielewiczami (zob.). Na związek między tymi rodzinami wskazuje
posiadanie ziemi w Gintyłajciach w pow. telszęwskim przez nie.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Jana Daniłowiczą, uczestnika unii kiejdańskiej ze Szwedami.
W taryfie 1667 r. spisano 15 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszęwskim (7).
Mniej było ich w wilkiskim (4), rosieńskim (2) oraz pojedynczo w ejragolskim i kroskim.
W większości była to szlachta drobna (11), a pozostali (4) mieli tylko po jednym dymie
poddańskim.
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W taryfie 1690 r. zanotowano 10 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow. wilkiskim (4) i telszewskim (3), pozostałe zaś były w ejragolskim, kroskim i korszewskim.
Była to szlachta uboga, skoro tylko jeden z nich miał jeden dym poddański. Nie należeli
do szlachty utytułowanej.
Można wywieść genealogię tej rodziny, czy raczej różnych rodzin o tym nazwisku,
z herbami Ostoja i Sas z końca XVIII i początku XIX w.
Pierwszy wywód pochodzenia szlacheckiego jest niedatowany i zaczyna się od Am
brożego Hrehorowicza Daniłowicza herbu Sas (pokolenie I i II), dziedzica Trep w pow.
kroskim [Taryfa 1667]. Synem Ambrożego był Jerzy (III), a wnukiem Szymon (IV). Tu
dygresja na podstawie taryfy 1667 r., gdzie wyraźnie była mowa o innej ciągłości gene
alogicznej: 1. Hrehory. 2. Ambroży. 3. S[z]ymon. Ten ostatni był jeszcze notowany w ta
ryfie 1690 r.
Wspomniane wyżej Trepy (lit. Trepai) to okolica szlachecka na północny zachód
od miasteczka Skaudwile, w pobliżu rzeki Anczy. Wzmiankowany wyżej Szymon miał
syna Jakuba (V), który swoje dobra Trepy Dyrginie przekazał synowi Antoniemu (VI),
oddalając od nich dwóch innych: Jana i Teodora. Antoni, rotmistrz kroski [pospolitego
ruszenia szlachty] w 1786 r., wydał na świat trzech synów (VII): Jerzego (imię zakonne
Rafał), pijara, rektora kolegium wileńskiego; Józefa, sędziego granicznego telszewskiego, dziedzica dóbr Powondenie-Bohuszyszki i Kaliksta, regenta podkomorskiego brasławskiego, redaktora „Kuriera Litewskiego” w latach 1808—1812, policmajstra miasta
Wilna w 1812 r., marszałka szlachty pow. telszewskiego w latach 1826—1838, dziedzi
ca dóbr Powondenie—Tuhanowszczyzna na Żmudzi i Łojowa w pow. rzeczyckim oraz
profesora Uniwersytetu Wileńskiego [Jucevicius]. Interesujące, że wymienieni wyżej An
toni z synami Józefem i Kalikstem oraz Teodor z synem Józefem wylegitymowali się ze
szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1849 r., ale z innym herbem — Ostoja [Boniecki;
zob. niżej wywód z 1804 r.].
Inny wywód Daniłłowiczów herbu Sas pochodzi z 1798 r. Protoplastą rodziny
został uznany Jerzy (pokolenie I), właściciel majętności Kuk [raczej Kuki] w pow. tel
szewskim. Miał on dwóch synów (II): Marcina i Józefa. Z nich Marcin miał te dobra
w 1703 r., a w swoim testamencie z 1739 r. przekazał je wspomnianemy bratu, będąc
bezdzietnym. Z kolei Józef wydal na świat syna Kazimierza (III), ojca Michała i Paw
ia (IV). Pierwszy z nich miał dwóch synów (V): Jana i Wincentego. Jan z kolei spłodził
dwóch synów (VI): Antoniego i Jana, ojca czterech synów (VII): Jana, Piotra Mateusza,
Władysława Andrzeja i Marcjana. Zaś brat Jana, czyli Wincenty (V) pozostawił po sobie
trzech synów (VI): Wiktora Józefa, Jana Aleksandra i Tadeusza z synem Alfonsem (VII)
[RGIA, F 1343—20—346]. W taryfach XVII—wiecznych nie notowano Daniiowiczów
w Kukach. Niemniej jednak byli od dawna w pow. telszewskim, zob. Gintyłajcie.
Kolejny wywód Daniłłowiczów herbu Sas pochodzi z 1799 r. Za przodka tej ro
dziny został uznany Stanislaw (pokolenie I), który byl właścicielem dóbr Piepol w pow.
rosieńskim [w XIX w.]. Miał on dwóch synów (II): Stefana i Piotra, o którym brak
bliższych danych (zob. niżej). Wspomniany Stefan w 1698 r. podzielił dobra ojczyste
między swoich czterech synów (III): Kazimierza, Konstantego, Władysława i Marcina.
Z nich wiadomo tylko o potomstwie Kazimierza, który spłodził dwóch synów (IV):
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Kazimierza i Dominika. Pierwszy z nich zostawił po sobie trzech synów (V): Francisz
ka, ojca (VI): Józefa, Stanisława Józefa i Leona; Jana Antoniego, również ojca trzech sy
nów (VI): Wincentego Jana, Stanisława Wiktoryna i Longina Jana; Piotra, ojca czterech
synów (VI): Floriana, Józefa, Wincentego Jerzego i Marcina Floriana.
Z kolei Dominik, brat Kazimierza (IV), który spłodził jednego syna Tadeusza (V).
Był on ojcem dwóch synów (VI): Jana Gwalberta i Szymona Tadeusza. Ten pierwszy
pozostawił po sobie czterech synów (VII): Mikołaja Ambrożego, Franciszka Ksawere
go, Gwalberta Jana i Arnolda Daniela Platona [RGIA, F 1343—20—338]. Komentując
ten wywód, należy dodać, że w Piepolach w pow. wilkiskim Daniłowiczów notowano
w obu taryfach z lat 1667 i 1690 (Piotr).
W innym miejscu zachował się wywód tej samej rodziny, lecz innego herbu (Osto
ja), także z 1799 r. Wywód ten jest lepszy od poprzedniego z dwóch powodów: nie
znacznie jest bogatszy o najnowsze pokolenia rodziny i — nad wszystko — uwzględnia
linię rodziny od Piotra, syna Stanisława. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to należy wpro
wadzić następujące uzupełnienia:
1. Wspomniany Leon (VI), syn Franciszka, miał trzech synów (VII): Jana z synem
Olgierdem (VIII), Franciszka i Leona.
2. Franciszek Ksawery (VII), syn Jana Gwalberta, spłodzi! dwóch synów (VIII): Jó 
zefa i Jana, a jego brat Gwalbert Jan miał trzech synów (VIII): Józefa, Stanisława i Ma
riana Arnolfa.
Z kolei linia rodziny od Piotra (II), syna Stanisława, wzmiankowanego w 1693 r.
Miał on syna Adama (III) i wnuka Piotra (IV), który spłodził czterech synów (V): Sta
nisława, Adama, Antoniego i Mateusza. Z nich potomstwa doczekał się tylko Stanisław,
ojciec dwóch synów (VI): Ignacego i Stanisława Justyna [RGIA, F 1343-20-347].
Następny wywód rodziny herbu Sas (później Prus) pochodzi z 1803 r. Protoplastą
rodziny został Gawril Łukaszewicz Daniłłowicz, czyli Gabriel Łukaszewicz Daniiowicz
(pokolenie I i II). W 1651 r. otrzymał on dobra Gintyłajcie od teścia Józefa Kienetowicza. Miał on dwóch synów (III): Jakuba i Tomasza. Pierwszy z nich ojcował Jerze
mu (IV), ojcu Dominika (V). Ten ostatni wydał na świat trzech synów (VI): Tadeusza
z dwoma synami (VII): Janem i Szymonem; Józefa z synem Stanisławem (VII) i Domi
nika z dwoma synami (VII): Piotrem i Wincentym.
Z kolei Tomasz [zapisał te dobra synowi w 1702 r.: LVIA, F 391—7—1788] (III) był
ojcem Stefana (IV) i dziadem Bartłomieja i Michała (V). Z nich Bartłomiej miał jed
nego syna Antoniego (VI), ojca Wawrzyńca i Wincentego (VII), który ojcował czte
rem synom (VIII): Antoniemu Janowi, Wincentemu Szymonowi, Wiktorynowi i Janowi.
Zaś wymieniony wyżej Michał (V) miał tylko syna Tadeusza (VI) [RGIA, F 1343—20—
339]. Do tego wywodu należy dodać, że w Gintylajciach notowano ich przynajmniej od
1591 r. (zob.: Danilewicz). Byli też w obu taryfach: w 1667 r. spisano Jakuba Gawryłowicza i Jana, a w 1690: obok Jakuba Gawryłowicza spisano też Jerzego Janowicza, pew
nie syna Jana z 1667 r.
Kolejny wywód Daniłłowiczów herbu Sas został spisany w 1804 r. Przodkiem ro
dziny został Walenty (pokolenie I), w innym miejscu zapisany jako Wasyl, co jest nie
możliwe. Miał on syna Grzegorza [czy raczej Hrehora; II] i wnuka Ambrożego (III),
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który w innym wywodzie został nazwany „rodonaczalnikiem” tej rodziny. Według do
kumentu z 1599 r. miał on dobra Trepy w pow. kroskim. Synem Ambrożego był Je
rzy (IV), który miał syna Szymona (V). Ten ostatni nabył dobra Mejty [może Mejły na
południe od Goniądza?] i Zarcelec w pow. brańskim od Jana Kruszewskiego w 1704 r.
Nie trzeba dodawać, że ten fragment genealogii jest niepełny, bo nie mogła być tak duża
przerwa między Ambrożym z 1599 r. a jego wnukiem Szymonem z 1704 r.
Dalsza genealogia tej rodziny jest bardziej konkretna i wiarygodna. Wspomniany
Szymon spłodził dwóch synów (VI): Jakuba i Antoniego. Z nich Jakub miał trzech sy
nów (VII): Jana z synem Hieronimem (VIII), Antoniego z trzema synami (VTII): Igo
rem [sic], Kalikstem i Józefem oraz Teodora z synem Józefem (VIII). Z kolei Anto
ni (VI) spłodził dwóch synów (VII): Michała i Mikołaja. Z nich Mikołaj powołał do
życia dwóch synów (VIII): Ignacego i Michała, ojca czterech synów (IX): Stanisława,
Ignacego Teofila, Ludwika Adolfa i Aleksandra Pawła [RGIA, F 1343—20—342].
Inną wersję wywodu tej samej rodziny zamieszczono w innym miejscu [RGIA,
F 1343—20—345]. Wprowadzono tu następujące zmiany:
1. Protoplastą rodziny byl Walenty, a nie Wasyl, co można zaakceptować.
2. Synem Antoniego (VI), syna Jakuba, był Jerzy, a nie Igor, co również można za
akceptować.
3. Synem Jana (VII), syna Jakuba, miał być Hieronim (VIII), a tu umieszczono Jo
achima Benedykta (VIII), który był ojcem trzech synów (IX): Jana Józefa, Wincentego
Joachima i Leonarda Kaliksta, co pozostawiam bez komentarza.
W Trepach w pow. kroskim notowano Daniłowiczów w obu taryfach XVII-wiecznych, szczególnie Szymona.
Ź r ó d ł a : A kta fa łd ów , T. 2, s. 337, 340; LVIA, F 391-7-1788, k. 30; RGIA, F 1343-20: 338, 339, 342,
345, 346, 347. L i t e r a t u r a : Bairaśauskaite, s. 333; Boniecki,T. 4, s. 92 (genealogia); Jucevicius, s. 4 9;Uruski, T. 3, s. 65, 67.

DANOWICZ ZOB. ZDANOWICZ
DANOWSICI
H. KRZYWDA ?, SUCHEKOMNATY
P opis 16 2 1 roku

Danomki Dawid ^ bratem rodzonym, na stryja protestowali, po kozacku koń 1 w pow. telspewskim
T aryfa 16 6 7 roku

Danowski Adam z Grupdppo(Ąj5\ańskich dymy 2 wpow. telspewskim
Danomki Andrzej. Wróblewski Mateus£ £ majętności swej Pobutkalnia lejącej na miejscu Andrzeja Danewskiego i spadkowych po nieboszczyku Augustinie Songayle 25 dymówpoddańskich w pow. powondeńskim
Danowski Jan zGruśdówpoĄćś\ański dym 1 w pow. telscywskim
Danowski Krgysztof na miejscu Dawida Danowskiego z Omidiszek Grndp 1poddański dym wpow. telspewskim
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Danowski Piotr, na którego miejscu yostał spisany Matiasy Prosycyewicy у Prosycyuu ogrodniczy dym 1 wpow.
imelońskim
Danowski Samuel na miejscu Dawida Danowskiego у Onvidisyek Grudy dym 1poddański w po w. tel
syewskim
Danowski Stefan na miejscu Jana Opa, tesycya у imienia GaurpoĄd]ańskie dymy 2 wpo w. telsyewskim
T aryfa 16 9 0

r o k u

Danowska Anna у Wojdokt wpow. wielońskim dym sylachecki 1
Danowski MichaI £ Omidysyek /Gruściów] w pow. telsyewskim na miejscu Samuela Danowskiego [dy
mów] poddańskich 2
Danowski Samuel у Omidysyek wpow. telsyewskim na miejscu Jana [Danowskiego?] [dym] poddański 1
Danowski Stefan у Gosytyn Powielbiany w pow. kroskim [dym] sylachecki 1
Nazwisko rodziny ma genezę polską [LPŻ], Z kolei Z. Zinkevicius przyjął, że nazwisko
to pochodzi od imienia chrześcijańskiego Daniel (lit. Danielius). Wreszcie inni badacze
wskazali na związek Danowskich z miejscowością Danowo na Podlasiu [Abramowicz,
Citko, Dacewicz]. Można jednak dodać, że na litewskie w tym czasie Podlasie przenie
śli się z Mazowsza: dom Danowskich herbu Krzywda miał swoje gniazdo w Danowie
Wronach w ziemi łomżyńskiej i wiskiej w parafii lachowskiej [Kapica]. Ta ostatnia wer
sja jest najbardziej prawdopodobna.
Na Żmudzi pojawił się jako pierwszy Jurij Danowski, bojar włości płotelskiej, który
w 1546 r. otrzymał potwierdzenia nadania królowej Bony przez jej syna Zygmunta Augu
sta. Nadanie dotyczyło „dworca” Orwidyszki we włości telszewskiej w Grustiach [MVKL].
Chodzi o miejscowość o tej nazwie (lit. Arvydiske), położoną4 wiorsty na północny zachód
od miasteczka Siady. W końcu XIX w. dobra te liczyły 438 dziesięcin ziemi i należały do Wiegandtów. W 1681 r. Michał Danowski, potomek wspomnianego bojara, przyniósł przywiej
z 1546 r. z prośbą o wpisanie go do akt ziemskich żmudzkich [AWAK].
Synem wymienionego bojara był bojar telszewski Jan Jurewicz Danowski, spisany
w popisie wojskowym 1567 r. Więcej wiadomo o tej rodzinie w świetle akt ziemskich
żmudzkich XVI w. W 1574 r. Jan Danowski kupił ziemię Upojnie we włości kroskiej.
W 1589 r. wzmiankowano o Janie Jurewiczu Pawłowiczu Danowskim, pewnie tożsa
mym z wyżej wymienionym. W roku następnym był właścicielem majętności Grustie
nad rzeczką Brodom [we włości grustieńskiej, później telszewskiej]. Chodzi o rzeczkę
zwaną obecnie Bradumas, lewy dopływ Wardawy, której śladem jest wieś Pabradume
[nazwa współczesna] na zachód od Siadów, przy wspomnianym „dworcu” Orwidyszki
i położonej na północ wsi Gruście (lit. Gruste). W tymże 1590 r. tenże zastawił 4 włóki
ziemi w Pukiach we włości telszewskiej [lit. Puoke; na północny zachód od Siadów, na
północ od miasteczka Barszczyce]. Wreszcie w 1592 r. podzielił on majętność Grustie
w Łuszojtyszkach z bratem Jurijem. Ten ostatni z żoną Anną Markowną Kaszutewicz
w 1600 r. sprzedał część majętności Kaszuty [tj. Koszucie na południowy wschód od
Dorbian] we włości połongowskiej, najpewniej posag swojej żony.
Pod 1585 r. wzmiankowano Martina Danowskiego. Skądinąd wiadomo, że Marcin
Dunowski [chyba powinno być: Danowski?] zmarł w 1586 r., pozostawiając dobra SzyDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Hańskie [tj. Szylany we włości berżańskiej], a jego małoletnie córki [„dziewki”] wzięli
w opiekę Michał Czechowicz i Krisztof Janowicz [IA].
W sumie poznajemy dwa pokolenia Danowskich: 1. Jurij. 2. Jan i Jurij. Nie wia
domo, z kim spokrewniony był Marcin Danowski. Skoro najstarszy z Danowskich był
związany z królową Boną, to początek osiedlenia się na Żmudzi należy datować na
lata 30. lub początek 40. (przed 1546 r.). Najpierw mieszkali we włości płotelskiej, po
tem w telszewskiej w Orwidyszkach (Gruściach).
W popisie wojskowym 1621 r. spisano Dawida Danowskiego w pow. telszewskim,
który skarżył się na swego stryja, że nie wziął udziału w wystawieniu konia.
W czasie Potopu 1655 r. spisano Samuela Danowskiego, któryby! notowany w obu
taryfach: 1667 i 1690 r.
Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano 7 rodzin, tradycyjnie mieszkających głównie
w pow. telszewskim (5) oraz pojedynczo w powondeńskim i wielońskim. Ciekawost
ką jest to, że nie była to szlachta bez poddanych, lecz każdy miał przynajmniej jednego
poddanego (4). Pozostałych trzech szlachciców miało albo dwóch (2), albo trzech pod
danych. Mimo wszystko, była to jednak szlachta drobna.
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny: najwięcej w pow. telszewskim (2) i poje
dynczo w wielońskim i kroskim. Nadal posiadali wspomniane Orwidyszki. Była to szlach
ta drobna, choć nie najbiedniejsza: dwóch szlachciców nie miało poddanych, a pozostali
dwaj mieli po jednym i dwóch poddanych. Nie należeli do szlachty utytułowanej.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza mieli oni herb Suchekomnaty. Tego herbu
używał Adam. Pewnie jego syn Jan Adamowicz, ziemianin żmudzki, sprzedał imieniczko Szornele, nabyte od Zmayllów, w 1629 r. W 1609 r. notowano jeszcze Jana Jurewicza.
Rodzina herbu Pomian została wylegitymowana ze szlachectwa w późniejszej gu
berni kowieńskiej w 1819 r.
Ź r ó d ł a : A kta ^ja^dóir, T. 2, s. 298, 321; AWAK, T. 24 s.; Dworzecki Bohdanowicz, k. 42; IA, kol. 273—
276; Kapica, s. 82; Kojałowicz, Nomenclator, s. 121; MVKL, Kn. 30, s. 107—108; ODVCA, vyp. 1, s. 35—190
i 192, 90-49, 177-90; vyp. 2, s. 71-423, 91-97, 105-46; vyp. 3, s. 55-26; vyp. 5, k. 264-266; Popis 1567 r.,
kol. 1302; SG, T. 15, cz. 2, s. 416: Orwidyszki. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 71;
LPŻ, T. 1, s. 453: Danauskas; LTpiti ir егещ vardynas, s. 21: Bradumas; Uruski, T. 3, s. 70.

DAPKIEWICZ ZOB. DOBKIEWICZ
DARGIENOWI CZ ZOB. DARGIEWICZ
DARGIEW ICZ (DORGIEWICZ)
H. DANTYSZEK, OSTOJA
P o p is

1621

r o k u

Dargiewicc^Adam у braciąpo kozacku kań 1 w pow. poiongowskim
Dargiewic-^ Malcher ~//^[stoikami] napocĘczóku] koń 1 w pow. porańskim i medyngiańskim
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Dargiemcp Sebestyjan p ucpesĄnskamś\ napod^zzdksĄ koń 1 wpow. powondeńskim
DorgiemcpWojaech pucpesĄnikami] na pod§zzókvł\ koń 1 wpou>.pojurskim
T a r y f a

16 67

r o k u

Dargienonicp Zachariaspjópefowicp na miejscu rodzica swego Jópefa Dargiewicpa [sic] ~Ukrynów dym 1 szla
checki wpow. telspewskim
Dargiewicp Dawid Adamowicz na miejscu rodzica Adama Dargiewicza z Upminia dym 1 szlachecki w pow.
medyngiańskim
Dargiewicz Gabńel na miejscu Dawida Wojciechowiczą Dargiewicza z Dramhutawka dym 1 szlachecki wpow.
korspewskim
Dargiewicz Jan Piotrowicz z Pospyla kupnym prawem nabytego od Józefa Budńka dym 1 szlachecki w pow.
korszewskim
Dargiewicpjan pSowsłobek [tj. Sowsłowki] dzje[AzĄcpoddańskich dymów5 wpow.pojurskim
Dargiewicz Kazimierz Romański Jan [z] ukazanego dymu od Macieja Narewicza sekretarza JKMci z imie
nia swego Sowpdrowian, do tego i części gruntu kupnym prawem od Kazimierza Dargiewicza w tympe imie
niu wpryódy zęjścia konstitutiej nabytegojako papywaniu zjednego imienicpa przyłączonego 1 dym szlachecki
wpow. medyngiańskim
Dargiewicp Kenart z Sawslawka dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
Dargiewicz Matiasp. Berpańslri Matiasp na miejscu Malchera Kontryma p Tomciów. A p okolicy Dymajciów
na miejscu Balcera Dymowicpa i Matiaspą Dargjewicpą poddański dym 1 w pow. telspęwskim
DargiewicpMikołaj, na którego miejscu postał spisany Adam Dowskurd pMo/onian dym 1 splachecki wpow.
retowskim
DargiewicpPaweł na miejscu Eliaspa Kufiewicpa pŁowkowaWebodspek dym 1poddański wpow. spawdowskim
Dargiewicp Piotr Stanisławowicp na miejscu Zofii Stanisławowej Dargiemcpowej i od Andrgeja Sutkiemcga
pSudkajciów dym 1 splachecki w pow. telspęwskim
Dargiemcp Samuel p Obspruj 3 dymy pagrodnicpe w pow. berpańskim
Dargiemcp Walenty, na którego miejscu postał spisany Jerpy Kierbedp £ Polesia Jurgispek dym 1 splachecki
wpow. berpańskim
Dargiemcp\yr tekście: Darkiewicz] Stanisław pKybort dym 1 splachecki w pow. pojurskim
T a r y f a

1690

r o k u

DargiemcpAleksander p Lubortow w pow. pojurskim dym splachecki 1
Dargiemcp Augustin. Rymspa Jan na miejscu ojca pjawspajć w pow. medyngiańskim i na miejscu pastawnika
Jana Kagimierga Kiminowicpa, okupiwspy p niedpielnej kondycji p bratem i p cpąstki Augustina Dargiewicpa
[dym] splachecki 1
Dargiemcp Daniel p Upminiów i kupli w pow. medyngiańskim [dym] poddański 1
Dargiemcp Gabriel p Drabuławkiów P/unksny wpow. korspewskim dym splachecki 1
Dargiemcpjan na miejscu Tomaspenicpów pjonajciów w pow. M. Dymian dym splachecki 1
Dargiemcpjan p okoliy Ispłosptakiów wpow. ejragolskim dym splachecki 1
Dargiemcpjópef p Pospyla w pow. korspewskim na miejscu ojca dym splachecki 1
Dargiemcp Kagimierp p Ispłosptakiów w pow. ejragolskim dym splachecki 1
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Dargiewicz Ławryn na miejscu Krzysztofa [Dargiewicza?] z Syowydroma w pow. medyngiańskim [dym]
szlachecki 1
Dargiewicz Mikołaj janowicz na miejscu Augustyna Wielowicga Z Sawsławkia Popenowa w pow. pojurskim
i zprgykuplą dympoddański 1
Nie wiadomo, czy nie jest to jakaś pomyłka autora taryfy 1667 r., który raz napisał
Dargiewicz, raz Dargienowicz. W każdym razie obydwie rodziny mieszkały w pow telszewskim, choć Dargiewicze mieszkali w różnych powiatach. W tym miejscu potrak
towano je łącznie.
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska litewskiego Dargis, które pocho
dzi od litewskiego dargus, czyli „słotny” (dzień), „obrzydliwy”, „paskudny” itp. [LPZ].
Jednak zdaniem Z. Zinkeviciusa nazwisko to należy łączyć z członem darg-, od które
go pochodzi wiele nazwisk litewskich. Jest on związany ze słowami: darga („obmowa”,
„plotka”) czy dargus (od dergti, czyli „zanieczyszczać”, „brukać”, „kalać” itp.).
Na Żmudzi notowano ich w popisach wojskowych XVI w. W 1528 r. spisano czte
rech bojarów: wdowę Dargiewająwe włości szawdowskiej, Jana Dargiewicza w żorańskiej, Jurisa Dargiłowicza w telszewskiej i Szymka Dargowicza w kroskiej. Do tego
trzeba dodać następujących: Wojtiecha Dorgajtisa we włości berżańskiej, Martina Dorgajtisa w tendziagolskiej, wdowę Dorgiewąw korszewskiej, Juszko Dorgiewicza w ber
żańskiej, Jakuba Dorgiewicza w tejże, Jakima Dorgiłojtisa w jaswońskiej, Dorgisa Minkontojtisa w kroskiej i Jakubową Dorgowicz w korszewskiej. Z kolei w 1567 r. został
odnotowany Pietros Dargojtis we włości pojurskiej. W sumie w obu popisach XVI~
wiecznych spisano 13 bojarów, mieszkających w 9 włościach, najwięcej w berżańskiej (3)
oraz w kroskiej i korszewskiej (po 2) i pojedynczo w dalszych włościach.
Warto dodać, że przed 1536 r. Jakub Dargayc był fundatorem altarii w kościele
w Kołtynianach w pow. korszewskim [Blaszczyk]. W tej włości (powiecie) w popisie
1528 r. notowano tylko Jakubową Dorgowicz, pewnie żonę fundatora.
Więcej danych o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1557 r.
Pietr Dorgiewicz kupił połowę „imienica” w Poszylach we włości ejragolskiej, nad
Dubissą.
W 1572 r. Pietr Dargiewicz w testamencie zapisał żonie Magdalenie Jurewnie po
łowę „dworca” i majętności w Rusiach we włości pojurskiej. Jest on pewnie tożsamy ze
spisanym w popisie 1567 r. Pietrasem Dargojtisem. W 1598 r. Stanisław Janowicz Dar
giewicz z żoną Magdaleną Bałtromiejewną sprzedał połowę majętności Skierdinaj we
włości pojurskiej. Tenże jako Stanisław Dorgajt w 1586 r. otrzymał od swojej teściowej
Nastazji Jakubowny Bałtromiejewicz Stegwiłowicz połowę domu w Skierdynach.
W 1572 r. Wojtiech Jurewicz Dargiewicz sprzedał dwoje czeladzi niewolnej. Tenże
w 1582 r. jako Wojtiech Jurewicz Dorgiewicz sprzedał swoim braciom: Piętrowi, Pawłowi,
Walentemu i Janowi część ziemi Pudzydyszki we włości powondeńskiej, nad rzeką Piawlą.
W 1588 r. sprzedał część sianożęci Rowdy w majętności Powondeń we włości powondeń
skiej, nad brodem Rowdewym. Z kolei w 1590 r. Jan Jurewicz Dargiewicz sprzedał bratu
Walentemu majętność Poożery we włości powondeńskiej, nad rzeką Rowdys. Wspomnia
ny wyżej Pietr Jurewicz Dorgiewicz jest najpewniej tożsamy z Pietrem Jurewiczem DargieDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wiczem, bojarem powondeńskim, który w 1578 r. wraz z innymi bojarami skarżyli się, że
zmuszano ich do płacenia „posiedy” na rzecz urzędników hospodarskich.
W 1583 r. Juri Dargiewicz otrzymał od żony Jedwigi Pawłowny Jamontowny poło
wę majętności w Jamontajtiach we włości twerskiej.
W 1591 r. Walenty Andrejewicz Dargojt kupił część gruntów Użminia we włości
żorańskiej. W tym roku Matiej Andrejewicz Dargajtis zastawił majętność Kowpy we
włości medyngiańskiej. Z kolei w 1592 r. Jan Andrejewicz Pietrowicz Dargiewicz zapisał
testamentowo swojej żonie Hannie Pietrownie połowę majętności Kowpy.
W 1591 r. Awgusztin, Wojtiech, Bałtromiej, Mikołaj i Michał Jurewicze Dargiewicze kupili część majętności Tarutyszka we włości kroskiej, nad Dubissą. W 1592 r. Juri
Mikołajewicz Michnowicz Dargiewicz sprzedał ziemię Dargiszki w tej włości, nad rze
ką Krożontą.
W 1592 r. Paweł Pietrowicz Dargiewicz i Matiej Mikołajewicz Ławrynowicz kupi
li część majętności w Pikturnojtiach we włości rosieńskiej. W 1597 r. odkupił od niego
połowę tej majętności.
W sumie Dargiewiczów notowano w siedmiu włościach w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Pomijając pojedyncze wzmianki o włościach ejragolskiej, kroskiej, twerskiej
i rosieńskiej, należy wskazać, że najwięcej wiadomo o ich pobycie w trzech włościach:
pojurskiej, powondeńskiej i żorańskiej. We włości pojurskiej chodzi głównie o Kusie, bo
wzmianka o Skierdynach pochodzi dopiero z 1586 r. Wspomniane Kusie (lit. Kusiai) to
wieś między Teneniami a Pojurzem, na południe od Chwejdan. Jeszcze w taryfie 1690 r.
notowano osady: Kusy Pokisie [tj. leżały nad pobliską rzeczką zwaną obecnie Kiśe, pły
nącą koło wsijamonty] i Kusze Pojezierze [bardziej na północ od Kusiówbyło jezioro
i osada Pojezierze, obecnie Paeżeris].
Z kolei interesująca jest informacja o osadnictwie we włości powondeńskiej, szcze
gólnie nad rzeką Rowdys, zwaną Rowdia. Chodzi o rzeczkę zwaną obecnie Raudis
i wpadającą od wschodu do jeziora Parszas w pobliżu wsi Pojeziory (lit. Pożere), o któ
rej była mowa jako majętności Poożery, nawiązującej w nazwie do położenia nad jezio
rem [Parszas].
Warto jeszcze się zastanowić nad nazwami typu Dargiszki, notowanymi w ak
tach ziemskich żmudzkich XVI w. Pomijając drobne nomenklatury geograficzne typu:
sianożęć, ziemia czy pustosz, można się skupić na trzech: sioło Dargincy (Dergincy) we
włości wieszwiańskiej i dwie majętności Dargiszki we włości: pojurskiej (do majętno
ści Rogowdy) i szawdowskiej (w polu Ejtwidojtiach). Należy wskazać, że osadnictwo
Dargiewiczów w tych włościach ma starą genezę z 1. połowy XVI w : w szawdowskiej
(1528) i pojurskiej (1567). Pierwsza nazwa Dargiszki odnosiła się do rzeki i majętności
Rogowdy, leżącej w Pienowiach, czyli nad rzeczką Pienowią, koło rzeki Jury i Owszeji
[Slovar]. Chodzi o rejon miasteczka Chwejdany. Sama nazwa miejscowości Pienowie nie
zachowała się, ale istnieje rzeczka Pienowią (lit. Pienauja), wpadająca do Jury właśnie
powyżej Chwejdan.
Zaś Dargiszki we włości szawdowskiej w polu Ejtwidojtiach to późniejsze Ejtwidajcie: okolica szlachecka w XVII—XVIII w., później dwie wsi w gminie Wornie, gdzie
mieszkali Rymkiewiczowie w końcu XIX w. Znajduje sie ona (lit. Eitvydaiciai) na poluDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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dnie od Ławkowa, kolo tego miasteczka. Można dodać, że jest to stosunkowo niedale
ko od wspomnianego wyżej osadnictwa nad jeziorem Parszas w sąsiedniej włości powondeńskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano czterech Dargiewiczów (Dorgiewiczów):
w pow. połongowskim (po raz pierwszy), żorańskim i medyngiańskim [spisanych łącz
nie], pojurskim i powondeńskim. Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano 13 rodzin, miesz
kających w siedmiu powiatach: najwięcej w pojurskim (3), potem w medyngiańskim,
korszewskim, telszewskim i berżańskim (po 2) oraz pojedynczo w retowskim i szawdowskim. Z nich większość (9 na 13) nie miała poddanych, a pozostali mieli po jed
nym (2), trzech, pięciu i dziewięciu poddanych. Tak więc przynajmniej 2 rodziny można
zaliczyć do średniej szlachty.
W taryfie 1690 r. spisano 10 rodzin, mieszkających głównie w pow. medyngiań
skim (3), pojurskim, korszewskim i ejragolskim (po 2) oraz M. Dyrwian. Była to szlach
ta uboga, ponieważ większość z nich nie miała poddanych. Tych ostatnich miało dwóch
szlachciców, i to tylko po jednym. Nie należeli też do szlachty utytułowanej.
W XIX w. wylegitymowano ze szlachectwa kilka rodzin Dargiewiczów w guber
ni kowieńskiej herbu: Bawola Głowa, Dantyszek [tu pewnie należy dodać: Dirgiewicz],
Dolega, Gołocki, Luk Napięty i Ostoja.
Zachował sie wywód Dargiewiczów, nie podano herbu, z 1799 r. Za protoplastę
uznano Piotra (pokolenie I), który w 1680 r. nabył majętność Kowny Miedniki [raczej
Kowpy lub Kawpy, Каиру w pow. medyngiańskim]. Miał on syna Michała (II) i wnuka
Jozafata (III), ojca pięciu synów (IV): Feliksa, Alojzego Ignacego, Józefa Sylwestra, Sta
nisława i Antoniego. Z nich Feliks wydał na świat czterech synów (V): Tomasza z sy
nem Józefem (VI); Kaspra Melchiora Baltazara z dwoma synami (VI): Antonim Józe
fem i Józefem; Andrzeja Stanisława z synem Janem Franciszkiem (VI); oraz Mateusza.
Z kolei Alojzy Ignacy i Stanisław (IV) nie mieli potomstwa. Natomiast Józef Sylwester
(IV) mógł pochwalić się trzema synami (V): Ignacym, Ludwikiem i Wiktorem Antonim.
Ostatni z braci, Antoni (IV), miał syna Józefa Felicjana (V). Można dodać, że według
wzmianki z 1881 r. wymieniony tu Jan Franciszek (VI), syn Andrzeja Stanisława, był
„liszen praw” [pozbawiony praw szlacheckich] [RGIA, F 1343—20—524]. Wspomniane
dobra Kawpy w pow. medyngiańskim Dargiewicze posiadali już w końcu XVI w., na
pewno w 1591 r. W taryfach XVII w. nie notowano ich wprawdzie w tych dobrach, ale
mieszkali w pobliskich Jawszajciach w tym powiecie.
Jeszcze inny wywód Dargiewiczów herbu Dantyszek pochodzi z 1804 r. Przodkiem
rodziny został Stanisław Dargiewicz, który w 1701 r. zapisał synowi Janowi (pokole
nie I i II) dobra Gołkajcie i Płuksny. Na marginesie można dodać, że w taryfie 1690 r.
notowano Gabriela Dargiewicza w Drabuławkiach Pluksnach w pow. korszewskim. Sy
nem wspomnianego Jana Dargiewicza był Maciej (III), który w testamencie z 1770 r.
zapisał Gołkajcie dla swoich trzech synów (IV): Adama, Kazimierza i Jana, którzy za
początkowali trzy linie tej rodziny. Pierwszą, najstarszą zaczął Adam, który spłodził
dwóch synów (V): Ignacego (ur. 1776) i Dominika (ur. 1779). Z nich Ignacy miał trzech
synów, bezpotomnych (VI): Józefa (ur. 1805), Mateusza Tadeusza (ur. 1808) i Dominika
(ur. 1813). Jego brat Dominik (V) dał światu dwóch synów (VI): Kazimierza (ur. 1820)
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i Aleksandra (ur. 1825), z których potomstwa (VII) doczekał się drugi z nich, ojciec Jana
(ur. 1858?) i Kazimierza (ur. 1865).
Druga, średnia linia rodziny była prowadzona przez Kazimierza (IV), ojca czte
rech synów (V): Jana (ur. 1780), Augustyna (ur. 1782), Aleksandra (ur. 1789) i Rocha
(ur. 1796). Pierwszy z nich miał syna (VI) Antoniego Józefa (ur. 1816), bezpotomne
go. Drugi, czyli Augustyn (V), zostawił po sobie trzech synów (VI): Izydora (ur. 1813),
Wincentego (ur. 1825) i Hipolita Ignacego (ur. 1830), bezpotomnego. Z nich Izydor
wydał na świat dwóch synów (VII): Pawła (ur. 1861) i Kazimierza (ur. 1864), a Win
centy także dwóch: „Matwieja Matfija” [sic, Macieja] (ur. 1862) i Antoniego (ur. 1873).
Następny to Aleksander (V), który spłodził dwóch synów (VI): Antoniego Hipoli
ta (ur. 1827) i Jakuba Filipa (ur. 1833), bezpotomnego. Wspomniany Antoni Hipolit
zostawił po sobie dwóch synów (VII): Kazimierza (ur. 1863) i Antoniego (ur. 1867).
I wreszcie ostatni z braci z pokolenia V czyli Roch. Miał on czterech synów (VI): Jana
Pawia (ur. 1838), Hipolita Justyna (ur. 1841), Antoniego (ur. 1848) i Adama (ur. 1853).
Z wyjątkiem Hipolita Justyna wszyscy doczekali się potomstwa (VII). Jan Paweł zo
stawił po sobie syna Adolfa (ur. 1864). Antoni miał dwóch synów: Piotra (ur. 1874)
i Wojciecha (ur. 1878), jego brat Adam — także dwóch synów: Władysława (ur. 1889)
i Walentego (ur. 1900).
Trzecia i najmłodsza linia rodziny pochodzi od Jana (IV), ojca dwóch synów (V):
Józefa (ur. 1769) i Macieja (ur. 1779). Pierwszy z nich miał dwóch synów (VI): Józefa
(ur. 1811), bezpotomnego i Franciszka (ur. 1813). Ten ostatni zostawił po sobie syna
Franciszka Ksawerego (ur. 1835; VII). Z kolei Maciej (V) wydal na świat czterech sy
nów (VI): Michała Wincentego, Wincentego (ur. 1823), Gaspera [Kaspra] Melchiora
(ur. 1826) i Ignacego (ur. 1842), bezpotomnego. Z wymienionych Michał Wincenty do
czekał się dwóch synów (VII): Stefana (ur. 1865) i Józefa (ur. 1870), jego brat Wincen
ty — także dwóch (VII): Wincentego (ur. 1847) i Jana (ur. 1848), a jego kolejny brat
Kasper Melchior — trzech (VII): Mikołaja (ur. 1849), Szymona (ur. 1858) i Aleksandra
(ur. 1862) \LY1A, F 391-7-1788].
Inny wywód Darginowiczów herbu Ostoja pochodzi z 1832 r. Przodkiem rodziny
został uznany Stanislaw (pokolenie I), który posiadał dobra Sutkajcie w pow. telszewskim, przekazane synowi w 1647 r. Miał on czterech synów (II): Serafina, Krzyszto
fa, Grzegorza i Piotra. Wiadomo tylko o Krzysztofie, który miał syna Józefa (III), ojca
gromadki, bo zostawił po sobie sześciu synów (IV): Jerzego, Józefa, Dawida, Stanisła
wa, Dominika i Aleksandra. Z nich linię rodziny kontynuował pierwszy z nich — Je
rzy. Spłodził on pięciu synów (V): Kazimierza, Mateusza, Józefa, Filipa i Marka. Z nich
Kazimierz miał dwóch synów (VI): Kazimierza Jana z synem Edwardem Józefem (VII)
i Wincentego z trzema synami (VII): Wincentym, Józefem i Franciszkiem.
Z kolei bracia Kazimierza. Mateusz (V) miał syna Franciszka (VI) i wnuka Cypria
na Franciszka (VII). Następny brat, czyli Józef (V), był bezpotomny. Zaś jego brat Fi
lip (V) miał dwóch synów (VI): Józefa Wincentego z dwoma synami (VII): Józefem Cyrionem [sic] i Franciszkiem Izydorem oraz Onufrego. Ostatni z braci, Marek (V) miał
czterech synów (VI): Hieronima Rajmunda, Onufrego, Romualda Ignacego i Józefa Ju
liana z synem Ferdynandem Markiem (VII) [RGIA, F 1343—20—525]. Wspomniana tu
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rodzina Darginowiczów z Sutkajciów jest tożsama z Dargiewiczami, których spisano
w Sudkajciach w taryfie 1667 r.
Ź r ó d ł a : Kojałowicż, Nomenclator, s. 121; LVIA, F 391—7—1788, k. 22 (skan 00045); ODVCA, vyp. 1,
s. 16-243,45-29, 78-7; 205-166 (brak w indeksie); vyp. 2, s. 20-71 i 73, 86-27,117-230, 159-20,180-316;
vyp. 3, s. 19-8, 22-54, 29-157, 63-155, 64-163; vyp. 4, k. 200-205; Perapis 1528 r , s. 231, 236-237, 287;
Popis 1567 t , kol. 1345; RGIA, F 1343-20-524, 525; SG, T. 15, cz. 1, s. 470: Ejtwidajcie; Slovan s. 90: Dargiśki. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Diecezja pmudpka. Ustrójj s. 202; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 304; LPŻ, T. 1,
s. 462: Dargevicius, Dargis; Uruski, T. 3, s. 71-72: Dargiewicz, może Dargielewicz i 167: Dirgiewicz?; Zinkevicius, s. 82 (darg—), 280: Dargas.

DARGUŻ (DARGUSZ, DARGUŻ, DORGUŻ)
H. POBÓG, PODKOWA
P opis 1 6 2 1 roku

Dargup Jan pa ojca i ucpes[tnika\ napodj\e.2.äku\ koń 1 wpo w. dyrwiańskdm
T aryf a 16 6 7 roku

Dargup Kapimierp na miejscu Stanisława Petkiewicpa p Gojpewki Małej dym splachecki 1 wpow. mlkiskim
Dargup Rrpysptof na miejscu Jana Wojtkiewicpa p Gaudyków dym 1 splachecki w pow. telspewskim
T aryfa 16 90 roku

DarguspMarcin na miejscu Marana Strowpia pjanajdów Pospyla w pow. telspewskim [dym] poddański 1
DargupAdam p Gaudilów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Dargup [tak w Kop. 10; w tekście Dargusz] Jerpy na miejscu teścia pMikitan w pow. wiesptiiańskim
[w Kop. 1: Mikidany] dym splachecki 1
Dargup Sudkiewicp Dawid na miejscu Staspkiewicpa i pprpykuplą [z Tatajciów w pow. telszewskim?]
[dym] splachecki 1
Nazwisko rodziny jest tego samego pochodzenia co Dargiewicz (zob.).
W XVII w. używali przydawki pochodzeniowej: z Drawdzika, co wskazuje na ich
pochodzenie z tego rodu (zob.).
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1528 r.: Jakub Dargużewicz był bo
jarem we włości korklańskiej, a Giedwił Dargużowicz z trzema braćmi w telszewskiej.
Tu należy włączyć jeszcze Dorguża, bojara we włości dyrwiańskiej i Pietra Dorgużewicza w berżańskiej.
Pod 1543 r. zanotowano grupę bojarów powondeńskich, która powoływała się na
nadanie od Witolda i zwolnienie od płacenia posiedy, do której i innych obowiązków
zmuszali ich starostowie żmudzcy. Wśród nich został wymieniony Wojtko Dorgużojt
[Ljubavskij]. Tego ostatniego wymieniono też w roku następnym, gdy walczył wraz z in
nymi o prawa szlacheckie.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. byli notowani wyjątkowo. W 1595 r.
wzmiankowano Jana Jurewicza Dorgużewicza, toczącego spór sądowy z Witkiewiczem
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Nargiełowiczem o „równy diel [...] po linii” został zakończony. Zapewne spór dotyczył
dóbr we włości telszewskiej.
W popisie 1621 r. spisano jedną rodzinę w pow. dyrwiańskim. Z kolei w taryfie
1667 r. zanotowano 2 rodziny w pow. wilkiskim i telszewskim, bez poddanych. W kolej
nej taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny, z których większość mieszkała w pow. telszew
skim (3), a pozostała w sąsiednim pow. wieszwiańskim. Była to szlachta uboga: dwóch
szlachciców nie miało poddanych, a pozostali dwaj — po jednym dymie poddańskim.
Nie należeli też do szlachty utytułowanej.
Dargużowie herbu Podkowa i Pobóg wylegitymowali się ze szlachectwa w później
szej guberni kowieńskiej w latach 1799, 1803 i 1862.
Pierwszy wywód tej rodziny herbu Podkowa pochodzi z 1799 r. Protoplasty nie
udało się odczytać, ale prawdopodobnie chodzi o Samuela Darguża. Jego synem był
Stefan (pokolenie II), który otrzymał od żony prawo do posiadania majętności Jonajcie Pasin (?) [chodzi o Jonajcie Poszyle] w pow. telszewskim w 1667 r. Miał on syna Sa
muela (III) i trzech wnuków (IV): Stanisława, Bartłomieja i Szymona Józefa. Wszyscy
mieli potomstwo (V): Stanisław spłodził Andrzeja, ojca (VI): Bonawentury Andrze
ja (ur. 1816) z synem Bonawenturą (ur. 1849; VII). Z kolei brat Stanisława — Bartło
miej (IV) dał światu trzech synów (V): Tadeusza, Michała i Macieja. Tylko ten ostatni
miał potomstwo i zostawił po sobie syna Wincentego (ur. 1802; VI) z trzema syna
mi (VII): Józefem Piotrem (ur. 1827), Wincentym Henrykiem (ur. 1847) i Aleksandrem
Janem (ur. 1851). Wreszcie Szymon Józef, trzeci z braci (TV), miał trzech synów (V):
Jakuba, Kaspra i Kazimierza. Z nich linię rodziny prowadził Jakub, który spłodził syna
Michała (ur. 1802; VI), ojca trzech synów (VII): Wincentego (ur. 1828), Józefa Francisz
ka (ur. 1837) i Franciszka Kajetana (ur. 1843) [LVIA, F 391-7-1788].
Analogiczny jest wywód z Petersburga, w którym uzupełniono tylko potomstwo obu
braci Jakuba (V). Mieli oni po jednym synu (VI): Kasper — Antoniego, a Kazimierz —
Benedykta [RGIA, F 1343—20—528]. Skądinąd wiadomo, że w taryfie 1690 r. spisano Mar
cina Darguża w Jonajciach Poszylach, wzmiankowanych w powyższym wywodzie.
Rodzina Dargużów herbu Pobóg przeprowadziła wywód w 1803 r. Za swego
przodka uznała [nie można ustalić; pewnie chodzi o Wojtka Dorgużojta, o którym pi
sano wyżej], który przywilejem króla polskiego Zygmunta I z 1544 r. został utwierdzo
ny w szlachectwie. Miał on trzech synów (II): Macka, Hrehora i Andreja. Tinię rodziny
poprowadził ten drugi, który spłodził syna Lukę [Łukasza; III], który z kolei był ojcem
Abrama (IV). Ten ostatni miał jednego syna Jerzego Franciszka (V) z Drawdzika Dar
guża, który kupił majętność Mikity w pow. wieszwiańskim w 1670 r. Miał on dwóch sy
nów (VI): Jana Stefana i Michała. Linia tego pierwszego była krótka, miał bowiem tylko
trzech synów (VII): Franciszka, Pawła z synem Michałem (VIII) i Kaspra, na których
wygasła ta linia.
Z kolei wspomniany Michał (VI) spłodził czterech synów (VII): Marcina, Wincen
tego, Stefana i Pawła, bezpotomnego. Z nich Marcin mógł się pochwalić trzema syna
mi (VIII): Józefem, Joachimem, bezpotomnym i Janem. Józef z kolei ojcował dwóm sy
nom (IX): Teofilowi, bezpotomnemu i Fortunatowi Leopoldowi, ojcu czterech synów (X):
Józefa Kazimierza, Antoniego Gabriela, Bonawentury Fortunata i Fortunata Teofila.
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Kolejny brat to Wincenty (VII), ojciec trzech synów (VIII): Jana, Wincentego i An
toniego. Z nich linię rodziny kontynuował tylko Antoni, ojciec Teofila i Franciszka Saturnina (IX), który z kolei byl ojcem trzech synów (X): Józefa Franciszka, Andrzeja
i Adama Ignacego. Wymieniony wyżej Teofil byl regentem Wileńskiego Sądu Granicz
nego w 1835 r., kiedy prosił władze Heroldii o uzupełnienie wywodu swej rodziny.
Ostatni z braci Marcina, Stefan, (VII) miał tylko jednego syna Michała (VIII) [RGIA,
F 1343—20—527]. Do tego wywodu można dodać, że w taryfie 1690 r. notowano Dargużów w Mikitanach w pow. wieszwiańskim w 1690 r., chodzi o majętność Mikity z tego
wywodu.
Ź r ó d ł a : Kojałowicż, Nomenclator, s. 121; LVIA, F 391-7-1788 k. 8; ODVCA, vyp. 3, s. 63-154; vyp. 4,
k. 16—122; Perapis 1528 r., s. 231, 237; RGIA, F 1343—20—527 i 528. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody,
T. 2, s. 305; Ljubayskij, s. 440; LPZ, T. 1, s. 462: Dargużas, Dargużis; Uruski, T. 3, s. 72.

DARGWOYN (DARGWAYN)
H. ŻNIN
T aryfa 16 67 roku

Dargwayn Wojdech jako opiekun przyrodzony siestryana swe\go\ w młodych leciech zostające [go] Samuela
Janowicya Mayanowicya na miejscu ojcay^jgo] Jana Mayanowicya у Dargwajniów dym 1 sylachecki w pow.
niesywiańskim. Tenye na miejscu brata swe[go] Kayjmierya Dargwaynia у Dargwajniów dym 1 sylachecki
wpow. wiesywiańskim
Dargwoyn Adam na miejscu Dawida Dargwoynia rodyica у Dargwajniów dym 1 sylachecki w pow.
wiesywiańskim
Dargwoyn Jan Ambroyejewicy у Wertelów dym 1 sylachecki wpow. M. Dymian
T aryfa 16 90 roku

Dargwoyn Adam у Dargwojnów w pow. wiesywiańskim dym sylachecki 1
Dargwoyn Frandsyek na miejscu ojca у Dargwojnów w pow. mesymańskim dym sylachecki 1
Dargwoyn Jóyef у Wieksynel w pow. potumsyewskim [dym] sylachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: darg- i vain—. Pierszy
człon może łączyć się z litewskim dargus (zob.: Dargiewicz) lub dergti, czyli „zanieczysz
czać”, „brukać”, „szkalować” itp. Z kolei drugi człon łączy się z litewskim rama, czyli
„wada”, „wina”, „przyczyna”. Jest on bardzo popularny w antroponimii litewskiej [LPŻ].
Być może najstarsza wzmianka ze Żmudzi dotyczy bojara żmudzkiego Budka Dorgowojtisa z synami Jucem i Pietrykiem, który przed 1516 r. sprzedał ziemię w Poszylach
Adamowi Hanusowiczowi (Bejnarowiczowi) [ML].
Później notowano ich w obu taryfach XVII—wiecznych. W taryfie 1667 r. spisa
no 3 rodziny w pow.: wieszwiańskim (2) i Małych Dyrwian. Żadna nie miała podda
nych. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano również 3 rodziny, które mieszkały w pow.
wieszwiańskim (2) i w sąsiednim potumszewskim. Żadna z nich nie miała poddanych.
Nie była to szlachta utytułowana.
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Na uwagę zasługuje wzmianka o Dargwojniach w pow. wieszwiańskim w obu tary
fach. Było to pewnie gniazdo tego rodu. Wspomniane Dargwojnie (lit. Dargvainiai) le
żały przy drodze z Wo mi do Telsz, na południe od Wieszwian. Notowano je w XVI w.
jako niwę w majętności Pogi we włości korłdańskiej [Slovar],
W herbarzu Bonieckiego jest informacja o Dargwoyniach herbu Żnin [właściwie
Żnin] w XVIII w., poczynając od Jerzego (pokolenie I), właściciela Dargwojń, który
miał syna Józefa (II). Dobra te posiadali oni w obu taryfach XVII w. W 1713 r. wspo
mniany Józef sprzedał je Gasztowtom. Z kolei syn Józefa, Szymon (III), w testamen
cie z 1758 r. wzmiankował o swoim synu Józefie (IV). Syn tego ostatniego, Ludwik (V),
był właścicielem Gintył w pow. telszewskim oraz ojcem dwóch synów (VI): Wincen
tego i Dionizego Apolina. Wylegitymował się ze szlachectwa w 1803 r. [Boniecki, toż
w MACB].
Ź r ó d ł a : MACB, F 2CM1219 (rodosłownaja rodu 2 1803 r.); ML, Księga wpisów ga lata 1516-1518, s. 171,
nr 43; SG, T. 1, s. 905: Dargwojnie; Slovar, s. 90: Dargvajni. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4, s. 104; LPŻ, T. 1,
s. 462-463: Dargvainis, T. 2, s. 1024: Tarvainas; Uruski, T. 3 s. 73.

DARWID ZOB. TARWID

DASZEWSKI
T aryfa 16 67 roku

Daszewski Aleksander pVoryngoivia w pow. berpańskim dym 1 szlachecki
Daspewski Stanisław zMicząjńów wpow. berjafiskim dym 1 szlachecki
T aryfa 16 9 0 roku

Daszewski [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 105 błędnie: Zaszewski] Jan na miejscu Aleksandra Daszew
skiego i [z] kupli od nieboszczyka Daszewskiego mal-jonki i córki £ Kiedn imienicza i zpścianku w pow. berŻąńskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego [LPŻ], Inaczej rzecz przedstawił
Z. Zinkevicius, który uznał to nazwisko (Daśiauskas) za pochodzące od imienia cer
kiewnego Dasijus.
Teoretycznie można przyjąć, że Daszewscy pochodzili z Daszewic w pow. poznań
skim, na południe od Poznania, obecnie przy granicy miasta (Głuszyna). Niemniej jed
nak może bardziej prawdopodobna jest hipoteza o pochodzeniu tego nazwiska od na
zwiska Daśkus, które może być pochodzenia polskiego (Daszko) lub ruskiego (Daszko
od imienia cerkiewnego Dasij). Forma Daszewski byłaby spolonizowaną formą przez
dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.
Na Żmudzi notowano ich dopiero w XVII w. w obu taryfach. W 1667 r. spisano 2 ro
dziny w pow. berżańskim, bez poddanych. Z kolei w taryfie z 1690 r. odnotowano tylko
jedną rodzinę w tymże pow., bez poddanych. Była to szlachta drobna, nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 464: Daśiauskas, 465: Daśkus; Uruski, T. 3, s. 75; Zinkevicius, s. 399: Dasijus.
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DASZKIEW ICZ (KORYBUT—DASZKIEWICZ)
H. KORYBUT
T aryf a 16 6 7 roku

DaspkiewicpDaniel Janowicom miejscu Jana Daszkiewicza [GB: pewnie ojca] pMacian dym 1 szlachec
ki w pow. wielońskim
Daspkiewicp Jarosp na miejscu rodpica strego Jaros^a Daszkiewicza Z Nogiów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
DaspkiewicpMarcin na miejscu Madeja Daszkiewicza Z Gonkojn dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Daszkiewicz Matiasp na miejscu Józefa Moteyspa zMatejszów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Daszkiewicz Stanisław, od którego kupił Krpysptof Wojaechowicp Tarwid p Lakowa w pow. rosieńskim dym
1 szlachecki
Daszkiewicp Wojciech Jópefowicp p Gonkojn dym 1 splachecki w pow. melońskim
Daspkiewżcpowa Wojaechowa Giędruta Spcpęsnowicpówna pButkispek dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
T aryf a 16 9 0 roku

Daspkiewicp Daniel [w tekście: Damskiewicz; w Kop.l i MB: Daszkiewicz] pMadan w pow. meloń
skim dym splachecki 1
DaspkiewicpJan p Pospyla w pow. korspewskim dympoddański 1
Daspkiewicpjópef p Gojkin wpow. wielońskim pKazjmierpem i Piotrem Daspkienicpami dym splachecki 1
Daspkiewżcpowa Gietruda, na miejscu której postał spisany Daniel Mickiewicp p Butkispek w pow. ejragolskimj z Kapimie/pem Witkowskim dym splachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Daszko, które pochodzi od imienia Dasjusz
(cerkiewne Dasij) i ma genezę grecką.. Nazwiska typu Daszkiewicz notowano w języku
ruskim i polskim [LPŻ].
Na Żmudzi ród Daszkiewiczów (Daszkowiczów) jest notowany od początku
XVI w. Najstarsza informacja dotyczy Daszka, bojara lakowskiego „we włości jaswoińskiej” [to błąd] w 1517 t\, kiedy król polski Zygmunt I potwierdził kupno różnych
ziem przez bojarów łabowskich. Chodzi o rejon we włości rosieńskiej nad rzekami
Dubissą, Łukną i Towszupiem w Podubisiu [Slovar], tj. na wschód od Rosieni, w re
jonie wideł Dubissy i Lukny, gdzie jeszcze w XIX w. notowano dwór Lachów, właści
wie Laków, położony między Betygołąa Paszkajciami [SG]. Ciekawe, że jeszcze w ta
ryfie 1667 r. notowano Stanisława Daszkiewicza w Lakowie w pow. rosieńskim, brak
0 nim w 1690 r.
W popisie wojskowym 1528 r. spisano czterech bojarów: Mikołaja i Stanisława
Daszkajtisów we włości rosieńskiej oraz Liutkę i Maca Daszkowiczów w wielońskiej
1 wilkiskiej. Obaj Daszkajtisy byli najpewniej synami Daszka z 1517 r. W 1529 r. za
notowano jeszcze Macka Daszkowicza jako bojara wilkiskiego [LM]. Na błędzie opie
ra się natomiast informacja z herbarza Uruskiego o trzech Daszkiewiczach ze Żmudzi
z 1528 r.: Sasinie, Piotrze i Jakubie. Osoby te rzeczywiście były, ale pochodziły one spo
za Żmudzi.
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W kolejnym popisie z 1567 r. został odnotowany Jan Mikołajewicz Daszkowicz
we włości jaswońskiej i Jan Daszkajtis w wielońskiej. W sumie w obu popisach zanoto
wano sześciu bojarów, mieszkających w różnych włościach, ale głównie w południowo
wschodniej Żmudzi (włości: wilkiska, wielońska i jaswońska) oraz w rosieńskiej.
W aktach sądowych w 1542 r. zanotowano skargę poddanych włości retowskiej na
namiestnika retowskiego Iwana Daszkowicza [ML].
Więcej informacji o rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1571 r.
Jan Mikołajewicz Daszkiewicz w testamencie zapisał żonie Barbarie Franciszkownie
majątek ruchomy i nieruchomy. Jest on tożsamy z osobą wymienioną w popisie 1567 r.
we włości jaswońskiej.
W 1581 r. Pietr Stanisławowicz Daszkowicz darował żonie Hannie Janownie Siemaszkiewicz 2 majętności: Okstyny i Promiadiewo we włości rosieńskiej. Jest on pew
nie synem Stanisława spisanego w 1528 r. w tej włości. W 1596 r. Martin Hryhorowicz
Daszkiewicz zastawił majętność w uroczysku Kumkoje-Saczuny w Podubisiu we wło
ści rosieńskiej.
W 1584 r. Hryhory Iwanowicz Daszkiewicz skarżył sie na poddanego sioła Kikajnie [we włości pojurskiej]. Tam pewnie mieszkał, tj. nad rzeką Łokistą, dopływem Jury,
płynącą na zachód od miasteczka Ławków na pograniczu dwóch włości: pojurskiej i re
towskiej [Slovar], Skądinąd wiadomo, że miał on majętność Łowkowo we włości pojur
skiej, nad rzeką Łokistą. W testamencie z 1585 r. zapisał żonie Dorotie Wojtiechownie
czwartą część majętności Połakisty w Kikanach we włości pojurskiej.
W 1545 r. [czy to nie błąd?] Tomasz Daszkowicz z siostrami Kachną i Miłochną
sprzedał 2 niwy i sianożęci koło rzek Kłowsty (Kławszty) i Rowdia [we włości powondeńskiej], zapewne na wschód od jeziora Parszas.
W niedatowanym dokumencie Juri Daszkowicz zapisał żonie Barbarie Stanisławownie Janowicz połowę majętności Czyżuny we włości ejragolskiej. Tenże w 1592 r.
sprzedał tam 2 włóki ziemi.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano Daszkiewiczów
w pięciu włościach, w tym w dwóch (jaswońska i rosieńska) byli odnotowani wcześniej
w popisach wojskowych.
Z testamentu z 1655 r. wiadomo, że Wojciech Daszkiewicz był dwukrotnie żonaty:
pierwsza żona jest nieznana, a drugą była Giendruta Mileykówna, z którymi miał dzieci.
W swojej ostatniej dyspozycji zapisał swojej żonie mieszkanie w domu w Ciżunach we
włości [nie pow.] ejragolskiej. Po jej śmierci dobra te miały być równo podzielone mię
dzy synów. Zaś córki miały dostać wyprawę w wysokości 20 kop groszy litewskich w ra
zie wyjścia za mąż. Osobno uczynił drobny zapis pieniężny dla córki Zuzanny. Chciał
być pochowany w kościele butkiskim [LNB]. Warto dodać, że w Czyżunach notowano
Daszkiewiczów w końcu XVI w , a wspomniana Wojciechowa Daszkiewiczowa żyła
jeszcze w 1667 r., skoro została spisana w taryfie z tego roku.
W 1656 r. Stefan Daszkiewicz był uczestnikiem konfederacji szlachty żmudzkiej,
zawartej w Szadowie przeciwko Szwedom. W 1671 r. wzmiankowano o Janie Daszkie
wiczu [Uruski].
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Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow. wielońskim (3) i rosieńskim (2) oraz pojedynczo w wilkiskim i ejragolskim. Na ogół były to
powiaty o starym osadnictwie tego rodu. Żadna nie miała poddanych.
W taryfie z 1690 r. odnotowano 4 rodziny, w tym 2 mieszkały w pow. wielońskim,
a pozostałe w sąsiednim pow. ejragolskim i w korszewskim. Była to szlachta uboga, sko
ro tylko jeden szlachcic miał jednego poddanego, czyli większość nie miała żadnego.
Nie należeli do szlachty utytułowanej.
W guberni kowieńskiej wylegitymowało się ze szlachectwa w XIX w. kilka rodzin
Daszkiewiczów herbu Korybut. Znany jest wywód jednej z nich z 1804 r. Przodkiem
rodziny został uznany Jan Daszkiewicz (pokolenie I), który posiadał dobra Maciany na
Żmudzi w latach 1669 i 1716. Jego syn Daniel (II) w 1697 r. sprzedał majętność Macia
ny. Dalej wymieniono: syna Daniela — Kazimierza (III); Pawia i Józefa (IV); Michała,
syna Pawła (V); Jakuba Hipolita syna ww. (VI) i Juliana Władysława Marcina. W sumie
był to dość lakoniczny wywód i dotyczył tylko bezpośrednich potomków tej rodziny
[RGIA], Wspomniane Maciany [w pow. wielońskim] należały do Daszkiewiczów i zo
stały odnotowane w obu taryfach XVII w.
Należy dodać, że „kresowy ród Korybut—Daszkiewiczów”, opisany przez Marię
Korybut—Marciniak, to jeden z wielu rodów, czy raczej rodzin, który chyba nie miał nic
wspólnego z Daszkiewiczami na Żmudzi.
Ź r ó d ł a : Akta yardów, T. 2, s. 350; LM, 4—oji Teismą lylą knyga, s. 305—306 nr 364; LM, 6—oji Teismą byki
knyga, s. 235, nr 341; LNB, F 130—727, k. 134—135; ML, Księga wpisów ya lata 1516—1518, s. 175, nr 75; ODVCA, vyp. 1, s. 6-81, 72-177, 114-159, 119-242, 149-396, 157-98; vyp. 2, s. 126-359; vyp. 3, s. 11-137;
vyp. 4, k. 95-287; Perapis 1528 r., s. 232; Popis 1567 t , kol. 1281, 1338; RGIA, F 1343-2CC-593; SG, T. 5,
s. 53: Lachów; Skwar, s. 134: Kikajni, Kikany, 177: Ljakovo. L i t e r a t u r a : M. Korybut—Marciniak, Kreso
wy ród Korybut—Dasykiemcyów, Olsztyn 2007; LPŻ, T. 1, s. 464—465: Daskevicius; Tichoniuk, s. 80: Dasjusz;
Uruski, T. 3, s. 75-77.

DAUKSZA (DOWKSZA)
H. PIERZCHAŁA (ROCH Ul)
P opis 16 2 1 roku

Dowkspa Adam p HcpesĄalkami] po kopacku koń 1 w pow. tendpiagolskim
Dowkspa Stanisław, sam chory, pachołkaposłałpo kopacku koń 1 w pow. wielońskim
T aryf a 16 6 7 roku

Dowkspa Jan. Upumedpki Jan skarbnik starodubowski p majętności swej napwanej Dpiakojnie Tondgiago/a
od Andrgeja Twaspkiewicpa wiecptiością nabytej i p innej kupli od Gabspewicpów dymów pagrodnicpych 4, poddańskich 5 i p kupli od Jana Dowkspy dym 1, od Stanisława Kęstorta pastawnych w tympepow. w siole Gul
binach miespkających 2 dymy, osobliwie p sioła Lewikojn w tympe pow. bedące[go] od Zygmonta Jacynicpa na
prawie arędownym dpjerpące[go] na dymach 23, ogółem 31 w pow. tetidgiagolskim
Dowkspa Kapimierp na miejscu Stanisława Dowkspy rodpica swego pBertaspun dym splachecki 1 w pow. wie
lońskim
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Dowkspa Kapjmierp p Babian poĄd]ańskie dymy 2 wpo»', wielońskim
Dowkspa Kapjmierp p Saków dymy 2pod[d]ańskie wpow. ejragolskim
Dowkspa Stanisław, na którego miejscu postał spisany Kasper Grupdp p Dornatów (?) dym 1 poddański
wpow. spawelskim
Dowkspa Stefan na miejscu Kaspra Dowkspy p Dowmontów ogrodnicpy dym 1 w pow. wielońskim
Dowkspa Stefan na miejscu Stanisława Buywida p Surwiłów dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
Dowkspa Zachańasp na miejscu Jana Michałowicpa Żagiewicpa p Żagowicp dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Dowkspa Eliasp p Bertaspun w pow. wielońskim dym splachecki 1
Dowkspa Jan na miejscu Krpysptofa Igoty p Niewiedpjan wpow. powondeńskim [dym] splachecki 1
Dowkspa Samuel p okolicy Żagowicp w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Dowkspa Stanisław na miejscu rodpica p Babian w pow. wielońskim dympoddański 1
Dowkspa Stefan p Domontów w pow. wielońskim na miejscu Jana Kontowta i Kafała Łukowicpa dym spla
checki 1
Dowkspa Stefan p Surwiłów w pow. ejragolskim p Pawłem Laudańskim dym splachecki 1
Dowkspa Władysław p imienicpa pastawnego Ganiuny wpow. wielońskim dympoddański 1
Dowkspa Zachańasp p okolicy Żagowicp w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Najpierw o pisowni tego nazwiska i podobnego (Daukszewicz), tj. Dauksza czy Dowksza? W obu taryfach XVII-wiecznych spisano ich jako Dowkszów, jednak w późniejszej
tradycji przyjęła się ostatecznie forma — Dauksza i ją. przyjęto. Nie połączono obu na
zwisk: Dauksza i Daukszewicz, choć mają one tę samą genezę.
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia litewskiego Dauksza (o różnej pisowni)
i nawiązuje do słowa daug, czyli „wiele”, „dużo” [LPŻ].
W źródłach z XV i XVI występowali wielokrotnie. Niemniej jednak najstarsza
wzmianka o Daukszy pochodzi z 1390 r., kiedy wymieniono bojara kołtyniańskiego
0 tym nazwisku. Pochodzenie jednego rodu Daukszów herbu Pierzchała 0 można
określić od czasów Witolda w 1. połowie XV w. Jego przodkiem było Wojdyło, żyją
cy w tym czasie. Nie ma podstaw do utożsamienia go z Wojdyłą Kuszołowiczem, któ
ry w unii horodelskiej w 1413 r. został adoptowany do polskiego herbu Pierzchała ani
z innym Wojdyłą [Uruski; Semkowicz]. Ow Wojdyło miał czterech synów o imionach:
Tyrszlo, Dan, Sirput i Sat. Z nich Tyrszlo miał tylko córkę Kachnę, żonę Paca Mikołajewicza, którego potomkiem w 1609 r. był Kasper Jurewicz. Z kolei Dan nie miał
potomstwa, a Sat był przodkiem m.in. Skirwojniów (zob.). Do omówienia pozostał
jeszcze Sirput, który miał syna Daukszę i wnuka Mikołaja (pierwsze imię chrześcijań
skie w rodzinie), który był dziadem sławnego kanonika żmudzkiego Mikołaja Daukszy.
Wspomniany dziad Mikołaj był dziedzicem Babian i zm. około 1527 r. Miał on pięcioro
dzieci: Bartłomieja (zm. 1586), ojca kanonika żmudzkiego, Szymona, Stanisława, Jana
1 Piotra. Również Bartłomiej miał pięciu synów: kanonika żmudzkiego Mikołaja, Piotra
(zm. 1590—1591), Jana (zm. 1599), który miał syna Lawryna, Stanisława (zm. 1625), któ
ry miał syna Kazimierza oraz Wojciecha, który służył gdzieś daleko i nie wrócił do oj
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czyzny, tj. do Litwy. Być może, synem Bartłomieja był jeszcze Marek, zm. przed 1590 r.
Qablonskis], ale jest to wątpliwe [Lebedys]. Z nich najwybitniejszy był wzmiankowa
ny już Mikołaj Dauksza, kanonik żmudzki, administrator diecezji żmudzkiej w 1609 r.
i litewski pisarz kontrreformacji. W 1609 r. do „rodu Sirputewogo” należało trzech
Daukszów (bracia Mikołaj, Stanislaw i Wojciech) oraz wielu innych osób, których w su
mie naliczyło się 32 Qablonskis, s. 189—197; Lebedys, s. 49—50]
Najdawniejszą siedzibą omawianych Daukszów były Babiany, znane w XVI w. jako
Bobiany lub Babiany: majętność i pole (w znaczeniu okolicy szlacheckiej) we włości
wielońskiej, nad rzeką Dotnowkoju, Żosetoju i ruczajem Nakszeju, w Dowmontach.
Chodzi tu o rzekę Datnówkę, dopływ Niewiaży uchodzący doń pod Kiejdanami, któ
rą jeszcze na początku XX w. zwano Zansetą (czyli Żosietą) według badacza pilkalni li
tewskich Ludwika Krzywickiego. Natomiast nazwy wsponianego ruczaju nie udało się
znaleźć. Właśnie w widłach Niewiaży i Datnówki, i po drugiej stronie tej ostatniej rze
ki, leżały wszystkie wymienione miejscowości związane z Daukszami. Najbardziej na
północ były Dowmonty, na południe od których, ale po drugiej stronie Datnówki, były
Dauksze, zwane dawniej Babianami Wielkimi albo Dawkszami. Koło tych ostatnich, na
południowy wschód od nich, leżały Workole czyli Babiany Małe. Zaś okolica Babiany
znajdowała się na północny wschód od Daukszów i Workoli, po drugiej stronie Dat
nówki, ściślej — w widłach obu rzek.
Zdaniem Uruskiego, to „stara litewska rodzina”. Dauksza przyjął herb polski Pierz
chała podczas unii polsko-litewskiej w Horodle w 1413 r. Niemniej jednak brak jest
podstaw do twierdzenia, że od niego wywodzą się wszystkie rodziny Daukszów tego
herbu. Byli też Daukszowie herbu Roch i Wadwicz. Wielu Dowkszów, Dowkszajtisów
i Dowkszewiczów spisano po raz pierwszy w popisie wojskowym w 1528 r. w następu
jących włościach na Żmudzi: Dowksz Piktujżewicz w widuklewskiej, Dowksz Sakowicz
w ejragolskiej, Ławryn Dowkszajtis w korklańskiej, Mikołaj Dowkszajtis w tejże, Miko
łaj Dowkszajtis w kroskiej i Janko Dowkszewicz w wielońskiej. Razem 6 bojarów w róż
nych włościach. W kolejnym popisie 1567 r. nie zanotowano żadnego bojara.
Jeszcze starsza wzmianka o Daukszach na Żmudzi pochodzi z księgi nadań wiel
kich książąt litewskich z lat 1440—1498. Zanotowano tam Dokesa, który dostał „czołowieka u Mednicoch”, czyli we włości miednickiej na Żmudzi [Saviscevas]. Informacja ta
nie jest pewna, czy rzeczywiście odnosi się do Daukszów.
Przed 1520 r. była mowa o bojarach ejragolskich Dowkszy Sagalewiczu i jego bra
cie Pacu: pierwszy miał troje dzieci: Bogdana, Krszczona [w tekście Kriszczona] i Dorgisa, a drugi: Stanka, Bortka, Matieja, Jurego i Jana. Sprzedali oni dobra w Poszuszwiu
we włości ejragolskiej Iwanowi Pleszczejewowi Jurłowowi [LM, Kn. 10]. W 1539 r.
wzmiankowano o grupie bojarów ejragolskich, w tym Dowkszy Sakowiczu, którzy zo
stali oskarżeni o grabież lasu we włości jaswońskiej, własności śp. Iwana Jurłowa. Nie
można wykluczyć, że w obu przypadkach wzmiankowano tego samego bojara Dowkszę
Sakowicza [raczej nie Sagalewicza], którego zanotowano w popisie 1528 r. Spór ten jest
na tyle interesujący, że trzeba go bliżej omówić. Przedstawia on odcinek granicy jaswońsko—ejragolskiej na północny wschód od Ejragoły. Do tego pierwszego należała majęt
ność Nowy Dwór nad Szuszwą [potomków wspomnianego Jurłowa]. Granica biegła od
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okolicy sioła Wozbutajczow [późniejsze Wozbucie, obecnie Vosbuciai] nad Szuszwądo
rzeki Giniawy, dopływu Dubissy, i dalej w górę tej rzeki do ujścia doń Kinevjaty [tj. Giniawka, lit. Gynevaite]. Ta ostatnia znajduje się koło wsi Pagynevys na wschód od wsi
Ilgiżiai III [dawne Ilgiże]. Dalej granica biegła Giniawką przez błoto Szymsze i Sartrypis do lasu Ożytańskiego, tj. w kierunku północno-wschodnim, gdzie płynęła rzeczka
Ożyta i było sioło Ożytany (lit. Aźytenai) [LM, Kn. 20]. Należy dodać, że po ejragolskiej
stronie granicy notowano później 3 okolice szlacheckie: Raczę (lit. Roćiai), Skirwojnie
i najbardziej na północ Lejle. Wreszcie w 1540 r. wśród bojarów ejragolskich wymienio
no Dowkszysajanowicza [LM, Kn. 12].
Ród Dowkszów (Dowkszewiczów) spisano natomiast w popisie wojskowym
1567 r. w pow kowieńskim. Jeszcze w taryfie tego powiatu w 1690 r. notowano „Ród
Dowkszewiczów”, ale nie mieszkał tam już żaden członek tego rodu. Miejscowości tej
nie udało się zlokalizować.
Innych Dowkszewiczów notowano we włości gintyliskiej. W 1636 r. Wacław Mikołajewicz Dowksz przedstawił dokument z 1585 r., w którym wymieniono kilku Dowkszowiczów: Mikołaja, Jana, Bałtromieja, Awgusztyna i Razmusa. Otrzymali oni odmianę
gruntów w postaci zaścianka Bajdaty (13 włók) w rejonie sioła Orlian [Orlany], zaścian
ka Sznukszciany i sioła Szawkliów [AWAK]. Chodzi o późniejszą wieś Bojdaty (Bajdoty,
lit. Baidotai) na północny wschód od miasteczka Sałanty.
Sporo danych o tym rodzie zamieszczono w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1571 r. Paweł Dowkszajtis darował swoim córkom: Zofii i Jagnieszkie i ich mężom
majętność Lekiszki we włości kroskiej.
W 1582 r. Gabrijał Ławrynowicz Dowkszewicz sprzedał grunty w Pobirsztowliu
we włości korklańskiej. Miejscowości tej nie udało się zlokalizować, leżała nad rzeką
Okmianą i Gowdą [Slovar], a więc w rejonie Korklan. Można jednak przypuszczać, że
później była ona zwana Pobusztale [1690: Pobusztale Januszajcie, Pobustole]. Wspo
mniany Gabrijał pewnie był synem Lawryna Dowkszajtisa z popisu wojskowego 1528 r.
w tej włości.
W 1586 r. Bałtromiej Mikołajewicz Dowkszewicz w testamencie zapisał swojej żo
nie Orszuli Stanisławownie Dowgintowicz majętność w Liawdie nad rzeką Wodoktą we
włości wielońskiej. W 1597 r. Stanisław [Bałtromiejewicz] Dowkszewicz (Dowksza) ku
pił grunt w polu Babiańskim w włości wielońskiej. Tenże w 1599 r. kupił część majęt
ności w tym polu. W 1600 r. tenże [w tekście błędnie: Dowisza] darował żonie Dorotie
Mikołajewnie Hryniewicz swoją część majętności Bobiany i Liawdaw [W]Odoktach we
włości wielońskiej. W zamian otrzymał od niej majętność Jaguczany w Sakowiczach we
włości ejragolskiej.
W 1588 r. Jan Jakubowicz i Błażej Pawłowicz Dowkszewicze zawarli ugodę w spra
wie podziału „otcowskich” dóbr Terwiniki we włości pojurskiej i Lobwordy w korszewskiej. Skądinąd wiadomo o trzech braciach Pawłowiczach Dowkszewiczach: Janie, Ja
kubie i Błażeju.
W 1589 r. grupa szlachty, w tym Paweł Stanisławowicz Dowksza, skarżyła się na
innych za „porubkę” ich lasu Pelkia i zniszczenie granic niw Szyłaś przy siole Giełajtie
we włości ejragolskiej. Tenże w 1596 r. z żoną Kateriną Bałtromiejewną zastawił „otDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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czyznę” w Kupstiach we włości ejragolskiej. W 1590 r. Szymon Dowksza kupił część
służby ludzi w majętności Jaguczany we włości ejragolskiej.
W 1590 r. Hanna Walentynowna Dyrmianka darował swemu mężowi Janowi Alek
sandrowiczowi Dowkszy „dworec” Dowgintyszki i część majętności Sarwy we włości
tendziagolskiej. W 1594 r. tenże kupił 2 części ziemi w uroczysku Jurgojtie i Posrowce we włości tendziagolskiej, które sprzedał 2 lata później. W 1591 r. Jan Izaak Dowkszowicz z żoną Anną. Janowną Rajeckowną sprzedał poddanego w majętności Sarwy.
Wspomniana żona w 1594 r. darowała synom: Stanisławowi i Janowi Aleksandrowi
czom [sic] po jednym parobku, zaś w 1596 darowała synowi Izaakowi Aleksandrowi
czowi także parobka. Ten ostatni w 1597 r. sprzedał połowę majętności Knieczuny
[w tekście: Gnieczuny] we włości tendziagolskiej. W roku następnym sprzedał on ma
jętność Dowgintyszki we włości tendziagolskiej. W 1593 r. Stanisław Aleksandrowicz
Dowksza zastawił bratu Janowi trzeciznę tej majętności. Tenże w 1600 r., żeniąc się
z Kateriną Szczefanowną Paszkiewicz, darował jej dom w Sawrach. Wreszcie w 1597 r.
Gendruta Aleksandrowna Dowksza sprzedała swoim braciom: Janowi, Stanisławowi
i Ezejaszowi Aleksandrowiczom część majętności Dowgintyszki. Genealogia tej rodzi
ny budzi wątpliwości. Chyba były 3 pokolenia: 1. Dowksza. 2. Aleksander. 3. Jan, Stani
sław i Izaak (Ezajasz) Aleksandrowicze.
W 1599 r. Bałtromiej Janowicz Dowyszewicz [tak w tekście, może Dowkszewicz?]
darował córce Orszuli majętność Dawgany [raczej chodzi o Dowczany] nad Niemnem
we włości wilkiskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Dowkszów (Dowkszewiczów) w siedmiu lub ośmiu włościach; wątpliwości budzi włość wilkiska. Stosun
kowo dużo danych jest o ich pobycie we włości wielońskiej i tendziagolskiej. Uwagę
zwracają wzmianki o ziemiach ojczystych [tj. posiadanych po ojcu] we włościach: ejra
golskiej, pojurskiej i korszewskiej. W tej pierwszej chodzi o Kupście (lit. Kupsćiai), czyli
enklawę pow. ejragolskiego, oddzielonego odeń ziemiami sąsiedniego pow jaswońskiego. Leży ona na północ od miasteczka Betygoła. Z kolei ojcowizna w pow. pojurskim
to Terwiniki, raczej Teterwiniki, które leżały nad Jurą [Slovar]. Trudno ją zlokalizować.
Pewnym tropem jest informacja o Teterwinikach Wojdyłach w taryfie 1690 r. Okolica
Wojdyły (lit. Vaidilai) leżała na północny zachód od Taurogów, nad Jurą [obecnie na
półwyspie utworzonym ze spiętrzenia wód Jury]. Może tam były wspomniane Teter
winiki? Z kolei ostatnia ojcowizna to Łobwordy we włości korszewskiej, czyli Łabardzie (lit. Labardżiai) na południowy zachód od Kołtynian, nad rzeką Okmianą. Później
był tam dwór i okolica szlachecka, jeszcze w końcu XIX w. zamieszkała przez Śnitków
i Puzyrewskich [SG].
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano dwóch Dowkszów: Adama w pow. tendziagolskim i Stanisława w wielońskim. W czasie Potopu w 1655 r. dwóch Dowkszów
uczestniczyło w unii kiejdańskiej ze Szwecją: Kazimierz i Walenty.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin,
mieszkających głównie w pow. wielońskim (3) i ejragolskim (2) oraz pojedynczo w wilkiskim i szawelskim. Z nich większość (4 na 7) miała od jednego do dwóch poddanych,
a pozostałe nie miały żadnego. Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano 8 rodzin. Z nich po
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łowa (4) mieszkała w pow. wielońskim, a pozostałe w sąsiednich powiatach (wilkiskim
i ejragolskim) z wyjątkiem powondeńskiego. Tylko dwóch z nich miało jednego podda
nego, była to więc szlachta uboga.
Nie była to również szlachta utytułowana. Wyjątkiem był urząd chorążego tendziagolskiego dla Aleksandra Mikołajewicza [Dowkszy] od około 1567 do 1570 r. Jego
żoną była Hanna Janówna Rajecka. Należy jeszcze wspomnieć o Kazimierzu (Jerzym)
Daukszy, który wiatach 1704-1713 uczestniczył w fundacji klasztoru karmelitów trze
wiczkowych w Kiejdanach.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej Daukszowie herbu Pierzchała i Wadwicz. Według wywodu rodziny Daukszów herbu Pierzcha
ła (Roch) z 1816 r. przodkiem jednej z linii tej rodziny był Mikołaj Dauksza (pokole
nie I), który w 1639 r. posiadał Dowginie i Daukszyszki [trudno jest zlokalizować obie
miejscowości, bo było ich przynajmniej kilka na Żmudzi]. Wspomniany Mikołaj miał
syna Jana (II), wnuka Kazimierza (III), prawnuka Stanisława (IV), praprawnukajana (V)
i prapraprawnuka Jerzego (VI), ojca Adama i Kazimierza (VII), który wylegitymował
się w 1816 r.
Inna linia tej rodziny miała wspomniane Dowginie w 1683 r. w ręku Samuela (po
kolenie I). Miał on syna Macieja (II), wnuka Jana (III), prawnuków Antoniego i Józe
fa (IV), praprawnuków (V): dwóch Józefowiczów: Wincentego Piotra ijan a Kazimierza
oraz trzech Antoniewiczów: Justyna Kazimierza, Jerzego z dwoma synami (VI): Fran
ciszkiem Józefem i Julianem Wincentym oraz Jana Bonifacego, którzy wylegitymowali
się w 1832 r. [Boniecki],
Daukszowie z herbem Roch III (Pierzchała) wyprowadzili swoją rodzinę w 1819 r.
Za przodka uznano Marcina Dawkszę (pokolenie I), który w 1708 r. posiadał majęt
ność Bartaszuny [w pow. wielońskim]. Informację tę potwierdzają taryfy XVII—wiecz
ne. W 1667 r. mieszkał tam Kazimierz Dowksza na miejscu ojca Stanisława. Z kolei
w 1690 r. był tam Eliasz: pewnie brat lub syn Kazimierza z 1667 r. Wspomniany Mar
cin Dawksza miał syna Stefana (II), ojca dwóch synów: Jana i Antoniego (III), którzy
zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. W pierwszej Jan Dawksza miał syna Dominika
(ur. 1782; IV), ojca czterech synów (V): Antoniego (ur. 1811), Ambrożego Dionizego
(ur. 1817), Ignacego (ur. 1819) i Józefa. Wszyscy mieli potomstwo (VI): Antoni spłodził
syna Jana (ur. 1850), jego brat Ambroży Dionizy — dwóch synów: Marcina (ur. 1857)
i Kazimierza (ur. 1860), kolejny brat Ignacy — trzech synów: Aleksandra (ur. 1860), Jó 
zefa (ur. 1862) i Bolesława (ur. 1869), a ostatni z braci Józef — syna Józefa (ur. 1865).
Z kolei druga linia od Antoniego (III). Był on ojcem Szymona (ur. 1788; IV) i dzia
dem czterech wnuków (V): EustachiuszaJerzego (ur. 1812), bezpotomnego, Zygmunta
(ur. 1824), Sykstusa [ros. Sykst] Bonawentury (ur. 1826) i Józefa (ur. 1828?). Z nich na
stępne, VI pokolenie tworzyli: Kalikst (ur. 1865), syn Zygmunta; Platon (ur. 1864), syn
Sykstusa Bonawentury oraz Eligiusz [ros. Eligij] (ur. 1857) i Juliusz (ur. 1871), synowie
Józefa [LVIA, F 391-7-1788].
Ź r ó d ł a : A kta %/apdóu’, T. 2, s. 307, 312; AWAK, T. 24, s. 445^146; Kojałowicz, Compendium, s. 213—214;
LM, 12 -ojiT eism ąlylą knyga, s. 34—35, nr 9; LM, Uyraśymą knyga 3, s. 50; LM, Uyraśymą knyga 10, s. 72, nr 61;
LM, Щ гаутц knyga 20, s. 286-288 209; LVIA, F 391-7-1788, к 12 (skan 00025); ODVCA, vyp. 1, s. 8 1 Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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69, 84-116, 135-135,197-52; vyp. 2, s. 11-168,13-189,58-280,104-26,133-476; vyp. 3, s. 6-72, 76-130,
91-13 i 15,121-374; vyp. 4, k. 128-138 i 145,199-196 i 200,227-172,262-154; vyp. 5, k. 40-300,208-60,
209—63, 220—146, 226—195 i 196 (Dowisza); Perapis 1528 r , s. 235, 322, 331; SG, T. 15, cz. 2, s. 252: Labardzie; Slovar, s. 236: Pobirstovli, 309: Tetirviski; Taryfa woj. trockiego, s. 142; Urzędnicy żmudzcy, nr 87.
L i t e r a t u r a : Almonaitis, Kaltmeną kraśto, s. 86; Birziśka, Aleksandrynas, T. 1, s. 123—125; Błaszczyk, Fun
dacje, s. 144, 164—165; Boniecki, T. 4, s. 112—113 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 306; Jablonskis,
Uetutdą kultura, s. 71—199 [cenne wypisy ze źródeł]; A. Jovaisas, Mikalojus Dauksa ir jo laikat, Kaunas 2000;
Krzywicki, Zmudj, s. 10; J. Lebedys, Mikalojus Daukśa, LPŻ, T. 1, s. 472: Daukśa; Semkowicz, s. 134—135;
Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 363; Uruski, T. 3, s. 78: Dauksza, 80: Dawksza i 239: Dowksza; Valancius,
s. 306 (Wołonczewski, s. 180—181).
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H. LUBICZ, PIÓRO
T aryf a 16 6 7 roku

Dowksyendc^MalcherFartlomiejendc^yjFobordyia dym 1 szlachecki wpow. korszewskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Dawksyemcz Stanisław na miejscu ojca Malchera zŁabardzjów w pow. korszewskim
dym szlachecki 1
Nazwisko Daukszewicz ma tę samą genezę co Dauksza (zob): Daukszewicz to patronimik od Daukszy.
Na Żmudzi notowano tylko jedną rodzinę w pow. korszewskim: ojca w 1667 r.
i jego syna w 1690 w tej samej miejscowości. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Należy łączyć tych Daukszewiczów z Daukszami (zob.), notowanymi także w Łabardziach w XVI w.
W XIX w. Daukszewicze wylegitymowali się z innymi herbami niż Daukszowie:
Lubicz i Pióro. Rodzina herbu Lubicz została wylegitymowana w guberni kowieńskiej
w 1851 r. Z kolei rodzina Daukszewiczów herbu Pióro uczyniła to już w 1800 r. Jej
przodkiem został Malcher Daukszewicz (pokolenie I), któryb w 1675 r. nabył dobra Labebardze i Poakmianie [właściwie Labardzie Poakmenie] w pow. korszewskim. Spłodził
on dwóch synów (II): Andrzeja i Stanisława. Ten pierwszy kontynuował linię rodziny,
mając syna Mateusza (III) i trzech wnuków (IV): Bartłomieja, Jakuba i Mateusza. Z nich
Jakub wydał światu trzech synów (V): Kazimierza, Piotra i Sylwestra. Linię kontynu
ował tylko Kazimierz, ojciec Fortunata i Ignacego (VI). Z nich Fortunat miał dwóch sy
nów (VII): Antoniego i Juliana Jerzego.
Zaś Mateusz, brat Jakuba (IV), miał również trzech synów (V): Antoniego, Fran
ciszka z dwoma synami (VI): Julianem Józefem i Bonifacym oraz Stanisława [RGIA].
Skądinąd wiadomo, że Daukszewicze mieszkali w Labardziach, zarówno w 1667,
jak i 1690 r. Najpierw zanotowano Melchiora, który był synem Bartłomieja, co pozwa
la wydłużyć genealogię tej rodziny o jedno pokolenie. Z kolei w 1690 r. wzmiankowano
o Stanisławie, synu Melchiora, znanym z powyższego wywodu.
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Inny wywód Daukszewiczów tegoż herbu pochodzi z 1800 r. Za protoplastę ro
dziny został uznany Andrzej. Jego syn Mateusz nabył majętność Niewordziany Izoryszki [pewnie Igoryszki, zob. niżej] Gołymiszki w 1755 r. W tym kontekście należy przy
pomnieć, że w taryfie 1690 r. zanotowano Jana Dowkszę [nie Daukszewiczal], który
na miejscu Krzysztofa Igora został spisany w Niewordzianach w pow. powondeńskim.
Prawdopodobnie od nazwiska Igora powstała nazwa Igoryszki, która nie utrzymała się.
W 1769 r. dobra te zostały sprzedane przez synów Macieja.
Dalsza genealogia była następująca od pokolenia II, czyli Mateusza. Spłodził on
dwóch synów (III): Jakuba i Macieja, od których powstały dwie linie rodziny. W pierw
szej, starszej prym wiódł Jakub jako ojciec Kazimierza (ur. 1778; IV). Ten miał dwóch
synów: Fortunata i Ignacego (ur. 1811), bezpotomnego. Z kolei jego brat Fortunat ojco
wał siedmiu synom (V): Antoniemu (ur. 1836), Julianowi Jerzemu (ur. 1839), Aleksan
drowi (ur. 1852), Ignacemu [nie widać daty urodzenia z powodu uszkodzenia tekstu, ale
można sądzić, że chodzi o okres między 1853 a 1855 r.], Wacławowi (ur. 1856), Kazi
mierzowi (ur. 1860) i Leonardowi (ur. 1866).
Drugą, młodsza linia zaczęła się od Macieja, ojca Franciszka Piotra i dziada Julia
na Józefa (ur. 1811), bezpotomnego. Na nim wygasła ta linia [LVIA, F 391—7—1788].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-7-1788, k. 24; RGIA, F 1343-20-555. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 472: Daukśevicius; Uruski, T. 3, s. 78—79.

DAUTOR ZOB. DOWTORT
DATW ILLO
P o p is

16 2 1

r o k u

Datnńłło Piotr £ /^jjnikami] na pod[)tzók\Ą koń 1 w pow. wilkiskim
Sprawa tego nazwiska budzi wątpliwości. Rodziny takiej nie notowano w innych źró
dłach, stąd najbardziej prawdopodobne są dwie możliwości: albo nazwisko to zostało
błędnie zapisane, albo błędnie odczytane. Warto zwrócić uwagę na Butwiłłów, których
notowano w pow wilkiskim, gdzie spisano „Datwiłłę”. Teoretycznie możliwe jest, że
było to nazwisko pochodzenia litewskiego, gdzie notuje się nazwisko podobnie brzmią
ce: Dauvilkas lub inne, złożone z dwóch członów, znanych w antroponimii litewskiej:
dau- i v il- [Zinkevicius]. Może jednak chodzi o Dratwiłłę (lit. Draudvilas)?
L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 82—83 (dau—
) i 162 (vük—).

DAWEYKO ZOB. DOWEYKO

DAWGIEL ZOB. DOWGIŁ
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DAWGILOWICZ ZOB. DOWGIŁOWICZ

DAWGIRD ZOB. DOWGIRD
DAWIDOWICZ
H. TRĄBY
P o p is

1621

r o k u

DawidowicpSamuelpo kopacku koń 1 w pow. jaswońskim
T a r y f a

16 6 7

r o k u

DawidowicpKapimierpSewera, na którego miejscu postał spisany Albtych Abramomcpjagmin pSynoławkas
dym 1poddański wpow.pojurskim
DawidowicpMikołaj pPobolów dym spłachetki 1 w pow. wilkiskim
DawidowicpMikołaj pPospuspaia dym 1poddański wpow. jaswońskim
DawidowicpowaSalomonowa. Noreyko Mateusp Tehofil [sic] pEjrymajciów dymów 3 pagrodnicpych, pastawne[go\ jedne[go\ w pow. jaswońskim lepące\go\ od bywspej Salomonowej Danidonicpowej, a terapniejspej Jerpyt/ej Ostreykowej dymy 4 w pow. wieluńskim. Tenpe p pastany od Danidonicpowej bywspej a terapińejspej
Osteykowej napwanej Pospuspwie dym 1poddański w pow. jaswońskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Kapimierp [Dawidowicz] ^ Sewe/y, na którego miejscu posta/ pisany Olbrycht jagmin dym 1 poddański
wpow. pojurskim
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia biblijnego Dawid, które może być pocho
dzenia polskiego lub ruskiego [LPZ]. Imienia tego nie notowano na Żmudzi w popisie
1528 r. [Ćimnaite].
Na Żmudzi pierwsza wzmianka dotyczy wdowy Dawydowej, spisanej w popisie
wojskowym 1528 r. we włości wielońskiej.
Więcej informacji o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W tym
miejscu wyjątkowo umieszczono informacje niemające nic wspólnego z danymi z tary
fy 1690 r., dotyczącymi zresztą tylko jednej miejscowości. Wyjątek ten jest uzasadniony
potrzebą wyjaśnienia pochodzenia przydawki pochodzeniowej Dawidowiczów.
W 1580 r. Mikołaj Hryhorewicz Dawidowicz oświadczył, że jego siostra wyszła za
mąż za Pietra Gabryjałowicza, chorążego [raczej chorążyca] rosieńskiego, a po jej śmier
ci otrzyma z powrotem majętność Diewiałtowo [tj. Dziewaltów] w pow. wiłkomierskim
w województwie wileńskim. W 1593 r. tenże sprzedał służby ludzi w Ganiunach we
włości wielońskiej, kolo rzeczki Ormieny, a w roku następnym w testamencie zapisał
żonie Hannie Mikolajewnie 2 majętności: wspomniane Diewiałtowo i Poszuszwie [we
włości jaswońskiej]. Prawdopodobnie jego syn Andrej Mikołajewicz Dawidowicz zasta
wił siostrze Kristinie Dawidowej Janowej Tołoczkowej majętność Poszuszwie w 1599 r.
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W 1585 r. Andrej Janowicz Dawidowicz, pewnie brat wyżej wymienionego, zasta
wił żonie Barbarie Sebestianownej Kestertowicz [Kęstort] część wspomnianego ma
jątku oraz Komeńskiego [chyba Ganieńskiego: Ganiuny lub Goniuny kolo miasteczka
Wielona] we włości wielońskiej. Tenże w 1591 r. sprzedał majętność Podgaje we wło
ści ejragolskiej, między rzekami D ubissąi Kierszniawą. W 1593 r. sprzedał poddanych
w polu Ganiuny. W 1590 r. Wojtiech Andrejewicz Dawidowicz, pewnie syn wspomnia
nego Andrejajanowicza, sprzedał majętność Gojkony we włości wielońskiej. W 1580 r.
Michał Gabrialowicz Dawidowicz darował siostrze Barbarie czwartą część majętności
w polu Ganiańskim we włości wielońskiej. W 1588 r. Paweł, Juri i Jakub Bałtromiejewicze Dawidowicze kupili grunt w polu Szwentupie, po obu stronach rzeki Skawmie we
włości wielońskiej.
Wspomniane wyżej Ganiuny to wieś (lit. Goniunai) nad Ormianą, dopływem Nie
mna na wschód od Wielony, leżąca po drugiej stronie tej rzeczki [na mapie Chrzanow
skiego: Heniuny]. Prawdopodobnie Ganiuny, różnie zresztą pisane, były gniazdem tego
rodu, na co wskazuje przydawka posesjonatywna, używana przez niektórych Dawidowiczów, np. Salomona z Gania Dawidowicza. Był on podstarościm żmudzkim w la
tach 1647—1653 i stolnikiem wiłkomierskim w 1633—1658 oraz elektorem króla polskie
go Jana Kazimierza w 1648 r. [Kojałowicz: Samuel]. Uczestniczy! w unii kiejdańskiej
1655 r. ze Szwecją.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano Dawidowiczów
w trzech włościach na Żmudzi: wielońskiej, jaswońskiej i ejragolskiej oraz w pow. wił
komierskim w woj. wileńskim. Pewnie ich siedzibą były Ganiuny we włości wielońskiej,
niedaleko Wielony, gdzie mieszkali w XVI w. W taryfie 1667 r. już ich tam nie notowa
no. Starym miejscem ich osiedlenia był pow. jaswoński, gdzie mieli dobra Poszuszwie
od końca XVI w.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano Samuela Dawidowicza w pow. jaswońskim.
W 1667 r. spisano 4 rodziny, mieszkające głównie we wspomnianym pow. jaswoń
skim w Poszuszwiu. Z nich większość (3) miała poddanych, ale były to dobra rzędu kil
ku dymów poddańskich. Nie należeli do szlachty utytułowanej poza jednym wyjątkiem
Salomona z Gania Dawidowicza.
W taryfie 1690 r. umieszczono Kazimierza z Sewery [Dawidowicza] z jednym dy
mem poddańskim w pow. pojurskim. Najpewniej chodzi o Kazimierza Dawidowicza
Sewera, zanotowanego w 1667 r. w Synoławkas w tym powiecie. W tejże taryfie spisa
no miejscowość Szarki Zasynoławkas. Ta ostatnia miejscowość to dawne, XVI—
wiecz
ne Zosiny (Zosina Lawkas) koło sioła Dziawgian [Slovar], obecnie to kilka małych osad
o nazwie Żąsinas i Żąsinalis na zachód od Szyłeli. Natomiast nie wiadomo, co oznacza na
zwa Sewera: albo nazwa miejscowa w tym rejonie, albo nazwisko, pewnie nawiązujące do
imienia Seweryn? W każdym razie nie notowano miejscowości o tej nazwie w tym rejonie.
W sumie była to szlachta na ogół drobna i nieutytułowana. Jedynie wymieniony
wyżej Salomon z Gania Dawidowicz byl elektorem króla polskiego Jana Kazimierza
w Warszawie w 1648 r.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Dawidowiczów herbu Trąby
z pięcioma strzałami nad hełmem. Spisano tam Salomona z Gania, stolnika wiłkomierDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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skiego i podstarościego żmudzkiego w latach 1648—1649. Był on komisarzem do Smioleńska w 1638 r. Inni Dawidowicze byli związani z pow. wiłkomierskim.
W XIX w jedna rodzina Dawidowiczów (bez herbu) wylegitymował się ze szla
chectwa w guberni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : Akta ^ja^dów, T. 2, s. 297; Dworzecki Bohdanowicz, k. 42v; Elektorzy 1648 r ; Kojałowicz,
Nomenclator, s. 128; ODVCA, vyp. 1, s. 73—201, 74—204, 180—20; vyp. 2, s. 5—71, 104—27, 171—188; vyp. 3,
s. 58—81, 109—177, 122—394; vyp. 5, к. 181—461; Perapis 1528 r., s. 231; Slovar, s. 119: Zosiny; Urzędnicy:
woj. wileńskie, s. 498, nr 3802; Urzędnicy żmudzcy, nr 1031. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 517: Dovydavicius, 476: Davidavicius; Uruski, T. 3, s. 79.

DAWLEWICZ
T a r y f a

16 6 7

r o k u

DawlewicySamiielzAndrejajaów dym 1poddański w pow. korsyewskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Daulius, które ma być pochodzenia ło
tewskiego [LPŻ]. Bardziej przekonuje sąd Z. Zinkeviciusa o nazwisku Dauliudas, zło
żonym z dwóch członów: dau- i liud-, znanych w antroponimii litewskiej. Brak jest tego
nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow korszewskim, z jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Literatura:

LPŻ, T. 1, s. 472: Daulevicius, 473: Daulius; Zinkevicius, s. 199: Dauliudas.

DAWSKI
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Dawskijan na miejscu ojca swego Kryysytofa Damskiego i Salamona Damskiego brata swego i Wojciecha Jan
kiewicza dym 1poddański w pow. pojurskim

Nazwisko rodziny nie jest wyjaśnione. Niemniej można spróbować je powiązać albo
z pewną miejscowością, albo z nazwiskiem Dausa, które pewnie wiąże się z litewskim
dausa, czyli „oddychanie”, „gapa”, „gamoń”, a w liczbie mnogiej: „raj”, „niebiosa”, „cie
płe kraje” [LPŻ]. Z kolei miejscowość to wzmiankowane w aktach ziemskich żmudzkich XVI w : Dawskju ławkas, czyli pole w Wonkiach we włości powondeńskiej; imieniczko Dowski nad jeziorem Porszom [tj. Parszas] w tej włości lub pole Dowskiułowkie
czy niwa Dowskiupole tamże [Slovar]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. pojurskim,
z jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Źródła:

Slovar, s. 89, 99—100. L i t e r a t u r a : LPŻ ,T. 1, s. 474: Dausa, Dauskis.
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DAWSZKIEWICZ (DOWSKIEWICZ)

DAWSZKIEWICZ (DOWSKIEWICZ)
H. SAS
T aryfa 16 9 0 roku

Dori'skiem^Salomon у bratem у Wortulańskich wpow.pojurskim dym szlachecki 1
W źródłach znaleziono formę nazwiska Dowskiewicz. Niemniej jednak jego później
sza, dojrzała forma, odnotowana w polskich herbarzach, brzmiała Dawszkiewicz, któ
rą przyjęto. Nazwisko ma nieznaną genezę, może to oboczność nazwiska Daszkiewicz?
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. pojur
skim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Za przodka rodziny herbu Sas uchodzi Krzysztof Dawszkiewicz (pokolenie I),
który w 1642 r. był właścicielem dóbr Wartulany [Wertulany] w pow. pojurskim, w pa
rafii Żwingi. Linia tej rodziny była następująca: syn Krzysztofa Samuel (II), wnuk An
drzej (1П), prawnuk także Andrzej (IV), praprawnuk Piotr (V), ojciec dwóch synów (VI):
Kaspra z synem Ignacym (VII) i Stanisława, którzy wylegitymowali sie ze szlachectwa
w guberni wileńskiej w 1811 r. [Boniecki]. W 1845 r. wspomniany Stanislaw miał dwóch
synów (VII): Bernarda i Juliana [Uruski].
L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4, s. 116; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 308; Uruski, T. 3, s. 80.

DAWSZIC ZOB. DACEWICZ

DAYNIEWICZ (DAJNIEWICZ, DOYNIEWICZ)
H. GODZIEMBA
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Dayniendcyjan у Obsypuj dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
Dayniendcy K ry syto/ ua miejscu Augustynondczą Symona [sic] z Rupiszęk dym 1 szlachecki w pow. berŻąńskim
T a r y f a

1690

r o k u

Dayniendcz tw Kop. 11: Dayniewicz] Jeny z Obsytruja [w Kop. 11: Obszruje Stanajcie] w pow. berŻąńskim dym poddański 1
Nazwisko rodziny ma być pochodzenia litewskiego, to patronimik od nazwiska Dainys,
czyli pieśniarz, śpiewający dajny litewskie [LPŻ]. Można wyrazić ostrożne przypuszcze
nie, że jest to nazwisko odmiejscowe. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. nazwa
Dojnie wystąpiła w czterech znaczeniach: jezioro i sioło w polu Jawgilskim we włości
wielońskiej; sioło majętności Widukle we włości widuklewskiej; sioło we włości rosieńskiej (wyżej wymienione) i majętność we włości szawdowskiej.
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Na Żmudzi znani byli dopiero w taryfach XVII—wiecznych. W 1667 r. spisano 2 ro
dziny w pow. berżańskim, bez poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną
rodzinę także w pow. berżańskim, z jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna
i nieuty tulowana.
W XIX w. Dajniewicze herbu Godziemba mieszkali w pow. rosieńskim i prawdo
podobnie w szawelskim [Ciechanowicz: Dakniewicz].
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 100: Dojni. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
inevicius, Dainys.

T. 2, s. 299; LPŻ, T. 1, s. 446: Da-

DĄBROWICZ
T aryfa 16 9 0 roku

Dąbrowicy Stanisław. KayimierzStanowski na miejscu Stanisława Dąbrowicga iMątwidowicga zprzy kuplą
[z Prokulbiów w pow. telszewskim?] [dym] poddański 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ], Oznacza ono syna Dąbrowy, co
zdaje się potwierdzać powyższą opinię. Jednocześnie ruska końcówka tego nazwiska
(—owicz) sugerująca dawną genezę tego nazwiska.
Teoretycznie najstarsza wzmianka o Dombrowiczach na Żmudzi pochodzi
z 1559 r., kiedy zanotowano bojarów Dombrowiczów, którzy mieszkali na skraju pusz
czy hospodarskiej wilkiskiej koło rzek Niewiaży i Szuszwy. Niemniej jednak jest to naj
pewniej pomyłka, bo w innym miejscu wspomniano o bojarach Dowborowieżach (zob.)
[Revizija puść 1559 g.].
Do tej rodziny należy chyba włączyć Jana Pietrowicza Dombrowicza, spisanego
w aktach ziemskich żmudzkich, który w 1593 r. otrzymał od żony Polonii Stanisławowny Lisojt [w tekście Pisojt] „otczyznę” w Lisojtiach we włości telszewskiej, koło rzek
Wenty i Wiszety.
W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, z jednym podda
nym. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
Źródła:
bravicius.

ODVCA, vyp. 3, s. 65—178; Revizija puść 1559 g , s. 45. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 452: Dam-

DĄBROWSKI (DOMBROWSKI)
H. ABDANK, BARAN, DĄBROWA, DOŁĘGA, DROGOSŁAW
P opis 1 6 2 1 roku

Dąbrowski [w tekście: Debrowski] Jan у bratem po kozacku koń 1 w pow. krosłdm
Dąbrowski Malcher ąa ojca swego po kozacku koń 1 wpow. berżańskim. Na uczestników protestował
T aryf a 16 6 7 roku

Dąbrowski Jan na miejscu Stanisława Dąbrowskiego z Ryngowian dym 1 szlachecki wpow. berjanskim
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Dąbrowski Kr^ys^lof Pawłowicz na miejscu Pawła Dąbrowskiego rodzica swego z Towdów poĄd] miski dym
1 wpow. telsyewskim
Dąbrowski Matiasz Flońanondcz na miejscu Fbńana Dąbrowskiego rodzica swego z ProguIbiów poddański
dym 1 wpow. telszęwskim
Dombrowski Adam [na miejscu] Ambroje[ go] Połnosa z Wegierów dym 1 szlachecki w pow. Wielkich
Dyn-'ian
T aryf a 16 9 0 roku

Dąbrowski Kazimierz yRubejapdow wpow. wiesywiańskim i zprgykupli od Michała Węckiewicyi dym szla
checki 1
Dąbrowski Maran z Towdów w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
Dąbrowski Matynus [w Kop. 8: Marcin] zTowmian ProguIbiów wpow. telszęwskim [dym\poddański 1
Dąbrowski [w Kop. 1 zupełnie inne nazwisko: Dowborowicz z Dowbor] Matiasp na miejscu ojca
ZDębrów wpow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
Dombrowski [w Kop. 6: Dąbrowski] Adam £ okolicy Węgierów wpow. W Dymian dym szlachecki 1
Dombrowski Jan, na miejscu którego został spisany Jan Srebeyko z Pyngowian w pow. bezpańskim dym szla
checki 1
Dombrowski [w Kop.ll: Dąbrowski] Michał zGosytyn zGiln-iczw pow. berżąńskim dym szlachecki 1
Można przyjąć, że był to ród polskiego pochodzenia. Za pewnik przyjęli to badacze li
tewscy [LPŻ], co potwierdzają dane źródłowe. Jednak zupełnie możliwe, że niektóre
rodziny o tym nazwisku nie są polskiego pochodzenia. Chodzi o Dybarewiczów (Dybarowiczów) herbu Dołęga o niejasnym pochodzeniu, którzy przyjęli nazwisko Dąbrow
skich, o czym niżej. Ci ostatni może mają związek z nazwiskiem litewskim Dyburis, Duburas [LPŻ],
Na Żmudzi pojawili się w XVI w., o czym wzmiankowano w aktach ziemskich
żmudzkich. W 1588 r. Wojtiech Jakubowicz Dombrowski w testamencie zapisał żonie
Jagnieszkie Pietrownie majątek ruchomy, a bratu majętność Malaja Dombrowa w pow.
łęczyckim. W 1. połowie XV w. w tym pow. były trzy Dąbrówki: koło Dalikowa, na po
łudnie od Łęczycy; koło Zgierza, bardziej na wschód od wyżej wymienionej (obecnie
Dąbrówka Wielka) i koło Borysławie, tj. na północny zachód od Łęczycy, niedaleko
Błaszek [Nowak].
W 1590 r. wzmiankowano o Janie Jackowiczu Dumbrowskim i jego żonie Katrinie.
W 1593 r. Jan Sebestianowicz Dombrowski z żoną Anną Hryhorowną Szyliańską sprzedał 6,5 włók majętności Sielany [Szylany] we włości dyrwiańskiej, nad Wentą.
Tenże w 1596 r. zobowiązał się wydać 20 kop groszy swojej siostrze Kristinie Jurewnie
w razie jej wyjścia za mąż, zabezpieczonych na wspomnianych dobrach. Jego matką była
Barbara Wołodkowna Sebestianowa Dombrowska, która w 1596 r. zapisała mu trzeciznę z tych dóbr. W 1599 r. obaj bracia Jan i Kazimir sprzedali służbę ludzi Dirbutyszki
w Kurmiajtiach we włości dyrwiańskiej.
W 1595 r. Kazimir Sebestianowicz Dombrowski podarował żonie Hannie Stanisławownie Wosztokownie część majętności Sielan [Szylan] we włości W Dyrwian. Z kolei
jego teściowa darowała mu części dwóch majątków: Ringowian we włości berżańskiej
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i Niewiażników w pow. upickim w województwie trockim. Tenże w 1599 r. otrzymał od
teściowej grunty w uroczysku Kubieli w Bobkach we włości berżańskiej.
W sumie Dąbrowscy mieszkali na Żmudzi przed 1588 r. Nie wiadomo, czy wszyscy
wymienieni byli ze sobą spokrewnieni. W każdym razie Wojciech Dąbrowski pochodził
z Małej Dąbrowy w pow. łęczyckim. Synowie Sebastiana: Jan i Kazimierz posiadali do
bra Szylany, czynili też drobne nabytki we włościach berżańskiej i dyrwiańskiej, a więc
w północnej Żmudzi. Sądząc po imionach, pochodzili chyba z Polski.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwie osoby: Jana w pow. kroskim, może toż
samego z Janem Sebastianowiczem Dąbrowskim, i Malchera w berżańskim.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano ośmiu Dąbrowskich, najpewniej część z nich
nie miała nic wspólnego ze Żmudzią. W zjeździe w Jaswojniach uczestniczyli Michał
i Jan, a w Kiejdanach, gdzie podpisali unię ze Szwecją, byli: Jan, Jerzy, Marcin, Stanisław
(2 osoby) i Mikołaj.
W taryfie 1667 r. odnotowano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. telszewskim (2) oraz pojedynczo w berżańskim (Ryngowiany mieli od końca XVI w.) i Wielkich
Dyrwian. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 7 rodzin: najwięcej mieszkało w pow. telszewskim (3), potem berżańskim (2), wieszwiańskim i W Dyrwian (po 1). Wszystkie leżały
w północno zachodniej Żmudzi i w tych powiatach byli notowani od końca XVI w.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana. W 1667 r. połowa szlachciców (2) nie
miała poddanych, a pozostali mieli po jednym. W 1690 r. tylko jeden z nich miał jedne
go poddanego, większość ich nie miała.
W XIX w. wylegitymowano wiele rodzin Dąbrowskich w guberni kowieńskiej her
bu: Abdank, Dąbrowa, Dołęga, Drogosław, Jastrzębiec, Junosza i Zagłoba. Wymienieni
z herbem Dąbrowa mieszkali na Żmudzi.
Pierwszy wywód Dąbrowskich, bez herbu [Dąbrowa], pochodzi z 1799 r. Przod
kiem rodziny był Stanisław (pokolenie I), mający syna Józefa (II) i wnuka Jerzego (III).
Dopiero o tym ostatnim można było powiedzieć coś konkretnego. W 1724 r. Jerzy Dą
browski wszedł w posiadanie dóbr Podaliszki na podstawie testamentu swego ojca, któ
ry spisał w 1770 r. Wspomniane dobra Podaliszki to chyba przekręcona nazwa. W każ
dym razie nie notowano Dąbrowskich w takich dobrach w XVII w. Wzmiankowany
wyżej Jerzy Dąbrowski spłodził trzech synów (IV): Antoniego Józefa, Felicjana i Mate
usza, bezpotomnego [wg LVIA, zob. jednak RGIA], Zapoczątkowali oni dwie linie tej
rodziny. Założycielem pierwszej, starszej linii byl Antoni Józef, który zostawił po so
bie syna Juliana Hieronima (ur. 1778; V) i trzech wnuków (VI): Bonawenturę (ur. 1812),
bezpotomnego, Teodora Hieronima (ur. 1816) i Franciszka Antoniego (ur. 1818), tak
że bezpotomnego. Wspomniany Teodor Hieronim kontynuował linię tej rodziny jako
ojciec pięciu synów (VII): Juliana (ur. 1840) z dwoma synami (VIII): Konstantym
(ur. 1876) i Stanisławem (ur. 1877) oraz Dominika (ur. 1850), Franciszka (ur. 1852), Fe
liksa (ur. 1856) i Józefa (ur. 1863).
Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Felicjan z pokolenia IV, który spłodził
dwóch [RGIA: trzech] synów (V): Józefa Jakuba (ur. 1787) z czterema synami (VI):
Kazimierzem Józefem (ur. 1809), Antonim (ur. 1810), Wincentym (ur. 1817), bezpo
tomnym i Józefem (ur. 1824) oraz Stanisława (ur. 1794) z synem Józefem Gabrielem
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(ur. 1818; VI). Wspomniany Kazimierz Józef miał syna Donata (ur. 1857; VII); jego
brat Antoni — syna Jana (ur. 1838; VII); a ostatni z braci, Józef, wydał na świat sze
ściu synów (VII): Sylwestra (ur. 1855), Stanisława (ur. 1860), Piotra (ur. 1862), Michała
(ur. 1864), Kazimierza (ur. 1867) i Antoniego (ur. 1872). Z kolei jego kuzyn Józef Ga
briel miał dwóch synów (VII): Justyna [ros. Ustin] (ur. 1846) i Juliana (ur. 1848) LVIA,
F 391-7-1788 k. 84].
W szczegółach inaczej wyglądał ten wywód w świetle danych z RGIA [F 1343—
20-2879]. Po pierwsze, ostatni z braci, Mateusz (IV), miał dwóch synów (V): Elizeusza
i Dominika Jana. Z nich pierwszy dał światu trzech synów (VI): Wincentego Kazimie
rza, Józefa Franciszka ijan a Augustyna, a drugi (Dominik Jan) — jednego syna Zenona
Leona (VI). Po drugie, Felicjan (IV) spłodził trzech, a nie dwóch synów. Tym ostatnim
był Dominik (V) z synem Stanisławem (VI).
Kolejny wywód tej rodziny herbu Dołęga pochodzi z 1800 r. Za przodka został
uznany Piotr Dąbrowski (pokolenie I), któremu (i synowi Kazimierzowi) żona Jadwi
ga z Niewiardowskich zapisała testamentowo w 1660 r. połowę majętności Rubeżajcie
[w pow. wieszwiańskim]. Wspomniany Kazimierz „z Dybarewiczew Dąbrowski” (II)
spisał testament w 1728 r., zapisując swe dobra dwóm synom (III): Franciszkowi i Mi
chałowi. Z nich linię rodziny kontynuował Michał, który spłodził dwóch synów (III):
Jana i Franciszka. Wspomniany Jan miał czterech synów (IV): Jana Pawła, Franciszka,
Dominika i Wincentego. Z nich potomstwo miał tylko pierwszy i ostatni. Pierwszy, czy
li Jan Paweł, dał światu czterech synów (V): Franciszka; Jana Mateusza, ojca trzech sy
nów (VI): Kazimierza Dionizego, Franciszka Ambrożego i Aleksandra Piotra; Jerzego
Dawida, ojca dwóch synów (VI): Antoniego Stanisława i Piotra Jerzego; oraz Józefa,
ojca trzech synów (VI): Jana Józefa, Ferdynanda Ignacego i Ignacego.
Ostatni, czwarty z synówjana, Wincenty (IV), miał synajózefa (V) [RGIA, F 1343—
20-2881].
Jest inny, podobny z początku wywód tej rodziny. Zawiera on dane o potomstwie
Franciszka (III), którego nie uwzględniono w powyższym wywodzie. Wspomniany
Franciszek spłodził dwóch synów (IV): Jana i Kazimierza. Z nich Jan miał dwóch sy
nów (V): Izydora i Edwarda, a Kazimierz również dwóch (V): Aleksandra i Damazego. Z wymienionych Edward mógł pochwalić się trzema synami (VI): Fortunatem, Ja
nem i Ignacym; Aleksander — Janem, a Damazy — Bartłomiejem i Janem Florianem.
Z nich potomstwo mieli w pokoleniu VII: Jan, ojciec trzech synów: Bonifacego, Feliksa
i Wincentego oraz Jan Florian, ojciec także trzech synów: Kazimierza, Dominika Pawła
i Franciszka Bonifacego [RGIA, F 1343-20-2818]. W powyższych wywodach znajduje
potwierdzenie, że Kazimierz Dąbrowski posiadał w 1690 r. dobra Rubeżajcie.
Kolejny wywód Dąbrowskich herbu Dąbrowa pochodzi z 1804 r. Przodkiem ro
dziny został uznany Kazimierz Stanisławowicz Dąbrowski (pokolenie I i II), który
w 1707 r. kupił dobra Anajcie w pow. berżańskim. Prawdopodobnie był synem Stani
sława Dąbrowskiego, który w taryfie 1690 r. posiadał Rubeżajcie w pow. wieszwiańskim.
Miał on czterech synów, ale w wywodzie wymieniono tylko dwóch, pewnie pozostali nie
mieli potomstwa. Synami tymi byli (III): Jerzy i Mateusz, założyciele dwóch linii rodzi
ny. Pierwszą, starszą linię prowadził Jerzy, który spłodził trzech synów (IV): Antoniego,
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Bartłomieja i Michała. Z nich Bartłomiej spłodził Bartłomieja, a Michał — Kazimie
rza (V). Wspomniany Bartłomiej (V) zostawił po sobie czterech synów (VI): Domini
ka, Antoniego, Mateusza i Franciszka. Synowie ci mieli następujące potomstwo (VII):
Dominik spłodził Józefa, bezpotomnego; Mateusz miał aż sześciu synów: Wincentego,
Józefa, Antoniego, Tadeusza, Apolinarego Donata i Onufrego Jana; zaś Franciszek miał
dwóch synów: Ryszarda Wincentego i Ignacego.
Ostatnie, VIII pokolenie reprezentowali: czterej synowie Józefa: Hipolit Bartło
miej, Stanisław Aleksy, Maciej Mateusz i Hieronim Franciszek; syn Tadeusza — Ferdy
nand Feliks i siedmiu synów Onufrego Jana: Wiktor, Kajetan, Stanisław, Jan, Adam Ma
rek, Donat Wilhelm i Onufry.
Teraz można wrócić do Kazimierza z pokolenia V Spłodził on trzech synów (VI):
Joachima, Bonawenturę i Kazimierza Jana. Z nich potomstwo miał tylko Kazimierz Jan,
ojciec czterech synów (VII): Wiktora Mikołaja, Fekunda [sic, może chodzi o Ferdynan
da], Antoniego Romualda i Juliana Leona.
Drugą, młodzą linię prowadził Mateusz (III), który zostawił po sobie dwóch sy
nów (IV): Stefana i Antoniego. Z nich ten pierwszy spłodził jednego syna Marcina (V)
[RGIA, F 1343-20-2875]. Do tej rodziny dołączono później: czterech synów Apolina
rego Donata (VII): Władysława, Apolinarego Antoniego, Edwarda i Józefa w 1861 r.;
Stanisława, syna Stanisława Aleksego (VIII), w tymże roku i czterech synów Edwarda
(zob. wyżej): Adama, Piotra, Apolinarego i Stefana w 1891 r.
Z 1811 r. pochodzi następny wywód Dąbrowskich [Donbrowski] herbu Dąbrowa.
Za protoplastę rodziny uchodzi Jakub Marcinowicz Dąbrowski, który w 1728 r. sprze
dał dobra Dziuginiany w pow. telszewskim Jakubowi Nagurskiemu [RGIA, F 1343—
20—3002]. W tej samej jednostce archiwalnej jest inny, lepszy wywód. Obejmuje on dwa
nowe pokolenia rodziny, przesuwając jej przodka do Samuela Dąbrowskiego (pokole
nie I), który w 1681 r. nabył dobra Podubisie w pow. rosieńskim. Miał on syna Marcjana
Józefa (II) i wnuka Jakuba Marcjana [nie Marcinowicza; III], który rzekomo był przod
kiem tej rodziny. Następne pokolenie (IV) obejmuje pięciu synów Jakuba: Jakuba, Jana,
Andrzeja, Dominika i Adama, bezpotomnego. Z nich Jakub spłodził syna Adama (V);
Jan — trzech synów (V): Mateusza, Ludwika i Wincentego; Andrzej — Ludwika (V),
a Dominik — Antoniego i Kazimierza (V).
W następnym VI pokoleniu było: dwóch synów Adama: Dominik Izydor i Kon
stanty Wincenty; pięciu synów Mateusza: Kajetan, Wincenty, Mateusz, Adam i Wik
tor; syn Ludwika Rajmund; czterech synów Wincentego: Stanisław, Medard, Władysław
Alojzy i Klemens; dwóch synów Ludwika: Kazimierz i Benedykt oraz czterech synów
Antoniego: Adam Mikołaj, Stanisław Jakub, Kazimierz i Feliks.
Ostatnie, VII pokolenie reprezentowali synowie Kajetana: Jozafat Michał oraz bliź
niacy Antoni i Franciszek [RGIA, F 1343—20—3002].
Kolejna rodzina Dąbrowskich herbu Drogosław pochodziła z Dąbrowy w woje
wództwie poznańskim. Dziad wywodzącego się w 1817 r., Michał (II) syn Grzegorza
(pokolenie I), „dla zabicia w pojedynku obywatela polskiego Kazimierza Grońskiego,
szukając dla siebie bezpieczeństwa przed zemstą onego familii, opuścił własne siedlisko
[...] i uszedł do Księstwa Żmudzkiego w roku 1744”. Tam ożenił się ze ŻmudzinkąHalDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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szką Giecewiczówną, która powiła mu czterech synów (III): Kaspra, Jakuba, Mateusza
i Tadeusza, „ojca wywodzącego się” w 1817 r. Z nich potomstwo miał tylko Tadeusz
[o pozostałych nic nie wiadomo]. Ożenił się z Konstancją Narkiewiczówną. Miał dobra
„prawem zastawnym”: Milwidy w pow. wilkiskim i Podaugupie czyli Burnejki w ejragolskim. Mieszkał w tej ostatniej miejscowości. Spłodził syna Jakuba (IV), który ożenił się
z Butkiewiczówną i miał dwóch synów (V): Stefana i Jana, z którymi wywiódł swoje po
chodzenie w 1817 r. [Ciechanowicz],
Następny wywód Dąbrowskich herbu Dołęga ma datę 1819 r. Jego protoplastą zo
stał uznany Antoni Wladysławowicz Dąbrowski (pokolenie I i II), cześnik powiatu szawelskiego i dziedzic majętności Wasiliszki w pow. szawelskim. Dobra te przejął jego syn,
pradziad wywodzącego się, czyli Tomasz Antoniewicz Dąbrowski (III) [ testament spi
sał w 1741 r.]. Miał on syna Piotra (IV), o czym wspomniano w dokumencie z 1754 r.
Piotr zostawił po sobie dwóch synów (V): Marcina i Wincentego, którym ojciec za
pisał wspomniane Wasiliszki w 1750 r. Z nich Marcin wydał na świat Jana Godfryda (ur. 1782; VI), ojca dwóch synów (VII): Piotra Jana (ur. 1810) i Ferdynanda Juliana
(ur. 1813). Wywiedli oni swoje pochodzenie w 1819 r. Ciekawe, że przed 1759 r. mieli
się oni nazywać Dybarowicz lub Dybarowski [Ciechanowicz]. Jeśli nie jest to błąd, co
najbardziej prawdopodobne, to mielibyśmy do czynienia z polonizacją nazwiska i rodu.
Tinia genealogiczna tej rodziny jest następująca, poczynając od Antoniego (poko
lenie I). Miał on syna Tomasza (II), wnuka Piotra (III), prawnuka Marcina (IV), praprawnuka Jana Gotfryda (V) i pięciu prapraprawnuków (VI): Piotra Jana, Ferdynanda
Juliana, Ryszarda Wilhelma Ferdynanda, Henryka Franciszka Ksawerego i Jana Fryde
ryka Rafała. Z nich wiadomo jeszcze, że potomstwo miał Piotr Jan, ojciec Bonawentury
Jana (VII) [LVIA, F 391-7-1788; RGIA, F 1343-20-2872].
Komentarza w tym wywodzie wymaga tytuł cześnika szawelskiego z 1. połowy
XVIII w. Jest to niemożliwe, bo tytulatura ta pochodzi z samego końca XVIII w. (1794).
Należy dodać, że w taryfach XVII w. nie notowano Dąbrowskich w Wasiliszkach, pew
nie osiedlili się tam w XVIII w.
Jeszcze inny wywód wspomina Dąbrowskich herbu Baran z 1819 r. Przodkiem ro
dziny został uznany Krzysztof (pokolenie I), który w 1613 r, sprzedał nieokreślone do
bra w pow. rosieńskim Pawiowi i Zuzannie Mackiewiczom. Krzysztof miał syna Ga
briela (II) i trzech wnuków (III): Fabiana, Wawrzyńca i Jakuba. Z nich Fabian spłodził
syna Wincentego (IV), pewnie bezpotomnego; Wawrzyniec — Józefa Wawrzyńca (IV)
i Michała; Jakub — Mateusza Wincentego (IV), pewnie też bezpotomnego. Tinię ro
dziny kontynuowali więc synowie Wawrzyńca. Pierwszy Józef Wawrzyniec dal światu
trzech synów (V): Jana Ignacego z pięcioma synami (VI): Ambrożym Dionizym, Ro
mualdem Janem, Janem, Walerianem Tucjanem i Józefem; Antoniego z dwoma syna
mi (VI): Józefem i Kazimierzem Antonim; oraz Mateusza.
Z kolei drugi syn Wawrzyńca, Michał (IV), miał trzech synów (V): Mateusza, Józe
fa i Tomasza. W 1853 r. do tej rodziny dopisano jeszcze dwie osoby: Franciszka, syna
Józefa (syn Jana Ignacego) i Antoniego, syna Józefa (syn Antoniego), a w 1893: An
toniego, Józefa i Aleksandra, synów Kazimierza Antoniego (syn Antoniego) [RGIA,
F 1343-20-2870].
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Inny wywód z 1819 r. uznawał, że przodkiem Dąbrowskich herbu Abdank był Ste
fan (pokolenie I), który miał syna Józefa (II), strażnika oszmiańskiego, dziedzica Grycajtiszek Powajgowa [w pow. korklańskim], nabytych od Macieja Gabrielowicza Dą
browskiego [syna Jana], chorążego żmudzkiego w 1787 r. [Dobra te wcześniej należały
do Giełguda]. Według Bonieckiego, wspomniany Józef (1758-1801, data testamentu)
był synem Gabriela. W każdym razie był żonaty dwukrotnie: z Marianną Butler i Joanną
Juchnowską, z pierwszej miał dwóch synów (III): Józefa i Kazimierza, którzy wzięli od
ojca w zastaw dobra w powiatach kowieńskim i szawelskim, a według jego testamentu
otrzymali dobra Szapkajcie. Obaj Józefowicze mieli potomstwo. Józef ożenił sie z Zofią
Iwanowską, z którą spłodził czterech synów (IV): [Stanisława Konstantego (ur. 1808),
Michała Macieja (ur. 1810), Kaliksta Klemensa (ur. 1812) i Karola Tomasza (ur. 1814).
Wszyscy urodzili się w Mołowianach], Z kolei Kazimierz (III) ożenił sie z Joanną Granicką, z którą miał dwóch synów (IV): [Władysława Tadeusza (ur. 1815) i Wiktora Ber
narda (ur. 1818). Wylegitymowali się ze szlachectwa w 1819 r.] [Ciechanowicz; Boniecki,
jego uzupełnienia w nawiasie kwadratowym].
W 1840 r. wywiedli się Dąbrowscy herbu Dołęga. Najstarszy dokument do
tyczył testamentu z 1660 r., kiedy Jadwiga Dąbrowska zapisała połowę majętno
ści Rubażajcie [nie Rubeżajcie] swojemu mężowi Piotrowi i synowi Kazimierzowi.
W 1710 r. wspomniany syn Kazimierz sprzedał połowę dóbr Pietraszajcie w sądzie
ziemskim kowieńskim. W testamencie z 1728 r. tenże zapisał Rubeżajcie swoim sy
nom. Z nich Franciszek w swoim testamencie z 1759 r. zapisał te dobra starszemu
synowi Janowi, a młodszy Kazimierz miał dostać uposażenie pieniężne. Dobra te zo
stały sprzedane w 1791 r.
Genealogia tej rodziny zaczęła się od Piotra Dąbrowskiego (pokolenie I), ojca Ka
zimierza (II) oraz dziada (III) Franciszka i Michała, bezpotomnego. Linię prowadził
więc Franciszek, ojciec dwóch synów (IV): Jana i Kazimierza, którzy zapoczątkowali
dwie linie tej rodziny. W pierwszej, starszej Jan wydał na świat dwóch synów (V): Izy
dora, bezpotomnego i Edwarda. Ten ostatni ojcował trzem synom (VI): Fortunatowi
(ur. 1800), Janowi (ur. 1809) i Ignacemu (ur. 1816). Żaden z nich nie miał potomstwa,
na nich wymarła ta linia.
Druga, młodsza linia łączy się z Kazimierzem (IV), który zostawił po sobie dwóch
synów (V): Aleksandra i Damazego. Z nich Aleksander powołał do życiajana (ur. 1799;
VI), ojca trzech synów (VII): Bonifacego (ur. 1831), Feliksa (ur. 1841) i Wincentego
(ur. 1850). Z kolei jego brata Damazy (V) doczekał się dwóch synów (VI): Bartłomieja
(ur. 1802), bezpotomnego i Jana Floriana (ur. 1816). Ten zostawił po sobie trzech sy
nów (VII): Kazimierza (ur. 1843), Dominika Pawła (ur. 1846) i Franciszka Bonifacego
(ur. 1848) [LVLA, F 391-8-2566].
Ź r ó d ł a : A kta cjacylon; T. 2, s. 401 (indeks); LVIA, F 391—7—1788, k. 63, 84 (skan 00167), F 391—8—2566,
k. 28 (skan 00057); ODVCA, vyp. 1, s. 137-168; vyp. 2, s. 3M1, 89-74; vyp. 3, s. 82-214, 124-22, 125-37;
vyp. 4, k. 9-66, 154- 119 i 120, 303-101; vyp. 5, к. 198-70; RGIA, F 1343-20-2818, 2870, 2872, 2879,
2881, 3002. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4, s. 137; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 312—313; LPŻ, T. 1, s. 451:
Dambrauskas; 489: Dyburis, 535: Duburas; T. Nowak, Własnośćziemska w zjemi łęczyckiej w czasach Władysła
wa Jagiełły, Łódź 2003 s. 594; Uruski, T. 3, s. 85, 89, 90 i 96.
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T aryfa 16 9 0 roku

Dąbski Stanisław z dóbrJKMci z Stylan Mumszpw i Moskwitel w pow. birmańskim pustkami będącej
Zmłynami, kantynami dymówpoddańskich 7. Za attestagą grodu ipitskiego
Rodzina jest polskiego pochodzenia z Lubrańca na Kujawach. Nazwisko pochodzi od
wsi Dąbie w pow. brzesko-kujawskim, którą nabyli przedstawiciele tego rodu w 1444 r.
Jeden z nich, Krzysztof Dąbski, przeniósł się na Litwę ok. 1586 r. i osiadł w pow. upickim. Tu ożenił sie z Reginą Lewon [Uruski].
Z rodziny tej pochodzi zanotowany w taryfie z 1690 r. Stanislaw z Lubrańca Dąb
ski (Dąmbski, Dembski, zm. ok. 1713). Byl stolnikiem rzeczyckim w 1682 r., pisarzem
grodzkim upickim w latach 1693—1710 i stolnikiem upickim w 1710—1713. Był regimentarzem wojska litewskiego. Miał dobra w woj.: nowogródzkim, trockim, wileńskim i na
Żmudzi. Ożenił się trzykrotnie: pierwsza żona jest nieznana, drugą była przed 1693 r.
Anna Ordzianka, podstolanka pińska, trzecią przed 1710 r. Helena Sadowska. Jedna
z córek z tego małżeństwa, Konstancja, wyszła za mąż za Krzysztofa Dąbskiego (1686—
1746), pisarza ziemskiego upickiego, posła na sejm i sędziego Trybunału Głównego.
Ź r ó d ł a : Taryfa woj. nowogródzkiego, s. 179; Taryfa woj. trockiego, s. 185; Taryfa woj. wdeńskiego,
s. 99, 152; Urzędnicy: woj. trockie, s. 488 nr 3638, s. 531 nr 3973. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4, s. 157 n.;
LTruski, T. 16: Uy/pelnienia, cz. 4, s. 2.

D EGIEN (DEGENIOW ICZ)
T aryfa 16 6 7 roku

Degien Jan na miejscu Stanisława Knyjewicya pStulpin dym 1 szlachecki w pow. telspewskim
DegienowicpAndnyj na miejscu Wojciecha Degienia y; DegjeniówpoĄó\ański dym 1 w pow. telspewskim
Degienomcp Knysptof na miejscu Jana Degjenowicya y; Stulpin dym 1 szlachecki wpow. telsgewskim
Degienowicz Kapimieipjózęfonicz na miejscu którego zpstał spisany Adam Stanisławowicz Łukowicz Z Degieniów poddański dym 1 wpow. telspęwskm
T aryfa 1 6 9 0 roku

Degenżowżcz К гдуГ0/ ZDegieniów w pow. telsyęwskm [dym] sylacheck 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, ma charakter przezwiskowy i pocho
dzi od: Degimas, czyli „pogorzelisko” itp. lub Digis, czyli „bimbrownik” [LPŻ]. Zda
niem Z. Zinkeviciusa, nazwisko łączy się z czasownikiem degti, czyli „palić”, „zapa
lać”, „wypalać” itp.
Rodzina jest skądinąd nieznana. Niemniej jednak notowano ją w taryfach z XVII w.
W 1667 r. spisano 4 rodziny w pow. telszewskim: dwie nie miały, a pozostałe dwie mia
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ły po jednym poddanym. Znów w 1690 r. odnotowano tylko jedną rodzinę mieszkają
cą w Degieniach w pow. telszewskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna
i nieutytułowana.
Wspomniane Degienie to najpewniej gniazdo rodu. Chodzi o późniejszy folwark
Degienie i pobliską okolicę szlachecką Stulpiny na południowy wschód od Telsz [Trzywiorstówka]. Obecnie to najpewniej wieś Degaićiai, położona tuż przy Telszach, przy
drodze z tego miasta do Kurszan. Są jeszcze inne Degienie (wieś i dobra) na północ od
Gadonowa (na północ od Telsz), ale za pierwszą lokalizacją przemawia określenie oko
lica Stulpiny Degienie [Gloger]. Można dodać, że w taryfie 1690 r. wymieniono miej
scowość Poszwaygie Degieny, czyli późniejsze Poswojgie (lub Poswajgie) w parafii Telsze i gminie Gadonów, na północny wschód od Telsz. To właśnie Degaićiai leżą między
wspomnianymi wyżej miejscowościami: Stulpiny (lit. Stulpinai) leżą na południe odeń,
a Poswojgie (lit. Pasvaige) na północ.
Ź r ó d ł a : SG, T. 15, cz. 1, s. 398: Degienie. L i t e r a t u r a : Gloger, s. 289; LPŻ, T. 1, s. 478: Degenis,
Degimas Degis; Zinkevicius, s. 83: deg-, 280: Degas.

D EM BIŃ SKI (DĘBIŃSKI)
T aryfa 16 6 7 roku

Dębiński Jergy i Mikołaj Eynik na miejscu Jakuba Dębińskiego pMiłpomanpoĄĄański dym 1 w pow. widuklewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dembiński Jerpy pMiłpowian w pow. widuklewskim na miejscu Jakuba Dembińskiego dympoddański 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. Polskie pochodzenie nie podlega
dyskusji.
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich XVI w. W 1583 r. odnotowano Matieja [Wojtiechowicza] Dembińskiego, urzędnika w majętności Giedgowdyszki [w innym
miejscu Dedigoldiszki nad Niemnem, chodzi o Giełgudyszki na Zaniemeniu żmudzkim
we włości wielońskiej] i starosty „salceskiego” [chodzi o Sunzel, po polsku Sancel, po
lotewsku Suntażu, gdzie Maciej Dembiński byl starostą w latach 1577—1595]. W 1584 r.
z żoną Rainą Pawłowną Sapieżanką wojewodziną nowogródzką [właściwie wojewodzianką], sprzedał tę majętność Massalskiemu. W 1586 r. otrzymał przywilej od kró
la polskiego Stefana Batorego na dożywotnie posiadanie 5 siół we włości telszewskiej.
Chodzi o Macieja Dembińskiego herbu Rawicz (zm. 1606), który pochodził z wiel
kopolskiej linii rodu. Całę życie spędził na wojnach w Inflantach, już w 1566 r. byl
rotmistrzem jazdy. Lata służył u Jana Chodkiewicza, administratora Inflant, później
u Krzysztofa Radziwiłła Pioruna, hetmana polnego litewskiego. Na służbie byl do
1601 r., kiedy został wzięty do niewoli szwedzkiej i uwolniony w roku następnym. Peł
nił wysokie stanowiska wojskowe (w 1579 r. byl zastępcą hetmana litewskiego w Inflan
tach), odznaczył się w bitwach. Piastował urząd wojewody parnawskiego (od 1598 r.)
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DEMENTOWICZ (DEMONTOWICZ, DYAMENTOWICZ, DIAMENTOWICZ...)

i wendeńskiego (od 1602). Nic nie wiadomo, by był kalwinem (protestantem) jak twier
dzi R. Trimoniene. Za to na pewno on i jego bliscy służyli w wojsku litewskim i byli
„przyjaciółmi i konfidentami” wspomnianego Radziwiłła Pioruna [Augustyniak],
W XVII w. notowano Dembińskich w obu taryfach. W latach 1667 i 1690 spisano
tylko po jednej rodzinie w pow. widuklewskim, w Miłżowianach, posiadających po jed
nym dymie poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana, z wyjątkiem wymie
nionego wyżej Macieja Dembińskiego.
Ź r ó d ł a : Urzędnicy inflanccy, s. 206, nr 2236. L i t e r a t u r a : Augustyniak, W służbie, s. 333—334; Boniec
ki, T. 4, s. 232; LPŻ, T. 1, s. 482: Dembinskas; PSB, T. 5, s. 73: Dembiński Maciej; Trimoniene, Svetimsalit^
s. 511; Uruski, T. 3, s. 140.

DEM ENTO W ICZ (DEM ONTOW ICZ, DYAMENTOW ICZ,
D IAM EN TO W ICZ, DYJAMENTOW ICZ)
H. WĄŻ
P opis 16 2 1 roku

DyjameutoniczJeipy у //tAo/|nik:mii] na pod^tzókn] z ospcpepem koń 1 w pow. widuklewskim
T aryfa 16 90 roku

Dementowicp [w Kop. 1: Dyamentowicz] Hrehory zimienicpa Rewelskiego w pow. widuklewskim na miej
scu Kapimierpa Mickiewicza zAntryngiów dym 1poddański
Dyamentowicz Ambrojy Z Gapowicz w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny ma pochodzić najczęściej od ruskiego imienia Dementij, a na obsza
rach północnej Litwy to pewnie germanizm (niem. Diamant) [LPŻ]. Nie można jednak
wykluczyć innej genezy, od twierdzy Dyament (Dyjament), położonej koło Rygi w In
flantach i dobrze znanej z wojen polsko—litewsko—szwedzkich.
Na Żmudzi zanotowano ich w źródłach XVII—wiecznych. W popisie 1621 r. spisa
no jedną osobę w pow. widuklewskim. Znów w taryfie 1690 r. odnotowano tylko 2 ro
dziny w pow widuklewskim i wilkiskim: jedna miała jednego poddanego, druga żad
nego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Drobną godność komornika
żmudzkiego posiadał Hrehory Demontowicz w 1680 r. [Ragan/t tesmai\.
Z 1673 r. pochodzi testament Stanisława Janowicza Demontowicza, posiadające
go majętność Użumedzie w pow widuklewskim. Chciał być pochowany „w mogiłach
popelskich, gdzie rodzice moje leżą”. Pewnie chodzi o bliżej niezlokalizowane Popełki.
Prawdopodobnie nie miał żony i dzieci, a wszystko zapisał swej siostrze [chyba jednak
nie rodzonej] Zuzannie Marcinównie Demontowicz, bywszej Stanisławowej Kirykowej,
a teraźniejszej Stanisławowej Boguszowej [VUB].
Zachował się wywód pochodzenia szlacheckiego Demontowiczów herbu Wąż
z 1836 r. Przodkiem rodziny został uznany Grzegorz z Pełka [zapewne powinno być:
Petka] Bortka Demontowicz (pokolenie I), właściciel dóbr Numgole i Kowle [raczej Re
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wie w pow. widuklewskim]. Spłodził on czterech synów: Łukasza, Andrzeja, rotmistrza
JKMci, Piotra i Macieja. Na tej informacji urwano ten wywód [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Kojałowicż, Nomenclator, s. 132; Ragami teismai, s. 303; VUB, F 7—ŻP 25, k. 596—597. L i t e r a 
t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 318 (początek genealogii); LPŻ, T. 1, s. 495: Dijamentas, 483: Dementas;
Uruski, T. 3, s. 147 (Demontowicz).

D EN H O FF (DENHOF)
H. WŁASNEGO
T aryf a 16 6 7 roku

Dehnhof Giehard podstoli IEXL, starosta telsyowski z majętnośń swej nieczystej Sywekszpie napytanej
w Księstwie Żmudpkim z miasteczka Spwekszny i £ włośa[an] rópiych [w] wsiach mieszkających, £ karcpną
1 i młynem 1 ogółem poddańskich dymów 571 w pow. pojursłdm. Tenpe Ze starostwa swego telspwskiego i pe
cpterech wsi nazwanych Usppeśa, Oksyeci, Wienian i Kuklów za rok 1666, skończony w roku 1667 w[iesią|
ca 20 Juły [zł] 183. 21.1 [Królewszczyzny 1667 r.]
T aryf a 1 6 9 0 roku

Denhof Heniest oddał w arendę Abramowi Wierzbickiemu majętność Szyrekspńe wpow. pojursłdm zmłynami, z^tirc-zyiiąwjezną, z^iasteczkiem, zpoĄĄanemi dymówpoddańskich 270
Rodzina jest pochodzenia niemieckiego z Westfalii, z miejscowości Dunehue nad rzeką
Ruhrą. Na początku XIV byli już w Inflantach, gdzie założyli swoją rezydencję w Dunehof na południe od Rygi- Pierwszy związał się z Rzecząpospolitą Herman Denhof,
który osiadł w późniejszych Inflantach Polskich w połowie XVI w., zmarł po 1572 r.
W dalszych pokoleniach związali się z państwem polsko-litewskim, służąc zwłaszcza
wojskowo w licznych wojnach ze Szwedami i osiągając wysokie urzędy w Inflantach.
Na początku XVII w. Denhoffowie podzielili się na 3 linie. Nas interesuje trzecia
linia, wywodząca się od Gerarda (Gerharda), który miał syna Ernesta Magnusa (1581—
1632), wojewodę parnawskiego. Pozostawił po sobie trzech synów: Ernesta, Gerarda
i Fryderyka. Z nich Gerard (ok. 1632—1685) został wzmiankowany w taryfie 1667 r. Po
siadał wówczas dobra dziedziczne Szweksznie w pow. pojurskim, jedne z większych na
Żmudzi oraz starostwo telszewskie, również jedno z większych. Oprócz tego starostwa
posiadał jeszcze 4 wsie: Uszpeście, Okszeci, Wieniany i Kukle [nazwy są często prze
kręcone i obejmują wsie w różnych powiatach] z 18 dymami w pow. Wielkich Dyrwian.
Początkowo był dworzaninem króla polskiego Jana Kazimierza, dzięki któremu awan
sował na urzędy: chorążego nadwornego koronnego i cześnika litewskiego (1661) oraz
podstolego litewskiego (1666). Przez długie lata był związany z Bogusławem Radziwił
łem, namiestnikiem Prus Książęcych. Miał majątek Schweitzerhof koło Tylży. Miał tro
je dzieci: Marię Eleonorę, Magnusa Jana, generała w służbie holenderskiej i Bugusława
Ernesta (ok. 1665—1734). Ten ostatni byl dowódcą regimentu gwardii pieszej koronnej,
awansujac w wojsku polskim do generała—lejtnanta, potem został generałem artylerii
litewskiej (1710—1725), otrzymał Order Orla Białego. Prawdopodobnie jest tożsamy
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DENISOWICZ pONISEWICZ)

z Hernestem (Ernestem) Denhoffem z taryfy 1690 r. Ożenił się z Marianną Bielińską,
marszałkówną wielką koronną. Miał dwoje dzieci: Zofię Karolinę i Jana Ernesta, ofice
ra w służbie polskiej. Portrety Gerarda i Bogusława Ernesta Denhoffów zamieszczono
w katalogu nr 18 i 19 (s. 330 i 331), znajdują się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
[Wróblewska, Sokołowski].
W 1644 r. (zachował się inwentarz z tego roku) Kirszensztein sprzedał dobra Szweksznie w pow. pojurskim „Kotrynie Fonden”, czyli Katarzynie Fonden (tj. von Dohna),
wdowie po Erneście Magnusie Denhoffie. W 1664 r. dobra te przejął jej syn, czyli wspo
mniany Henryk, który przebywał w tym miasteczku tylko od czasu do czasu. Rządy „nie
mieckie” zostały określone jako surowe, czego przykładem były liczne spory sądowe
Denhoffa z miejscowym plebanem Władysławem Giedroyciem. Spory te dotyczyły pła
cenia dziesięciny, uiszczanej od dawna plebanowi szwekszniańskiemu przez właścicieli
dóbr Szweksznie, Berżany i Gintyliszki. Wynikało to z fundacji kościoła w tym miastecz
ku w 1509 r. przez Mikołaja Janowicza Kieżgajłę [CodexMednicensis, s. 173]. Po wielu la
tach pleban szwekszniański Walenty Karszten wszczął spór o dziesięcinę z właścicielami
tych dóbr, w tym Szwekszni. Sprawa zakończyła się w 1625 r., kiedy właściciel tych dóbr
został zobowiązany do płacenia 200 złotych polskich w zamian dziesięciny. Po dłuższym
czasie niepłacenia tego zobowiązania, w 1667 r. wrócił doń ówczesny pleban Władysław
Giedroyć, odnosząc sukces w tej sprawie [LYIA, F 1671 4 155; F 1276—1—851: obszer
nie o tym sporze]. W XVIII w. w bliżej nieznanym okresie dobra te kupili Ogińscy, z któ
rych Michał Kazimierz, wojewoda wileński, sprzedał Platerom w 1766 r. \Sveksna\.
Wiadomo jeszcze o Janie Fryderyku Denhoffie, wojewodzicu parnawskim [tj. synu
wspomnianego wyżej Ernesta Magnusa], który był ciwunem berżańskim w latach 1644—
1645. Jego żoną była Elżbieta von Buelow (Bielaw, Bilafówna)
Ź r ó d ł a : Królewszczyzny 1667 r.; LVIA, F 1671—4—455; F 1276—1—851 (Szweks2nie); Urzędnicy
żmudzcy, nr 168. L i t e r a t u r a : H—
J. Bömelburg, M fldpy Inflantami, Prusami i Rzeczpospolitą. Kańera rodu
Denhoffów (1580-1650), w: Prusy i Inflanty mądpy średniowieczem a nowopytnością. Państwo—społecymstwo-kultura,
Toruń 2003 s. 125—138 (tablica geneal.); Boniecki, T. 4, s. 254; PSB, T. 5, s. 108—110: Denhoff Gerard, Bo
gusław Ernest, z błędami; Sveksna, s. 91—99; К Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodyjny Doenhoffów
w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński”, Nr 16: 1989 s. 293—360 (tablica geneal.); Żychliński, T. 15,
s. 32-44, zwłaszcza 41 („zawiera wiele istotnych pomyłek”, zob. Wróblewska, Sokołowski, s. 293, przyp. 1).

D EN ISO W ICZ (DONISEW ICZ)
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Denisowiez Stanislaw, na którego miejscu postał spisany Mikołaj Morę p Ławkowa poddański dym 1 w pow.
spawdowskim
T a r y f a

1690

r o k u

Donisewicp Salomon pDowgfin w pow. kroskim [dym] poddański 1
Za połączeniem nazwisk Denisowicz i Donisewicz przemawia podobne brzmienie,
możliwość błędnego odczytania nazwiska Donisewicz [„o” zamiast „e”], błędny zapis
tego nazwiska w taryfie oraz brak nazwiska Donisewicz w polskich herbarzach.
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Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Denis, czyli wschodniosłowiańskiej
formy imienia greckiego Dionysios (polski Dionizy) [LPŻ].
Na Żmudzi pojawił się Adam Denisowicz w 1569 r\, kiedy był urzędnikiem „Tolkalidskim” Benedykta Juragi, sędziego dwornego i ciwuna korklańskiego. Chodzi o sioło
we włości twerskiej, nad rzeką Ajstrą, dzisiejsze Taukolydźiai na południe od Twerów.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. jako pojedyncze rodziny: w 1667 r. mieszka
ła w pow. szawdowskim, w 1690 — w kroskim. Mieli tylko po jednym poddanym. Była
to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1845 r. Denisewicze (Denisowicze) herbu Denis wywiedli swoje pochodzenie
szlacheckie w guberni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : O D V CA , vyp. 3, s. 96—9. L i t e r a t u r a : LPŻ , T. 1, s. 484: D em sevicius; T icho n iu k, s. 80;
U ruski, T. 3, s. 153.

D ERBUT
H. KORCZAK, LUBICZ
T aryfa 16 67 roku

Derbut Ambroży у Derbutów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Derbut Daniel PiotromczzSdacian dym 1 szlachecki wpow. wieluńskim
Derbut Hrehory z Derbutów dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Derbut Krzysytof Janowicy zastawnymprawem mając od Tehofila [sic] Zygmontouiczą Szyikszty poĄA]ańskich dymów 2 w pow. wielońskim
Derbut Krzysztof DowkutowiczJerzy po Aleksandrze Sondomonowiczu i zastawnych gruntów od Krysztofa
Derbnta z Derbutów dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Derbut Marcin, na którego miejscu został spisany Eliasz Mielwid y; Derbut dymy 3 zągrodniczę w pow. ejra
golskim
Derbut Marek z^erbutów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Derbut Mikołaj zamienia Derbutów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Derbut Samuel Benedyktynowicz na którego miejscu został spisany Samuel Danidowicz Sutkiewicz ZDerbu
tów w pow. ejragolskim dym 1 szlachecki
Derbut Stanisław na miejscu Jana Kuśtyka z Derbut dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Derbut Symon na miejscu Daniela Derbuta z Derbutów dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
T aryf a 16 9 0 roku

Derbut Adam, na miejscu którego zpstał spisany Władysław Sondonowicz z Deków w pow. ejragolskim dym
szlachecki 1
Derbut Krzysytof na miejscu Theofila Szuksypy zBerż[w Kop. 1 błędnie: Kersy] w pow. wielońskim dym
poddański 1
Derbut Piotr zMacian wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Derbut Sondonowicz Simon z Deków wpow. ejragolskim dym szlachecki 1
Derbut Stanisław z Deków wpow. ejragolskim dym szlachecki 1
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DERBUT

Derbut Stanislaw z Derbutów wpow. ejragols/dm dympoddański 1
Derbut Wojaech ~Pemarowa Giyjeniów w pow. wiUdskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: dar—i but. Jego właści
wą formą jest Darbut(as). Pierwszy człon ma niejasne pochodzenie, może łączy się z li
tewskim daryti, czyli „robić”, „czynić” itp. Z kolei człon drugi jest powszechnie znany
w antroponimii litewskiej, zob. Butman.
Na Żmudzi pojawili sie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Pa
weł Urbanowicz Derbutowicz poskarżył sie na swojego „diadka” Wojtiecha Jurewi
cza Derbutowicza o brak „sprawiedliwosti”. Z dokumentu z następnego roku do
wiadujemy się, że chodziło o majętność Derbutojti we włości ejragolskiej. W 1585 r.
Filip Wojtiechowicz Jurewicz Derbut toczył spór o nieprawidłowy podział majęt
ności Giałowo we włości ejragolskiej. Spór ten był związany z tym, że wspomniany
Filip, zostawszy opiekunem Adama, Floriana i Jeronima Rustejkowiczów po śmier
ci ich [starszego] brata Mikołaja Ławrynowicza Rustejkowicza, zabrał sobie wspo
mnianą majętność Rustejkowiczów. W 1589 r. Paweł i Gryg Mikołajewicze Derbuty
oświadczyli o utracie pozwu w sprawie o część majętności Derbutowicze z Derbutojtiami: Matiejem Stanisławowiczem, Mikołajem Szym[kowiczem] oraz Janem i Walen
tym Wojtiechowiczami.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. widać wyraźny związek Derbutowiczów z dobrami Derbutojti (Derbutowicze) we włości ejragolskiej. Chodzi
o późniejsze Derbuty (lit. Darbutai) w pow. ejragolskim, leżące na północ od Plemborka, po drugiej stronie rzeki Dubissy pod Ugianami. Były one znane w XVI w. jako
pole i majętność (Derbutojte). Jeszcze w końcu XIX w. w tej okolicy szlacheckiej
mieszkali: Dobkiewicze (76 dziesięcin ziemi), Jurewicze (33) i Janczewscy (88) [SG].
Można ustalić następujący ciąg genealogiczny: 1. Derbut. 2. Juri. 3. Wojciech. 4. Filip,
Jan i Walenty.
Później notowano ich w taryfach XVII—wiecznych. W 1667 r. spisano 11 rodzin,
mieszkających głównie w pow. ejragolskim (9), a pozostali w pobliskim wielońskim (2).
Nadal mieszkali w Derbutach. Większość z nich nie miała poddanych (9 na 11), a po
zostali mieli 2 lu 3 dymy poddańskie. Znów w taryfie 1690 r. spisano 7 rodzin, miesz
kających głównie w pow. ejragolskim (4) i w sąsiednich: wielońskim (2) i wilkiskim (1).
Większość z nich nie posiadała poddanych, tylko dwaj mieli po jednym poddanym. Była
to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Derbutowie herbu Drya, Korczak i Lubicz wylegitymowali się ze szla
chectwa w guberni kowieńskiej.
Derbutowie herbu Lubicz mieli niewymienioną z nazwy majętność w pow. ejragol
skim, wywodząc swoje pochodzenie szlacheckie w 1799 r. [LVIA, F 391—5—109].
Z kolei Derbutowie z herbem Korczak wywiedli się w 1820 r. i mieli pochodzić od
Jana, syna Stanisława Derbuta (pokolenie I i II), który miał dobra Swile [w pow. ejra
golskim] w 1756 r. Tenże w testamencie z 1773 r. zapisał te dobra swoim synom (III):
Mateuszowi i Franciszkowi. Dobra te następnie sprzedali oni w 1778 r. Zapoczątkowa
li oni dwie linie tej rodziny. Pierwszą zaczął Mateusz jako ojciec Jerzego (ur. 1789; IV)
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i dziad czterech wnuków (V): Andrzeja Józefa [poprawiono na Jozafata] (ur. 1836), Izy
dora (ur. 1838), Jana (ur. 1840) i Franciszka Piotra (ur. 1843), bezpotomnego. Pierwszy
z nich wydał na świat sześciu synów (VI): Jana (ur. 1861), Feliksa (ur. 1865), Juliana Ma
cieja (ur. 1871), Stanisława (ur. 1875), Józefa (ur. 1877) i Władysława (ur. 1882) [ostatnie
cztery osoby zostały później dopisane]. Drugi z braci, Izydor (V), miał syna Jana An
toniego (ur. 1866; VI), a trzeci, czyli Jan, wydał na świat dwóch synów (VI): Franciszka
(ur. 1878) i Ignacego (ur. 1886).
Druga linia zaczęła się od Franciszka (III), ojca trzech synów (IV): Aleksandra
(ur. 1785), bezpotomnego, Jana Jerzego (ur. 1796) ijerzego (ur. 1799). Z nich Jan Jerzy
spłodził dwóch synów (V): Karola Tadeusza (ur. 1831) i Donata (ur. 1838), bezpotom
nych. Z kolei jego brat Jerzy miał syna Józefa (ur. 1840; V), bezpotomnego. Na nich
skończyła się ta linia rodziny [LVIA, F 391-7-1788].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-5-109, F 391-7-1788, k. 34 (skan 00069); ODVCA, vyp. 1, s. 126-371,170-322,
178—111 (w indeksie s. 173), 184—78; vyp. 2, s. 50—192; SG, T. 15, c 2 . 1, s. 403: Derbuty; Slovar, s. 93: Derbutojti. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 319; LPŻ, T. 1, s. 461: Darbutas, 485: Derbutas; Uruski, T. 3, s. 154.

DESZPOT ZENOWICZ ZOB. ZENOWICZ DESZPOT

DESZTORLOP ZOB. DYSTERLOFF

DEWINAKT (DEWINAK)
T a r y f a

16 67

r o k u

Den-inakt Marcin Walentinomc.%na którego miejscu postał spisany Salamon Kie/ps^Gierdic^óu’ dym 1 szla
checki №po№. konyemkim
Nazwisko rodziny jest niejasne, choć podobne są w antroponimii litewskiej [LPŻ]. Naj
pewniej nazwisko pochodzi od miejscowości Dewinoki [w XIX w. Dewinaki, obecnie
Devynakiai] we włości korszewskiej, notowanej w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
nad rzeką Szunią. Później była to okolica szlachecka. Chodzi o rejon na zachód od mia
steczka Botoki, gdzie płynęła Szunia, lewy dopływ Jury uchodzący na północ od Taurogów. Tu leży ta wieś, na skraju lasu Botockiego. Brak jest tego nazwiska w polskich
herbarzach.
O bojarach korszewskich Dewinakach wzmiankowano w rewizji włości korszew
skiej z 1562 r. Paweł, Mikołaj i Janusz Dewinaki mieli ziemie graniczące z siołem hospodarskim Ryngalie w rejonie rzeki Szuni i granicy botockiej, leżącej we włości widuklewskiej [AWAK],
Spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. korszewskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 25, s. 84—85; Slovar, s. 92: Devinoki. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 488: Devinduris i in.
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D EW IŃ SKI
T aryfa 16 9 0 roku

Dewiński Kayimiery у Dewiniaków w pow. korsyewskżm dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny to spolonizowana forma nazwiska litewskiego Dewinakt (lub podob
nego doń) przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Rodzina nie jest notowa
na w polskich herbarzach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korszewskim, bez podda
nych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
D IEM ETA
T aryfa 1 6 9 0 roku

Diemeta Adrian [w Kop. 1: Drymeta] na kifpli odAndryeja Kacyka yimienia Kretkompia dym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
Nazwisko rodziny jest nieznane, brak go w polskich herbarzach. Nie można wykluczyć,
że nazwisko to brzmiało inaczej, np. Dirmeta, Drymeta jak w Kop. 1 lub podobnie.
Wskazuje to na litewskie pochodzenie tej rodziny. Forma Dirmeta i podobne znane są
w antroponimii litewskiej.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1690 r. w pow. wilkiskim, bez podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Xinkevicius. s. 309: Dirmas.

DIRGINT ZOB. DYRGINT
DIJAKIEWICZ ZOB. DYAKIEWICZ
DŁUSKI
T aryfa 16 67 roku

Dłuskilny [sic] Hreho/y, ojcyym, na którego miejscu yostal spisany Stefan Soroka dymów ogrodniczych 6,
apoddańskich 4, ogółem wsyystkiego dymów 10 [w Chwałojniach] wpow. potumsyewskim
Nazwisko rodziny, aczkolwiek jego pisownia budzi wątpliwości, jest pochodzenia pol
skiego [LPŻ].
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. potumszewskim, z 10 dymami poddańskimi. Zatem była to szlachta majętna, ale nie utytułowana.
W 1863 r. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem Trzaska.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 506: Dluskis; Uruski, T. 3, s. 172.
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DOBKIEWICZ (DOPICIEWICZ)
H. GRYF, LELIWA, LIS, LUBICZ
P opis 16 2 1 roku

DobkieudczJózęf [imię dopisane nad przekreślonym Wojciechem] ^uc^est\pikami] napodjezdku koń
1 wpow. kroskim
Dobkiewicz Stanisław z uczestnikami] na podśjtzókn] koń 1 w pow. ndlkiskim
T a r y f a

16 6 7

r o k u

DobkienicpAbram zMadan dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
DobldendcpAdam Józefowicz zMadan Фт I szlachecki w pow. wielońskim
DobkieniczAdam na miejscu Symona Drowdni/y zDrowdni/ów dym szlachecki 1 w pow. ndlkiskim
DobkiewiczAdam z Giendl dym 1 szlachecki w pow. ndduklewskim
Dobkiewicz Daniel z kupli od Dawida i Stefana Bogdanowiczów i Jana Kilpina zJanowdowa dym 1 szlachec
ki w pow. korszęwskim
Dobkiewicz Jan na miejscu Jana Oborskiego i małżonki JM z Wdjgowa zastawny dym 1 szlachecki w pow.
kroskim
DobkiewiczJan zJadowgów dym szlachecki 1 wpow. ndlkiskim
DobkiewiczJerzy Janowicz na miejscu rodzica swego Jana Pawłowicza Dobkiewiczą z Wielkiego Gojjewa dym
szlachecki 1 w pow. ndlkiskim
DobkiewiczJerzy, na którego miejscu został spisany Tomasz Don-iat z TreppodĄański] dym 1 wpow. kroskim
Dobkiewicz Michaił [sic] Józefowicz na miejscu Józefa Dobkiewiczą [GB: pewnie ojca] z Dowkintławek
dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Dobkiewicz Piotr na miejscu Stanisława Dobkiewiczą z Tuszów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Dobkiewicz Samuel z Pojurpapoddański[e] dymy 2 wpow. pojurskim
Dobkiewicz Stanisław [na miejscu] Tymana Bogdanowicza z kupli nabytej od Jana Piotrowicza z Wojlobów
dym 1 szlachecki w pow. ndduklewskim
DobkiewiczWojciech Janowicz [na miejscu] Stanisława Adamowicza Stungura zPiekojniów dym 1 szlachec
ki w pow. ndduklewskim
Dobkiewicz Wojdech. Bardowski Mikołaj krajczy żinudzki na miejscu [...] Wojńecha Dobkiewiczą [•••]
a z kupionych ośm pustkijących dymów w regestrze i Jan Piotrowski z osobna po dymie szlacheckim własnych,
gdgie na ten czas na miejscu w cpym pomieniony pustkujący ośmiu szlachtyfolwa/Щ założony ma tedy na ten
dym 1 szlacheckifolwarku swego szlacheckiego] jednego dymu wpow. korklańskim
Dobkiewiczpwa Janowa Magdalena Juszkiewiczówna na miejscu Jana Dopkiewiczą [sic] małżonka zMadan
dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Dopkiewicz Adam na miejscu rodzica swego Piotra Dopkiewiczą Z Purndspęk dym 1 szlachecki w pow. ro
sieńskim
Dopkiendcz Bałtromiej na miejscu Ujikaszą Dopkiewiczą ojca swe\go] z Pobolów dym szlachecki 1 w pow.
ndlkiskim
Dopkiewicz Daniel Hrehorondcz na miejscu ojca swego Hrehorego Urbanowicza Dobkiendczą zJagucząn dym
1 szlachecki w pow. ejragolskim
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

452

DOBICIEWICZ (DOPKIEWICZ)

Dopkiewicz Daniel. Poszykki Stanisław Ławrynowicz z majętności swej ojczystej i zpipykupli od Jana
i Krzysztofa Ławrynowiczów Poselskich i Augustyna Sągayly po Michale Jucewiczp dymy 4, osobliwiejako
opiekunpotomstwa pozostałego na miejscu Jana Ławrynowicza i Krzysztofa Sczęsnowicza Ławrynowicza dymy
2, a [z] zastany od Daniela Dopkiewicza nazwanej Blinowczyzna Oniddyszki nafolwarku zostających dymów
5, ogółem dymów 11 wpow. korszęwskim
Dopkiewicz Hreho/y na miejscu Adama Syńata z Pernarowa dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
DopkiewiczJan Stanis/awowicz ZPurwiszęk Podubisia dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
DopkiewiczJan z Pos^st^ia dym 1 szlachecki w pow. kroskim
DopkiewiczJe/py na miejscu Adama Narkiendc^a] dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
DopkiewiczJózf na miejscu rodzica swego Jana Łomaszęwiczą Dopkiewicza Z Pobolów Wielkiego Gojżęwa
dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Dopkiewicz Krzysztof z Gokajciów Połuknia dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Dopkiewicz Krzysztof z Butlriszęk dym 1 szlachecki wpow. ejragolsldm
Dopkiewicz Ławryn z Dopkiewicz Połuknia dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Dopkiewicz Stanislaw z imienia swego z Dopkiewicz Zptzykupä od Mikołaja Dopkiewicza dym 1 szlachec
ki w pow. rosieńskim
Dopkiewicz Wojciech na miejscu Mikołaja Urbanowicza Z Pocztowa Ginejtów dym szlachecki 1 w pow. wil
kiskim
Dopkiewicz Wojciech z Roszzpw dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Dopkiewicz Zygmont, na którego miejscu zpstal spisany Maran Syiyatondcp i na miejscu Łukasza Woyciechowiczą z kupli od synajego z Piepol wpow. wilkiskim dym 1 szlachecki
Dopkiewicz Goyjewski Symon zJadowgów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Dopkiewicz Goyjpwski Symon na miejscu Adama Szęsyuła (?)jako possesorem [sic] dymów poddaństdch 6
ZŁapkos i z Dubiant i samych Biryuławek [dymów] 6 wpow. korszęwskim
Dopkdeniczpwa Knysztofowa Krystyna Girdwoyniówna na miejscu Krzysztofa Janondcpa Dopkiewicza mał
żonka swego z Dopkajciów dym 1poddański w pow. rosieńskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Dapkienicz [sic] Jan zNagiów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
DobkieniczAdam zPA)kuplą z okolicy Ponkojń [w Kop. 1: Penkoynie] wpow. ndduklewskim dym szla
checki 1
Dobkiendcz Andrzej na miejscu Batłomieja Dobkiewiczą z Poholów Wielkiego Gojżęwa w pow. ndlkiskim
dym szlachecki 1
DobkiendczAndrzęj ZDowkint ławki Popusyą wpow. kroskim na miejscu Szymkiewicza [dym] szlachecki 1
Dobkiendcz Hreory, na miejscu którego został spisany Gabriel Mackiewicz Z Gimzjemiów i przypadkowym
gnmtem wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
DobkiendczJau z Poszęszęma wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
DobłriendczJerzy z bracią swą zMaciau w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Dobkiendcz Krzysztof z Dobkiendczpw wpow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
DobkiendczMikołaj zDobkajciów Połuknia w pow. rosieńskim [dym\poddański 1
Dobkiendcz Samuel z Pojurpa wpow. pojorskim poddańskich dymów 2
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Dobkiewicу Samuel у Pojurya stron obu dwóch ryekijmy [w tekście błędnie: z Trandów dwóch Poukcury?] wpow. pojurskim dymówpoddańskich 4
Dobkiewicy Stanisław у imienia Morglów, у okolicy Punisyek Podubisia Giejsyów i ypryykupli Kurktisyek
wpow. rosieńskim [dymów] poddańskich 2
DobkiewicyStefan yDobkajaów Połuknie w pow. rosieńskim [dym] jszlachecki 1
Dobkiewicy Władysław у Niemorsyan w pow. widuklewskim na miejscu Hrehorego Bunara dym sylachecki 1
Dobkiewicy Kayjmietty у Drowdwiłów w pow. wilkiskim dym sylachecki 1
Dobkiewicyowa Krystyna Syrtówna na miejscu małyonka у Dowgialisyek wpow. wilkiskim dym sylachecki 1
Dobkiewicyowa Halsyka Jatowtówna na miejscu małyonka Jóyeja Dobkiewicya yPobolów Wielkiego Gojyewawpow. wilkiskim dym sylachecki 1
Dopkiewżcy [w Kop. 1: Dobkiewicz] jó y ef yPurwisyek Podubisia wpow. rosieńskim [dym] sylachecki 1
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia Dobko (Dobek), zdrobnienia słowiańskiego
imienia Dobiesław („sławny z dzielności”), występującego w antroponimii polskiej i ru
skiej. Wąptliwe, by nazwisko Dabkus pochodziło od litewskiego dabinti, czyli „ozda
biać”, „przystrajać” [LPŻ].
Włączono tu jednego Dapkiewicza z taryfy 1690 t\, który miał dobra w Nagiach
w pow. rosieńskim. Niewątpliwie łączy się z Dobkiewiczami poprzez podobieństwo
obu nazwisk i posiadanie tych samych dóbr Nagie (Nogie itp.), o czym niżej.
Na Żmudzi notowano ich w popisach wojskowych XVI w. W 1528 r. spisano czte
rech Dobków: Arwidowicza we włości wilkiskiej, Giedmontowicza w kroskiej, Iwaszkowicza w wilkiskiej i Raczkowicza w wielońskiej, następnie dwie wdowy Dobkowe we
włości kroskiej i pojurskiej oraz czterech Dobkowiczów: Romana w rosieńskiej, Jana
w wilkiskiej, widuklewskiej i korszewskiej. W sumie było to 10 bojarów, mieszkających
głównie we włościach: wilkiskiej (3) i kroskiej (2) oraz pojedynczo w: wielońskiej, po
jurskiej, rosieńskiej, widuklewskiej i korszewskiej.
W kolejnym popisie 1567 r. zostali zanotowani następujący Dobkowicze: Kasper
i Szymko we włości kroskiej, Grig w wielońskiej, Jan w wilkiskiej, który wyjątkowo wy
stawił 2 konie oraz Mikołaj Jankowicz na miejscu wdowy Hanny Dobkowny z Gojżowa
w tej włości. Tym razem spisano pięciu Dobkowiczów we włościach kroskiej i wilkiskiej
(po 2) oraz wielońskiej.
Bardzo dużo informacji o tym rodzie (rodach) znajduje się w aktach ziemskich
żmudzkich XVI w Do badań wzięto tylko te, w których były dane o dobrach zanoto
wanych w taryfie 1690 r. W 1579 r. Szymko Dobkowicz darował swojej córce Jadwigie
trzeciznę majętności Dowkintłowki we włości kroskiej. W 1598 r. Pietr Kasperowicz
Dobkowicz Szymkowicz, pewnie potomek wyżej wymienionego, zastawił służbę ludzi
w uroczysku Nargaliszki we wspomnianej majętności Dowkintłowki. W 1690 r. noto
wano Andrzeja Dobkiewicza w Dowkintławkach Popuszach.
W 1581 r. Juri Dopkowicz darował żonie Łucji Janownie uroczysko Połuknie we
włości rosieńskiej. W 1589 r. Jan i Wojtiech Jurewicze Dobkowicze sprzedali majętność
w Dobkowiczach nad rzeczką Lukną i błotami rzeczki Reczyszczy we włości rosień
skiej. W 1593 r. otrzymali od matki Lucji Janowny majętność w Połukniu. W 1583 r.
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Matiej Jurewicz Dopkowicz sprzedał bratu Bałtromiejowi część „otczyzny” w Dopkojtiach w tej włości. W 1592 r. Urban Dobkiewicz wraz z ręką córki Martina Mikołajewicza Tarwidowicza, Hanną, otrzymał połowę folwarku w uroczysku Liakowo we włości
rosieńskiej. Tenże w 1599 r. sprzedał tę majętność. W 1593 r. Wincenty Szczefanowicz
i Wiktoryn Ławrynowicz Dopkowicze pogodzili się w sprawie kilku ziem w Nogiach
(Nogajtiach) [we włości rosieńskiej, koło rzeki Jalegi]. Konkretnie, późniejsza okolica
szlachecka Nagie znajduje się na zachód od Żoginiów i północny wschód od Okstynów.
Należy dodać, że w taryfie 1690 r. notowano Dobkiewiczów w: Dobkiewiczach, Polukniu Dobkajciach i Nagiach.
W 1588 r. Hryhory Ławrynowicz Dobkiewicz z żoną Barbarą Maczulewną Mitkiewicz sprzedał ziemię w polu Jawgilskim [we włości wielońskiej]. W 1591 r. Matiej
Wojtiechowicz Dopkowicz sprzedał połowę „otczyzny” w polu Mariańskim we włości
wielońskiej. W 1593 r. Mikołaj Bałtromiejewicz Dopkowicz zastawił część majętności
Kiziewskiej [we włości wielońskiej nad rzeką Ormianą]. Z 1690 r. pochodzi tylko poje
dyncza wzmianka o Jerzy Dobkiewiczu z bracią, mieszkających w Macianach.
W 1591 r. Matiej Janowicz Dobkiewicz darował synowi Walentemu swoją część
majętności Gojżowo we włości wilkiskiej. Ow syn w tym roku ożenił się z H annąjanowną Bałtromiejewicz Dowiatowicz i otrzymał majętność Labunowo we włości korklańskiej. W 1594 r. przekazał majątek Birżuławki we włości korszewskiej Bałtro
miejowi Mikołajewiczowi Sudimontowi. Znów w 1595 r. zastawił trzech poddanych
w Digowtiach w polu Mawdelany we włości pojurskiej. Z kolei w 1597 r. kupił majęt
ność Labunowo. W 1594 r. Wojtiech Hryhorowicz Dopkiewicz darował żonie Jadwigie Mikołajewnie Juriażyc majątek ruchomy i dom w polu Gojżowskim [we włości wil
kiskiej]. W 1596 r. Tomasz Hryhorowicz Dopkiewicz kupił czwartą część majętności
Dowgialiszki w polu Gojżowskim, którą sprzedał w roku następnym. W 1595 r. Jan
Janowicz Dopkiewicz ugodził się w sprawie podziału majętności w Jadowgach w polu
Gojżowskim we włości wilkiskiej. W 1597 r. Szymon Matiejewicz Dobkiewicz kupił
niwy i sianożęć w polu Gojżowskim. W taryfie 1690 r. notowano kilku Dobkiewiczów
w Pobolach Wielkim Gojżewie.
W sumie w aktach ziemskich żmudziach XVI w. notowano Dobkiewiczów (Dopkiewiczów) w ośmiu włościach, ale głównie byli w trzech: wilkiskiej, kroskiej i rosień
skiej. We włości wilkiskiej mieszkali przede wszystkim w polu Gojżewskim (Gojżow
skim) i w Żagowiczach. Prawdopodobnie Jan wzmiankowany w tej włości w popisach
z lat 1528 i 1567 jest tożsamy z Janem, ojcem Matieja i dziadem Walentego, notowanych
w aktach ziemskich żmudzkich. Z kolei mieszkający we włości kroskiej związani byli
z Dowkintławkami, tj. z późniejszą okolicą szklachecką na południowy zachód od Taurogów, w pobliżu ujścia Szeszuwy do Jury (lit. Dauglaukis). Potomkiem Szymka i Ka
spra z popisu 1567 r. był Pietr Kasperowicz wzmiankowany pod 1598 r.
Wreszcie we włości rosieńskiej notowano nazwy typu: Dobkowicze, obręb w polu
Darużyszkach w majętności Łuknie; Dopkowicze, majętność koło rzeki Lukny i Dopkojtie, „otczyzna” nad rzeczką Łukną. Wyżej była mowa, że leżała ona koło błot rzecz
ki Reczyszczy. Wspomniane Dopkojtie to późniejsze Dobkajcie, okolica szlachecka
nad rzeką Łukną, dopływem Dubissy pod Paszkajciami, leżąca na północ od BetygoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

DOBKIEWICZ (DOPKIEWICZ)

455

ły i okolicy Kupście, istniejąca do dzisiaj (jako wieś). Taką lokalizację potwierdza ta
ryfa z 1690 r., w której spisano miejscowość Dobkajcie Połuknie; druga część tej na
zwy wskazuje na położenie nad rzeką Łukną W końcu XIX w. w tej okolicy mieszkali:
Warpuciańscy (40 dziesięcin ziemi), Iwanowscy (24), Koplewscy (17), Paszkowscy (17),
Przyjałgowscy (25) i Roksiewicze (21) [SG].
W popisie wojskowytm 1621 r. spisano 2 rodziny: Jana w pow. kroskim i Stanisława
w wilkiskim. To stare miejsca osadnictwa tego rodu.
W 1656 r. testament spisała Anna Mikołajowna Legatowna Samuelowa Dobkiewiczowa. Chciała być pochowana obok swojego małżonka „w mogiłach tutejszych”,
tj. w Trepach. Od pierwszego małżonka Józefa Dobszewicza miała zapisane 200 kop
groszy, zabezpieczonych na dobrach Trepy. Pieniądze te zapisała córkom z pierwszego
małżeństwa: Alszce, Katarzynie i Dorocie [LNB, F 130-2480, k. 145-146].
Z kolei w taryfie 1667 r. odnotowano 17 rodzin Dobkiewiczów i 18 Dopkiewiczów.
Razem czyni to 35 rodzin, co jest bardzo dużo jak na stosunki żmudzkie. Większość Dob
kiewiczów mieszkała w czterech powiatach: wielońskim i wilkiskim (po 4), w widuklewskim i kroskim (po 3) oraz pojedynczo w korszewskim, pojurskim i korklańskim. Z kolei
większość Dopkiewiczów mieszkała w pow rosieńskim (7) i wilkiskim (5), mniej w ejragolskim (3) i pojedynczo w kroskim, korszewskim i korklańskim. Z tego zestawienia wi
dać, że obydwa rody mieszkały razem głównie w pow wilkiskim (częściowo w tych samych
miejscowościach: Pobole Wielki Gojżew), częściowo też w korklańskim i korszewskim.
Należy też zwrócić uwagę na to, że niektórzy Dopkiewicze używali wówczas po
dwójnego nazwiska: Dopkiewicz Goyżewski (Goyżowski), byli związani z polem Gojżowskim. Można podać 3 ciągi pokoleń tej rodziny: 1. Urban (dziad) — Hrehory — Da
niel w Jaguczanach. 2. Tomasz (dziad) — Jan — Józef w Pobolu Wielkim Gojżowie
i 3. Paweł (dziad) — Jan — Jerzy w Wielkim Gojżowie.
Z 1669 r. pochodzi testament Zofii Adamówny Jatowtówny Krzysztofowej Dopkiewiczowej. Była ona córką Adama Jatowta i Szczęsny Mikołajewny Bogdanówny. Ka
zała się pochować w kościele butkiskim. Swoja majętność ojczystą i macierzystą Butkiszki Miłuszyny w pow. ejragolskim zapisała w połowie córkom: Annie i Konstancji,
a „gdyby onych w żywocie nie stało”, miał nastąpić taki podział: trzy czwarte dla mał
żonka, a reszta dla jej siostry Barbary Jawcikowej. Miała jeszcze majętność Jatowty po
rodzicach, a właściwie zapis pieniężny na tych dobrach, który zapisała swoim córkom
[VUB, F 7—ŻP 23]. W taryfie 1667 r. zanotowano Krzysztofa Dopkiewicza we wspomnianych Butkiszkach.
W 1674 r. testament spisał Adam Józefowicz Dopkiewicz, który ogólnie stwier
dził, że ciało jego ma być pochowane w ziemi. Swoje dobra Maciany w pow. wieloń
skim, które miał zapisane przez pierwszą żonę Annę Miniatownę, zapisał obecnej żonie
Zofii Stanisławownie Kąkułayciownie oraz po połowie swoim synom: Jerzemu i Janowi
[VUB, F 7—ŻP 26]. Wspomnianego testatora zanotowano w Macianach w taryfie 1667 r.
W taryfie 1690 r. spisano 18 rodzin, w tym większość mieszkała w dwóch powia
tach: rosieńskim (6) i wilkiskim (5). Pozostałe powiaty (widuklewski, kroski, wieloński,
pojurski i ejragolski) mieściły się w tym samym rejonie Żmudzi: południowo wschod
nim i częściowo centralnym.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

456

DOBKIEWICZ (DOPKIEWICZ)

Na ogół była to szlachta drobna. W taryfie 1667 r. spisano bowiem wśród Dobkiewiczów: 15 nie miało poddanych, a pozostali dwaj mieli jednego lub dwóch podda
nych, a wśród Dopkiewiczów: również 15 nie miało poddanych, a pozostali mieli: jed
nego, pięciu i sześciu poddanych. Z kolei spośród 17 rodzin w 1690 r. aż 14 nie miało
poddanych, a pozostali mieli od jednego do czterech poddanych. W sumie tylko dwie
rodziny osiągnęły limit 5 dymów poddańskich. Była to szlachta nieutytułowana. Jedy
nie w 1784 r. wzmiankowano o Stanisławie Dobkiewiczu, zwanym strażnikowiczem
żmudzkim, czyli jego ojciec powinien być strażnikiem. Niemniej jednak informacja ta
nie musi oznaczać strażnika żmudzkiego. Nagminnie mylono bowiem różnych urzędni
ków spoza Żmudzi z urzędnikami żmudzkimi.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Dobkiewiczów herbu Leliwa. Tego herbu używał Stanisław Augustynowicz, ciwun użwencki w 1560, „przyjaciel
i krewny Tulgowdowicza”.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Dobkiewicze herbu: Giejsztor, Gryf,
Korwin, Lubicz, Trąby i Wczele. Z 1799 r. pochodzi wywód Dobkiewiczów herbu Gryf.
Przodkiem rodziny został „Adam Osipowicz”, czyli Adam (II), syn Józefa (pokolenie I),
który w 1640 r. posiadał dobra Rokowkiszki w pow. wielońskim, należące do majętno
ści Maciany. Miał on syna Jana (III) i wnuka Stanisława (TV), który był ojcem czterech
synów (V): Kazimierza, Franciszka, Michała i Adama. Z nich Kazimierz wydał na świat
trzech synów (VI): Jana, księdza, Wincentego i Stanisława, porucznika wojsk polskich.
Z kolei Franciszek spłodził syna Wojciecha (VI) i wnuka Józefa (VII). Zaś Michał zosta
wił po sobie trzech synów (VI): Jana z synem Janem Ludwikiem (VII), Zygmunta i Jó 
zefa. Ostatni z braci, Adam (V), miał również trzech synów (VI): Tomasza, Mateusza
i Franciszka. Z nich Mateusz ojcował dwóm synom (VII): Stanisławowi z dwoma syna
mi (VIII): Zygmuntem i Franciszkiem oraz Wincentemu z synem Franciszkiem (VIII)
i wnukiem Teodorem (IX) [RGIA, F 1343—20—2124]. Należy dodać, że w taryfach z lat
1667 i 1690 r. spisano Dobkiewiczów w Macianach, w tym w 1667 r. notowano Adama
Józefowicza Dobkiewicza, czyli protoplastę tej rodziny. Z kolei w 1690 r. w Macianach
mieszkali inni Dobkiewicze.
Kolejny wywód pochodzi także z 1799 r., bez herbu. Przodkiem rodziny został
uznany Wojciech Dobkiewicz (pokolenie I), który w 1686 r. spisał testament i był wła
ścicielem trudnych do odczytania dóbr, może wzmiankowanych wyżej Macian. Spłodził
on dwóch synów: Łukasza i Jerzego (II). Może ów Jerzy jest tożsamy z Jerzym Dobkiewiczem „z bracią swą z Macian” w pow. wielońskim [Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 52].
W każdym razie Jerzy dał światu dwóch synów (III): Piotra i Marcina, a jego brat Łukasz
— Andrzeja. Na kolejne, IV pokolenie składali się: syn Andrzeja — Kazimierz; syn Pio
tra — Jakub i syn Marcina — Szymon, wzmiankowany pod 1750 r. W pokoleniu V zo
stali odnotowani: Mateusz, syn Kazimierza; dwaj synowie Jakuba: Wincenty (ur. 1781)
i Leon (ur. 1787) oraz trzej synowie Szymona: Antoni (ur. 1780), Mateusz (ur. 1782)
i Bartłomiej (ur. 1797). Następne pokolenie (VI) było liczniejsze: trzej synowie Mate
usza: Jan, Jerzy i Onufry Adam; syn Wincentego — Antoni (ur. 1809); syn Leona — An
toni (ur. 1839; sic[pewnie data ta jest błędna]); trzej synowie Antoniego: Stanislaw Jó 
zef (ur. 1815), Tomasz (ur. 1823) i Paweł (ur. 1826) oraz trzej synowie Mateusza: Józef
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Stanisław (ur. 1810), Cyprian (ur. 1814) i [pierwszego imienia nie odczytano] Bartłomiej
(ur. 1817) [RGIA, F 1343-20-2110].
Rodzina herbu Lubicz wywiodła swe pochodzenie w 1820 r. Za protoplastę uzna
no Krzysztofa Dobkiewicza (pokolenie I), który w 1682 r. nabył dobra Dobkiewicze
Połuknie [w pow. rosieńskim]. Miał on syna Jerzego (ur.1700; II) i wnuka Andrzeja
(ur. 1724; III), ojca dwóch synów (IV): Józefa z synami Mikołajem i Julianem (V) oraz
Tomasza z pięcioma synami (V): Ezechielem Leonem (ur. 1815), Franciszkiem Mate
uszem (ur. 1817), Józefem Kandydem (ur. 1820), Pawłem Marcelim Antonim (ur. 1833)
i Marcelim (ur. 1834?) [RGIA, F 1343-20-2109].
W innym wywodzie Dobkiewiczów herbu Lis z 1820 r. zanotowano Stanisława
jako przodka tej rodziny. Żył on w XVIII w. i posiadał dobra Szymkiszki w pow. rosień
skim, które nie należały do tej rodziny w poprzednim stuleciu [LVIA].
Ź r ó d ł a : Dworżecłd Bohdanowicz, к 44; LNB, F 130-2480, к 145-146; LVIA, F 391-5-114; ODVCA,
vyp. 1, s. 22-347,58-241, 71-156, 74-216, 91-66 i 68,174-40,195-28; vyp. 2, s. 40-67,182-347,184-385;
vyp. 3, s. 3-33, 40-65, 55-36, 74-100, 87-298 i 305, 103-68, 104-92; vyp. 4, к 11-87, 30-237, 187-106,
209-43, 265-175, 275-26, 288-128; vyp. 5, к 49-367,160-301, 183-476; Perapis 1528 r , s. 191, 223, 246,
327, 233-234; Popis 1567 r., kol 1270, 1273, 1284, 1314, 1317; RGIA, F 1343-20-2109, 2110, 2124; SG,
T. 15, cz. 1, s. 415: Dobkajcie; Urzędnicy żmudzcy, nr 1298; VUB, F 7-ŻP 23 nr 59, ŻP 26. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Powiat rosieński s. 146—147; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 324; LPŻ, T. 1, s. 441: Dahkevicins,
Dabkus; Uruski, T. 3, s. 182—183.
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Dobosyeit-ski Madej у imienia Kolnij dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Nazwisko rodziny jest trudne do wyjaśnienia. Zdaniem językoznawców litewskich, polska
forma nazwiska Dobosz, Doboszowski leży u podstaw litewskiego nazwiska Dabaśinskas
[LPŻ]. Od formy Doboszowski już blisko do poszukiwanej formy Doboszewski. Istnieje
jednak inna możliwość. W polskich herbarzach notowano bowiem szlachtę Doboszewiczów na Żmudzi w końcu XVIII w. [Uruski, Boniecki]. Od nich mogli pochodzić Doboszewscy, przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Jest to zupełnie możliwe, ale
sprawę komplikuje fakt, że Doboszewicze mogą być obocznością nazwiska Dobszewicz,
dobrze znanego na Żmudzi (zob.). W sumie dość prawdopodobne jest, że wymieniony
tylko w taryfie 1667 r. Doboszewski pochodził jednak od Dobszewiczów.
Jednak zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko litewskie, utworzone od formy
Dabas (dab—), notowanej w antroponimii litewskiej. Jest to całkiem możliwe, zważyw
szy choćby na brak Doboszewskich na ziemiach etnicznie polskich.
W 1646 r. Maciej Janowicz Doboszewski zapisał pewną sumę pieniędzy dla domi
nikanów rosieńskich oraz na bractwo różańcowe, opartą na majętności Kołnuje w pow.
rosieńskim. Jego żoną była Zuzanna Janówna Kierłuczówna (?; zob. niżej) [LVIA].
W 1672 r. Zuzanna Janówna Sakowiczówna Maciejowa Doboszewiczowa napisa
ła „list dobrowolny wieczysty darowny”. Była wdową, bo Maciej Janowicz DoboszeDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wicz już nie żył. Miała dobra Kołnuje w pow. rosieńskim. Zapisała je Władysławowi
Krzysztofowiczowi Moczulskiemu, „obywatelowi pow. upickiego”, który ożenił się z jej
ukochaną, wnuczką — Krystyną Marcinówną z Monskiewicza (?) Hryszkiewiczówną
[VUB]. Mąż testatorki Maciej Doboszewicz został spisany w taryfie 1667 r.
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim, bez pod
danych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 1135-20-27, к 193v.; VUB, F 7-ŻP 25, k. 311-312. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4,
s. 319: Doboszewicz; LPZ, T. 1, s. 440: Dobaśinskas; Uruski, T. 3, s. 184: Doboszewicz, w rzeczywistości
Dobszewicz; Zinkevicius, s. 81—82: dab—, 279—280: Dabas.
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Dobsgewicg Ambrogej, na którego miejscu postał spisany Stanisław Wiggint g Dobsgówpodjdjański dym 1
wpow. telsgewskim
Dobsgewicg Ba/tromiej na miejscu Krgysgtofa Dobsgewicga g DusejkówpoĄc1]ański dym 1 wpow. telsgewskim
Dobszewicz [w tekście błędnie: Libszewicz] Dawid Ambrogejewicg na miejscu rodgica swego Ambrojeja
Dobsgewicga z Pogiów szlachecki dym 1 w pow. korklańskim
DobsgewicgHrehoty, na którego miejscu -gostał spisany Adam KadwiłowicggDobsgów i zyprzyykupli od Jergego Łukowicga dym 1 sglachecki w pow. tels-gewskim
Dobsgewicg Jakub Janowicg Urbanowicg na miejscu rodzica swe[go] Jana Urbanowicga Dobsgenicga gE jksgów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Dobsgewicg Jakub na miejscu rodgica swego Krgysgtofa Abramonicga Dobsgewicga gDobsgów dym 1 szla
checki wpow. tels-gewskim
Dobsgęwicgjergy na miejscu Krgysgtofa i Siarka Dobsgeiticgów gDobsgówpoddański dym 1 wpow. tels-gewskim
DobsgęwicgKrgysgtof na miejscu Jakuba Pawłowskiego gPrgyałgowa i gprgykupli od Augustyna DaniIom
ega napasgnią pigy/ącgyl swoją dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim
Dobsgewicg Marcin Adamowicg g Binków dym i g czyści spadkowejpo bracie rodgonym Jarosgu Adamomczgt
Dobsgewicgw dym 1 sglachecki w pow. tels-gewskim
Dobsgewicg Stanislaw na miejscu rodgica swego z Aktynów dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim
Dobsgewicg Stanislaw na miejscu Samuela Matysowicga Dobsgewicga z Dobsgów dym 1 sglachecki w pow.
telsgewskim
[Dobszewicz] Stanisław Jakubowicg Urbanowicgna miejscu rodgicaswe[go] Jakuba Urbanomcga [Dobszewicza] gEjksgów dym sglachecki 1 wpow. wilkiskim
Dobsgewicg Wacław, Walenty. KęstowicgDawid na miejscu Wacława Tomasgewicga Dobsgewicga gDobsgów,
fakge i na miejscu Walentyna Tomasgewicga Dobsgewicga spadkiem sobie dostałego na swojąpasgnią obrócone
dym 1 sglachecki wpow. telsgewskim
Dobsgowa Krgysgtofowa Anna. Dowborowicg Stanisław g kupli od Anny Prgyałgowskiej Krgys-gtofowej Dobsgowej z Dowborajaów dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim
DopsgewicgMatiasgna miejscu Sgczysny Madejowej Ziemskiej gEjksgów dym sglachecki 1 w pow. wilkiskim
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Dobspendcp Partłomiej p Peteklan w pow. birgymańskim pprpykupä Michała Lawdgina od Kapimierpa
Lawdgina dympoddański 1
Dobspendcp Daniel pEjkspów wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Dobspendcp Dawid, na którego miejscu posta/ spisany Kapimierp Kontowt p Pogiów w pow. korkańskim dym
splacheck 1
Dobspendcpjerpy miejscu ojca p Dopspów Łukajcpów wpow. telspewskm [dym] poddański 1
Dobspendcp Maciej na miejscu Pani Ziemskiej p Ejkspów w pow. ndlkskim dym splacheck 1
DobspendcpMatiasp [w Kop. 1: Dopszewicz] pSpalów wpow. ejragolskm dym splacheck 1
DobspendcpMichał na miejscu Lukondcpa p Dopspów Łukajcpów w pow. telspewskm [dym] poddańsk 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Dobsz (Dabśys), które ma być pochodze
nia polskiego. Nazwisko litewskie może pochodzić również od dabsnus, czyli „ozdob
ny”, „piękny” itp. |LPŻ]. Za tą drugą możliwością optował Z. Zinkevicius, wskazując
na pochodzenie nazwiska od słowapuośti, czyli „ozdabiać”, „przystrajać” lub od członu
dab-, występującego w antroponimii litewskiej.
Ród był „licznie rozrodzony na Litwie” [Uruski]. Na Żmudzi byli notowani do
piero w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1589 r. Paweł Walentynowicz Dop
szewicz darował swoim synom majątek ruchomy i nieruchomy. W 1597 r. Polonia
Jurewna Dopszowicz darowała swoim synom: Juremu, Janowi i Adamowi Pawłowi
czom Dopszom oraz córce Annie i jej mężowi Narkowi Stefanowiczowi dwie majęt
ności: Grusti i Chwałojnie we włości telszewskiej [Chwałojnie nie leżały w tej włości,
wzmianka o lokalizacji w danej włości dotyczy tylko Grustów]. W 1590 r. Jan Pawło
wicz Dopkowicz (lub Dopszowicz), pewnie syn wyżej wymienionego, był wzmianko
wany we włości telszewskiej.
W 1595 r. Marek Pawłowicz Dopszowicz z żonąM ałgoretąjurewną sprzedał część
„otczyzny” Kinczyszki nad jeziorem Plinksze w Girdwojniach [we włości wieszwiańskiej], tj. na południowy wschód od miasteczka Siady. Nazwa Girdwojnie nie zachowa
ła się, ale powinna leżeć u południowych brzegów tego jeziora, bo zasadniczo jezioro
Plinksze leżało w pow. telszewskim.
W sumie dane o Dobszewiczach w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są
skromne. Mieszkali oni we włościach wieszwiańskiej i sąsiedniej telszewskiej, może
też w Chwałojniach we włości korklańskiej lub potumszewskiej. Ciekawa jest wzmian
ka o „otczyźnie” nad jeziorem Plinksze, wskazująca na dawne osadnictwo w tym re
jonie włości wieszwiańskiej. Można ustalić następujący ciąg genealogiczny we włości
gruściewskiej: 1. Dobsz. 2. Walenty. 3. Paweł. 4. Pawłowicze: Juri, Jan i Adam. Prze
glądając dane z popisu włości telszewskiej w 1567 r., można odnotować tylko Pasz
ka Walentyjtisa jako przodka tej rodziny, tożsamego ze wspomnianym wyżej Pawiem
Walentynowiczem.
W czasie Potopu w czasie działań wojennych dwaj Dobszewicze [Dopszewicze]
byli obrabowani: Marek mieszkający w okolicy szlacheckiej Dopsze alias Lukajcie i Mi
chał w okolicy Ukryny [Obdukcja generalska 1661 r.].
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W taryfie 1667 r. spisano 15 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim (11)
oraz w wilkiskim (3) i pojedynczo w korklańskim. Szczególnie licznie mieszkali w Dobszach w pow. telszewskim, które najpewniej było gniazdem tego rodu. Była to później
okolica szlachecka, zwana Dobsze Łukajcie. Leży ona (lit. Dapśiai) w gminie Żydyki, na
północny wschód od tego miasteczka nad dolną Wardawą, niedaleko jej ujścia do Wen
ty. W końcu XIX w. mieszkali tu: Bukontowie (64 dziesięciny ziemi), Gintyłłowie (30),
Girdwojnie (139), Kęstowicze (96), Kontrymowie (34), Łukowicze (48),Pacewicze (80),
Radwilowicze (52), Semanowicze (6), Staniewicze (70) i Janczewscy (78) [SG]. Dodaj
my, że w Ejkszach w pow. wilkiskim notowano wówczas 4 pokolenia rodziny: 1. Urban.
2. Jan. 3. Jakub. 4. Stanisław, a w Dobszach — 3 pokolenia: 1. Abram. 2. Krzysztof.
3. Jakub.
W taryfie 1690 r. spisano 7 rodzin, mieszkających w czterech powiatach: wilkiskim
i telszewskim (po 2) oraz pojedynczo w birżyniańskim, ejragolskim i korklańskim. Znaj
dowały się one w różnych rejonach Żmudzi: południowo-wschodniej, północno-za
chodniej i centralnej.
Była to szlachta drobna. W 1667 r. większość nie miała poddanych (12 na 15),
a tylko trzy rodziny miały po jednym poddanym. Z kolei wśród siedmiu rodzin
w 1690 r. ponad połowa (4 na 7) nie miała poddanych, a pozostali posiadali po
jednym dymie poddańskim. Na ogół nie piastowali urzędów lokalnych poza koń
cem XVIII w. W 1786 r. Jó zef Dobszewicz był rotmistrzem kroskim, a Kazimierz
chorążym wilkiskim [dotyczy powiatowego pospolitego ruszenia szlachty]. Ten
pierwszy później był stolnikiem telszewskim [zwany Doboszewiczem], raczej nie
szawelskim. Dwóch Dobszewiczów (Dopszewiczów) było elektorami królów pol
skich: Jana Kazimierza w 1648 r. (Ambroży) i Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.
w Warszawie (Stefan).
W guberni kowieńskiej w XIX w. wylegitymowano ze szlachectwa Dobszewi
czów herbu: Ciołek, Leszczyc, Łuk Napięty i Pielesz. Ciekawy jest wywód Dobszewi
czów herbu Ciołek z 1799 r. Formalnie za swego przodka został uznany Jakub (pokole
nie I), ojciec Jana (II). Ten ostatni w 1718 r. nabył dobra Misiewicze od Butkiewiczowej
i w 1762 r. przekazał je synowi Kazimierzowi (111). Z kolei Kazimierz wykazał się nielada żywotnością, płodząc pięciu synów (IV): Jana, Antoniego, Ignacego, Alojzego i Be
nedykta. Z nich Antoni miał syna Dominika Hiacynta (ros. Giacint; V), ojca dwóch
synów (VI): Bronisława Adama i Erazma Tytusa. Wspomniany w pokoleniu IV Bene
dykt miał również pięciu synów (V): Zenona Benedykta, Antoniego Jana [według póź
niejszego dokumentu z 1884 r. był to błędny zapis i imię to powinno brzmieć: Otto
Jan], [nie odczytano pierwszego imienia] Mikołaja, Fortunata Szymona i Jana Cypriana.
W 1850 r. do Dominika (V) dodano jeszcze trzeciego syna — Władysława Alojzego
[RGIA, F 1343-20-2422, inny od т а ] .
W tym wywodzie najciekawsze jest to, że nad tą genealogią nadpisano jeszcze czte
ry pokolenia Dobszewiczów z XVII w.: Walentego (I), ojca Piotra, Jana, Stanisława
iPawła (II) oraz potomstwa tego ostatniego: synów Jerzego ijan a (III): Józefa syna Je
rzego i Sebestiana, syna Jana (IV). Wspomniany Józef był ojcem Jakuba, od którego
zaczęto niniejszy wywód. Wymienione tu cztery pokolenia: Walenty — Józef należy
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

DOBSZEWICZ (DOPSZEWICZ)

461

połączyć z wywodem z 1800 t\, dotyczącym Dobszewiczów, choć innego herbu (Łuk
Napięty). Z kolei wzmianka o Sebastianie Dobszewiczu (IV) może sugerować zwią
zek z Dobszewiczami herbu Brodzisz, mieszkającymi w Peteklanach, o których będzie
mowa w wywodach z lat 1819 i 1832. W każdym razie imię Sebestiana należy do rzad
kich, co może potwierdzać to przypuszczenie.
Następny wywód Dobszewiczów herbu Pielesz pochodzi również z 1799 r. Za
przodka rodziny uznano Krzysztofa Dobszewicza (pokolenie I), żyjącego w XVII w.
i mającego dobra Przyjałgów w pow. telszewskim [LVIA, F 391—5—117]. W taryfie
1667 r. spisano Krzysztofa Dobszewicza w Przyalgowie [w pow. telszewskim]. Ską
dinąd wiadomo, że byl to Krzysztof Jan syn Józefa i w 1660 r. otrzymał wspomniane
dobra od Krystyny Przyałgowskiej [RGIA, F 1343—20—2423; stąd dalsze informacje].
W testamencie z 1719 r. dobra te zapisał żonie Barbarze i synowi Janowi (II). Ten miał
syna Tomasza (III), który w testamencie z 1789 r. [w tekście: 1689, co jest niemożliwe]
zapisał dobra w okolicy Przyjałgów swoim synom (IV): Franciszkowi Jerzemu, Marci
nowi i Andrzejowi. Z nich pierwszy pozostawił po sobie trzech synów (V): Mikołaja,
Rocha i Antoniego, a Andrzej miał ich aż pięciu (V): Ignacego, Tadeusza, Wincentego,
Antoniego i Franciszka. W 1833 r. do tej rodziny dołączono: Franciszka Mikołajewicza;
Franciszka Mateusza i Mateusza Kazimierza Rochowiczów; Wiktora Antoniego i Stani
sława Ignatowiczów; Jana Józefa Wincentowicza; Marcina, Antoniego Waleriana i Jaku
ba Franciszkowiczów Dobszewiczów. W 1859 r. dołączono nowo narodzonego Fran
ciszka, syna Wincentego Andrzejewicza, w 1860 — Teodora Bogusława i Kazimierza,
synów Franciszka Mateusza Rochowicza, w 1866 — Stanisława Ignacego i Romualda,
synów Marcina Franciszkowicza i w 1892 — Jana, syna Stanisława Ignacego Marcinowicza Dobszewiczów.
Z 1800 r. pochodzi wywód Dobszewiczów o nieznanym herbie [tekst uszkodzo
ny], Protoplastą rodziny był Krzysztof Dobszewicz (pokolenie I). Spłodził on syna
Grzegorza (II), ojca dwóch synów (III): Matiasza [tak zapisano to imię rosyjskimi li
terami] i Zygmunta, którzy zapoczątkowali dwie gałęzi tej rodziny. Pierwszą zainau
gurował Matiasz, ojciec Stefana (IV), dziad Mateusza (V) i pradziad Feliksa (VI), prapradziad Izydora Wincentego (ur. 1812; VII) oraz praprapradziad Piotra Ignacego
(ur. 1840; VIII).
Druga linia tej rodziny zaczęła się od Zygmunta (III), ojca Matiasza (IV) oraz dzia
da Macieja i Wawrzyńca (V). Wspomniany Maciej Matiaszewicz Dobszewicz spisał swój
testament w 1758 r., w którym zapisał dobra Dobsze Lukajcie synowi Janowi Tadeuszo
wi (ur. 1752; VI). Miał on jeszcze syna Szymona (VI), ojca Dionizego (VII), bezpotom
nego. Wspomniany Jan Tadeusz spłodził dwóch synów (VII): Macieja (ur. 1787) i Jerze
go (ur. 1791), bezpotomnego. Z kolei ów Maciej wydał na świat aż sześciu synów (VIII):
Jozafata Erazma (ur. 1822), Macieja Szymona (ur. 1824), bezpotomnego, Antoniego
„Didaka” [sic] (ur. 1825), bliźniaków Jana i Romualda (ur. 1828) oraz Wincentego
(ur. 1830). Z nich Jozafat Erazm spłodził dwóch synów (IX): Jozafata (ur. 1856) i Zeno
na (ur. 1858), jego brat Antoni „Didak” miał trzech synów (IX): Wincentego (ur. 1857),
Zenona (ur. 1859) i Jozafata (ur. 1862), a ostatni z braci Wincenty — dwóch synów (IX):
Franciszka (ur. 1855) i Waleriana (ur. 1864).
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Z kolei Wawrzyniec z pokolenia V, brat Macieja, który w 1757 r. uczynił w swoim
testamencie zapis dóbr Gawrele Witkajcie [w pow. telszewskim] dla swoich trzech sy
nów (VI): Marcina, Andrzeja i Wincentego. Z nich Marcin spłodził trzech synów (VII):
Marcina (ur. 1788), bezpotomnego, Franciszka (ur. 1799) i Dionizego (ur. 1803). Z nich
Franciszek wydał na świat syna Bonifacego Rocha (ur. 1820; VIII), a jego brat Dioni
zy miał dwóch synów (VIII): Aleksandra Bernarda (ur. 1839) i Zenona (ur. 1851), bez
potomnych. Znów brat Marcina Andrzej (VI) dał życie trzem synom (VII), bezpotom
nym: Stefanowi (ur. 1796), Feliksowi (ur. 1799) i Józefowi (ur. 1804). Ostatni z braci,
Wincenty (VI), powołał do życia trzech synów, także bezpotomnych (VII): Antoniego
(ur. 1790), Dominika (ur. 1795) i Jana (ur. 1798) [LVIA, F 391-7-1788].
Kolejny wywód pochodzi z 1800 r. i dotyczy Dobszewiczów herbu Luk Napięty.
Ich przodkiem był Walenty Dobszewicz (pokolenie I), który wraz z bratem Stanisławem
otrzymał „gramotę” [pismo] od króla polskiego Zygmunta I z 1528 r. W piśmie tym
król zatwierdził ich prawa szlacheckie i nadanie ziemi [trudna do określenia] przez sta
rostę wileńskiego [raczej żmudzkiego] Stanisława Iwanowicza [tj. Janowicza Kieżgajlę]
pod warunkiem pełnienia służby wojennej dla ich ojca Rymejki. Wspomniany Walenty
miał czterech synów (II): Piotra, Jana, Stanisława i Pawła. Z nich Piotr miał syna Miko
łaja (III), wzmiankowanego w 1642 r. [co jest niemożliwe]. Z kolei Stanisław spłodził
dwóch synów (HI): Augustyna i Krzysztofa: pierwszy miał syna Jana, a drugi — Hrehora (IV), ojca dwóch synów (V): Mariasza i Zygmunta. W 1847 r. do rodziny dołączono
nowo narodzonych: Piotra Ignacego, syna Izydora Wincentego Benedyktowicza i Alek
sandra Bernarda, syna Dionizego Marcinowicza Dobszewiczów. W 1861 r. dodano Ze
nona, syna Dionizego Marcinowicza Dobszewicza [RGIA, F 1343—20—2422]. W su
mie wywód ten jest dalece niepełny, nie pozwala też ustalić ciągłości tej rodziny między
XVIII а XIX w.
Według wywodu rodziny Dobszewiczów herbu Brodzicz z lat 1819 i 1832 jego
przodkiem był Sebestian z Eytwida Dobszewicz, dziedzic dóbr Peteklany w pow. birżyniańskim, „przybyły z dóbr Dobszów”. Miał on syna Bartłomieja (II) i siedmiu wnu
ków (III): Jerzego, Stanisława, Michała, Jana, Antoniego, Stefana i Michała, dziedzi
ców Peteklan i Laudginów, zakupionych przez ich ojca w 1684 r. Z nich linię rodziny
kontynuował Stanisław (IV), który miał dwóch synów (V): Józefa, dziedzica Peteklan
i Laudginów, zapisanych mu i żonie Judycie z Drogieyków przez ojca oraz Franciszka.
Ów Józef wydał na świat syna Tadeusza (VI), ojca trzech synów (VII): Eliasza, dzie
dzica Peteklan alias Laudginów (wzmianka z 1792 r.), Piotra i Antoniego (ur. 1797).
Z nich Eliasz spłodził trzech synów (VIII): Franciszka z synem Michałem Franciszkiem
(ur. 1820; IX), Izydora i Joachima. Zaś Piotr miał dwóch synów (VIII): Ludwika Ga
briela (ur. 1826) i Feliksa (ur. 1829) [МАСВ]. Należy dodać, że w taryfie 1690 r. spisano
Bartłomieja Dobszewicza w tych dobrach.
Warto zwrócić uwagę na ptrzedstawioną wyżej przydawkę pochodzeniową: z Ey
twida, którą używali Dobszewicze i Łukowicze (zob.), rodziny najpewniej spokrewnione
ze sobą. Ejtwid to nazwisko litewskie i dwuczłonowe: eit—i vyd—[Zinkevicius]. Noto
wano je w pow. wiłkomierskim w 1744 r. [Gajl]. Wcześniej notowano głównie podobne
nazwisko: Ejtwił, np. w taryfie 1528 r.
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Wyżej przedstawiono wywód Dobszewiczów herbu Brodzicz. Z kolei w 1835 r.
swoje szlacheckie pochodzenie udowodnili Dobszewicze herbu Pielesz. Protoplastą
rodziny został uznany „Mikołaj Fomowicz s Ejtwida Dobszewicz”, czyli Mikołaj syn
Tomasza (pokolenie I i II). Miał on dobra Ukryny Towtkajcie w pow. telszewskim.
Spłodził dwóch synów (III): Mateusza i Michała, z których drugi sporządził testament
w 1667 r. Linia Michała była następująca: syn Mateusz (IV), wnuk Wiktor (V), prawnuk
Franciszek (VI), praprawnuk Leon (VII) i prapraprawnuk Kazimierz Józef (VIII). Wdo
wa po tym ostatnim, Marian [n] a prosiła władze Heroldii o zatwierdzenie wywodu swo
jej rodziny z 1835 r. [RGIA, F 1343—20—2420]. Skądinąd wiadomo, że w taryfie 1667 r.
spisano Stanisława Dobszewicza w Ukrynach.
W tym samym roku 1835 i z tym samym herbem Pielesz wylegitymowali się inni
Dobszewicze. Ich przodkiem był Sebastian (pokolenie I), ojciec Bartłomieja (II).
Ten ostatni nabył dobra Peteklany (Laudginy) w pow. berżańskim w 1677 r. od Teo
dora Walentynowicza Liaudgina. Trzecie pokolenie stanowiły dzieci owego Bartło
mieja: Jan, Antoni, Stefan, Michał, Jerzy i Stanisław. Dalej wiadomo tylko o potom
stwie Stanisława (IV): Józefie, ojcu Tadeusza (V) i Franciszku, ojcu Józefa (V). Z tej
rodziny Ludwik Gabriel, syn Piotra, został pozbawiony praw szlacheckich w 1863 r.,
co najpewniej należy wiązać z jego udziałem w powstaniu styczniowym [RGIA,
F 1343—20—2421]. Wywód ten jest zbieżny z przedstawionym wyżej wywodem z lat
1819 i 1832.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1648, 1733 r.; Elektorowie królów, s. 43; LVIA, F 391—5—117; F 391—7—1788, к 94
(skan 00183); МАСБ, F 20—5192 (wywód z 1832 r.); Obdukcja generalska 1661 r.; ODVCA, vyp. 2, s. 3836, 139-573; vyp. 4, к. 21-169, 257-114; RGIA, F 1343-20-2420, 2421, 2422 (dwa wywody), 2423; SG,
T. 15, cz. 1, s. 422: Dobsze kukajcie; Urzędnicy żmudzcy, nr 1472, 1498. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4,
s. 346; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 338; LPŻ, T. 1, s. 442: Dabsevicius, Dabśys, 460: Dapsevicius; PSB, T. 5,
s. 276—277: Dobszewicz Tadeusz; Umski, T. 3, s. 203; Zinkevicius, s. 81—82: dah—, 573: Dahas.
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Doliński Micha/mając yastawnymprawem od Stanisława Kęstorta £Pospuspuia dymów 5 wpow. tendyiagolskim
Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. Na ziemiach etnicznie polskich
notowano Dolińskich herbu Sas, pochodzących z ziemi sanockiej w Małopolsce i osia
dłych też na Litwie [Uruski]. Może jednak rację miał Z. Zinkevicius, który przyjął, że
nazwiska typu Dalinskas i inne pochodzą od litewskiego nazwiska Dalinas, złożonego
z dwóch członów: da—i lin—.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. tendziagolskim, mająca dobra zastawione. Prawdopodobnie ów Michał Doliński jest tożsamy
z osobą o tym imieniu i nazwisku, spisaną w 1690 r. w pow. kowieńskim w wojewódz
twie trockim w „Rodzie Medekszów Prościewiczów”.
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W 1733 r. Kazimierz Doliński był elektorem króla polskiego Stanisława Lesz
czyńskiego.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Dolińskich z herbem: księ
życem „niepełnym” z trzema gwiazdami nad nim [herb Dymsza]. W 1747 r. Adam, horodniczy inflancki, dal cesję na włóki Poberże we włości tendziagolskiej.
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 46; Elektorzy królom, s. 43; Taryfa woj. trockiego, s. 151. L i t e r a 
t u r a : LPŻ, T. 1, s. 449: Dalinskas; Uruski, T. 3, s. 207—208; Zinkevicius, 198: Dalinas.
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T aryfa 16 67 roku

Domanowski Matiasz na miejscu Tygmonta Pipya/gowskiego z Godel Girkuntów dym 1 szlachecki w pow.
plotelskim
T aryfa 16 9 0 roku

Domanowski Matiasz Z Godelów wpow. plotelskim [dym] poddański 1
Dymanowski Hrehory, na którego miejscu został spisany Jakub Mackiewicz Z Pi/sud wpow. korszęwskim [i]
imieniczą Pokliwie w pow. A-oy,&[im] dympoddański 1
Połączono rodziny Domanowskich i Dymanowskich, sądząc, że prawdopodobnie cho
dzi tu o jedną rodzinę. W każdym razie w herbarzach polskich nie notowano Dyma
nowskich.
Rodzina jest zapewne polskiego pochodzenia, choć możliwe jest i ruskie [LPŻ].
Wydaje się, że ta druga możliwość jest mniej prawdopodobna.
Domanowscy byli notowani w ziemi bielskiej na Podlasiu, skąd najpewniej roz
przestrzenili się po Litwie. Na Żmudzi najbardziej znany jest biskup żmudzki Jan Domanowski z Domanowa pod Brańskiem na Podlasiu (rządy w latach 1555-1563). Po
chodził z drobnej szlachty podlaskiej. Jego związek ze Żmudzią był dość przypadkowy,
bo swoją karierę duchowną realizował głównie w Wilnie i tam najczęściej przebywał
[Błaszczyk, DiecezjiĄ.
Poza nim Domanowscy byli notowani w taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko
jedną rodzinę w pow. plotelskim, bez poddanych. W taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny
w pow. plotelskim i kroskim, a więc w odległych od siebie powiatach. Rodziny te miały
po jednym dymie poddańskim. Była to szlachta drobna, nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Kapica, s. 96. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Diecezja żpmdzka, Ustrój', s. 57—62; LPŻ, T. 1, s. 450:
Damanauskas; Uruski, T. 3, s. 213—215.

DOMARACKI (DAMARACKI)
T a r y f a

16 67

r o k u

Domaracki Jan. Strumberk Krystian z Gordy [z] zastany dzierżący odJana Domarackiego dworzanina JKMci
y>o^7/ańskich] dymów 9 w rójnych miejscach mieszkających wpow. kroskim
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T aryf a 16 9 0 roku

Damaracki [w Kop. 11: Domaracki] Paweł ^folwarku Podubisia wpow. berpańsMm dymypoddańskie 2.
Za attestacjąprodu Hpitskiego
Rodzina jest polskiego lub ruskiego pochodzenia [LPŻ]. Zdaniem Uruskiego, ród ten
pochodził ze wsi Domaradzino w województwie łęczyckim, skąd niektórzy przenie
śli się do Litwy już w XV w. Dane o polskim pochodzeniu znajdują potwierdzenie
w źródłach.
Na Żmudzi zanotowano Andrzeja Domaradzkiego w 1593 r., kiedy z bratem
Janem „Grimajło” [tj. Grzymała] zawarł ugodę z innymi ziemianami żmudzkimi
w sprawie „wybitia z spokojnego dzierżania” uroczyska Paginpiawnis we włości wilkiskiej. Z kolei w 1594 r. nabył majętność Szurpliszki [w polu Pernarowskim we wło
ści wilkiskie||.
Te skromne dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. informują nas o dwóch bra
ciach Domaradzkich, w tym o Janie Grzymale. Imię to pozwala przyjąć ich polskie
pochodzenie. Sąd ten potwierdziła R. Trimoniene, która wskazała, że potomek wyżej
wymienionych, Paweł Domaradzki, w przywileju z 1639 r. został określony jako „dwo
rzanin i pokojowy nasz [tj. króla polskiego Władysława IV] obywatel Corony Polskiej”.
Wspomniany Andrzej zmarł ok. 1600 r. [Trimoniene].
Wzmiankowany przed chwilą Paweł Domaradzki posiadał dobra Taurogi w końcu
lat 30. XVII w. Z tego tytułu został pozwany przez władze kościelne o zwrot funduszu
kościelnego na podstawie aktu fundacji kościoła taurogowskiego z 1507 r, notabene fał
szywego. Po kilku latach procesowania obie strony zwarły ugodę w 1642 r. Na jej mocy
Domaradzki musiał zapłacić 11 000 złotych polskich i dać ziemię dla zbudowania ko
ścioła, plebanii, szkoły, szpitala, cmentarza i ogrodów oraz zapewnić „wolny wstęp” do
rzeki Jury. W dokumencie tym został również nazwany „ziemianinem Królestwa Pol
skiego i Księstwa Żmudzkiego” [LVIA].
Skądinąd wiadomo, że w 1648 r. Stanislaw Domaradzki byl elektorem króla pol
skiego Jana Kazimierza ze Żmudzi.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim z dwoma dyma
mi poddańskimi. W tym czasie wspomniany Paweł Domaradzki mieszkał w pow. upickim w majętności Giegiedzie, gdzie spisano 3 dymy poddańskie. Mając w sumie 5 dy
mów poddańskich (3+2), plasował się w gronie średniozamożnej szlachty.
Śladem po tej rodzinie jest nazwa miejscowa Domarackie Sliże, zarejestrowana przy
Puykiewiczach w 1724 r. (zob.). Miejscowość ta była w pow. berżańskim. Pewnie jest to
nawiązanie do posiadania Podubisia przez Domarackiego w pow. berżańskim w taryfie
1690 r. Skądinąd wiadomo, że nazwa Sliże, zanotowana łącznie z Domarackimi, to póź
niejszy folwark Sliże w gminie Podubiś na południowy wschód od Podubisia Bazyliańskiego (obecnie to Sliśai i Sliśukai). Był to rzeczywiście obszar dawnego pow. berżańskiego. Tu należy szukać dawnej siedziby Domarackich z końca XVII w.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1648 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 73; LVIA, F SA 14661, k. 570—575; ODVCA,
vyp. 3, s. 95—81, 97—113; SG, T. 10, s. 768: Sliże; Taryfa woj. trockiego, s. 177. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4,
s. 367; LPŻ, T. 1, s. 450: Damarackas; Trimoniene, Svetimsalią, s. 500; Uruski, T. 3, s. 218—219.
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DOMASZEWICZ (DUMASZEWICZ)

D O M ASZEW ICZ (DUM ASZEW ICZ)
H. POBÓG
T aryfa 16 6 7 roku

Domaspenicp Andrpej na miejscu Kaspra Domuspewicpa [sic] rodpica swego pPaswętupia ogrodniczy dym 1
wpow. niebńskim
DomaspenicpAndrpej Markonicp na którego miejscu został spisany Maran BogdanowicpMongird pDowgirdów dym 1 szlachecki w pow. tendpiagolskim. Ten sam na miejscu Andrzeja Domaspewicpa ZSenkispek dym
1 szlachecki w pow. ttielońskim
Domaszęwicz Ba/tromiej na miejscu Kaspra Domaszęwicza rodpica swe\go\ p Paswętupia ogrodnicpy dym 1
wpow. wielońskim
Domaspenicp Ba/tromiej, na którego miejscu postał spisany Jan Dowiat ^ Goln dym 1 splachecki w pow.
jaswońskim
Domaspenicpjan p Lawdy dym 1 splachecki w pow. niebńskim
DomaspenicpKapimierp[naxme)sca\ Jana Sarnińskie\go\ Splachterowicpa pSarw dym 1 splachecki w pow.
tendpiagolskim
DomaspenicpKapimierpna miejscu rodpica swe[go\ WojaechaBałtromiejewicpa [Domaszęwicza] pSankispek dym 1 splachecki wpow. nielońskim
Domaspenicp Maran Jópefowicp na miejscu Jópeja Domaspewicpa rodpica swe[go] p Senkispek dym 1 spla
checki wpow. niebńskim
DomaspenicpMarcin p Chrpcpononicpów dym 1 splachecki w pow. wielońskim
Domaspenicp Stanisław Janonicp na miejscu Jana Dumaspenicpa rodpica p Senkunów dym 1 splachecki
wpow. niebńskim
Dumaspenicp Walenty Maciejenicp p Sepkajn dym 1 splachecki wpow. niebńskim
DumaspenicpAndipej, na którego miejscu postał spisany Jan JuchniewicppSenklinów dym 1 splachecki wpow.
nielońskim
Dumaspewicpjerpy na miejscu Hrehorego Domaspewicpa p Berp dym 1 splachecki wpow. wielońskim
Dumaspenicp Jópef na miejscu Jópeja Dumaspenicpa rodpica swe[go] p Senkispek dym 1 splachecki w pow.
nielońskim
DumaspewicpKawryn Ba/tromiejenicpp Senkispek [?] dym 1 splachecki w pow. nielońskim
DumaspewicpMikołaj AdamonicppSepkajn dym 1 splachecki wpow nielońskim
DumaspewicpMikołaj na miejscu Jana Dumaspenicpa brata swego pSejkajn dym 1 splachecki wpow. nielońskim
Dumaspenicp Mikołaj, na miejscu którego postał spisany Andrpej Kopiński p Datnowa dym 1 splachecki
wpow. wielońskim
Dumaspenicp Samuel p Pospiispnia dym 1 splachecki wpow. jaswońskim
Dumaspenicp Stanisław na miejscu Jópeja Dumaspenicpa p Senkispek dym 1 splachecki wpow. nielońskim
Dumaspenicp Walenty p Senkispek dym 1 splachecki w pow. niebńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Domaspenicp Andrpej p okolicy Gieniów wpow. niebńskim na miejscu ojca swego Kaspra Domaspewicpa dym
splachecki 1
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DomaszęwiczAndiyej ~Piotrem Sienkiewiczem i zprykupli pSenkiew wpow. wielońskim dym szlachecki 1
DomaszęwiczJan z bracią spoiną mieszkający z Kruków wpow. wielońskim dym szlachecki 1
DomaszęwiczJercy z okolicy Berj wpow. wielońskim dym szlachecki 1
DomaszęwiczKazimierz na miejscu Wawrzyńca Domaszęwiczą zSenkan wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Domaszęwicz Kazimierz ZSenkon wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Domaszęwicz Kazimierz Zscptuagram z Senkuj wpow. wielońskim dym szlachecki 1
DomaszęwiczMiholaj z Kuków wpow. wielońskim dym szlachecki 1
DomaszęwiczStanislaw [w Kop. 1: Dumaszewicz] zKyęzpnowiczpw wpow. wielońskim dym szlachecki 1
DomaszęwiczStanislaw na miejscu Gabńela Sakowicza zBudrajciów wpow.jaswońskim [dym] szlachecki 1
Dumaszewicz Kazimierz »a miejscu Jana Sarwińskiego z Samów wpow. tendzjagolskim dym szlachecki 1
Dumaszewicz Kazimierz zMiczun alias Kotkun w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Dumaszewicz Stanislaw na miejscu ojca Jana [Dumaszewicza] zMiczun alias Kotkun w pow. wielońskim
dym szlachecki 1
DuniaszęwiczStejan [w Kop. 1: Dumaszewicz] na miejscu rodzica z Lamów wpow. wilkiskim dym szla
checki 1
Obydwie rodziny Domaszewiczów i Dumaszewiczów ujęto łącznie, ponieważ jest kil
ka przesłanek uzasadniających to stanowisko. Niewątpliwie widać związek obu rodzin,
przynajmniej mieszkających w pow. wielońskim, w tych samych miejscowościach. Ge
neza ich nazwiska jest taka sama.
Nazwisko rodziny to patronimik od Domasza (Damasza), który jest pochodzenia
polskiego lub ruskiego i ma być związany z imieniem Damian [LPZ]. Chyba bardziej uza
sadniony jest sąd, że podstawą tego nazwiska było imię Damazy, pochodzenia greckiego,
cerkiewne Damasij [Tichoniuk]. Jeszcze inaczej rzecz ujął Z. Zinkevicius, który przyjął
pochodzenie litewskie albo od nazwiska Domas (Do~ i mant), albo od imienia Dominik.
Brak jest tej rodziny w popisach wojskowych i w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. Nie wynika to z ich fizycznej nieobecności, lecz z powodu braku wykształco
nego nazwiska Domaszewiczów, którzy w tym czasie używali imion własnych z patronimikiem, zmieniających się z pokolenia na pokolenie. Skądinąd wiadomo, że w 1528 r.
dwaj bojarzy z włości wielońskiej: Bortko Wojdyłowicz i Pietr Senkiewicz otrzymali po
twierdzenie posiadania przez nich ziem, które posiadał ich „died” Domasz. Ten ostami
otrzymał ziemię kuniczną Sedejkowąod króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka [tj.
przed 1492 r.]. Wspomniani bojarzy byli więc potomkami owego Domasza, protoplasty
tego rodu [AWAK]. Obu bojarów zanotowano w popisie wojskowym 1528 r. we wło
ści wielońskiej: pierwszy miał taką samą pisownię „nazwiska”, drugi był nazwany Piętką
Senkowiczem i miał brata. Informacja ta wskazuje na wspólne pochodzenie Domasze
wiczów i Senkowiczów (Senkiewiczów).
W taryfie 1667 r. odnotowano 21 rodzin, mieszkających prawie wyłącznie w pow.
wielońskim (18), a pozostali byli w sąsiednich powiatach: jaswońskim (2) i tendziagolskim (1). W pow. wielońskim mieszkali najczęściej w Senkiszkach [nazwa pisana na wiele
sposobów]. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Senkiszki jako pole i oko
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licę [ta druga nazwa to wielka rzadkość w tym czasie] w Laudzie, nad rzeką. Niką [Slovar]. Dane te wskazują, że była to wówczas niemała osada, zamieszkana przez szlachtę.
Jeszcze w taryfie 1775 r. notowany okolicę Senkany w trakcie laudańskim. Na mapie
Chrzanowskiego są Sejkany na południe od wsi Żybortany i północny zachód od mia
steczka Surwiliszki. Nazwa zachowała się do dzisiaj w formie wsi Senkonai pod Surwiliszkami, ale brak jej na mapie. Można ją jednak zlokalizować właśnie we wspomnianym
rejonie. Płynęła tam rzeczka Nika [nie mylić z inną Niką na Zaniemeniu żmudzkim],
dopływ rzeki Laudy koło wsi Miegany. Prawdopodobnie tam było najdawniejsze osad
nictwo Domaszewiczów, a sama nazwa osady nawiązywała do „nazwiska” Pietra Senkiewicza, znanego z dokumentu z 1528 r.
Wracając do taryfy 1667 r., należy dodać, że była to szlachta drobna: na 21 osób aż
19 nie miało poddanych, a pozostali dwaj mieli po jednym dymie ogrodniczym (tj. poddańskim). Zanotowano też ciąg genealogiczny: 1. Bartłomiej. 2. Wojciech. 3. Kazimierz,
którzy mieszkali w Senkiszkach w pow. wielońskim.
W taryfie 1690 r. spisano 14 rodzin Domaszewiczów, z których niemal wszystkie
(11 na 14) mieszkały w pow. wielońskim oraz pojedynczo w sąsiednich powiatach: wilkiskim, jaswońskim i tendziagolskim. Najwięcej z nich mieszkało tradycyjnie w Senkanach [różna pisownia tej miejscowości]. Żaden z nich nie miał poddanych.
W zasadzie nie piastowali oni urzędów do końca XVIII w. Wyjątkowo w 1794 r.
Jerzy Domaszewicz był strukczaszym szawelskim. Zaś Ferdynand w 1797 r. był rot
mistrzem żmudzkim [pospolitego ruszenia szlachty jednego z powiatów, pewnie wielońskiego].
Rodzina używała herbu Pobóg i przydomek Rymko—Domasz. Należy rozumieć, że
ich przodkiem był niejaki Rymko lub raczej Domasz.
W 1799 r. Domaszewicze herbu Pobóg wylegitymowali się ze szlachectwa. Za
przodka rodziny przyjęto Bartka Rymkę Domaszewicza, który posiadał dobra Sedejnowo nadane przez króla [polskiego] Kazimierza [Jagiellończyka], tj. w XV w (przed
1492 r.). Nadanie to potwierdził król Zygmunt I w 1528 r. Jego potomkami byli trzej
bracia: Hryhory, Bortko i Ambroży (pokolenie I), posiadacze dóbr Senkany w 1570 r.
Dalsza genealogia jest równie skromna jak dotychczasowa: Wspomniany Bortko miał
syna Stanisława (II), a ten z kolei trzech synów (III): Marka, Józefa i Władysława i na
nich urywała się ta genealogia. Osobno schematycznie wymieniono linię Marka (pew
nie pokolenie III): Kasper (IV) — Andrzej (V) — Kasper (VI) — Jan (VII) — Anto
ni (VIII) — Ferdynand (IX) — Ferdynand (X). Być może, w innym miejscu przedsta
wiono linię Józefa, która nawiązuje do wyżej wymienionego Józefa (III): Jakub (IV)
— Stanisław (V) — Antoni (VI) — Józef (zatwierdzony w 1847 r.; VII) i jego dwaj sy
nowie (VIII), zatwierdzeni w 1866: Feliks i Aleksander [RGIA]. Należy dodać, że Do
maszewiczów notowano w Senkanach w obu taryfach XVII w., byli tam szczególnie
licznie reprezentowani, o czym pisano wyżej.
Z 1799 r. pochodzi wywód Domaszewiczów herbu Pobóg. W skromnej dokumen
tacji podano, że w 1744 r. Kazimierz Domaszewicz zapisał dobra Miciuny, bez podania
przynależności powiatowej [w pow. wielońskim, na Laudzie], swemu synowi. Ow syn,
Jan, sprzedał te dobra w 1775 r.
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Icha genealogia była następująca: protoplasta rodziny Kazimierz Domaszewicz
(pokolenie I) spłodził syna Jana (TI), ojca dwóch synów (III): Antoniego i Tomasza.
Pierwszy z nich ojcował Nikodemowi (ur. 1790; IV) i dziadował trzem wnukom (V):
Antoniemu Stanisławowi (ur. 1810), Józefowi Justynowi (ur. 1817) i Adamowi Lucjano
wi (ur. 1831). Z kolei brat Antoniego, Tomasz (III), miał syna Jerzego (ur. 1802), bezpo
tomnego ЦАТА, F 391-8-2566, k. 98].
W innym wywodzie z tegoż roku Domaszewicze wystąpili również z herbem Pobóg. W najstarszym dokumencie z 1700 r. podano, że Anna Pawłowska zapisała dobra
Gienie swojemu bratu Gasprowi i jego synowi Janowi Domaszewiczom. W testamencie
z 1762 r. Jan, syn wspomnianego wyżej Gaspra, zapisał synom te dobra.
Genealogia rodziny była następująca. Jej protoplastą został Gasper [Kasper] (po
kolenie I), ojciec Jana (II), który ojcował czterem synom (III): Jerzemu, Ludwikowi Bar
tłomiejowi, Franciszkowi i Antoniemu, bezpotomnemu. Zaczęli oni trzy linie rodziny.
W pierwszej, najstarszej prym wiódł Jerzy, ojciec Jerzego (ur. 1796; IV) i dziad Józefa
Jerzego (ur. 1827; V). Ten ostatni miał dwóch synów (VI): Wincentego (ur. 1854) i Mi
chała (ur. 1861). Obaj mieli potomstwo (VII): pierwszy miał dwóch synów: Ryszarda
(ur. 1893) i Władysława (ur. 1894), a drugi — córkę Zofię (ur. 1896).
Drugą, średnią linię prowadził Andrzej Bartłomiej (III), ojciec Ignacego (ur. 1791;
IV) i Piotra (ur. 1794; IV). Pierwszy z nich wydał na świat trzech synów (V): Albina Jó 
zefa (ur. 1821), Karola Kazimierza (ur. 1825) i Adolfa Stanisława (ur. 1830), bezpotom
nych. Jego brat Piotr miał syna Jana (ur. 1839), również bezpotomnego.
Trzecia, młodsza linia łączy się z Franciszkiem (III), ojcem Józefa Zacharego
(ur. 1774; IV) i Wincentego (ur. 1792; IV). Obaj mieli potomstwo (V). Józef Zacha
ry zostawił po sobie czterech synów: Antoniego Dominika (ur. 1819), Zygmuntajózefa (ur. 1823), Franciszka Atanazego (ur. 1827) i Romualda (ur. 1836) z synem Józefem
(ur. 1885) i wnukiem Bronisławem (ur. 1909).
Z kolei brat Józefa Zacharego, czyli Wincenty, spłodził dwóch synów (IV): Ottona
(ur. 1835) i Ludwika Aleksandra (ur. 1838) [LVIA, F 391-8—2566, k. 100].
W 1882 r. posiadali oni następujące dobra w guberni kowieńskiej: Szyłany, Senkany
(mieli je w 1690 r.), Poszokinie, Wołmontowicze (na Laudzie), Dowejki, Ożajcy [Ożajcie] i Szulneni (?). Chyba wszystkie z tych miejscowości były na historycznej Laudzie:
Świadczy to o trwałości tego osadnictwa, sięgającego na pewno XVI w.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 70, 310; LVIA, F 391-8-2566, k. 98 (skan 00197), 100 (skan 00200); Perapis
1528 r., s. 160; RGIA, F 1343—20—2767; Slovar, s. 289: Senkiśki; Suskirstymo źinynas, s. 275; Urzędnicy,
żmndzcy, nr 1475. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5, s. 83; Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 341; LPŻ, T. 1, s. 450:
Damaśas, Damasevicius, 512: Domasevicius, 541: Dumaśius; Tichoniuk, s. 79: Damazy; Uruski, T. 3, s. 220.

DOMASZKIEWICZ
T a r y f a
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Domasykiemcz Kazimierz Walentynowicz na miejscu Walentego Domaszjdemcza rodyjca sn>e\go] ^ Kotkun
Kmidy dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim
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Nazwisko rodziny jest tego samego pochodzenia co Domaszewicz (zob.).
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, bez poddanych. Mieszkała ona w tej samej miejscowości co Domaszewicze. Była
to również szlachta drobna i nieutytułowana.
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H. DANGIEL, DOŁĘGA, GRZYMAŁA, JASTRZĘBIEC
P opis 16 2 1 roku

Domeykom Stefanowa. Stefanowiez Daniel
na pod[)tzdk\Ą koń 1 w pow. twerskim

wdowi Stefanową Domeykową, która protestuje na uczestniki,

T aryfa 16 67 roku

Domeyko Andrzej na miejscu Adama i Dawida Jamoyntów [sic] £ Lekiemian dym 1 szlachecki w pow. gondyńskim
Domeyko Błajej z Żemigoty dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Domeyko Dawid z Żaząjdów dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim
Domeyko Jan Wojdechowiczz^Li'astyun dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Domeyko Jan z Goln dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
Domeyko Jan. PastyjdewiczStanislaw na miejscu Jana Domeyki testyctya swe\go\ nieboszczyka zŻemigoły dym
1 szlachecki w pow. ejragolskim
Domeyko Jerzy na miejscu Ba/tromieja Dowsina z Kiewnar dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Domeyko Jerzy na miejscu Michała Woyszpily z Worpudan dym 1poddański w pow. berlińskim
Domeyko Madej, na którego miejscu zpsta! spisany Adam Justykiewicz z Lipniun dym 1 stylachecki w pow.
wielońskim
Domeyko Maran z Żemigoly dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Domeyko P[iotr] na miejscu Józęfa MHastyęwicza z Stanajdów dym 1poddański w pow. gondyńskim
Domeyko SamuelJurewicz na miejscu Jenye[go] Stanisławowiczą Domeyka ojca swe\go] zMUasząjdów dym
szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Domeyko Samuel SebestianoniczzMalasząnów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Domeyko Kontrymowicz Dawid na miejscu Jana Urbanowicza Sągay/y z Poworda dym 1 szlachecki w pow.
kroskim
Domeyko Piotr i Andrzej. KęstowiczJakub na miejscu Piotra i Andrzeja Domeyków [i] Marana Kęstowieża
ZPystajdów. Tenje zimienia GintyZajdów na miejscu Augustyna Piotrowicza 2 poddańskie dymy w pow. tek
szewskim
T aryfa 1 6 9 0

r o k u

Domeyko Augustin na miejscu Andrzeja Michniewicsyą pPikirn wpow. beriyańskim dym szlachecki 1
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Domeyko Daniel z Surwiłów wpow. kroskim na miejscu Dawida Wpckiewicpa i ppipykuplami z Surwiłów
dympoddański 1
Domeyko Daniel, od którego Stanisław P/atuść kupił 1 dym szlachecki pNadan wpow. kroskim
Domeyko Jan pMilospaß Domejków w pow. mlkiskim dym szlachecki 1
Domeyko Jan z Pubyubiów wpow. twerskdm dym szlachecki 1
Domeyko Jan z Żemigoły wpow. ejragolskim na miejscu rodyjca dym szlachecki 1
Domeyko Samuel [można odczytać jako: Danieyko; w Kop. 1: Domeyko; MB: Damieyko] уМг'Тгsyun wpow. nilkiskim dym szlachecki 1
Domeyko Samuel zMiłosyajć Domejków w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny to najpewniej skrót od imienia łacińskiego Dominik [LPŻ]. Czy jed
nak nie może być związany z imieniem łacińskim Domicjusz, znanym w Cerkwi jako
Domietij?
Na Żmudzi notowano ich w obu popisach wojskowych XVI w W 1528 r. spisa
no dwóch bojarów: Domejkę Gojżewicza we włości ejragolskiej i Kontrima Domejkowicza w kroskiej. Obie informacje są. interesujące. Pierwszy bojar pewnie pochodził
z włości wilkiskiej, z pola Gojżewskiego. Z kolei w drugim przypadku zwraca uwagę
związek Domejków z Kontrymami, co jest widoczne jeszcze w taryfie 1667 r. w osobie
Dawida Kontrymowicza Domeyki. W kolejnym popisie 1567 r. zanotowano dwóch bo
jarów: Jana Domejkowicza, zapewne syna Domejki Gojżewicza, we włości ejragolskiej
i Alekseja Domejkojtisa w medyngiańskiej.
Niewiele więcej wiadomo z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1589 r. Urban Janowicz Domejko przerwał proces sądowy o „otczyznę” Introgi we włości widuklewskiej. Nazwa jest najpewniej zniekształcona, może chodzi o Antryngi w tej włości?
W 1590 r. Martin, Tomasz i Stanisław Hryhorowicze Matiejewicze Domejki toczyli
spór o 2 niwy Szlapoj [we włości wilkiskiej]. Z nich Tomasz z żoną Jadwigą Walentynowną [Matiejewicz] otrzymał od teścia część majętności Mała Gojżowka we włości wilkiskiej.
W sumie niewiele wynika z tych akt ziemskich. XVI w. Domejkowie mieszkali
w dwóch włościach: wilkiskiej i widuklewskiej. Były to chyba osobne, niezwiązane ze
sobą rodziny, nie ma bowiem nici je łączących.
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano wdowę StefanowąDomeykową w pow.
twerskim. Według Kojałowicza, był to Sebastian Domeyko.
W 1669 r. Dawid Bałtromiejewicz Domeyko spisał testament. Żonie Zofii Janownej Sungayłównej zapisał trzeciznę na majętności Poworcie w pow. kroskim, którą
otrzymał od teścia Jana Urbanowicza Sungayły w 1666 r. Resztę zapisał synowi Samu
elowi, ale w przypadku jego wcześniejszej śmierci miał nastąpić podział tych dóbr mię
dzy jego małżonkę i rodzonych braci: Józefa i Piotra [VUB]. W taryfie 1667 r. spisano
owego testatora jako Dawida Kontrymowicza Domeykę. Dane te pozwalają ustalić na
stępujący ciąg genealogii Domeyków: 1. Bałtromiej. 2. Dawid (testator), Józef i Piotr.
3. Samuel Dawidowicz.
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 15 rodzin, mieszkających głównie w pow. ejra
golskim (Żemigoła) i wilkiskim (głównie Miłaszuny w polu Pernarowskim, a nie GojDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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żewskim) (po 3) oraz w gondyńskim, wielońskim i kroskim (po 2), pojedynczo zaś
w: jaswońskim, berżańskim i telszewskim. Była to praktycznie cała Żmudź. Zasadniczo
była to szlachta drobna, bo aż 12 rodzin (na 15) nie miało poddanych, a pozostałe miały
od jednego do dwóch. Tu zapisano ciąg trzech pokoleń rodziny w Miłaszajciach w pow.
wilkiskim: 1. Stanisław. 2. Jerzy. 3. Samuel. Zwraca uwagę zamienne używanie tradycyj
nej, ruskiej formy imienia Juri i nowszej, polskiej — Jerzy.
W taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, które mieszkały najczęściej w dwóch powiatach:
wilkiskim (3), kroskim (2) oraz pojedynczo w berżańskim, twerskim i ejragolskim. Z re
guły były to znane od dawna miejsca osadnictwa tej rodziny. Prawie żaden ze szlachci
ców (z jednym wyjątkiem) nie miał poddanych, co potwierdza powyższą tezę o drob
nym statusie tej szlachty. Była to szlachta nieutytułowana.
Gniazdem rodu były pewnie Miłoszajcie Domejki w pow. wilkiskim, w których
mieszkało dwóch Domejków w 1690 r. Nazwa Domejki nie jest notowana w tym po
wiecie. Z kolei Miłoszajcie były notowane w taryfach z 1667 r. [obok też Miłaszuny]
i 1690, w tej ostatniej jako: Miłoszewicze Mongajły, Miłoszewicze Pernarów i Miłaszu
ny. W późniejszych źródłach (1775,1789) była to okolica szlachecka Miłaszuny. Tak też
było w źródłach XIX—wiecznych. Okolica ta (lit. Milaśirmai) znajdowała się koło Pernarowa (jak w 1690 r.), na wschód od Ejragoły. Tu należy zlokalizować dawne Domejki.
Niemniej jednak Domeykowie byli rodem kowieńskim, a nie żmudzkim. Ich gniazdo
znajdowało się bowiem w pow. kowieńskim. Chodzi o dwór na wyniosłym wzgórzu nad
Wilią na północ od Kowna. Jego śladem jest obecnie Domeikava, dzielnica Kowna nad
rzeką Wilią. Stamtąd Domeykowie przenieśli się do pobliskiej Żmudzi jeszcze w XVI w.,
najpierw do najbliższej włości wilkiskiej. „Ród Domeyków” był notowany jeszcze w tary
fie województwa trockiego w 1690 r. Mieszkało tam wówczas kilku Domeyków.
Ze Żmudzią można połączyć cztery rodziny Domeyków. Pierwsza herbu Dołę
ga pochodziła z pow. kowieńskiego. Z nich Konstanty Janowicz Domeyko oświadczył
w 1659 r., że uchodząc przed wojskiem moskiewskim z okolicy Zomojtkań—Domejek
w 1655 r. osiadł wraz z żonąjadw igąz Kudrewiczów w okolicy „Piepól” [chodzi o oko
licę szlachecką Piepoły, później Pepole, w pow. wilkiskim, położoną na południe od
miasteczka Poniewieżyk, naprzeciwko Bobtów w pow. kowieńskim] w domu Kazimie
rza Kudrewicza. Wspomniany dom spłonął i w konsekwencji utracił swoje dokumen
ty: przywilej królowej Bony, akta dotyczące spadku po bracie Stanisławie Matuszewiczu
Domeyce i inne. Tenże Konstanty nabył połowę Domejek w 1671 r. Prawdopodobnie
chodzi tu o Domejki nie na Żmudzi, lecz w pow. kowieńskim, późniejszy dwór Domejkowo na prawym brzegu Wilii na wyniosłej górze, na północ od Kowna. Dwór
ten został sprzedany przez Jana Kudrewicza, być może, potomka wymienionego wyżej
Kudrewicza. W pobliżu Domejkowa leżała okolica Żemajtkiemie, czyli dawne Żomojtkanie-Domejki. W sumie prawdopodobnie ta rodzina Domeyków powróciła później
(może w 1671 r.), po zakończeniu wojny z Rosją, do swoich dawnych siedzib pod Kow
nem. Ich dalsze losy są związane z pow. kowieńskim [Boniecki].
Druga rodzina Domeyków miała herb Grzymała i wywodziła się od Jerzego Do
meyki (pokolenie I), który wraz z żoną Elżbietą kupił dobra Gilwicze [RGIA: Siuciły
Gielwicze] w pow. berżańskim w 1732 r. W tym miejscu można wyrazić przypuszczenie,
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że chodzi o jednego z wymienionych w taryfie z 1690 r. członków tej rodziny, najpew
niej Augustyna mieszkającego w pow. berżańskim. Po śmierci Jerzego w 1757 r. dobra
te przejęli jego synowie (II): Maciej, Jakub, Kazimierz i Bartłomiej. Linię rodziny konty
nuowali dwaj ostatni. Kazimierz miał dwóch synów (III): Marcina (ur. 1760 w Lejciach
w parafii Rawdziany), ojca dwóch synów (IV): Jana (ur. 1807) i Franciszka (ur. 1809)
oraz Stanisława (ur. 1774 tamże; III), który miał syna Marcina (ur. 1798; IV) i wnuka
Józefa (ur. 1837; V).
Z kolei Bartłomiej (II) miał syna Kazimierza (ur. 1774; III), który sprzedał Gilwicze w 1794 r. Miał on pięciu synów (IV): Antoniego (ur. 1800) z synem Julianem
(ur. 1824) oraz Józefa Antoniego Kazimierza (ur. 1815), Juliana Wincentego (ur. 1818),
Kajetana Joachima (ur. 1820) i Aleksandra Antoniego (ur. 1824). Większość z nich uro
dziła sie w Jurgajciach w parafii Szydłów. Rodzina została wylegitymowana ze szlachec
twa w późniejszej guberni kowieńskiej w 1820 r. Prawdopodobnie do nich trzeba do
łączyć Władysława, który wraz z matką Barbarą mieszkał w dobrach Szydłów i został
poddany tajnemu dozorowi policji od lata 1864 r. „ze względów politycznych” [Cie
chanowicz; LVIA, F 391-7-1788; w nawiasie kwadratowym: RGIA, F 1343-20-2938].
[Genealogię tę należy uzupełnić o linię Jakuba, syna Jerzego (II). Miał on bowiem syna
Wincentego (III) i dwóch wnuków (IV): Józefa i Wincentego].
Następna, trzecia rodzina związana ze Żmudzią miała herb Jastrzębiec. Zdaniem
Bonieckiego, prawdopodobnie pochodziła z Domejkiszek w pow. twerskim (na Żmu
dzi). W 1544 r. został wymieniony Domejko Burnejkojticz w gronie bojarów medyngiańskich. Tu dygresja: Domeykowie byli spokrewnieni z Burneykami z pow medyngiańskiego. Należy też przypomnieć, że w tej włości zanotowano jednego bojara
w popisie 1567 r.
Więcej wiadomo od Szczepana, syna Marka, od którego zaczniemy liczyć pokole
nia (I i II). W 1603 r. zapisał on połowę dóbr swej żonie Agnieszce Urbanównie. Jego
syn Stanisław (III) był właścicielem dóbr Pubzubie, na których poczynił zapis 200 kop
groszy litewskich dla żony Zuzanny Andruszkiewiczówny, córki Adama. Syn powyż
szego Jan (IV) i jego żona Magdalena Aleksandrowiczówna, córka Wojciecha, nabyli
część Pubzubia w 1684 r. Znów syn Jana, Wawrzyniec (V) wraz z żoną Anną Giedy
min, dokonał podziału tych dóbr z Bartłomiejem, synem Szczepana. Tenże Wawrzy
niec zakupił dobra Linkowiec w pow. upickim (przy granicy ze Żmudzią) w 1724 r.,
które następnie przekazał synowi Franciszkowi w 1759 (VI). Ten ostatni sprzedał te
dobra w 1781, a w testamencie z 1783 r. podzielił Pubzubie między swoich synów
(VII): Tadeusza, Kaspra i Józefa z pierwszej żony oraz Franciszka, Adama, Klemensa
i Stanisława z drugiej. Z nich Tadeusz swoją część Pubzubia sprzedał w 1815 r. Z ko
lei Józef osiadł w pobliskich Tarwidach w parafii Wornie i kontynuował linię rodziny,
płodząc trzech synów (VIII): Jana (ur. 1792), Tomasza (ur. 1796) i Leona Wincente
go (ur. 1805). Pokolenie IX stanowili synowie Jana: Józef Zachariasz (ur. 1821) i Ka
zimierz Stanisław (ur. 1827) oraz synowie Leona Wincentego: ponownie Józef Zacha
riasz (ur. 1829) i Szymon Leon (ur. 1831).
I wreszcie Franciszek (VII), syn wspomnianego Franciszka (VI), miał syna Józefa
(ur. 1793; VIII) i wnuka Dominika (ur. 1821; IX). O ile ten pierwszy urodził się jeszcze
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w Pubzubach, to ostatni — w Lawryszkach w parafii Zorany. Rodzina ta wylegitymo
wała się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1859 r.
Należy dodać, że tyle razy wymieniane dobra Pubzubie to późniejsze Pubżubie,
dwór, a właściwie sporo dworków szlacheckich (dawna okolica szlachecka) w gminie
Zorany, na południe od tego miasteczka przy drodze do Twerów. Jako okolica występo
wała w taryfie z 1690 r. i np. w spisie Glogera z 1789 r. jako Jamoncie—Pubżubie. W koń
cu XIX w. notowano tu rodziny: Burnejków (66 dziesięcin ziemi), Godlewskich (18),
Kunejków (33), Łukaszewiczów (20), Martynowiczów (16), Mitkiewiczów (50), Opol
skich (40), Czajkowskich (31) i Ejdymtów (27) [SG].
Trochę inną genealogię przedstawiono w wywodzie tej rodziny z 1832 r.Przodkiem rodziny był Marek, syn Łukasza z Burnejków Domejko (pokolenie I i II), któ
ry posiadał dobra Pubżubie na podstawie „gramoty” króla Zygmunta I z 1544 r. Miał
on syna Stefana (III), właściciela połowy tych dóbr w 1605 r. Kolejne pokolenie repre
zentował Daniel (IV), syn Stefana, który miał syna Jana (V) i wnuka Wawrzyńca (VI).
Ten ostatni spłodził trzech synów (VII): Kaspra, Franciszka i Kazimierza. Z nich linię
rodziny kontynuował Franciszek, ojciec (VIII) Tadeusza, Franciszka, Józefa, Adama
i Klemensa Stanisława Kaspra [ten ostatni trójimienny]. Z nich potomstwo mieli tylko
dwaj: Franciszek i Józef. Pierwszy spłodził Józefa (IX), a ten Dominika (X). Z kolei Jó 
zef miał trzech synów (IX): Tomasza, Jana i Leona Wincentego. Z tych ostatnich: Jan
miał dwóch synów (X): Józefa Zachariasza i Kazimierza Stanisława, a Leon Wincenty
— także Józefa Zachariasza i Szymona Leona (X). W 1867 r. dołączono dwóch młod
szych synów Leona Wincentego Józefowicza (VIII): Wincentego Antoniego i Ignacego.
Zaś w 1877 r. pozbawiono wszelkich praw Józefa Zachariasza, syna Leona Wincentego
[RGIA, F 1343-20-2937, 2939].
Ostatnia, czwarta rodzina związana ze Żmudzią to Domeykowie herbu Dangiel,
wylegitymowani w 1824 r. w guberni mińskiej. Przodkiem tej rodziny był Szymon Kontrym Domeyko (z Kontryma Domeyko) (pokolenie I). Miał on dwóch synów (II): Je
rzego Kazimierza i Krzysztofa. Pierwszy z nich Jerzy Kazimierz w testamencie z 1682 r.
zapisał żonie Ewie Białojciównie [pewnie Biłojciównie] i bratu Krzysztofowi dobra Kuliszki w pow. birżyniańskim. Linię rodziny kontynuował jego brat Krzysztof, który miał
syna Jerzego Kazimierza (III), strażnika inflanckiego w latach 1720—1730, który najpew
niej przeniósł się do pow. oszmiańskiego. Ta linia osiadła w końcu w guberni mińskiej,
gdzie została wylegitymowana [Boniecki; RGIA, F 1343—20—2940].
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator, s. 139; LVIA, F 391—7—1788, k. 68; ODVCA, vyp. 2, s. 55-248, 149—
701; vyp. 5, k. 68-512; Perapis 1528 r., s. 236, 225; Popis 1567 r., kol. 1329,1343; RGIA, F 1343-20-2937,
2938, 2939, 2940; SG, T. 2, s. 117: Domejkowo, T. 15, cz. 2, s. 526: Pubżubie; Taryfa woj. trockiego, s. 142;
VUB, F 7—ŻP 23, nr 70. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4, s. 371—379 (genealogie); Ciechanowicz, Rody, T. 2,
s. 341; Gloger, s. 289; LPŻ, T. 1, s. 513: Domeika; Uruski, T. 3, s. 223.
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DOPKIEWICZ ZOB. DOBKIEWICZ
DORGIEWICZ ZOB. DARGIEWICZ
DORGUŻ ZOB. DARGUŻ
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Dowbor Bałtromiej p Dowbor dym szlachecki 1 w pow. uilkiskim
Dowbor Jan Marcinowicz na miejscu Marcina Zygmuntowicza Dowbora rodzica swe\go] z Dowbor dym szla
checki 1 w pow. wilkiskim
Dowbor Jan Maciejewicz na miejscu rodzica swe[go] Madeja Symonowicza Dowbora z Dowbor dym szlachec
ki 1 w pow. wilkiskim
DowborJergy, na którego miejscu został spisany MatiaspLips/d p Dowborów dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
Dowbor Kasper p Wolmontowicp dym 1 splachecki wpow. niebliskim
Dowbor Kapjmierpjanowicp na miejscu Jana Dowbora rodpica swe\go] p Dowborów dym splachecki 1 w pow.
wilkiskim
Dowbor Kapimierpna miejscu Jana Eabunowskie\go\ pMontwilów dym 1 splachecki w pow. niebliskim
Dowbor Kapimierp. Proscpewicp Kasper p Prospcpun pagrodnicpy dym 1 wpow. niebliskim. Л drugi dym pagrodnicpy dosta! się ppodpiału Kapimierpowi Dowborowi w pow. wielońskim
Dowbor Kapimie/p Tomkiewicp na miejscu rodpica swego Andrpeja Tomkiewicpa [Dowbora] ~imienia Wodokt Dowborajcże na dymach pięciu poddańskich wpow. wielońskim
Dowbor Malcher pDowborajciów Wodokt dym 1 splachecki wpow. wielońskim
Dowbor Mikołaj pNargiełaj[ć\ dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
Dowbor Mikołaj pOpajdów dym 1 splachecki wpow. wielońskim
Dowbor Samuel na miejscu Dawida Dowbora rodpica swe[go] ~Dowbor dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Dowbor Samuel Rapmusowicp p Dowborów dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
Dowbor Stanisław, na którego miejscu postał spisany Jan Woyspnilo p Wodokspt dym 1 splachecki w pow.
wielońskim
Dowbor Stefan Piotrowicpna miejscu Piotra Dowbora [GB: pewnie ojca] pDowbor dym splachecki 1 wpow.
wilkiskim
Dowbor Zachariasp na którego miejscu postał spisany Kapimierp Ugiański p Nargielajc dym 1 splachecki
w pow.jaswońs/dm
Dowborowa Anna na miejscu małponka swego Eliaspa Dowbora p Кипр dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
Dowboronicp Krpysptof Hrehorowicppo śmiem rodpica swego Hrehorego Dowborowicpa p Dowborów dym 1
splachecki w pow. telspewskim
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DowboromcpMichal na miejscu Marka Bińkiewicpa i na miejscu Augustyna Dowborowiepa p Dowborówpoddański dym 1 wpow. telspewskim
Dowborowicp Stanislaw Janowiccy na miejscu rodpica swego Jana Dowborowicpa p Dowborów i na miejscu Pio
tra Dowborowicpa w tympe powiecie i okolicypodjdjański dym 1 wpo w. telspewskim
Dowborowicp Stanisław p kupli od Anny Prpyalgowskiej Kj-pysptofowej Dobspowej p Dowborajciów dym 1
splacbecki wpow. telspewskim
Dowborowicp Stanisław, na miejscu którego posta! spisany Jan Spetkiewicp p Mitkajciów dym 1 splacbecki
wpow. telspewskim
Dowborowicp Spcpęsny, Kapimierp Strowp Dawid Butiymowicp na miejscu Spcpgsnego Dowborowicpa p Dow
borów, takpe i od Kapimierpa Dowborowicpa spadkiem sobie dostałą napaspnią swoją obrócił dym 1 splachecki w pow. telspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dowbor Jan na miejscu rodpica i p nabycia od Skiryńskiego wpow. wilkiskim dym splacbecki 1
Dowbor Jan p Dowbor wpow. wilkiskim dym splacbecki 1
Dowbor Jópef p Dowbor pprpykiplami w pow. wilkiskim dym splacbecki 1
DowborKapimierpskarbnikpłockipmajętności Cpakispek wpow. nilkiskim dymówpoddańskich 10. Tenpe,
p Wodokt p Weipbiami wpow. wiehńskim dymówpoddańskich 2. Za attestacjągrodu kowieńskiego.
Dowbor Krpysptof na miejscu Jópefa Łutyka i pprpy kupli od Mathiaspa Hrehoronicpa p Usajdów w pow.
telspewskim i Jakuba Ucpkunia [dym] poddański 1
Dowborowicp Augustyn, na miejscu którego posta/ spisany Dawid Butrym pprpykupli w pow. telspewskim
[dym] splacbecki 1
Dowborowicze i Dowborowie to dwie różne rodziny, choć nazwisko jest tego same
go pochodzenia. Ci pierwsi mieszkali wyłącznie w pow. telszewskim (z jednym wyjątkiem
w 1690 r.), a Dowborowie — głównie w pow. wilkiskim i wielońskim, nigdy w odległym od
ich siedzib pow. telszewskim (z owym wyjątkiem). W herbarzu umieszczono ich łącznie, bo
rozdzielenie ich byłoby zabiegiem sztucznym. W XIX w. wszyscy używali nazwiska Dowbor.
Nazwisko rodziny Dowbor jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: dau(g)~
i bar—,bardzo popularnych w antroponimii litewskiej. Pierwszy pochodzi od litewskie
go dany czyli „dużo”, „wiele”, o drugim pisano wyżej: Bargayło (zob.). Z kolei Dowborowicz to patronimik od Dowbora.
Rodzina jest znana na Żmudzi od 1528 r., kiedy spisano dwóch bojarów: Lawryna
Dowborowicza we włości widuklewskiej i Pietrasza Dowborojtisa z bratem w telszewskiej. W drugiej części tego popisu zanotowano jeszcze Piętkę Dowborowicza, osobę
inną od wspomnianego wyżej Pietrasza. W kolejnym popisie 1567 r. zanotowano tylko
Jurka Dowborojtisa we włości telszewskiej. Ten ostatni byl zapewne bliskim krewnym
Pietrasza lub Piętki z 1528 r.
W rewizji puszcz hospodarskich z 1559 r. wymieniono bojarów Dowborowiczów
i Dombrowiczów, tych drugich zapewne przez pomyłkę. Mieszkali na skraju puszczy
hospodarskiej wilkiskiej kolo rzek Niewiaży i Szuszwy oraz dworu Nikiela Zołotara.
W pobliżu mieszkali też bojarzy Kompowie [Revizija puść 1559 g.]. Taka lokalizacja
Dowborowiczów znajduje potwierdzenie w późniejszych źródłach.
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Więcej wiadomo o rodzie na podstawie akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r.
Mikołaj Pietkiewicz Dowburowicz sprzedał trzeciznę ziemi Dowburyszki w Dowburojtiach we włości telszewskiej. W 1593 r. Szczefan Stanisławowicz Dowborowicz kupił
majętność Doborajtie [sic] we włości telszewskiej od Gendrudy Pacowny Dowboro
wicz. W 1598 r. Stanisław Szczefanowicz Dowborowicz sprzedał majętność Dowborajtie. Znów w 1599 r. Szczefan Dowborowicz kupił niwę Junejkis[z]ki w majętności
Dowbory we włości telszewskiej, nad rzekami Wentą i Wieszetą. W 1600 r. Stanisław
Pietrowicz Dowborowicz sprzedał rezę gruntu w tej majętności [zwaną Dowborajtie].
W 1593 r. Jan Mikołajewicz Dowborowicz sprzedał 2 rezy ziemi Wieżyszki „na gore
reki Wieszety” we włości telszewskiej. W 1598 r. tenże sprzedał majętność Dowboraj
tie nad rzekami Wentą i Wieszetą w tej włości. W 1595 r. Juri Mikołajewicz Dowboro
wicz, pewnie jego brat, sprzedał rezę ziemi w Dowborajtiach na brzegu rzeki Wieszety.
W 1593 r. Jezof Jurewicz Dowbor otrzymał majętność Liakowo we włości rosieńskiej od teścia Szymona Mikołajewicza.
W 1596 r. Jan Tomaszewicz, Wojtiech Martinowicz i Tomasz Pawłowicz Dowborowicze sprzedali grunt Dobes w Kompach we włości wilkiskiej. Tu może należy umie
ścić informację o Janie Tomaszewiczu Ławrynowiczu Dowborze, który w 1590 r. sprze
dał dwoje czeladzi niewolnej. Nazwisko to informuje o czterech pokoleniach rodziny.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano Dowborowiczów
w trzech włościach: telszewskiej (najczęściej), rosieńskiej i wilkiskiej, a więc w różnych
regionach Żmudzi. Na uwagę zasługuje wzmianka o Dowborojtiach we włości telszew
skiej, nad rzekami Wentą i Wieszetą. Ta ostatnia rzeka to lewy dopływ Wenty koło
Dowborów (lit. Daubariai). Chodzi o rejon koło późniejszych Możejek, na północ od
miasteczka Tyrkszle. Tu należy lokalizować gniazdo tego rodu. Tu pewnie mieszkali
wzmiankowani w 1528 r. bojarzy Piętko Dowborowicz i Pietrasz Dowborojtis, czyli sy
nowie Dowbora: pierwszy ma końcówkę patronimiku ruską, a drugi — litewską
W czasie Potopu spisano Jana Dawbora [sic], uczestnika konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej w Szadowie z czerwca 1656 r. W obdukcji generalskiej pow. telszewskiego z 1661 r. wymieniono Stanisława Dowborowicza w okolicy Dowbory, który
poniósł straty wojenne.
W taryfie 1667 r. spisano 18 rodzin Dowborów i 6 Dowborowiczów, razem 24. Ci
pierwsi mieszkali głównie w dwóch powiatach: wilkiskim (9) i wielońskim (7). Tylko
dwie rodziny mieszkały pojedynczo w powiatach ejragolskim i jaswońskim (w tej sa
mej miejscowości Nargiełajcie). Z kolei Dowborowicze mieszkali bez wyjątku w pow.
telszewskim.
W powiatach największego osadnictwa notowano również miejscowości, nawiązu
jące nazwą do tego rodu. W pow. wilkiskim były to Dowbory, okolica szlachecka, zna
na np. ze spisu Glogera z 1789 r., znajdująca się koło innej okolicy (Szarawy) na pół
nocny zachód od miasteczka Poniewieżyk (lit. Paneveziukas) nad Niewiażą. Dzisiaj to
pojedyncza osada Daubarai koło rozległej wsi Skaistgiriai w otoczeniu lasów. Z kolei
w pow. wielońskim były Dowborajcie Wodokty, czyli na Laudzie. Później była to oko
lica szlachecka na północny zachód od miasteczka Krakinów, konkretnie na północ od
Wodoktów nad rzeczką Wodoktą [nie nad Niewiażą, gdzie były inne Wodokty], do dzi
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siaj zwana Dauburaićiai. Obie miejscowości są chyba późniejszego pochodzenia, trudno
je określić gniazdem rodu, które najpewniej było w pow. telszewskim.
Spisana w 1667 r. szlachta niemal z reguły nie miała poddanych. Tylko 4 rodzi
ny (na 24) miały po jednym (2) oraz dwóch i pięciu poddanych. We wspomnianych
Dowborach w pow. wilkiskim można wyodrębnić dwa ciągi genealogiczne: 1. Symon
(dziad) — Maciej — Jan; 2. Zygmunt (dziad) — Marcin — Jan.
W taryfie z 1690 r. spisano 6 rodzin, z których prawie wszystkie mieszkały w pow.
wilkiskim (4). Tylko 2 mieszkały w odległym pow. telszewskim: Dowbor i Dowborowicz. Z nich czterech nie miało poddanych, jeden miał jednego poddanego, a ostatni
miał ogółem 12 poddanych. Była to zatem szlachta drobna z jednym wyjątkiem.
Dowborowie nie piastowali urzędów żmudzkich. Byli natomiast elektorami kró
lów polskich: Eliasz — Jana Kazimierza w 1648 i Kazimierz — Jana III Sobieskiego
w 1674 r. ze Żmudzi. Wspomniany w taryfie z 1690 r. Kazimierz Dowbor [w tekście
jako Dozobor] (zm. po 1705) byl skarbnikiem płockim (nie połockim) w 1678 r. Miał
też dobra w województwie trockim (2 dymy w Poporciach). Ożenił się z Joanną Rybiń
ską, z którą miał przynajmniej czterech synów: Samuela, Krzysztofa, Fryderyka i Karo
la. Z nich Samuel byl żonaty z Marianną Dowgird i miał wraz z braćmi dobra ojczyste
Gudzialy w województwie trockim, które sprzedał w 1715 r. [Boniecki].
W XIX w. Dowborowie wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami Drogomir
i Przyjaciel.
W wywodzie z 1799 r. spisano Dowborów herbu Drogomir. Przodkiem rodziny
został uznany Grzegorz z Drogomira Dowbor (pokolenie I), mający dobra Dowbory
w pow. telszewskim. Miał on syna Stanisława (II), który w testamencie z 1678 r. uczy
nił zapis dla swoich trzech synów (III): Samuela, Jana i Mateusza. Z nich Samuel spło
dził dwóch synów (IX7): Marcina i Franciszka; Jan — Jerzego, a Mateusz — Dominika.
Kolejne, V pokolenie objęło: Jana i Józefa, synów Marcina; Franciszka i Ludwika, sy
nów Franciszka; Jakuba, syna Jerzego oraz Jana i Dominika, synów Dominika. Ostat
nie, wylegitymowane wówczas pokolenie (VI) to: Franciszek, Marcin, Andrzej i Wiktor,
synowie Jakuba. W 1835 r. dołączono do tej rodziny: Franciszka, Józefa, Antoniego
i Feliksa Norberta, synów Feliksa i wnuków Franciszka Franciszkowicza (V); Michała,
Józefa, Adama i Jana, synów Józefa Józefowicza (pewnie z pokolenia V);Józefa z syna
mi Józefem Rajmundem i Felicjanem, Floriana z synami: Janem i Marcelim Witalisem,
synów Franciszka Jakubowicza (VI). W kolejnym dołączeniu do rodziny z 1862 r. za
pisano: Alojzego, syna Franciszka, wnuka Feliksa Franciszkowicza; Juliana i Stanisława
Wojciecha, synów Feliksa Norberta, wnuków Feliksa Franciszkowicza; Antoniego Jana
i Stefana, synów Jana i wnuków Floriana Franciszkowicza oraz Karola, syna Marcelina
Witalisa Florianowicza Dowborów i innych. Z wymienionych Feliks Norbert Dowbor
utracił prawa szlacheckie w 1859 r. [RGIA, F 1343—20—2431]. We wspomnianych Dow
borach w pow. telszewskim mieszkali oni od XVI w., Notowano ich także w obu tary
fach z XVII w. Warto dodać, że przydawka pochodzeniowa Drogomir to imię słowiań
skie i nazwa herbu. Jako imię jest znane w antroponimii polskiej od XIII w., na Litwie
jest nieznane [Bubak; Zinkevicius]. Najpewniej mamy tu do czynienia nie tyle z nawią
zaniem do mitycznego przodka, który musiałby przybyć z Polski, ile do nazwy herbu.
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Z 1799 r. pochodzi wywód Dowborów herbu Drogomir. Według najstarszego do
kumentu z 1710 r. trzech synów Stanisława Dowbora: Samuel, Jan i Mariasz weszli
w posiadanie mnajętności Dowbory na Żmudzi. W 1758 r. swoją część tych dóbr sprze
dał Franciszek, syn wspomnianego wyżej Samuela. Kilka lat później, w 1763 r., swoje
części sprzedali jeszcze Jerzy, syn Jana i Dominik, syn Mariasza.
Genealogia rodziny była następująca, poczynając od Stanisława (pokolenie I), ojca
trzech synów (II): Samuela, Jana i Matiasza. Zaczęli oni trzy linie tej rodziny. W pierw
szej, najstarszej prym wiódł Stanisław, ojciec Franciszka (III) oraz dziad (IV) Franciszka
i Ludwika. Pierwszy z nich wydał na świat dwóch synów (V): Feliksa (ur. 1781) i Floria
na (ur. 1785). Wspomniany Feliks ojcował pięciu synom (VI): Franciszkowi (ur. 1808),
Józefowi Sylwestrowi (ur. 1817), bezpotomnemu, Antoniemu (ur. 1822), Feliksowi
Norbertowi (ur. 1824) [wzmianka o utracie dworiaństwa] i Nikodemowi Sylwestrowi
(ur. 1839), także bezpotomnemu. Z nich Franciszek doczekał się trzech synów (VII):
Józefa Nikodema (ur. 1834), Marcelego Norberta (ur. 1839) i Alojzego (ur. 1845). Z ko
lei jego brat Antoni wydał na świat dwóch synów (VII): Konstantego (ur. 1855) i Igna
cego (ur. 1858). Kolejny z braci, Feliks Norbert, miał także dwóch synów (VII): Juliana
(ur. 1842) i Stanisława Wojciecha (ur. 1846).
Z kolei Florian, brat Feliksa (V). Miał on dwóch synów (VI): Jana (ur. 1813) i Mar
celego Witalisa (ur. 1825). Pierwszy z nich ojcował czterem synom (VII): Antoniemu
Janowi (ur. 1840) z synem Franciszkiem (ur. 1880; VIII), Stefanowi (ur. 1851), Adolfowi
(ur. 1858) i Adamowi (ur. 1867). Natomiast Marceli Witalis zostawił po sobie syna Ka
rola (ur. 1847; VII), ojca (VIII) Brunona (ur. 1880) i Bolesława (ur. 1885).
Do tej linii należał jeszcze Ludwik, brat Franciszka (IV). Spłodził on syna Ignacego
Rajmunda (ur. 1803; V), ojca Leonarda Szymona (ur. 1839; VI), bezpotomnego.
Drugą, średnią linię prowadził Jan (II), ojciec Jerzego (III), dziad Jakuba (IV), pra
dziad Wiktora (V) i prapradziad Józefa Jana (ur. 1759; VI). Ten ostatni wydał na świat
trzech synów (VII): Jana Onufrego (ur. 1810), Jozafata Gabriela (ur. 1812) i Leonarda
Zacharego (ur. 1817).
Trzecia, najmłodsza linia łączy się z Mariaszem (II), ojcem Dominika (III) i dzia
dem także Dominika (IV). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (V): Tomasza
(ur. 1781) i Zygfryda Cypriana (ur. 1787). Pierwszy z nich miał dwóch synów (VI): Józe
fa (ur. 1815) i Adama (ur. 1819), bezpotomnych. Jego brat Zygfryd Cyprian spłodził tyl
ko jednego syna — Cypriana Stefana (ur. 1819), bezpotomnego [LVIA, F 391—8—2566].
Z 1819 r. pochodzi wywód Dowborów z Tomkiewiczów herbu Przyjaciel. Przod
kiem rodziny byl Kasper Bartłomiejewicz z Tomkiewiczów Dowbor (pokolenie I i II).
Jego przodkiem byl niejaki Tomko, znany tylko z patronimika z akt ziemskich żmudzkich z lat 1590—1596 jako Jan Tomaszewicz Dowborowicz. Notowano ich w Kompach we włości wilkiskiej. Tomko to zdrobnienie od Tomasza. Wspomniany protopla
sta w 1647 r. posiadał dobra Wołmontowicze, nabyte od Kaspra i Ewy z Lutkiewiczów
Dowborów (?). W testamencie z 1666 r. zapisał je swoim synom (III): Piotrowi i Jaku
bowi. Z nich linię rodziny kontynuował Piotr, mający syna Stanisława (IV), ojca trzech
synów (V): Marcina, Jana i Mateusza. Z nich Marcin miał syna Andrzeja (VI); Jan miał
Mateusza (VI), a Mateusz — Jana (VI). Kolejne pokolenie (VII) tworzyło: dwóch sy
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nów Andrzeja: Paweł i Mateusz; trzech synów Mateusza: Kazimierz, Józef i Franciszek
i trzech synów Jana: Józef [drugiego imienia nie odczytano], Walenty Andrzej i Igna
cy Antoni. Następne VIII pokolenie obejmowało: Kazimierza Józefa, syna Pawła; Mi
kołaja Mateusza, syna Mateusza; Antoniego Felicjana, Jana i Antoniego, synów Józefa
[RGIA, F 1343—20—2430]. Wspomniany Kasper Dowbor z pokolenia II został spisany
w 1667 r. jako posiadacz Wołmontowiczów w pow. wielońskim, na Laudzie. Nie spi
sano ich jednak w kolejnej taryfie z 1690 r. Zwraca uwagę przydawka pochodzeniowa:
z Tomkiewiczów.
Nie wiadomo, czy do tej rodziny można dołączyć Dowgorowiczów herbu Slepowron, być może, ich właściwe nazwisko powinno brzmieć: Dowborowicz? Notowano
ich w Drabuksztach w pow powondeńskim od 1696 r. Protoplastą rodziny był Stani
sław, syn Teodora. Dobra te sprzedali jego potomkowie w 1791 r. [LVIA, F 391—7—
1788]. W każdym razie nazwisko Dowgorowicz (lit. Daugaravicius) notuje się obecnie
na Litwie, choć wyjątkowo. Badacze litewscy nie potrafili powiedzieć o nim nic konkret
nego [LPŻ].
Ź r ó d ł a : Akta jag/Mw, T. 2, s. 349; Elektorzy 1648,1674 r ; Kojałowicz, Nomenclator, s. 146; LM, Viehyą
reikalą knyga 1, s. 166, 167 (1528 r.); LVIA, F 391-8-2566, к 10 (skan 00020); ODVCA, vyp. 1, s. 145-323;
vyp. 2, s. 4-64,116-203 i 210; vyp. 3, s. 65-181, 82-226,107-146; vyp. 4, к 155-125; vyp. 5, к 1 6-116,20150, 172—395, 215—115; Perapis 1528 r , s. 234; Popis 1567 r , kol. 1303; Revizija puść 1559 g., s. 45; RGIA,
F 1343—20—2430, 2431; Taryfa woj. trockiego, s. 60. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 4, s. 391—392; Bubak, s. 86;
Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 369; LPŻ, T. 1, s. 465-466: Daubaras, s. 467: Daugaravicius; Uruski, T. 3, s. 233.

DOWBOROWICZ ZOB. DOWBOR

DOWCZAŃSKI
P o p is

16 2 1

r o k u

Пож^етс-у Piotr z uczestnikami] z oszczepem na podJ\tiäka\ koń 1 w pow. wilkiskim
T a r y f a

16 67

r o k u

Dowczański Jan Kasperowicz na którego miejscu został spisany Jan Nannoysy z Dowcgan dym szlachecki 1
wpow. wilkiskim
Dowcpański Mikołaj na miejscu Stanisława Dowcząńskiego z Dowcpan dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Dowczański Mikołaj Piotrowicz[z Lelerwiszek] dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Dowczański Stanisław na miejscu Raztnusa Dowcząńskiego rodzica swego z Dowcpan dym szlachecki 1 wpow.
wilkiskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Dowczański Gabńel [w Kop. 1: Żotkiewicz] zDowcpan w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Dowczański Mikołaj z okolicy Jodwilów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Dowczański Stanisław z Dowcząn w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
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Nazwisko rodziny to patronimik od litewskiego Daućys, które ma być pochodzenia ło
tewskiego. Może też pochodzić od litewskiego nazwiska Dausa, które może łączyć się
z dausa, czyli „oddychanie”, „gapa”, „gamoń” itp. lub desnos, czyli „raj”, „niebiosa”, „po
goda” [LPŻ]. Może to nazwisko odmiejscowe?
Rodzina jest skądinąd nieznana, nie notowano jej w polskich herbarzach. Niemniej
jednak pochodzi! ze Żmudzi, gdzie znajdowało się jej gniazdo, okolica szlachecka Dowczany (lit. Daućioniai) w pow. wilkiskim. Chodzi o okolicę przy ujściu Dubissy do Nie
mna, naprzeciwko miasteczka Średniki (1 wiorsta odeń).
Najdawniejsza wzmianka dotyczy pewnie popisu wojskowego 1528 r., kiedy zano
towano bojara wilkiskiego Jakuba Dowcewicza. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
wspomniano o Halenie Dowcewicz, żonie Jurija Ruczkowicza w 1578 r.
Później notowano ich w XVII w W popisie wojskowym 1621 r. spisano Piotra Dowczewicza w pow wilkiskim, a w taryfie 1667 r. była mowa o czterech rodzinach w pow.
wilkiskim. Prawie z reguły mieszkali oni w Dowczanach i nie mieli poddanych. Z ko
lei w taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny w pow wilkiskim, również mieszkające głównie
w Dowczanach. Żadna nie miała poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator, s. 146; ODVCA, vyp. 1, s. 38—248; Perapis 1528 r., s. 236. L i t e r a 
t u r a : LPŻ, T. 1, s. 466: Daucevicius, 467: Daucys, 474: Dausa; Uruski, T. 3, s. 234 (Dowcewicz).

DOWEYKO pAW EYKO)
H. LUBICZ, PRUS II
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Daweyko Dawid pJanajciów dym 1 splachecki wpow. ejragoIskim
Doweyko Jan p Stejgwilowicp dym 1 szlachecki wpow. nielońskim
T a r y f a

1690

r o k u

Doweyko Bogusław p Pospokom w pow. rosieńskim dym poddański 1
Doweyko Kapimierp p Padun p Stejgwiłów w pow. wieluńskim na miejscu Doweykowej pprpykupli Juchnowicpów dym splachecki 1
Doweyko Stanisław [w Kop. 1 błędnie: Wodeyko] p Opajciów Wodokk wpow. wiedeńskim dym splachecki 1
Doweyko Stanisław [w Kop. 1: Władysław] £ Podymian w pow. spawelskim na miejscu Heliaspa Bumienicpa podjdjański dym 1
Doweyko Stanislaw, K/istina Pietraspewicpowa i Rupspa na miejscu Mikołaja Steygwiła pPacunów Steygwiłów
wpow. nielońskim dym splachecki 1
Nazwisko rodziny nie jest w pełni jasne. Może przyrostek -eik pochodzi od litewskie
go doms, czyli „dawanie”, „prowiant”, „część” [LPŻ], Chyba bardziej przekonuje zdanie
Z. Zinkeviciusa, że nazwisko to jest urobione od imienia biblijnego Dawid, które w for
mie zdrobniałej brzmiało: Dovas, od którego pochodzą takie nazwiska jak: Dovenas,
Doveika, Doveikis, Doveinis.
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Najdawniejsza wzmianka dotyczy Marcina Doweyko herbu Lubicz, ziemianina
żmudzkiego z 1614 r. [Wittyg].
W taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. ejragolskim i wielońskim, bez
poddanych. W kolejnej taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow.
wielońskim (3) oraz pojedynczo w szawelskim i rosieńskim. Większość z nich nie miała
poddanych (3), a pozostali mieli po jednym dymie chłopskim. Zatem była to szlachta
drobna i nieutytułowana. Wprawdzie w 1783 r. zanotowano cześnika żmudzkiego Mar
cina Doweykę, ale może chodzić o cześnikowicza, i to niekoniecznie żmudzkiego. Jesz
cze Franciszek Doweyko jako podstoli żytomierski i mozyrski [sic; w innym wykazie
wystąpił z tytułem podstolego połockiego] oraz Tomasz byli elektorami króla polskiego
Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.
W herbarzu Uruskiego spisano Doweyków herbu Prus II i Wieniawa oraz naj
pewniej „Doweypów” herbu Abdank, którzy wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej w XIX w. Ten ostatni zapis to najpewniej błąd drukarski lub błęd
ny odczyt ze źródła.
Pierwszy wywód Doweyków herbu Prus pochodzi z 1799 r. Według niego przod
kiem rodziny był Jan Doweyko (pokolenie I), który posiadał dobra Liawdy Ożajcie
w pow. wielońskim w nieznanym roku w 1. połowie XVII w. Jego syn Dawid (TI) odzie
dziczył tę majętność w 1649 r. Miał on syna Władysława (III), który był ojcem trzech
synów (IV): Józefa, Ignacego i Jana. Z nich Jan spłodził dwóch synów (V): Antonie
go i Jozafata. Ten ostatni pozostawił po sobie dwóch synów (VI): Alojzego Antonie
go i Dominika Wawrzyńca. Pierwszy z nich wydał na świat przynajmniej dwóch synów
(VII): Franciszka Antoniego Władysława i Ludwika, dołączonego do spisu w 1853 r.
Wspomniany Ludwik miał syna Witolda (VIII), dołączonego do wykazu w 1885 r.
[RGIA, F 1343-20-2478; skrót: Uruski],
Trochę późniejszy, bo pochodzący z 1819 r., wywód tej samej rodziny był jednak
inny. Przodkiem rodziny został Władysław (pokolenie I —pokolenie III z poprzedniego
wywodu), który w 1746 r. sprzedał wraz z synem Janem (II) dobra Ożajcie Dowejkiszki
w pow. wielońskim i osiedlił się w innych dobrach — w Podyrwianach w pow. szawel
skim. Wspomniany Władysław miał jednak dwóch synów (II): oprócz Jana, także Józefa.
O ile przy Janie zanotowano dwóch synów (III): Franciszka i Wincentego, co opatrzono
znakiem zapytania i skreśleniem, to bliżej omówiono linię Józefa (II). Ciekawe, że wła
śnie liniajózefa została pominięta w poprzednim wywodzie. T akw ięcjózef zostawił po
sobie syna Jana Józefa (III), ojca trzech synów (IV): Antoniego Józefa (ur. 1775), Win
centego (ur. 1785) i Stanisława Izydora (ur. 1788). Każdy z nich miał potomstwo (V):
Antoni Józef — Mikołaja (ur. 1812) i Józefa (ur. 1826); Wincenty — Antoniego Ada
ma (ur. 1825) i Stanisław Izydor — Karola (ur. 1836) [LVIA, F 391—8—2566]. W sumie
obydwa wywody się uzupełniają. Należy dodać, że Doweykowie mieszkali w Ożajciach
Wodoklach w 1690 r., kiedy spisano Stanisława.
Prawdopodobnie Doweykowie pochodzili z pow. upickiego, gdzie spisano ich
w polach (okolice szlacheckie) Pojeziory i Żojbiszki Wołoczkiszki w 1690 r. zaś wspo
mniane dobra Ożajcie Dowejkiszki leżały na Laudzie na wschód od Bejsagoły, niedale
ko granicy z pow. upickim (lit. Deveikiai i pobliskie Ożaićiai).
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Według wywodu Doweyków herbu Prus II z 1799 r. ich przodkiem był Władysław
Doweyko, który w 1762 r. zapisał synowi Janowi dobra Ambrożuny Galkie [raczej Galnie,
czyli Golnie] [w pow. jaswońskim]. Z kolei w 1784 r. zapisał on te dobra swoim synom.
Linia tej rodziny była więc następująca, poczynając od synów Jana z pokolenia II:
Antoniego i Jozafata (III). Potomstwa doczekał się tylko ten drugi jako ojciec dwóch
synów (IV): Alojzego Antoniego (ur. 1800) i Dominika Wawrzyńca (ur. 1811). Pierw
szy z nich wydał na świat także dwóch synów (V): Franciszka Antoniego Władysława
(ur. 1832) i Ludwika (ur. 1839), ojca Bolesława (ur. 1869; VI). Z kolei jego brat Dominik
Wawrzyniec miał tylko jednego syna Kazimierza (ur. 1853; V) [LVIA, F 391-7-1788].
Skądinąd wiadomo, że następujący członkowie tej rodziny zostali wylegitymowani
w 1853 r.: Alojzy i Dominik z potomstwem, synowie Józefa, wnukowie Jana i prawnukowie Władysława, tego z 1762 r. [Uruski].
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1733 r.; Elektorowie królów, s. 45; LVIA, F 391—7—1788, k. 62, F 391—8—2566, k. 32
(skan 00064); RGIA, F 1343—20—2478; Taryfa woj. trockiego, s. 201, 210; Urzędnicy żmudzcy, nr 595; Wittyg, s. 78. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 369; LPŻ, T. 1, s. 516: Doveika; Uruski, T. 3, s. 234;
Zinkevicius, s. 359.

DOWGIAŁLO (DOWGIAŁ, DOWGIALO)
H. ABDANK, DZIALOSZA, ZADORA
P opis 1 6 2 1 roku

Dowgialo J ery i Jakub g dóbrsnych gmudgkich po husarsku koni 3 wpow. korsgewskim [chyba do Jerzego
odnosi się wzmianka Jana Woyniatha, który na Jerzego Dowgiałę i Rymszę protestował w pow.
pojurskim]
Dowgiałł Marcin g //rojnikami] napod§ezäku\ koń 1 wpow. sgawelskim
Dowgiałło K rysgtof g bratempo kogacku koń 1 w pow. kroskim
Dowgiałło Sgcgęsny na //f~«7[niki] protestował, gypólkonia g ucgest\nśk2ercti\po kogacku koń 1 wpow. kroskim
T aryfa 16 67 roku

Dowgiałło Jan na miejscu Marty Węckiewicgówny Scgęścinej Dowgiałowej gjudisgek dym 1poddański wpow.
M. Dynman
Dowgiałło Jeny Maran g majętności Bitowy dymy 3 poddańskie w pow. korsgewskim
Dowgiało Adam Stanis/awowicg g Dowgialisgek dym sglachecki 1 wpow. wilkiskim
Dowgiało Adam g Gosgtyn dym 1 sglachecki w pow. kroskim
Dowgiało Albrych gmajętności swej nagranejBrasgtany dym 1poĄó\ański, a dymy 3 [w] gastawie mają[cy\
wpow. sgawdowskim. RodowicgDawid Michałowicg\z\ gastany od Albiychta Dowgiały gBraksgtan 1 dym
poddański wpow. sgawdowskim. SenkiewicgJgnacy [z] gastany swej od Albiychta Dowgiały gBrusgtan dgiergącej dym 1 sglachecki w pow. sgawdowskim
Dowgiało Albrycht g Wedrów, Bergiiławki, Dabwardgiów ad r[a.b\onem wniósł do skarbu gł 50. Tenge g tej
dgiergany, mianowicie gsiół Wedrów, Bergnławki iŁabwardgiów ga rok 1654prgychodgi/o gł 44:1:11, a od
roku 1655 do roku 1668 ga lat //[umero] 14 ga rok po gł 22:0:14,50 grokiem 1654prgychodgiło wsgytkiego gł 352:12:16. Na tę sumę do rąk JA1P Rossochackiego pisarga skarbowego w roku 1659 JMP DowgiaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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lo naoncyas dyjeryący tych wsi ył 100. Tenye Dowgia/o w roku pryesyłym ad ra[ńo] nem takty da/ył 50. Za
rok 1662, ty wojsko intratę brało, strąca się ył 22:0:14,50. Teraypodkomoryy ymudyki wniósł do skarbu ył
120. Resta yostajepryy ]MP ył 52:0:14,50 [Królewszczyzny 1667 r.]
Dowgiało Ambroyy у DowgiaRsyek dym sylachecki 1 wpow. wilkiskim
Dowgiało AndryejJarosyewicy na miejscu rodyjca swe[go] Jarosya Jakubowicya Dowgiały у Dowgialisyek dym
sylachecki 1 w pow. wilkiskim
Dowijało Bałtromiej у Kołaławka dym 1 sylachecki w pow. tendyjagolskim
Dowgiało Bałtromiej у Powdruwia dym 1 sylachecki wpow. syawelskim
Dowgiało Bałtromiej, na którego miejscu yostał spisany Matiasy Wojtkiewicy у Gostyna dym 1 sylachecki
w pow. kroskim
Dowgiało Dawid [na miejscu] Wojciecha Dowgia/y rodyjca у Wołodkajć dym 1 sylachecki w pow. tendyia
golskim
Dowgiało Dawid у Uyupia dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Dowgiało Gabriel. Sągayłowa Mikołajowajudita Raymusomcyówna na miejscupierwsyego małyonka Gabrie
la Dowgiały yPoworaa dymów 5 poddańskich w pow. korsyewskim
Dowgiało Jan у Dowgialisyek dym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
Dowgiało Jan. Gienbut Jóyef Jakubowicy у Dyjawgian i ypryykupli od Jana Dowgiały podjdjany dym 1
wpow. pojurskim
Dowgiało Jan, na którego miejscu yostał spisany Marcin Narusyewicy у Girdwojn dym 1 sylachecki w pow.
rosieńskim
Dowgiało Jeryy Jakubowicy у cyęści sioła Orlan alias Dowbian у taksy wiecyystej sobie dosta/ej 8poddańskich
dymów wpow. telsyewskim
Dowgiało Jeryy Jakubowicy у Gimbut Poakmenia dymówpoddańskich 9 wpow. korsyewskim
Dowgiało Jeryy ymałyąką swą ydyieiyawki swej Syjaków i Brusyków, potrąciwsyy rok 1665, ya rok 1662,
co wojsku intratę oddano rocyną ya rokjeden 1666, shońcyony in ««[no] 1667 w dyjeń św. Jana Kryddela
wniósł 3.23 [Królewszczyzny 1667 r.]
Dowgia/o Kayimiery Wojciechowicy [na miejscu] ojca Wojciecha Dowgiały у Poyabrya dym 1 sylachecki
wpow tendyiagolskim
Dowgiało Kiyysytoj' dym 1 yagrodnicyy wpow. rosieńskim
Dowgia/o Kiyysytoj у Ratdows\iów] dymy 2. Tenye Dowgiało у tegopowiatu i у tejye okolicy 1 dym na miejscu
Jeremiasya Gutowskiego, [ogółem] dymy 3 poddańskie w pow W. Dymian
Dowgiało Łukasy у Poawdruwia dym 1 sylachecki wpow. syawelskim
Dowgiało Łukasy Stanis/awowicy, na którego miejscu yostał spisany Wojciech Piotrowicy у Gostyń dym 1 syla
checki wpow kroskim
Dowgiało Samuel [na miejscu] Kyysytofa Umiaya у Pokopani dym 1, a drugi [z] yastany od Stanisława
Wiygirda w Rynksyylach, [ogółem] rfy[my] 2 poddańskie w pow. rosieńskim
Dowgiało Stanisław у Kasyanajciów dym 1 sylachecki w pow. tendyiagolskim
Dowgiało Stanisław Wołodko Daniel [na miejscu] Hieronima Miko/ajewicya Wo/odki rodyjca swe\go]
у Wołodkajdów dym 1 i [na miejscu] Jana Filipowicya Wo/odka i Stanisława Dowgia/y у kupli dym 1syla
checki wpow. tendyiagolskim. Wołodko Matiasy [na miejscu] Stanisława Dowgia/y yPoyabrya dym 1 syla
checki wpow. tendyiagolskim
Dowgiało Wacław Baltromiejewicy у Greyysyek dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
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Dowgiałom Błapejowa Анна Maciejewicpówna na miejscu malponka swe\go] Błapeja Dowgiały p Dowgiali
spek dym szlachecki 1 wpow. mlkiskim
Dowgiałom Janowa Barbara Narkiewicpówna [na miejscu] małżonka Jana Dowgia/y p Goniprowa dymy 3
pagrodjaicze] wpow. kroskim
Dowgiałowa Janowa. Skirmuntowa Karolewa Anna Maliszewska bywspaJanowa Dowgialowa na miejscu Jana
Dotigi[ a]ły z majętności napisanej Łowkowa 6 dymów pagrodnicpych w pow. spawdowskim
Dowgiałowa Scpasnina. Giedgowdp Dudwik na miejscu Marty Scpasninej Dowgiałowej p Gudispek 1 poddański dym w pow. M. Dynwian. Michał Gierpod dym 1poddański prawem pastawnym pawiedpione\gó\ od
M aty Węcławowicpówny Dowgiałowej we wsi napinanej Matajdach będące\go\, do majętności Gudispek Vani
Dowgiałowej nalepące[go]
Dowgiałowa Stanisławowa. Bykowski Mordas Konstanty wojski mścisławski pjnpykupli nabytej od Stanisła
wowej Dowgiałowej p Podubżsża DogipoddJmsKicYĄ dymów 6 w pow. kroskim
Dowgiałowa Stefanowa Anna Bałtromiejówna Tarwidowa [na miejscu] małponka swego Stefana Dowgiały
pSpowkot dym 1 splachecki w pow. tendpiagolskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Dowgiał[o] Aleksander p Gudyspek w pow. M. Dyrwian dympoddański 1
Dowgiałło Samuel [z Giziemian w pow. wilkiskim?] dym splachecki 1
Dowgjało Aleksander p Dowgialispek Wielkiego Gojpewa wpow. mlkiskim na miejscu rodpjca iprpykipli od
Ambropejowej Dowgjaliniej dym splachecki 1
Dowgialo Andrpej p Dowgialispek wpow. wilkiskim dym splachecki 1
Dowgialo Andrpej p kupli Pospnytupia wpow. kroskim [dym] poddański 1
Dowgiało Chrypostom p Kołny wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Dowgiało Jan p Usppin w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Dowgiało Jerpy p Kapimierpem Butowtem p Popabrpa wpow. tendpiagolskim dym splachecki 1
Dowgiało Jerpy, na którego miejscu postał spisany Jópef Mopeyko p Gosptyn wpow. kroskim [dym] splachecki 1
Dowgiało Kapimierp p Dawgielispek wpow. wilkiskim dym splachecki 1
Dowgiało Łukasp na miejscu Bartłomieja Dowgiały p Powdnmia wpow. spaweh kim dym splachecki 1
Dowgiało Paweł Albrychtowicp pimienicpjp] Brataspymy [w Kop. 1: Brusztany] Jakajć w pow. spawdow
skim dymówpoddańskich 2
Dowgiało Piotr na miejscu matki p Chwalojn wpow. potumspewskim [dym] poddański 1
Dowgiało Piotr p kupE od Jana Lubspewicpa p Okmian w pow. berpańskim [dym] poddański 1
Dowgiało Samuel p Gosptyn w pow. kroskim na miejscu Adama Dowgiały [dym] splachecki 1
Dowgiało Stanisław stolnik parnawski pfolwarku Bitowt wpow. korspewskim dymypoddańsłde 2
Dowgiało Stefan na miejscu Rrpysptofa Dowgiały p Rudows\iów] wpow. W. Dyrwian dympoddański 1
Dowgjało Stefan p Żoran w pow. berpańskim dym poddański 1
Dowgiało Władysław £ Wielkich Palek wpow. mdukkwskim na miejscuAndrpeja Konopińskiego dym splachecki 1
Dowgiało Władysław, od którego Krpysptof Syrtowt kupił 1 dym splachecki w pow. wilkiskim
Dowgiało Andrpej [z Małej Gojżewki w pow. wilkiskim?] dym splachecki 1
Dowgiałowa Gabryałowa Zofia Heliaspewicpowa £ imienicpa Ponorajde w pow. spawdowskim, w pow. kor
spewskim £ imienicpa Piłsud dympoddański 1
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Dowgiałowa Konstancja £ dóbr JKMci Brasyki folwarku w pow. korsyewskim dympoddański 1. T aj [naj
pewniej] у majętności Gimbut Pousynie w pow. korsyewskim dymy 2, a w pow. telsyewskim у taxy naywane
Orbany dostałe dymy 3, wsyytkiego dymówpoddańskich 5
Dongi/o [w Kop. 1: Dowgiało] Eäasy yAwksytyniów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i najpewniej dwuczłonowe: dau—i gel—
O pierwszym pisano przy Dowborach (zob), zaś gel—łączy się z litewskim gela, czyli
„wielki ból”. Należy dodać, że w źródłach było ono zapisywane na wiele sposobów, np.
w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.: Dawgiełowicz, Dowgił, Dowgiało, Dowgiał owicz, Dowgiełowicz.
Na Żmudzi zanotowano ich po raz pierwszy w popisie wojskowym 1528 r.: Dowgił
Możutewicz we włości berżańskiej, Dowgiał Mikowicz w wilkiskiej, Dowgiał Możejkowicz w widuklewskiej, Dowgiał Możrymowicz w wielońskiej, Dowgiał Mongiajłowicz
w wilkiskiej, sześciu Dowgiałowiczów: Ławryn w wielońskiej, Mikołaj w korszewskiej,
Pac w kroskiej, Juc w szawdowskiej, Jan w kroskiej, Januszko w wilkiskiej i Pietr Dowgiałojtis w kroskiej. W sumie spisano 12 bojarów, mieszkających głównie we włości wil
kiskiej i kroskiej (po 3) i wielońskiej (2) oraz pojedynczo w: korszewskiej, widuklewskiej,
berżańskiej i szawdowskiej.
Skądinąd wiadomo jeszcze o Janie Dowgialowiczu w 1529 r., który pochodził
z rodu Wizbora. Ten ostatni otrzymał nadanie od wielkiego księcia Witolda w 1415 r.
[AWAK; I ItoldiancĄ. Osobę taką notowano w popisie 1528 r. we włości krościej.
Wśród akt ziemskich żmudzkich pod 1609 r. jest informacja o liście Stanisława Janowicza [Kieżgajły], starosty żmudzkiego, z 1521 r. Rzecz dotyczyła ziemi Dowgialiszki Palczyszki we włości korklańskiej. Ziemia ta należała dawniej do Dowgiała, który
ją„pokinuł” [opuścił]. Później otrzymał ją Stańko „z uczastnikiem” [nie podano jego
imienia] i odtąd ziemię tę nazwano Dowgialiszkami [MACB].
Znów z innych przekazów wiadomo, że przodkiem Dowgiałów był bojar Kuszłut,
o którym będzie mowa przy Woyniatach (zob.).
W 1539 r. została odnotowana bojarka włości wilkiskiej Hanna Dowgiałowna.
Można przypomnieć, że w popisie 1528 r. notowano tam dwóch bojarów o tym na
zwisku. Z kolei w 1561 r. wzmiankowano o bojarach szawdowskich Dowgiałowiczach,
mieszkających przy granicy z włością pojurską, ściślej — z siołem Kobylniki we włości
jurborskiej oraz siołami szawdowskimi Broscieny [tj. Broksztany] i Tubiny [LA]. W po
pisie 1528 r. spisano tam Juca Dowgiałowicza.
Z 1542 r. pochodzi informacja o „diadkowszczynie” Dowgiałowszczynie we wło
ści wielońskiej, będącej przedmiotem sporu m.in. z udziałem potomków Dowgiały
(zob.: Pracewicz). Jest to o tyle interesującą wiadomość, że właśnie w tej włości notowa
no Dowgiałów w popisie wojskowym 1528 r.
Z innych źródeł wiadomo o bojarach widuklewskich, retowskich i powondeńskich o tym nazwisku. W 1542 r. podano krótką genealogię bojarów widuklewskich.
Ich przodkiem był Senko, który miał dwóch synów: Dowgiałę i Juszkę. Pierwszy miał
syna Stanisława (zwanego Dowgiałowiczem), a drugi — dwóch synów Juszkiewiczów:
Staszka (Stanisława) i Martina [LM. Kn. 6, s. 263—264]. Być może, do wspomniane
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go Stanisława Dowgiałowicza odnosi się informacja z 1527 r. o bojarze widuklewskim
Stanisławie Gojcewiczu, syny Dowgojły, który prosił panującego o pustosz Konkojłowszczynę w tej włości [LM, Kn. 6, s. 277]. W tej włości w 1558 r. notowano jeszcze
trzech Dowgiałowiczów: Łukasza, Janusza i Matieja oraz Mikołaja Stanajtia i Jakuba
Martinajtia, którzy mieli „imienicze i zemlę” „Kongajliską Wilkszyle”. Najpewniej cho
dzi tu o wspomnianą wyżej pustosz Konkojłowszczynę z 1527 r. Dane z 1558 r. pozwa
lają ją bliżej zlokalizować: granica ze starostwem botockim, rzeka Ancza, ziemie „kniazia
biskupa” [żmudzkiego]: poddani Rymkajtie, sioła Wojtiłajtie i Kondratiuny połączone
drogą, sioło Leskatie oraz ruczaje: Kłupis i Alksnaitakas. Prawdopodobnie chodzi o ob
szar na południe od Skaudwilów, tuż przy tym miasteczku. Notowano tu wspomniany
ruczaj Kłupis, rzekę Anczę i sioło Kundroćiai, pewnie dawne Kondratiuny. W pobliżu
były sioła starostwa botockiego i prawdopodobnie ziemie biskupa żmudzkiego, należą
ce do włości erzwiłkowskiej dóbr stołowych tego biskupa.
Z kolei o bojarach retowskich można powiedzieć niewiele. W 1555 r. wśród wie
lu bojarów wymieniono Jurija i Staszka Dowgiałowiczów oraz osobno Grygiela Dow
giałowicza. Ten ostatni jest zapewne tożsamy z Grigaliusem Dowgiełojtisem z popisu
1567 r. [AWAK, s. 184-185].
W 1556 r. bojar żmudzki Hryhory Dowgiałowicz Orwidowicza bił czołem królowi
polskiemu Zygmuntowi Augustowi w sprawie „dworca” Pomiany [właściwie Gomiany
w Powentiu], który po bezpotomnej śmierci jego siostry Marty Stanisławowej KI Ocz
kowej został przyłączony do dóbr hospodarskich w ciwuństwie dyrwiańskim [chodzi
o Wielkie Dyrwiany, sądząc po wymienionych ciwunach dyrwiańskich: Martinie Jakubo
wiczu i Janie Gradowskim], Po przedstawieniu dokumentów z lat 1499—1524 król pol
ski podjął decyzję o zwrocie wspomnianego „dworca” Hryhoremu Dowgiałowiczowi.
Wspomniane Gomiany to późniejsza wieś i zaścianek w gminie Popielany, na południo
wy wschód od Popielan (obecnie to Gamenai nad rzeczką Gamę, dopływem Wenty)
[LM, Kn., Nr 37].
Wiadomo też o bojarze powondeńskim Stanie Dowgiełojtisie, który wraz z innymi
bojarami tej włości był przymuszany do różnych powinności, m.in. do dawania posiedy.
Tymczasem bojarzy ci powoływali się na to, że ich przodkowie od czasów Witolda byli
zwolnieni od tych obowiązków [Ljubavskij]. Ściślej, w 1544 r. zanotowano m.in. boja
rów Jurija i Stania Dowgajtisów, pewnie Dowgiałowiczów [ODVCA, vyp. 3, s. 63-154].
Jest faktem, że w obu popisach wojskowych XVI w. nie notowano bojarów Dowgiałów
czy Dowgiałowiczów w tej włości.
Z kolei w popisie wojskowym 1567 r. zanotowano trzech Dowgiałów: Stanisława
Pietrowicza Dowgiała we włości kroskiej, Jurija Dowgiełojtisa w tendziagolskiej i Grigaliusa Dowgiełojtisa w retowskiej.
Wiele danych o tej rodzinie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1573 r.
Pietr Dowgiłowicz w testamencie zapisał część majętności Dorgiszki w polu Ejtwidy we włości szawdowskiej. W 1576 r. Matiej [Jurewicz] Dowgiałowicz kupił grun
ty w Braksztianach we włości szawdowskiej. Dalsze ziemie przy Braksztanach na
był w 1578 r. (zob. niżej). Wtedy kupił też część służby ludzi w Składach we włości
szawdowskiej. W 1578 r. Jan Dowgiłowicz zastawił dwie części gruntów „imienejca”
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w Braksztianach we włości szawdowskiej Matiejowi Dowgiałowiczowi. Pewnie ten sam
(Jan Talwojszowicz Dowgiałowicz) darował trzeciznę tej majętności temu samemu (Ma
twiejowi Jurewiczowi Dowgiałowiczowi). W 1595 r. Juri Matysowicz Dowgiało kupił
majętność Łowkowo we włości szawdowskiej. Czy to nie on w 1586 r. kupił 5 służb lu
dzi w polu Goniunach nad rzeką Ormianą, koło miasta Wielona, we włości wielońskiej?
W każdym razie tenże w 1596 r. zastawił swojej żonie Zofii Pawłownie [Dowmont]
Siesickiej, sędziance ziemskiej wiłkomierskiej, 200 kop groszy zabezpieczonych na do
brach Łowkowo. Oświadczył też, że jest zadowolony z otrzymanego posagu jpridannoje], W 1598 r. wziął w zastaw służbę ludzi w dobrach Szyłele [we włości pojurskiej].
Znów w 1600 r. kupił 2 służby ludzi w Goniunach. Wspomniani bojarzy szawdowscy
byli potomkami Dowgiałowiczów z tej włości z lat 1528 i 1561.
W 1578 r. Adam, Martin i Sewerin Dowgiałowicze sprzedali połowę pusto
szy Kirszyszki w majętności Kretyńskiej we włości berżańskiej. Kilka dni później
Wencław i Mikołaj [Janowicze] Dowgiłowicze sprzedali drugą połowę tej pustoszy.
W 1586 r. ci ostatni [jako Dowgiałowicze] kupili pustosz Kirszyszki Krajniszki w ma
jętności Kietyny [później Kietuny] nad rzeką Kumiensząwe włości berżańskiej. Byli
synami Jana (stąd zwani Janowiczami), pewnie potomka wzmiankowanego w 1528 r.
Dowgiła Możutewicza.
W 1583 r. Jan Jurewicz [Jakubowicz] Dowgiałowicz z żoną Kateriną Gedimtowną kupił część gruntów w Berżach we włości powondeńskiej. Tenże w 1590 r. zasta
wił tę majętność. Kto wie, czy nie jest on synem Jurija Dowgajtisa, bojara powondeńskiego z 1544 r.?
Z 1583 r. pochodzi dokument Jana Kiszki, starosty żmudzkiego, dotyczący po
twierdzenia posiadania gruntów nad rzeką Srują koło sioła Wietusze przez bojarów retowskich, m.in. Hryhora, Pietra i Wojtiecha Dawgiełajtów i posiadania przez nich szla
chectwa. Sprawa lokalizacji tych dóbr budzi wątpliwości. Sioło Wietusze leżało bowiem
pod samym Retowem, a wspomniana rzeka Sruja [nie licząc najbardziej znanej Sruji
w rejonie Olsiad, dopływu Wardawy] to mała rzeczka na południe od Płungian, będą
ca dopływem Minii i znajdująca się dość daleko od Retowa. W 1597 r. Pietr Matiejewicz
Dowgiało sprzedał część majętności i „dworca” Kikańskiego nad rzekąŁokistąwe wło
ści retowskiej. Chodzi o pogranicze z dobrami Łowkowo i włością szawdowską, zob.
wyżej o Jurim Matysowiczu Dowgiale.
W 1584 r. Mikołaj i Jan Pietrowicze [Janowicze] Dowgiałowicze prawdopodobnie
posiadali dobra Pokrożonty we włości kroskiej. W 1593 r. Mikołaj, Jan, Martin i Żygimont Pietrowicze Dowgiałowicze sprzedali 3 służby ludzi sioła Kierteny koło puszczy
Botockiej i rzeczki Kiertena [we włości widuklewskiej]. W tym roku bracia ci podzieli
li się dobrami Dowgialiszki nad rzeką Krożontą we włości kroskiej oraz Pokrożontami
w tej włości. Także w tym roku (1593) wspomniany Sigizmund Pietrowicz Dowgiał zre
zygnował z praw do majętności Pupiany [też Popiany] [koło jeziora Dowsin] we wło
ści kroskiej. Pozostali trzej bracia sprzedali tę majętność w 1591, ponownie Mikołaj
i Jan uczynili to w 1592 r. W 1588 r. Mikołaj Pietrowicz Dowgiało sprzedał ziemie Purpużyszki i Tudykiszki [w innym miejscu: Szudykiszki] [nad rzeką Kuprąwe włości kro
skiej]. W innym akcie podano, że transakcję tę wykonali bracia Mikołaj i Jan. W 1590 r.
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wspomniany Mikołaj zamienił się niewielkimi gruntami w majętności Pokrożonty nad
rzeką Krożontą. W 1593 r. bracia Mikołaj, Jan i Martin zawarli ugodę z ich bratem Żygimontem „o równy dieł” dwóch „dworców”: Dowgialiszek w Pokrożontiu i Pupian.
W 1595 r. wspomniany Żygimont sprzedał część dóbr Dowgialiszki. W 1599 r. był żo
naty z Zofią WojtiechownąMontwidowicz, która zapisała mu dobra Jawojsze we włości
gondyńskiej. Wtedy sprzedał wraz z Zachariaszem Jawo jszem grunty nad rzeką Kirksznawą we włości gondyńskiej. W 1595 r. wzmiankowany Mikołaj zamienił się grunta
mi: za Dowgialiszki otrzymał [nie podano co] i sprzedał 3 sianożęci w tych dobrach.
W 1596 r. tenże zrzekł się ziemi Miltyszki [w innym miejscu: Milgintyszki i Milkintyszki]
w Goniprowie we włości kroskiej na rzecz swojej żony Kateriny Pietrowny, ale w roku
następnym sprzedał połowę tej ziemi. Z kolei w 1595 r. Jan sprzedał połowę służby lu
dzi w Dowgialiszkach, a później całą majętność. W 1585 r. Andrej Matysowicz Dowgiełowicz sprzedał grunty w Natenach we włości kroskiej. Tenże w 1591 r. sprzedał
Jakubowi Matysowiczowi Dowgiałowiczowi, pewnie swojemu bratu, i jego żonie Gendrutie Janownie Jagintownie część majętności [bez nazwy] w polu Twirbuty we włości
wielońskiej. W 1599 r. darował synowi Pawłowi część „otczyzny” w polu Gojżowskim
we włości [tu: okręgu] wilkiskiej. W 1592 r. wspomniany Jakub sprzedał część majęt
ności w Twirbutojtiach „za ręką Niemnom ku rekie Nikie”, tj. na Zaniemeniu żmudzkim, na południowy wschód od Wielony, gdzie płynęła rzeczka Nika, dopływ Niemna.
W 1593 r. Martin Stanisławowicz Dowgiało darował braciom: Szczasnemu i Janowi
część majętności Podubisie [prawdopodobnie we włości kroskiej, a nie berżańskiej jak
jest w Slovam, s. 243; zob. ODVCA, vyp. 3, s. 78—153 i 157]. W 1595 r. Bałtromiej Stani
sławowicz Dowgiał zastawił poddanego w majętności Borwoniszki we włości kroskiej.
W 1585 r. Bałtromiej Giedszajt Dawgiełowicz otrzymał od teścia Jana Aleksandro
wicza Wiełajtisa część „otczyzny” Kowas Ławkas w Kompach [chodzi o Kowpy; Kompy były we włości wilkiskiej] we włości medyngiańskiej. Dalszą część kupił w 1596 r.
W 1599 r. sprzedał połowę majętności tu zwanej Kowas Kalnis.
Wyżej była mowa o działalności Andreja Matysowicza Dowgiełowicza we włości
kroskiej. Miał on również dobra we włości wilkiskiej. W 1597 r. Mikołaj i Jakub Matiejewicze Dowgiałowicze kupili część majętności Dowgialiszki w polu Wielikoje Gojżowo
[we włości wilkiskiej]. W roku następnym Mikołaj, Andrej i Jakub Matysowicze Dow
giałowicze sprzedali 4 „ugodia” [pożytki] w polu Gojżowie nad rzeką Kruwondą [we
włości wilkiskiej]. Z nich Jakub kupił niwę w tym polu w 1598 r. W tym roku wspomnia
ny Mikołaj sprzedał 3 niwy w tym polu. Zatem we włości wilkiskiej notowano 4 pokole
nia tej rodziny: 1. Dowgiał. 2. Matys (Matiej). 3. Andrzej, Mikołaj i Jakub. 4. Paweł Andrzejewicz. Należy przypomnieć, że Dowgiałów w tej włości notowano już w popisie
wojskowym 1528 r.
W 1589 r. Szymon Dowgiałowicz i inni bojarzy kupili grunty w Kuszłojkowiczach
i Możrimowiczach koło rzeki Skardupiawe włości wielońskiej. Pewnie do niego odnosi
się wzmianka, że darował żonie Małgoretie Janownie Wirżownie 50 kop groszy, zabez
pieczonych na swoim „imienejku” we włości wielońskiej [nie podał nazwy]. W 1595 r.
Jakub Bałtromiejewicz Dowgiałowicz darował usynowionemu Stanisławowi Pietrowiczowi Wojtkiewiczowi połowę majętności w Mużrimowiczach [tj. Możrymowiczach]
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w Liawdie we włości wielońskiej. Znów Andrej Dowgiałowicz sprzedał majętność
w polu Możrymowiczach i Kuszlejkowiczach w Liawdie w 1599 r.
W 1593 r. Wojtiech Dowgiałowicz (z synem Mikołajem) otrzymał od żony Hanny
Pawłowny Beniuszewicz połowę majętności Powordowie kolo rzek Wardawy i Kwisty
we włości telszewskiej.
W 1595 r. Mikołaj Janowicz Dowgiało kupił „otczyznę” Mateiszki w Dowtortach
we włości rosieńskiej.
W 1595 r. Matiej Jurewicz Dowgial wziął w zastaw 3 poddanych w Digowtiach
w polu Mawdeliany we włości pojurskiej.
W 1598 r. Jan Szczefanowicz Dowgajlo [sic] otrzymał od swojej ciotki Polonii
Szymkowny Sojgiel [nazwisko pewnie zmienione, może Sakiel] trzeciznę dóbr Olgi [ra
czej Alki] we włości twerskiej.
W 1599 r. Malcher Dowgiało Zawisza i Jakub Janowicz Kończą, mężowie Halszki
i Kateriny Janownych Mitianownych, dokonali podziału dóbr: Berdowka w wojewódz
twie wileńskim, Berże na Żmudzi [ale jakie?] oraz Diawiltowo [tj. Dziewałtów] i Szyło
w pow. wiłkomierskim.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. są bogate dla Dowgiałów Mieszkali oni
w 14 włościach, jednak w niektórych byli ledwie wzmiankowani (twerska, pojurska, rosieńska, gondyńska, widuklewska, powondeńska, telszewska i medyngiańska). Niektóre
informacje wymagają pewnego rozwinięcia. We włości szawdowskiej, gdzie notowano
Dowgiałów od 1528 r., mieszkali oni w Ejtwidach i Braksztanach, później w Lawkowie
(Łowkowo). Zwraca uwagę ich 2wiązek z Talwojszami (Talwojszowicz).
We włości berżańskiej, równie dawnym miejscu osadnictwa tego rodu, notowano
ich w Kietunach. Byli synami Jana (stąd zwani Janowiczami), o czym pisano wyżej.
Z kolei we włości retowskiej w 1583 r. notowano trzech bojarów: Hryhora, Pietra
i Wojtiecha Dawgiełajtów. Wspomniany Hryhory jest zapewne identyczny z Grigaliusem Dowgiełojtisem, znanym z popisu 1567 oraz z dokumentu z 1555 r. Znów w przy
wileju króla polskiego Zygmunta III z 1611 r. potwierdzone zostały dawniejsze nada
nia dla różnych bojarów retowskich w ciwuństwie retowskim. Wśród wymienionych
byli następujący Dowgiałowie: Stanisław Gregorowicz [Hryhorowicz], Szczepan Wojciechowicz i Szczepan Piotrowicz. Łatwo zauważyć, że byli to synowie bojarów wymie
nionych w 1583 r. [AWAK, s. 468].
Chyba najwięcej materiału dotyczy Dowgiałów we włości kroskiej. Mieszkali tam
głównie w Pokrożonciu i Dowgialiszkach nad rzeką Krożontą [Krożenta to dopływ
Dubissy, płynący przez Kroże]. Notowano tam czterech synów Piotra, zwanych Pio
trowiczami Janowiczami. Ich genealogia była pewnie następująca. W 1528 r. byli dwaj
Dowgiałowie: Jan i Piotr. W 1567 r. notowano Stanisława Piotrowicza, a więc syna Pio
tra z 1528 r. W aktach późniejszych ziemskich spisano czterech braci Piotrowiczów Janowiczów: Mikołaja, Jana, Marcina i Zygmunta. Zatem genealogia była chyba następu
jąca: 1. Dowgiało. 2. Jan i Piotr (1528). 3. Piotr. 4. Piotrowicze, w tym Stanisław (1567)
i czterech chyba młodszych braci (1584—1599). Wspomniana miejscowość Dowgialiszki (lit. Daugeliśke) to może wieś na północny wschód od Kroż i południe od Wajgowa.
Problem w tym, że w pobliżu nie ma rzeki Krożenty, która płynie bardziej na zachód.
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Biorąc pod uwagę, dawne osadnictwo Dowgiałów w tej włości, przynajmniej od 1528 r.,
można przyjąć, że może to być gniazdo tego rodu.
We włości wielońskiej notowano ich w trzech miejscach: na Laudzie, w pobliżu Nie
mna i miasteczka Wielona (Goniuny) oraz na Zaniemeniu żmudzkim (Twirbuty). Zwraca
uwagę wzmianka o Dowgiale Możrymowiczu w 1528 r. i późniejszym osadnictwie Do
wgiałów w polu Laudańskim, m.in. w Możrymowiczach, najpewniej śladzie po wspo
mnianym Dowgiale Możrymowiczu. Chodzi o rejon na Laudzie, między rzekami Laudą
i Łokowszą [Slovar], na zachód od Krakinowa. Między wspomnianymi rzekami leżą Mitruny i właśnie w tym rejonie należy szukać nie istniejących dziś Możrymowiczów.
I wreszcie włość wilkiska, również stary obszar osadnictwa tego rodu (przed
1528 r.). Tu mieszkali głównie w polu Gojżewskim, także w miejscowości Dowgialiszki przy pobliskiej rzece Kruwonda. Warunki te spełnia późniejsza okolica szlachecka
(obecnie Daugeliśkiai) przry drodze z Wilkii do Czekiszek, na południe od tego ostat
niego miasteczka. W końcu XIX w. mieszkali tu: Bukowscy (21 dziesięcin ziemi), Dobkiewicze (54 wraz z pobliskimi Kruwondami), Zarzeccy (26) ijatowtowie (14) [SG].
W kolejnym popisie z 1621 r. spisano czterech Dowgiałów: Jerzy i Jakub w pow.
korszewskim, którzy wystawili aż 3 konie, co wskazuje, że mieli niemały majątek; Mar
cin w pow. szawdowskim, Krzysztof w kroskim i Szczęsny w tymże powiecie. Były to
kolejne pokolenia tej rodziny. Zapewne wspomniany tu Szczęsny jest tożsamy ze Szczasnym Stanislawowiczem Dowgiałem z włości kroskiej z 1593 r. Wyżej pisano też o jego
ojcu Stanisławie i dziadzie Piotrze, znanym z popisu 1567 r.
W czasie Potopu w 1655 r. zanotowano sześciu Dowgiałów, uczestników zjazdów
w Jaswojniach i Kiejdanach, gdzie podpisali unię ze Szwecją: Adama Michała, Albrychta, Bartłomieja, Jana, Jerzego i Krzysztofa Mikołaja. Zapewne nie wszyscy z nich miesz
kali na Żmudzi.
Z 1673 r. zachował się „dobrowolny zrzeczny zapis” Judyty Razmusowiczówny
Gabrielowej Dowgiałowej, w którym wzmiankowała o testamencie swego zmarłego
męża Gabriela Dowgiały. Zapisał on jej 600 kop groszy litewskich, zabezpieczonych
na majętności Poworcie w pow. korszewskim. Sama testatorka zapisała tę sumę swoim
dzieciom, przede wszystkim synowi Gabrielowi [tekst jest tu uszkodzony] i córce Bene
dykcie, pannie [VUB]. Dane te pokrywają się z danymi z taryfy 1667 r.
Z 1673 r. pochodzi „zeznanie” Mikołaja i Stanisława Dowgiałowiczów, którzy po
życzyli sumę 1000 złotych polskich pod zastaw majętności Talacie alias Dowgiałowicze w pow. szawelskim. Dobra te przejął wspomniany Mikołaj po swoich rodzicach:
Andrzeju Mikołajewiczu Dowgiałowiczu i Magdalenie Józefównie Januszkiewiczównie.
Nabył też tam dobra od Ignacego Janowicza Dowgiałowicza, brata stryjecznego [VUB,
F 7—ZP 25]. Zatem poznajemy 4 pokolenia rodziny Dowgiałowiczów z Talaciów alias
Dowgiałowiczów w pow. szawelskim: 1. Mikołaj. 2. Andrzej i Jan. 3. Mikołaj Andrzejewicz i Ignacy Janowicz. 4. Stanisław Mikołajewicz (1674).
W 1674 r. testament spisał Mikołaj Andrzejewicz Dowgiałowicz. Chciał być po
chowany przez małżonkę Annę Juchniewiczownąbywszą Janową Morkurtową, a teraź
niejszą Mikołajową Dowgiałowiczową w kościele bejsagolskim. Miał dobra Pokirszynie
w pow. wielońskim, których połowę zapisał żonie. Potwierdził też dawny zapis dla żony
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na folwarku Talaciów Dowgiałajciów w pow szawelskim. Potem dobra te miał przejąć
ich syn Stanisław, była też wzmianka o córce Dorocie [VUB, F 7—ŻP 26]. Wspomniane
go Mikołaja nie notowano w taryfie 1667 r.
Znów w 1675 r. testament spisał Kazimierz Dowgiałło [tekst jest wyblakły, trudny
do odczytania]. Wiadomo że jego żoną była Alszka Janowna Mariańska. Miał imienicze Pożabre w pow. tendziagolskim, na którym żonie zapisał dożywocie, a potem dobra
miały przypaść synowi Janowi i córce [VUB, F 7—ŻP 26]. W taryfie 1667 r. notowano
Kazimierza Wojciechowicza Dowgiałę w tych dobrach. Z kolei w 1690 r. notowano tam
Jerzego Dowgiałę z Kazimierzem Butowtem.
W taryfie 1667 r. odnotowano 33 rodziny, mieszkające głównie w pow tendziagol
skim (6), kroskim i wilkiskim (po 5) oraz w korszewskim i rosieńskim (po 3). Mniej było
ich w powiatach: Małych Dyrwian, szawdowskim, szawelskim i telszewskim (po 2) oraz
pojedynczo w: Wielkich Dyrwianach, berżańskim i pojurskim. Przynajmniej częściowo
były to obszary dawnego osadnictwa, całkiem nowe były dwa powiaty dyrwiańskie i szawelski. Była to głównie szlachta drobna (19 dymów szlacheckich na 33), ale stosunkowo
niemało było szlachty posiadającej poddanych. Ci ostatni mieli od jednego do dziewię
ciu poddanych: od pięciu do dziewięciu miało 5 osób. Dodajmy, że w Dowgialiszkach
w pow wilkiskim zanotowano następujący ciąg genealogiczny w tej taryfie: 1. Jakub.
2. Jarosz. 3. Andrzej.
Osobno trzeba wymienić dwóch Dowgiałów, posiadających królewszczyzny w pow.
korszewskim: Albrychta i Jerzego. Prawdopodobnie zostali oni ponownie spisani wśród
dymów szlacheckich i poddańskich. Wspomniany Albrycht Dowgiało posiadał 3 wsie
korszewskie już w 1654 r.
W taryfie 1690 r. spisano 24 rodziny, które mieszkały w trzynastu powiatach, naj
więcej w wilkiskim (6) i kroskim (3) oraz w szawdowskim, telszewskim, berżańskim
i rosieńskim (po 2) i pojedynczo w: Małych i Wielkich Dyrwian, tendziagolskim, sza
welskim, potumszewskim i widuklewskim. Z nich 14 nie miało poddanych, a pozostali
mieli od jednego (najwięcej, bo 7) do sześciu poddanych. Ten ostatni przypadek (Kon
stancja Dowgiałowa) plasował się wśród szlachty średniozamożnej.
Tylko nieliczni Dowgiałowie piastowali urzędy żmudzkie i inne, lokalne. Stanislaw
[nazwany Dowgielem] byl stolnikiem parnawskim w latach 1684—1694. W 1704 r. Alek
sander Dowgiał byl chorążym powiatu Małych Dyrwian [pospolitego ruszenia szlachty]
i uczestnikiem ówczesnej konfederacji. Michał byl łowczym żmudzkim w latach 1712—
1721. Bliżej nieznany Dowgiało, ojciec Franciszka, zanotowanego pod 1741 r., podob
no byl skarbnikiem żmudzkim. Może chodzi jednak o wspomnianego wyżej łowczego
żmudzkiego? Wreszcie w 1780 r. Józef byl rotmistrzem żmudzkim, a Bartłomiej byl
chorążym rosieńskim w 1786 i Aleksander byl chorążym widuklewskim w tymże roku
[urzędy te dotyczą pospolitego ruszenia szlachty w poszczególnych powiatach].
Byli też deputatami do Trybunału Głównego ze Żmudzi: Jerzy w latach 1609 i 1611
oraz wspomniany Stanislaw, stolnik parnawski, w 1684 i 1694.
Kilku z nich uczestniczyło w elekcjach królów polskich w Warszawie. Trzech
Dowgiałów: Jan. Paweł i Piotr wybierało króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego
w 1669 r. W 1674 r. elektorami króla Jana III Sobieskiego byli Aleksander i Stani
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sław. Wreszcie w elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. uczestniczył Włady
sław Dowgiało.
Rodzina była od dawna związana ze Żmudzią, a właściwie należy mówić o kilku
rodzinach, nie spokrewnionych ze sobą. Do pierwszej należał Stanislaw Dowgiało (po
kolenie I), spisany w taryfie z 1690 r., który byl stolnikiem parnawskim w latach 1684—
1694. Wątpliwe, by byl on tożsamy ze Stanisławem Dowgiałłą, związanym z dobrami
Ratowty w pow. wiłkomierskim w województwie wileńskim. Być może, jego synem
był Michał, miecznik żmudzki, który w swoim testamencie z 1726 r. kazał się pocho
wać w kościele bernardynów w Cytowianach na Żmudzi. W każdym razie należał on
do rodziny herbu Abdank i byl synem Stanisława (II). Swoje dobra Dyrlany [skądinąd
nieznane, może Dyrwiany?] zapisał synom (III): Janowi, cześnikowi wiłkomierskiemu
i Jerzemu, wojskiemu starodubowskiemu. Pierwszy miał trzech synów (IV): Stanisława,
Józefa i Onufrego, a drugi — jednego syna Antoniego (IV). Z nich Józef spłodził Mau
rycego (V), a Antoni miał dwóch [początkowo napisano jednak: trzech, co przekreślo
no] synów (V): Ignacego Feliksa Stanisława i Alfonsa Melchiora. W 1856 r. do rodziny
dopisano Józefa Romana i Grzegorza Zygmunta (VI), synów Maurycego Józefowicza
Dowgiały, a w 1891 — Mieczysława, syna wymienionego wyżej Józefa Romana [RGIA,
F 1343—20—2467; zob. też: LVIA, F 391]. Jest całkiem możliwe, że ta rodzina przeniosła
się do województwa wileńskiego [Uruski], zapewne w XVIII w
W 1799 r. wywiedli swoje pochodzenie Dowgiałowie herbu Działosza. Za swego
przodka uznali Aleksandra Dowgiałę (pokolenie I), który w 1717 r. nabył dobra Waszkowicze w pow. ejragolskim od Michała Pacewicza. Jest dość prawdopodobne, że wspo
mniany Aleksander Dowgiało jest tożsamy z jednym z dwóch Aleksandrów z tary
fy 1690 r.: z pow. wilkiskiego i Małych Dyrwian. Jego synem był Mateusz (II), który
w 1721 r. kupił część tej majętności [raczej innej, ale o tej samej nazwie] od Dymszewiczów. Trzecie pokolenie to trzej bracia: Aleksander, Jan i Dominik, bezpotomny. Z nich
Aleksander miał trzech synów (IV): Józefa, Tomasza i Adama, ajan dał światu syna Ada
ma Antoniego (IV). Wspomniany Tomasz spłodził dwóch synów (V): Józefa i Adama
Aleksandra, a Adam Antoni chwalił się trzema synami (V): Michałem, Antonim i Józe
fem. Ostatnie, VI pokolenie rodziny tworzyli: syn Adama Aleksandra — Adolf Jan oraz
czterech synów Antoniego: Adam Mikołaj, Leon, Jan i Dionizy. Ci dwaj ostatni zostali
dopisani dopiero w 1852 r. [RGIA, F 1343—20—2463]. Do tej genealogii należy dodać, że
dobra Waszkowicze [czy może Waszkiewicze] nie należały do Dowgiałów w XVIII w
Podobna genealogia, różniąca się w szczegółach, jest w innym miejscu. Jest to tak
że wywód Dowgiałłów herbu Działosza z 1799 r. Najstarsza informacja to testament
z 1700 r. Anny Janowny Dowgiałowej z Waszkiewiczów, która zapisała dobra rodowe
Woskajce swemu mężowi Aleksandrowi i synowi Mateuszowi. Wspomniany Mateusz
w 1763 r. zapisał te dobra zapisał swoim synom.
Protoplastą rodziny był Aleksander, syn Jana, Dowgiałło (pokolenie I i II). Miał on
syna Mateusza (III), ojca (IV) Aleksandra i Jana, którzy zapoczątkowali dwie linie ro
dziny. Pierwszą, starszą zaczął Aleksander jako ojciec Tomasza (V), dziad Adama Alek
sandra (ur. 1805; VI) i pradziad Adolfa Jana (ur. 1839; VII). Później dopisano drugiego
syna Adama Aleksandra, czyli Kazimierza (VII), ojca Bolesława i Tomasza (VIII). Na
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tomiast wspomniany wyżej Adolf Jan zostawił po sobie dwóch synów (VIII): Adama
(ur. 1893) i Witolda (ur. 1895).
Druga, młodsząlinię prowadził Jan (IV), ojciec Adama Antoniego (V), który ojco
wał dwóm synom (VI): Michałowi (ur. 1773), bezpotomnemu i Antoniemu (ur. 1780).
Wspomniany Antoni wydał na świat czterech synów (VII): Adama Mikołaja (ur. 1826),
bezpotomnego, Leona (ur. 1827), Jana (ur. 1831) i Dionizego (ur. 1839), bezpotomnego.
Z nich Leon ojcował pięciu synom (VIII): Michałowi (ur. 1858), Edwardowi (ur. 1861),
Antoniemu (ur. 1865), Janowi (ur. 1867) i Ottonowi (ur. 1879). Jego brat Jan (VII) wy
dał na świat trzech synów (VIII): Adolfa (ur. 1862), Jana (ur. 1869) i Zenona (ur. 1880)
[LVIA, F 391—8—2566, k. 52]. Wspomiany tu Otton (1879—1945) ożenił się z Katarzyną
Biwil (1883—1940), pewnie miał dwóch synów: Michała (zm. 1929) i Bronisława (1900—
1945). Wszyscy leżą na cmentarzu parafialnym w Urniażach.
Dowgiałłowie herbu Abdank wywiedli swoje pochodzenie w 1819 r. Za przodka
rodziny został uznany Szymon Michał Dowgiało (pokolenie I), wzmiankowany w akcie
sprzedaży z 1695 r. Jego synem był Bartłomiej (II), który w 1716 r. otrzymał majętność
Ożajcie od ojca. Potem był syn Jakub (III), ojciec dwóch synów (IV): Bartłomieja i Jerze
go. Z nich pierwszy miał syna Szymona (V), a Jerzy — Tomasza i Wincentego (V). Na
stępne pokolenie (VI) reprezentowali: dwaj synowie Szymona: Józef Fryderyk i Wiktor
Kazimierz oraz syn Tomasza — Michał [ślady poprawiania]. Ostatnie VII pokolenie to
wnukowie Szymona: Józef Fryderyk miał czterech synów: Hilarego Wiktora, Antoniego
Aleksandra, Faustyna Jana i Justyna Franciszka; zaś Wiktor Kazimierz zostawił po sobie
dwóch synów: Ferdynanda i Józefa. [RGIA, F 1343—20-2468]. Należy dodać, że wspo
mniane Ożajcie w pow. wielońskim leżały na Laudzie, gdzie Dowgiałowie mieli swe do
bra już w XVI w. Niemniej jednak nie notowano Ożajciów w ich ręku w taryfach XVII w.
Z 1819 r. pochodzi podobny wywód Dowgiałłów herbu Abdank. Za protoplastę
rodziny został uznany Jakub Dowgiałło (pokolenie I), mający dwóch synów (II): Bar
tłomieja i Jerzego. Posiadali oni w 1735 r. dobra Rymiszki w pow. wielońskim, „obecnie
w szawelskim pow.” [XIX w.]. Wspomniany Bart!omie] Dowgiałło kontynuował główną
linię rodziny, bo jego brat Jerzy miał tylko syna Tomasza (III) i wnuka Michała (ur. 1819;
IV), bezpotomnego. Tak więc ów Bartłomiej spłodził syna Szymona (III), który był oj
cem dwóch synów (IV): Józefa Grzegorza (ur. 1784) i Wiktora Kazimierza (ur. 1793).
Z nich pierwszy był ojcem czterech synów (V): Hilarego Wiktora (ur. 1817), Antonie
go Aleksandra (ur. 1819), Faustyna Jana (ur. 1821) i Justyna Franciszka (ur. 1824). Dwaj
z nich mieli potomstwo: Antoni Aleksander wydał na świat trzech synów (VI): Leonar
da Józefa (ur. 1858), Wincentego Jakuba (ur. 1864) i Leona Ottona (ur. 1866), a Justyn
Franciszek miał syna Witolda (ur. 1882) [później dopisano].
Teraz wracam do Wiktora Kazimierza (IV), brata Józefa Grzegorza, który był oj
cem dwóch synów, bezpotomnych (V): Ferdynanda (ur. 1829) i Józefa (ur. 1832) [LVIA,
F 391-7-1788].
Ściślejsze związki ze Żmudzią miała inna rodzina Dowgiałów herbu Zadora. Jego
przodkiem był Andrzej Dowgiało, syn Lawryna (pokolenie I i II), właściciel majątku
Wołnojowo [nazwa niewątpliwie przekręcona, może Wojłobowo lub Wojłoby we wło
ści widuklewskiej?] na Żmudzi w 1591 r. Miał on syna Stanisława (III), wnuka Krzysz
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tofa (IV), prawnuka Chryzostoma (V) i praprawnuka Wawrzyńca (VI). Ten ostatni zo
stawił po sobie pięciu synów (VII): Józefa, Macieja księdza, Franciszka, Kazimierza
i Bartłomieja. Z nich Franciszek w testamencie z 1782 r. kazał się pochować w klaszto
rze karmelitów w Rosieniach, a dobra Aleksandrajcie w pow. rosieńskim zapisał żonie
i trzem synom (VIII): Szymonowi, Kilianowi i Mikołajowi (mieli też spłacić czwartego
syna Walentego, zakonnika). Z nich Szymon osiadł w Aleksandrajciach, od brata Kilia
na odkupił jego część, miał syna Ottona Piotra (1791—1855; IX), podleśnego w gub.
augustowskiej, który wylegitymował sie ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1843 r.
[Boniecki], Trudno związać tych Dowgiałów ze spisanymi w taryfie z 1690 r. Wtedy nie
posiadali oni Aleksandrajciów, położonych na północny zachód od Rosieni. W pow.
rosieńskim spisano tylko Chryzostoma Dowgiałę w Kolnach, pewnie w Kołnujach na
południe od Rosieni. Warto dodać, że w ciągu członków tej rodziny wymieniono m. in.
Chryzostoma, który mógł żyć na przełomie XVII i XVIII w.
W kolejnym wywodzie tej rodziny, bez herbu, z 1834 r. wymieniono Jerzego Dow
giałę jako jej przodka (pokolenie I). W 1658 r. otrzymał on przywilej króla polskiego
Jana Kazimierza na wieś królewską Gubry z zaściankiem Balsnie [właściwie Poolsie
w pow. korszewskim]. Miał on syna Szymona (II) i wnuka Jana (III), ojca siedmiu sy
nów (IV): Bartłomieja, Szymona, Jakuba, Kazimierza, Józefa, Jana i Mateusza. Z nich
Bartłomiej wydał na świat dwóch synów (V): Adama Mateusza i Jerzego Tomasza; Szy
mon spłodził również dwóch synów (V): [nie można odczytać] i Tomasza; Jakub miał
trzech synów (V): Jerzego, Józefa i Szymona; Kazimierz — Mateusza Franciszka (V);
Józef — Antoniego Agatona (V);Jan — Jana (V). Ostatnie VI pokolenie tworzyli: Igna
cy Antoni, syn Jerzego; Jerzy i Jan Józef, synowie Józefa; Józef Michał, syn Szymona
[RGIA, F 1343-20-2458a].
Fragment drzewa genealogicznego tej rodziny można zacząć od bojara szawdowskiego Juca z popisu 1528 r. Jego potomkiem był Matiej Jurewicz [może jednak Jucewicz?], zanotowany w 1576 r. w Braksztanach we włości szawdowskiej. Później do
bra te były zwane Bragsztanami, Brusztanami i Broksztanami (w XIX w.), obecnie to
Brokśtenai. Leżały one na północny wschód od Bolsiów, koło Tubin i okolicy szlachec
kiej Bitowcie, przy drodze z Kołtynian do Szyłeli.
Wspomniany wyżej Matiej (pokolenie I i II) miał syna Jerzego Maciejewicza
Kusztutowicza [Kuszlejkowicza?] Dowgiałę (III). Ten ostatni miał czterech synów (IV),
którym zapisał następujące dobra w 1638 r.: Gabriel otrzymał Wobołajcie w pow. szawdowskim i Poworcie w korszewskim; Olbracht (Albrych[t]) — rodzinne Brasztany;
Jerzy — Bitowcie w pow korszewskim i część Ganiun w wielońskim i Krysztof, brak
danych o dobrach. Z taryfy 1667 r. wiadomo, że posiadali oni wymienione dobra. Na
stępne, V pokolenie tworzyli Paweł i Gabriel. Pierwszy był synem Olbrychta i Wiekowiczówny, sam ożenił się z Niekraszówną [wzmiankowana w taryfie 1690 r.], z którą miał
czworo dzieci (VI): Antoniego, księdza, plebana żagorskiego na Żmudzi; Jana, kanonika
żmudzkiego; Różę, żonę Jelskiego i nieznaną z imienia żonę Jankiewicza. Tak więc na
nich wygasła ta linia rodziny.
Z kolei Gabriel był synem Gabriela i Razmowiczówny, ożenił sie z Zofią [Michałowną] Eliaszewiczówną [Heliaszewiczówną|, z którą miał syna Marynusa (VI). Ten
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ostatni w testamencie z 1710 r., nie mając dzieci, zapisał majętność Ponerajcie w pow.
szawdowskim do altarii bolsiańskiej koło Szyłeli [AGAD], Na nim wymarła nie tylko ta
linia, ale i cała rodzina.
Ź r ó d ł a : AGAD, A Piłsudskich, XVII.E. a, k. 31, 43n; Akta flapdów, T. 2, s. 335, 307, 285, 286, 342, 304;
AWAK, T. 24, s. 73, 184-185, 468; Deputaci, T. 1, s. 137, 146, 357, 392; Elektorzy 1674, 1733; Elektorowie
królów, s. 45; IA, kol. 11—12, 619; Kojałowicz, Nomenclator, s. 147; Konfederacja 1704 r\, s. 745; Królewszczyzny 1667 r\; LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 263—264 nr 386, s. 277 nr 418; LM, Upraśymą knyga 37, s. 175—
177 nr 87; LVLA, F 391-7-1788, k. 66 (skan 00133), F 391-8-3566, k. 52 (skan 00104); F 391-10-121,
k. 3-1; MACB, F 256-3526, k. 45; ODVCA, vyp. 1, s. 29-75 i 81do 83, 31-120, 37-241, 38-246, 81-68,
119-244, 146-341 i 343, 147-364, 155-59, 156-66, 195-27; vyp. 2, s. 17-16, 37-8, 71-418, 105-38, 10884,117-225, 132—156,174-228; vyp. 3, s. 16-197, 32-203, 36-11, 73-82, 78-157, 80-185, 99-11,103-76,
104-83 i 88, 124-12,125-31, 127-70, 131-142,132-159,136-226; vyp. 4, k. 11-87, 25-195, 28-223, 31247, 81-182, 86-223, 88-233 i 234, 108-379, 149-83, 196-180, 265-175; vyp. 5, к. 39-288, 40-298, 4 6 342, 64-484, 65—489, 68-511, 100-239, 107-294 i 295,122-10, 125-33 i 34, 160-302, 249-149, 256-204;
Perapis 1528 r., s. 234-235, 279, 296, 297; Popis 1567 r., kol. 1269, 1298, 1333; RGIA, F 1343-20-2458a,
2463, 2467, 2468; SG, T. 15, cz. 1, s. 434: Dowgialiszki; Szlachta nylegiiymonma , s. 139; Taryfa woj. wileń
skiego, s.245 (S. Dowgiałło); Urpydnicy inflanccy, s. 78 nr 555; Urzędnicy żmudzcy, nr 740, 1232; T7toldiana,
s. 85 nr 89; VUB, F 7—ŻP 25, k. 471^-72 (tekst uszkodzony), 486-489, ŻP 26, nr 63 (1674), 3 (1675). L i 
t e r a t u r a : Boniecki, T. 4, s. 394, 396—397; Herbarp starożytnej spłachty, s. 9 (Rodowód Dowgiałłów w pow.
wiłkomierskim); Ljubavskij, s. 440; LPŻ, T. 1, s. 468: Daugela; Skłodowski, s. 368; Upią ir eźerą vardynas,
s. 42: Game; Uruski, T. 3, s. 235—236.

DOW GIALO W ICZ pA W G IE L O W IC Z D O W GIELO W ICZ,
DOW GILOW ICZ)
P opis 16 2 1 roku

DowgiałowicpStefan pucpes\taSkzmi\ na pod^tzdku] białym koń 1 w pow. berpańskim
Dowgjelowicp Stanisław p ucpesflpSkzmĄ na pod^tzäku] p ospcpepem, na ucpestjiiki] protestowa!, koń 1
w pow. powondeńskim
T aryfa 16 67 roku

DowgiałowicpAntoni p Dowgjałajciów dym 1 szlachecki w pow. spawelskim
DowgiałowicpAndrpej, na którego miejscu i na miejscu Michała Dowiata postał spisany Jakub Dowiat p Talaia !A[wg] wiłajciów wpow. spawelskim dym 1 spłachetki
Dowgiałomcp Bałtromiej, na którego miejscu postał spisany Marek Pypgiewicp p Lepar dym 1 spłachetki
wpow. spawelskim
Dowgjałondcpjakub na miejscu Miko!aja Dowgiałowicpa rodpjca swego p Goniprowa dym 1spłachetki wpow.
kroskim
DowgiałowicpMarcin na miejscu Jarospa Bynkspyla p Oksynów dym 1 splachecki wpow. rosień/skim
DowgiałowicpMikołaj p imienia Dowgia/ajciów Talajdów 3 dymypoddańskie wpow. spawelskim
Dowgia/ondcp Paweł pjotkajn dym 1 splachecki wpow. rosieńskim
Dowgia/ondcpStanis/aw pPokowt dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
Dowgia/ondcp Stanisław. Minelg Mikołaj Stanisławowicp na miejscu IMikołaja Sulewskiego i Stanisława Dowgialonńcpa p Gierdpiago/y dym 1 splachecki wpow. berpańskim
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T aryfa 16 90 roku

Dawgi/owicpjan na miejscu Stanisława Januszewicza Dowgiałomcpą [i] Piotra Kimonta pMejlispek Lawbów
wpow. tendzjagolskim dym poddański 1
Dangi/owicp Piotr zJotkajdów w pow. rosieńskdm [dym] szlachecki 1
Dongiłowicz Malcher z Dew[i] naków wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
DongiałowicpAntoni z Talajciów w pow. spawelskim dym szlachecki 1
Dowgiałowicp Ignacy z okolicy Auksptelk wpow. kroskim i pfrpy kupli w Grupdźjach wpow. mduklewskim
[dym] poddański 1
DowgiałowicpMikoIaj pDenńmaków wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
DowgjałowiczStanislaw Januszewicz na którego miejscu posta/ spisany Jan DawgHondcp pMejlispek Lawbów
wpow. tendpiagolski dym poddański 1
Dowgiałowicz Władysław i Stefan Czechowicz niedzielny p Spawkot w pow. tendpiagolskim dym spłachetki 1
Nazwisko rodzin Dowgiałów i Dowgiałowiczów ma tę samą genezę; drugi z nich to patronimik pierwszego. Prawdopodobnie później powstały odrębne rodziny. Stąd sporo
informacji zamieszczonych przy Dowgiałach (zob.) może odnosić się również do Dow
giałowiczów, szczególnie w odniesieniu do XVI w.
Prawdopodobnie chodzi tu o różną pisownię tego samego rodu Dowgiałowiczów.
W dwóch przypadkach mamy prawie pewność, że tak rzeczywiście było. W pierwszym
chodzi o Mikołaja Dowgiałowicza i Malchera Dowgiłowicza, którzy mieszkali w jednej
miejscowości, w Dewinakach [też różnie pisanych] w pow. korszęwskim. Zaś w drugim
zwraca wzmianka o Janie Dawgiłowiczu, który został spisany na miejscu Stanisława
Dowgiałowicza, pewnie krewnego.
Pomijając dane z wieku XVI, które umieszczono pod Dowgiałami (zob.), zacznę
od popisu 1621 r. Zanotowano tam dwóch Dowgiałowiczów: Stefana Dowgiałowicza
w pow. berżańskim i Stanisława Dowgielowicza w powondeńskim. Obaj wystawili po
jednym koniu z „uczestnikami”, co wskazuje na to, że byli ubodzy. Należy dodać, ze
w obu powiatach [włościach] notowano Dowgiałów już w XVI w. W popisie 1528 r.
spisano bowiem Dowgiła Możutewicza we włości berżańskiej. W aktach ziemskich
żmudzkich XVI w. była mowa również o posiadaniu dóbr we włości berżańskiej (Kietuny) i powondeńskiej (Berże).
W taryfie 1667 r. odnotowano 9 rodzin, mieszkających głównie w pow. sząwelskim
(4) i rosieńskim (3) oraz pojedynczo w kroskim i berżańskim. Tak liczna reprezenta
cja w pow. sząwelskim to nowość. Notowano tam miejscowość Dowgiałajcie (Tałajcie
Dowgiałajcie), leżącą na północny wschód od Szawli i południe od Mieszkuci, w ów
czesnej ekonomii szawelskiej. Brak tam jednak Tałajciów. Szlachta ta prawie bez wyjąt
ku nie miała poddanych. Od tej reguły odłączyła się tylko jedna osoba z trzema dyma
mi poddańskimi.
W taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow. tendziagolskim (3), głównie w Mejliszkach Lawbach, późniejszych Mejliszkach w parafii Grynkiszki w pow. kowieńskim (XIX—wiecznym). Należy dodać, że osadnictwo w tym po
wiecie ma starą genezę, bo sięga popisu z 1567 r. Pozostali byli notowani w czterech
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powiatach: korszewskim, kroskim, rosieńskim i szawelskim. Szlachta ta była na ogół
bez poddanych, tylko trzech miało po jednym dymie poddańskim. Była to więc szlach
ta drobna i nieutytułowana. Niemniej jednak dwóch Dowgiałowiczów uczestniczyło
w elekcjach królów polskich w Warszawie: Augusta II w 1697 (Stanisław Kazimierz)
i Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. (Franciszek).
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa z herbem Abdank w guberni ko
wieńskiej w latach 1852—1860.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1697 r ; Elektorowie królów, s. 45. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, К ody, T. 2, s. 370;
LPŻ, T. 1, s. 468: Daugelavicius; Uruski, T. 3, s. 236.

DOWGIN
H. BAWOLA GŁOWA
P opis 1 6 2 1 roku

Dowgin PiotrStanisfawonicppbraaą napodjepdku koń 1 wpow. ejragolskim
Dowgint [sic] Marcin Sebestyanowicpnapodi^zzPksĄ koń 1 wpow. wilkiskim. Posłał pa się JarospaMielwida
T aryfa 16 67 roku

Dowgin Adam, na którego miejscu postał spisany Jópef Spukspta p Dowstar Gajłajaów dym 1 splachecki
wpow. bezpańskim
Dowgin Jan na miejscu Jerpego Dowgfjfnia pDowkontławek dym 1 splachecki wpow. kroskim
Dowgin Jan p Poskierdynia dym 1 splachecki w pow. kroskim
Dowgin Jarosp na którego miejscu postał spisany Daniel Kiewnarski p DowginźówpodĄański] dym 1 w pow.
kroskim
Dowgin Mikołaj Pwipmusowicp na miejscu Plapmusa Dowgina rodpjca swego p Dowgin dym 1 splachecki
wpow. kroskim
Dowgin Walenty [na miejscu] stryja swe\go] Mikołaja Maciejenicpa Dowgina p Dowgin poddpmskli] dym
1 wpow. kroskim
Dowginowa Adamowa Anna na miejscu Mikołaja Sąngayły pTargowsk dym 1 splachecki wpow. bezpańskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Dowgin Partłomiej p Poskierdynia w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Dowgin Jan na miejscu Ndikołaja Palata p Paladów [w Kop. 1: Tałaycie] wpow. spawelskim dym splachecki 1
Dowgin Jópef Janowicp p okolicy Dowgin w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Dowgin Шkolaj Jurewicp na miejscu Jerpego Łapińskiego p okolicy Rucpkiewicp alias Micha/onicp wpow. wilkiskim dym splachecki 1
Dowgin Spymon [w Kop. 1: Towgin] pErkispek wpow. wielońskim dym splachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: dau—i gin—, o których
była już mowa: Dowbor (zob.) lub będzie: Gimbut (zob.). Problemem jest jednak co
innego: czy rodziny Dowgin i Dowgint to jedna, czy dwie? Mają one tę samą genezę
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[LPŻ], ale chyba nie można ich łączyć. Do tego trzeba dodać jeszcze Dowkintów, nie
raz mieszanych z Dowgintami. Przykładowo: w taryfie 1667 r. spisano Piotra Dowginta,
którego w innej wersji tej taryfy [F 11—1—752] zapisano jako Dowkinta. Jednak nazwiska
Dowgint i Dowkint (zob.) mają odmienną genezę.
Na Żmudzi zanotowano ich wcześnie, ponieważ jednym z obdarowanych przez
wielkiego księcia Witolda w 1417 r. bojarów miednickich byl Dawgin [I 7toldianĄ. Jest
to informacja mało konkretna i może odnosić się do innej osoby. Na pewno Dowginów
zanotowano w popisach wojskowych XVI w. W 1528 r. spisano następujących bojarów:
Montowta Dowginowicza we włości wielońskiej, Paca Dowginowicza w jaswońskiej,
Giedmina Dowginojtisa w korszewskiej. W 1567 r. zanotowany został tylko Juri Dowginojtis we włości kroskiej. Zatem w obu popisach zanotowano czterech bojarów we
włościach: wielońskiej, jaswońskiej, korszewskiej i kroskiej.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano kilku Dowginów. W 1584 r.
Pietr Adamowicz Dowginiewicz zawarł ugodę z Hryhorym i Sebestianem Jurewicza
mi Michajłowiczami w sprawie „otczyzny” w uroczysku Kompy nad rzekami Niewiażą i Szuszwą we włości wilkiskiej. Ci ostatni, o czym niżej, należeli do rodu Do
wginów. Pozwala to stwierdzić, że wspomnianą „otczyzną”, czyli gniazdem rodu, był
rejon uroczyska Kompy we włości wilkiskiej. Tam, nad rzekami Niewiażą i Szuszwą,
koło ujścia tej ostatniej do Niewiaży, notuje sie jeszcze dzisiaj wieś Kampai I i II.
W taryfie 1690 r. zanotowano Dowginie Jurewicze w pow. wilkiskim. Druga część
tej nazwy pewnie nawiązywała do nazwiska jego ówczesnego posiadacza — Piotra
Jurewicza.
W 1589 r. Sebestian Jurewicz Dowginowicz oświadczył, że jego brat stryjeczny
Stanisław Bałtromiejewicz zabrał mu różne „płatia i bielie” z jego domu, najpewniej
we wspomnianych wyżej Kompach. Zapewne genealogia była następująca: 1. Dowgin.
2. Michał. 3. Juri i Bartłomiej. 4. Hryhory i Sebastian Jurewicze. Z dalszych danych wia
domo, że był jeszcze Marcin Sebastianowicz (pokolenie 5).
W 1590 r. Szczefan Jakubowicz [Janowicz] Dowginowicz kupił majętność Montwidyszki w Poszawszach, koło rzeki Szawszy we włości kroskiej. W 1597 r. kupił część
niwy Prudup w Wołojpiach i sianożęć Pogielwis koło Szawszy w tej włości.
W 1592 r. Hryhory Jurewicz Dowginowicz otrzymał od żony Kateriny Hryhorowny Pikielewicz majątek ruchomy.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. skąpo informują o Dowginach, mieszka
jących na pewno w dwóch włościach: kroskiej (też w 1567 r.) i wilkiskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano Marcina Sebestianowicza Dowginta
[pewnie Dowgina] we włości wilkiskiej. Pewnie chodzi o syna Sebestiana, znanego z akt
ziemskich z lat 1584 i 1589. Najstarszym przodkiem tej rodziny był więc nieznany ską
dinąd Michał, ojciec Jurija i dziad Sebestiana.
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin Dowginów, mieszkających głównie w pow. kroskim (5) i berżańskim (2). W pow. kroskim mieszkali przede wszystkim w Dowkontławkach i Dowginach. O tych miejscowościach zob.: Dowkint. To dawne miejsca osad
nictwa tej rodziny. Była to szlachta drobna: większość nie miała poddanych (5 na 7),
a pozostali dwaj mieli po jednym poddanym.
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W taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin, z których dwie mieszkały w pow. kroskim,
a pozostałe w wilkiskim, wielońskim i szawelskim. Żadna z nich nie miała poddanych.
Nie należeli do szlachty utytułowane].
W 1686 r. został aktywowany testament Jana Dowgina, w którym dobra Poskierdynie w pow. kroskim zostały zapisane jego synom: Janowi, Bartłomiejowi, Józefowi
i Kazimierzowi. Z kolei córki: Alszka i Anna miały otrzymać po 20 kop groszy w razie
wyjścia za mąż. W 1688 r. wspomnianyjan Janowicz Dowgin z żoną Katarzyną Mikołajewnąjurewiczowną sprzedał swoją część dóbr Poskirdynie Lepiszki bratu Bartłomie
jowi. W 1718 r. Jerzy Józefowicz i Piotr Janowicz Dowginiowie, bracia stryjeczni, sprze
dali dobra Poskierdynie alias Lempiszki Michałowi Ignatowiczowi Giedgowdziowi. Ten
ostatni sprzedał te dobra w 1746 r. [LNB, F 91-221]. Dane te pozwalają na utworze
nie następującego schematu genealogicznego: 1. Jan (taryfa 1667 r.). 2. Jan (testament
1684 r.), Bartłomiej (1690), Józef (1690) i Kazimierz. 3. Piotr Janowicz i Jerzy Józefo
wicz (1718).
W XIX w. Dowginowie i Dowgin—Dowginowicze mieszkali w pow. szawelskim
[Ciechanowicz].
Rodzina herbu Bawola Głowa została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni
wileńskiej w 1819 r. jako Dowgiń i Dowginowicz. O tej, którzy wywiedli swoje pocho
dzenie w 1819 r. można trochę powiedzieć. Ich przodkiem był Wojciech, żyjący na prze
łomie XVII i XVIII w. Miał on dobra Mikutajcie Poszwecie Szakiny Rowkiszki w pow.
berżańskim [LVIA]. Chodzi o rejon miasteczka Szakinów w tym powiecie, gdzie noto
wano wieś Mikutajcie (obecnie lit. Mikutaićiai) na południe od Szakinowa; Szakiny na
wiązują do nazwy miasteczka, a Poszwecie to wieś nad rzeką Szwetą, rzeczywiście tu
płynącą i wpadającą do rzeki Aa w guberni kurlandzkiej. Należy dodać, że ani Wojcie
cha Dowginia, ani wspomnianych dóbr nie notowano w obu taryfach XVII w. Niemniej
jednak mieszkali oni we wspomnianym powiecie w tym czasie.
Warto omówić bliżej wywód Dowgin—Dowginiewiczów herbu Bawola Głowa
z 1819 r. Za przodka rzeczywiście uznano Wojciecha (pokolenie I), który miał wspo
mniane wyżej dobra w 1700 r. Spłodził on trzech synów (II): Kazimierza, Izydora i Jó 
zefa. Linię rodziny kontynuował pierwszy z nich, który miał syna Józefa (III), wzmian
kowanego pod 1776 r. Na świat wydał on dwóch synów (IV): Jana i Józefa. Z nich Jan
spłodził trzech synów (V): Józefa Ignacego, Franciszka i Jana z synem Nikodemem (VI),
a jego brat Józef zostawił po sobie czterech synów (V): Józefa, Wincentego, Antoniego
ijana. W 1866 r. uzupełniono ten wywód o linięjózefa Kazimierzowicza (III): ojca Jana
i Józefa, wymienionych wyżej, oraz nieznanego skądinąd Dionizego (IV). Ten ostatni
był ojcem trzech synów (V): Kazimierza Ignacego, Michała Marcina i Tadeusza. Z nich
pierwszy miał trzech synów (VI) Michała Tadeusza, Wincentego Aleksandra i Kazimie
rza [RGIA, F 1343-20-2449].
Ź r ó d ł a : LNB, F 91-221 s. 487-488, 491, 495—496; LVIA, F 391-5-124; MACB, F 9-1878 k. 16;
ODVCA, vyp. 1, s. 110-87; vyp. 2, s. 59-287, 103-10; vyp. 3, s. 42-86; vyp. 4, k. 287-54; Perapis 1528 r,
s. 234; Popis 1567 r., kol. 1267; RGIA, F 1343-20-2449; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 28; Vitoldiana, s. 88,
nr 92. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 371; tenże, Suplement, s. 106; LPŻ, T. 1, s. 469: Dauginas,
Daugintas; Uruski, T. 3, s. 236: Dowgiń i Dowginowicz.
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DOWGINT ZOB. DOWKINT
DOW GIŃSKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Dowgiński Jan na miejscu Barbary Lawdańskiej Steygwilowej p pastany dymów 18poddańskich wpow. wielońskim
Nazwisko rodziny to chyba spolonizowana forma nazwiska Dowgin (zob), utworzona
przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Brak jest tego nazwiska w polskich
herbarzach.
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, mająca
dość duży majątek, ale zastawiony. Wymieniony tam Jan Dowgiński jest zapewne tożsa
my z uczestnikiem unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. Zatem była to szlachta drobna
i nieutytułowana.
Z 1670 r. pochodzi testament Marianny Bartoszewiczówny bywszej Pawiowej
Rynkszylewskiej, a teraźniejszej Janowej Pacewiczowej Dowgińskiej. Poleciła swemu
małżonkowi Janowi Dowgińskiemu pochować swoje „grzeszne ciało” w kościele szy
dłowskim. Od pierwszego męża miała zapisanych 540 kop groszy litewskich, zabez
pieczonych na majętności Podubiś (?) w pow. rosieńskim. Wszystko to zapisała trzem
swoim synom: Węcławowi, Piotrowi i Stefanowi Pawłowiczom Bogdanowiczom Rynkszylewskim. Poczyniła też dla nich zapisy pieniężne [VUB].
Ź r ó d ł a : Akta ^ja^dów^ T. 2, s. 312; VUB, F 7—ŻP 23, k. 40 (cz. 2).

DOW GIRD (DAWGIRD, DOWGIRT)
H. ŁABĘDŹ
P opis 1 6 2 1 roku

Dowgird Andrpej pucpesĄrakasm] na podj\e.2.äku\ koń 1 wpow. nilkiskim
DowgirdJan komornik prpe\z\ starość lat stawił Matiaspa Grecewicpa [Giecewicza?] pjidapo kopacku koń
1 w pow. powondeńskim
Dongird Piotr y; ucpesĄaśkasm\ po kopacku koń 1 w pow. tendpiagolskim
T a r y f a

16 6 7

r o k u

DowgirdAdam na miejscu Mikołaja Bogdanowicpa pButkispek dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
DowgirdAdam, na którego miejscu orap na miejscu Marana Girdwaynia i Stanisława Marcinowicpa Girdwoynia postał spisany Stanisław Girdwoyn p Tropian dym 1 splachecki w pow. widuklewskim
DowgirdAndrpej teść, na którego miejscu postał spisany Samuel Talewicp p [Skr\ebin Poniemunia dym spla
checki 1 wpow. nilkiskim
Dowgird Gabriel na miejscu Macieja Jakubonicpa pRospcpPiepolewicpów dym splachecki 1 wpow. wielońskim
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DowgirdJan na miejscu Samuela Jawgjla i Samuela Lutkiewicza z Wolmontowiczpw dym 1 szlachecki wpow.
wieluńskim
Dowgird ]an. Lutkiewicz Sehestian [na miejscu] Jana Dowgirda ур'РУkupli od Samuela Jankiewicza z D°wgirdów zawodniczy dym 1 w pow. tendzjagolskim
DowgirdJan, na którego miejscu został spisany Jan Zacharyewski z Wolmontowiczpw dym 1 szlachecki wpow.
wieluńskim
Dowgird Kapimierz [na miejscu] Samuela Dowgirda rodzica swego zLesiszek [?] dym 1 szlachecki w pow.
tendzjagolskim
Dowgird Kjyyszfof, na którego miejscu został spisany Mikołaj Baranowski z Lokaje dym 1 szlachecki wpow.
tendzjagolskim
Dowgird Mikołaj [na miejscu] rodzica swego Piotra Dowgirda z Dowgirdów dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
Dowgird Mikołaj Adamowicz na którego miejscu został spisany Władysław Koplewski zJodyjów dym szla
checki 1 wpow. wilkiskim
Dowgird Samuel [na miejscu] rodyjca swe[go] Demiana Dowgirda z Posyan-sya podĄtiński] dym 1 w pow.
kroskim
Dowgird Tomasz Kryszjofowicz Zdsyłostakiow dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Dawgird Bartłomiej zniem czą Jasna Góra wpow. wielońskim poddańskich dymów 2
Dawgird Jan z Wilmuntowicz wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Dawgird Samuel zJawgielów w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Dowgird Gabńel, na którego i Malchera Martiszęwiczą miejscu został spisany Samuel Sińatonicz ZRt>scyPiepolewicz w pow. wielońskim zptgy kuplą dym szlachecki 1
Dowgird Piotr na miejscu ojca z Dowgirdów wpow. tendzjagolskim dym szlachecki 1
Dowgird Samuel na miejscu Krzysztofa Tarwida ypipykuplą od Piotra i Abrahama Paszkiewiczów w pow.
rosieńskim [dym] szlachecki 1
Dowgird Stefan na miejscu rodyjca z bratem [z Ugian, w Kop. 1: Butkiszki i Miłaszuny w pow. ejragol
skim] dym sylachecki 1
Dowgird Wojciech yPoytrarkul Michniszęk w pow. kroskim na miejscu ojca [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: dau—i gird—. O pierw
szym zob.: Dowbor, drugie wiąże się z litewskim girdeti, isgirsti, czyli „słyszeć”, „usły
szeć”. Obydwa człony są popularne w antroponimii litewskiej [LPŻ],
Na Żmudzi notowano ich w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—
1498, gdzie wymieniono Dowgirda Bielewicza z dwoma „czołowiekami”. Był on na
miestnikiem Wielony w latach 1487—1489. Jego synem był Wacław Dowgirdowicz,
dworzanin wielkiego księcia, zmarły ok. 1509 r. (kiedy spisał testament). Był on fun
datorem altarii w kościele w Rosieniach w 1509 r. Ożenił sie z Dorotą Jundziłowną,
z którą miał dwie córki: Annę i Elżbietę, które, być może, wniosły majątek rodzinny
do ich krewnych Stankiewiczów Billewiczów. Na nich wymarł ten ród Dowgirda [Saviśćevas, BileniciiĄ.
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Bardziej konkretne dane pochodząz popisu wojskowego 1528 r. Spisano tam wdo
wę Dowgirdową we włości korszewskiej, Wencławową Dowgirdowicza w rosieńskiej
oraz dwóch Dowgirdowiczów: Mikołaja i Jurija w wilkiskiej. Z nich wdowa Wencławowa Dowgirdowicz[ow]a stawiała aż 8 koni we włości rosieńskiej, co wskazuje na dużą
zamożność tej rodziny [Błaszczyk]. W 1537 r. powiększyła ona fundusz wspomnianej
altarii w Rosieniach [Codex MednicensiĄ.
Wiadomo też o bojarach telszewskich Kontrymowiczach i Dowgirdowiczach, któ
rym król polski Zygmunt I zatwierdził dawniejsze nadania ziemskie w 1529 r. Bojarzy ci
byli wspólnego pochodzenia, mieli przodków Knieta i Narutia (Nerutia), którzy otrzy
mali poddanych. W 1529 r. ich potomkami byli: Kontrimowicze (zob.: Kontrym) oraz
Jan Dowgerdowicz z braćmi Jurim Sowmajtiem i Janem Miłajtiem [AWAK],
Więcej danych zawarto w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Najstarszy chyba
dokument jest datowany przy pomocy indykcji (8), najpewniej pochodzi z 1. połowy
XVI w. Była w nim mowa o sprzedaży sianożęci Lagia przez Precława [tj. Przecława]
Dowgirdowicza i jego żonę Hannę swoim siostrzenicom „pana Jurewym doczkam Narwiłowicza”: Dorotie i Nastazji. Informacja ta nie musi dotyczyć Żmudzi.
W 1578 r. Hryhory Kasperowicz Dowgird pogodził się z Bałtromiejem, Janem,
Andrejem i Jurim Matiejewiczami Dowgirdowiczami. Ci ostatni w 1589 r. kupili grunty
w polu Dowgirdyszki nad rzeczką Ezitą [tj. Ożytą] we włości tendziagolskiej. Zapew
ne wspomniany tu Bałtromiej Matysowicz Dowgird darował zięciowi Piętrowi Matiejewiczowi i jego żonie Gendrutie Bałtromiejewnie [córce] połowę majętności Dowgirdy
we włości tendziagolskiej. W 1590 r. Juri Matysowicz Dowgird [czy tożsamy z wymie
nionym w 1578 r.?] został nazwany miernikiem, wykonał pomiarę gruntów majętności
Legiecie we włości tendziagolskiej. Chyba tenże w 1599 r. z żoną Magdaleną Pawłowną sprzedał Janowi Hryhorowiczowi Dowgirdowi majętność w polu Dowgirdach w tej
włości. W 1595 r. Zofia Wojtiechowna Martinowa Kasperowa [raczej Kasperowiczowa] Dowgirdową darowała synowi Wojtiechowi Martinowiczowi Dowgirdowi połowę
majętności Knieczuny we włości tendziagolskiej. W 1597 r. Martin Kasperowicz Do
wgird sprzedał bratu Stanisławowi i bratankom: Pawłowi, Kasprowi i Jezofowi Mikołajewiczom ziemię w Dowgirdach we włości tendziagolskiej. W tym roku wspomniany
Martin kupił połowę majętności w polu Knieczuny [w tekście: Gnieczuny] w tej włości.
W 1599 r. z żoną Zofią Wojtiechowną sprzedał tę majętność [tu we włości ejragolskiej]
i kupił Poszuszwie nad rzeką Szuszwą we włości jaswońskiej.
Podane tu informacje pozwalają na ustalenie następującego fragmentu genealogii
Dowgirdów tendziagolskich. Wspomniany Kasper (pokolenie I) spłodził czterech sy
nów (II): Hryhora z synem Janem (III), Marcina z synem Wojciechem (III), Stanisława
i Mikołaja z trzema synami (III): Pawiem, Kasprem i Józefem.
W 1584 r. Tomasz Janowicz Dowgirdowicz sprzedał część ziemi Mikutyszki we
włości powondeńskiej. Tenże w 1590 r. sprzedał połowę majętności Berże w Nieszukutiach i ziemię Domiszki po obu stronach rzeki Niekaczy we włości powondeńskiej,
a drugą połowę tych dóbr podarował żonie Halenie Matiejewnie. W 1596 r. zastawił
część majętności Powondenie nad rzeką Niekocą w tej włości. W 1599 r. Matiej Tomaszewicz Dowgirdowicz, pewnie syn wyżej wymienionego, kupił trzeciznę uroczyska
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Mazuryszki w Grinajtiach nad Dubissąwe włości rosieńskiej. W 1589 r. Jan Stanisławowicz Dowgird miał majętność Berże [w tekście: Birżi] we włości powondeńskiej. Ten
że w 1591 r. kupił ziemie Szedyjkiszki w Drogajniach we włości powondeńskiej [któ
rą sprzedał w 1599] i Olsiszki w tej włości; tę ostatnią sprzedał w 1598 r. W 1593 r.
zamienił się gruntami we włości powondeńskiej. Wtedy też zawarł ugodę w sprawie
sporu granicznego o Szylipys [koło Łapiu Kałna], Pametes, Bersztyn i inne [we włości
powondeńskiej]. W 1595 r. wziął w zastaw część majętności Berże i zastawił służbę lu
dzi w dobrach Berżyniach Witiach [uroczysko we włości powondeńskiej]. Sprzedał też
niwę Kriksztukałnas w Berżach w tej włości. Tenże w 1597 r. sprzedał majętność Liali—
Krikszczeniszki [zapewne we włości widuklewskiej]. W 1598 r. zastawił grunt Starkłowki we włości pojurskiej i kupił trzeciznę majętności Milwidyszki we włości powondeń
skiej. Sprzedał też ziemię Nikwiete w uroczysku Berże, koło rzeki Nikoty. Zamienił się
też ziemiami: za grunty w uroczysku Drogajniach koło sioła Szurajtie po obu stronach
rzeki Rowdy otrzymał ziemie w uroczysku Berże we włości powondeńskiej. Wreszcie
kupił wówczas sianożęć Liginy [nie wiadomo, w jakiej włości]. Miał córkę Jadwigę Jano
wą Gruzdiewą [tj. Gruździewą], wdowę w 1599 r.
W 1591 r. Andrej Matysowicz Dowgird [czy tożsamy z wymienionym pod rokiem
1578?] kupił majętność Skrebiny po obu stronach Niemna we włości wilkiskiej. W roku
następnym z żoną Bogdaną Iwanowną Ułasowicz zastawił pół służby ludzi we wspo
mnianej majętności. W 1593 r. tenże [?] sprzedał Hryhoremu Matysowiczowi Dowgirdowi część majętności w Dowgirdach we włości tendziagolskiej. Być może, jego syn Pietr
Andrejewicz Dowgird darował żonie Zofii Stanisławownie Montrymowicz majętność
Dowgirdy w 1597 r. W 1596 r. Ambrożej Antonowicz Dowgirdowicz sprzedał swoim
braciom: Adamowi i Mikołajowi majętność „na gore reki Łoszyszy” w polu Gojżowskim
we włości wilkiskiej. Wspomniany Mikołaj w 1597 r. w testamencie zapisał żonie Barba
rie Janownie 50 kop groszy, zabezpieczonych na wymienionej wyżej majętności.
W 1593 r. Jan Matysowicz Dowgird [czy tożsamy z wymienionym pod 1578 r.?]
otrzymał od żony Rozy (Róży) Jurewny Ambrożejewicz trzeciznę majętności Giejsze
we włości rosieńskiej, którą sprzedał w 1599. Tenże w 1596 r. sprzedał Hryhoremu
Matysowiczowi Dowgirdowi część „imieniczka” w polu Dowgirdach we włości ten
dziagolskiej.
W 1595 r. Szczasny Stanisławowicz Dowgird został zatwierdzony na stanowisku
woźnego włości kroskiej przez Stanisława Radziwiłła, starostę żmudzkiego. Prawdopo
dobnie miał on osiadłość w tej włości.
W 1595 r. Jan i Razmus Mikołajewicze Dowgirdowie, ziemianie pow. lidzkiego,
sprzedali poddanych w siole Dojnie koło jeziora o tej nazwie w polu Jawgilskim we wło
ści wielońskiej, należących do majętności Wolejsze w pow lidzkim.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. widać, że Dowgirdowie byli
notowani w siedmiu włościach, w kilku były to tylko pojedyncze wzmianki (wielońska
i jaswońska) lub dane wątpliwe (widuklewska). Tak naprawdę notowano ich głównie
w trzech włościach: tendziagolskiej, powondeńskiej i wilkiskiej. Palmę pierwszeństwa
niewątpliwie dzierży włość tendziagolska, z którą związanych było większość Dowgirdów i gdzie notowano miejscowość Dowgirdy lub Dowgirdyszki. Był to niemały rejon
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osadniczy, zwany polem i znajdował się nad rzeką Ożytą [Slovar]. Chodzi o późniejszą
wieś (lit. Daugirdai) w gminie Kroki, na południe od miasteczka Grynkiszki, dzisiaj to
2 domy położone na północ od wspomnianej rzeki Ażity (Ożyta). Prawdopodobnie jest
to gniazdo tego rodu.
Dość dużo pisano o Dowgirdach we włości powondeńskiej. Mieszkali oni głów
nie w rejonie późniejszej okolicy szlacheckiej Berże, na południe od Worni, nad rzecz
ką Nikoczą (lit. Nakaćia), wpadającą do jeziora Birżulis na północny wschód od Worni.
Z kolei osadnictwo we włości wilkiskiej pewnie wywodzi się z włości tendziagolskiej,
a w każdym razie notowano związki prawnowłasnościowe między Dowgirdami wilkiskimi i tendziagolskimi.
Interesująca jest wzmianka o Dowgirdach jako ziemianach powiatu lidzkiego, któ
rzy mieli drobne dobra we włości wielońskiej. Wspomniana wieś Dojnie to najpewniej
dzisiaj Dainiai nad dolną Mitwą, w granicach miasta Jurborka nad Niemnem. Wspomnieni Dowgirdowie chyba nie mieli nic wspólnego z Dowgirdami żmudzkimi.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano trzech Dowgirdów: Andrzeja w pow. wilkiskim, Jana, komornika [żmudzkiego], człowieka starego, w powondeńskim i Piotra
w tendziagolskim. Nie można wykluczyć, że wspomniany Jan komornik żmudzki jest
tożsamy z Janem Stanisławowiczem Dowgirdem, notowanym we włości powondeńskiej
w aktach ziemskich żmudzkich od 1589 r.
W 1640 r. Demian Dowgird kupił dobra Pozwarkule [w pow. kroskim] od Jana
Kiewnarskiego. Prawdopodobnie był żonaty z Dorotą Andrzeykiewiczówną, z którą
miał dwóch synów: Wojciecha i Samuela. Ten pierwszy nabył od swego brata niewiel
ką działkę w 1660 r\, a w 1692 ów Wojciech wraz z żoną Katarzyną z Bunaków sprze
dał Monkiewiczom ziemię w Pobirżach i niwę nad Łukajem. Z kolei jego brat Samuel
został spisany w taryfie 1667 r. na miejscu ojca Demiana z Poszawsza w pow kroskim.
W 1655 r. Adam Dowgird najpierw uczestniczył w unii kiedańskiej ze Szwecją,
by w roku następnym wziąć udział w konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej w Szadowie. W taryfie 1667 r. notowano dwóch Adamów: w pow. widuklewskim i ejragolskim.
Z 1669 r. pochodzi testament Adama Wojciechowicza Dowgirda. Chciał być po
chowany w kościele butkiskim przez żonę Zuzannę Mikołajewną Bogdanowiczównę.
Miał majętność Butkiszki w pow. ejragolskim. Na tych dobrach uczynił zapis dożywocia
dla swojej żony oraz równy dział między jego trzech synów: Jerzego, Adama i Stefana.
Z kolei córki pozostawały w panieńskim stanie: Katarzyna i Dorota. W razie wyjścia za
mąż miały dostać po 50 [nie podano, że chodzi o kopy groszy litewskich] [VUB]. Testa
tor byl notowany w taryfie 1667 r. w Butkiszkach.
W taryfie 1667 r. spisano 13 rodzin, mieszkających głównie w pow. tendziagol
skim (4) i wielońskim (3), mniej już w ejragolskim i wilkiskim (po 2) oraz pojedynczo
w widuklewskim i kroskim. Zdecydowana większość z nich nie miała poddanych (11 na
13), a pozostali dwaj mieli po jednym dymie poddańskim.
W taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, z których połowa mieszkała w pow. wielońskim,
pozostali byli w pow. tendziagolskim, rosieńskim i kroskim. Tylko jeden z nich miał
2 dymy poddańskie, pozostali nie mieli poddanych.
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Z powyższych danych można pokusić się o następującą genealogię czterech poko
leń Dowgirdów: 1. Demian (wzmianka z 1640 r.). 2. Wojciech i Szymon. 3. Adam (w ta
ryfie 1667 r. spisany w Butkiszkach w pow. ejragolskim, testament z 1669 r.). 4. Synowie
Adama: Jerzy, Adam i Stefan (pewnie wzmiankowany w taryfie 1690 r. w Butkiszkach).
Warto dodać, że wspomniane Butkiszki leżały na południe od Ejragoły. Zaś pod tym
ostatnim miasteczkiem, od strony wjazdu z Rosień, znajdowały się mogiły katolickie
wraz z kaplicą Dowgirdów [Buszyński].
Fragment genealogii Dowgirdów herbu Łabędź dotyczy XVII w Na czele stał Piotr
w pow tendziagolskim, może tożsamy z Piotrem z popisu 1621 r. Miał on trzech synów:
Samuela (wzmianka z 1647 r., zm. przed 1683), Mikołaja i Stanisława [S. Daugirdas]. Z nich
Samuel był notowany w taryfie 1667 r. jako właściciel 1 dymu szlacheckiego i Mikołaj miał
również 1 dym, ale w Dowgirdach po ojcu Piotrze. Jeszcze w taryfie 1690 r. zanotowano
Piotra w Dowgirdach, pewnie syna Mikołaja z 1667 r. [S. Daugirdas, wstęp K. Gudmantasa].
Kilku Dowgirdów żmudzkich uczestniczyło w życiu publicznym. Elektorami Au
gusta II w 1697 r. byli Franciszek i Józef. Jeśli pominąć niski urząd komornika żmudzkiego, to można stwierdzić, że do końca XVII w. Dowgirdowie nie piastowali żadnych
urzędów na Żmudzi. Inaczej było w XVIII w , kiedy sprawowali kilka urzędów: Win
centy był skarbnikiem żmudzkim w 1775 r. [w innym miejscu: skarbnikiem połockim]
i rotmistrzem pow. wilkiskiego [pospolitego ruszenia szlachty], Stanisław był krajczym
żmudzkim w latach 1776—1791 i ciwunem Wielkich Dyrwian w 1792-1794, a Andrzej
w 1790 r. byl porucznikiem powiatowym na Żmudzi [pospolitego ruszenia szlachty].
Wspomniany wyżej Wincenty Dowgird został sędzią ziemskim rosieńskim w 1792 r.
W sumie była to szlachta utytułowana, ale dość skromnie.
W XIX w. w guberni kowieńskiej Dowgirdowie wylegitymowali się ze szlachectwa
z herbem Łabędź. Bliżej można prześledzić genealogię tej rodziny w świetle wywodu
z 1799 i lat następnych. Jej przodkiem został uznany Demian Dowgird (pokolenie I),
który wraz z żoną Dorotą kupił dobra Pożymsze [chyba Poszymsze] w pow. kroskim
w 1638 r. Miał on syna Samuela (II), który był ojcem dwóch synów (III): Jerzego i Ta
deusza, bezpotomnego. Ów Jerzy spłodził dwóch synów (IV): Antoniego i Felicjana.
Z nich Antoni miał syna Józefa, a Felicjan dał światu dwóch synów: Jakuba i Tade
usza (V). W następnym, VI pokoleniu byli: syn Józefa — Jan Franciszek; dwaj syno
wie Jakuba: Franciszek i Antoni oraz syn Tadeusza — Jerzy Felicjan. Kolejne pokole
nie (VII) to: syn Jana Franciszka — Ildefons Hipolit Stanisław Ludwik [czworga imion];
syn Franciszka — Michał Mateusz (dołączony do rodziny w 1853 r.) i Agaton Stefan
(dołączony w 1855); dwaj synowie Antoniego: Marceli Piotr i Adam Wincenty i dwaj
synowie Jerzego Felicjana: Wiktor Jerzy i Felicjan Wincenty [RGIA, F 1343—20—2455].
Powyższa genealogia wymaga komentarza. Po pierwsze, zgadza się z powyższymi
danymi o linii Damiana (Demiana) w XVII w. Szczególnie istotna jest wzmianka z tary
fy 1667 r. o Samuelu, synu Demiana Dowgirda, który został spisany w Poszawszu. Brak
jednak informacji na ten temat w kolejnej taryfie 1690 r. Po drugie, wzmianka o Mi
chale Mateuszu (VII), synu Franciszka, dotyczy ojca Tadeusza Dowgirda (VIII), chy
ba najbardziej znanego członka tej rodziny w XIX w. Wspomniany Tadeusz Dowgird
(1852—1919) był synem Michała, inżyniera i Marii z Jeleńskich, z majętności WarpuciaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ny w pow. szawelskim. Pochodził „z rodziny gęsto krzewiącej się na Żmudzi, zamoż
nej rodziny szlacheckiej”. Urodził się w Torbinie, małej stacji na linii kolejowej Mikoła
jewskiej. Ukończył szkołę realnąw Wilnie w 1869 r. Przez rok uczęszczał do wileńskiej
szkoły rysunków Trutniewa, rozwijając swój talent do rysunku. W 1871 r. wstąpił do
Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Tu poznał swojego krajana ze Żmudzi Sta
nisława Witkiewicza. Za nim pociągnął do Monachium, po półtorarocznym pobycie
w mieście nad Newą. W 1876 r. osiadł w Warszawie, gdzie otworzył pracownię malar
ską. Nie wyszedł jednak poza status „przeciętnego pejzażysty”. W latach następnych
sporo zwiedzał po Kongresówce i rodzinnej Żmudzi. Po raz pierwszy dokonał odkry
cia archeologicznego w 1881 r., gdy wraz z przyjaciółmi, m.in. doktorem Kowalewskim,
odkrył stare cmentarzysko w Jasnej Górce w dobrach Żoginie. „Od tego dnia stał się
archeologiem”. Wykopaliska te prowadził „wzorowo”, jak na ówczesne czasy. Wyniki
badań publikował w polskich czasopismach: „Kłosach” (1882), „Pamiętniku Fizjogra
ficznym” (od 1886 r.), „Zbiorze Wiadomości do Antropologii Krajowej”, „Wiśle” i in
nych. Pierwsze tłumaczenie na litewski jego prac ukazało się w czasopiśmie „Varpas”
w 1892 r. Należy podkreślić, że badania prowadził nie tylko na Żmudzi, ale i w Króle
stwie Polskim, m.in. w pow. mławskim na Mazowszu i w Łowickiem. W 1890 r. uczest
niczył w II Zjeździe Historyków Polskich we Lwowie, gdzie wygłosił referat o przeglą
dzie badań archeologicznych „na Żmudzi i Litwie”. W 1891 r. opuścił Warszawę z żoną
Kazimierą z Korybut—Daszkiewiczów (z Likszel w pow. szawelskim), przenosząc się
do Plemborka [Brensztejn konsekwentnie: Plenbork], dworu nad Dubissą na Żmudzi.
Od tego czasu przestały ukazywać się jego prace archeologiczne i etnograficzne, zajmo
wał się „mniej gorliwie” tymi dziedzinami z powodu kłopotów „związanych z gospo
darstwem wiejskim”. Nadal prowadził jednak wykopaliska archeologiczne i gromadził
zbiory archeologiczne i etnograficzne. Jego zbiory w 1907 r. liczyły 1772 przedmioty,
najwięcej z brązu, kamienia i żelaza. Do kolekcji włączono małą „kolekcyjkę” nabytą
od Zaleskiego z Wielony w 1888 r. Wszystkie zbiory darował on Muzeum Miejskiemu
w Kownie w 1908 r., kiedy został powołany na stanowisko kustosza tej placówki. Mu
zeum to stworzył od podstaw w kilku salach ratusza kowieńskiego, tworząc „wzorowe
muzeum prowincjonalne”. W tym czasie „usunął się nieco od społeczeństwa polskiego
i nauki polskiej”, włączając się do litewskiego ruchu narodowego. Wyrazem jego związ
ku z nauką polską było jednak wejście w poczet współpracowników Komisji Antro
pologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie i status członka korespondenta Tow.
Przyjaciół Nauk w Wilnie. Przeżył okupację niemiecką w Kownie w latach 1915—1918.
W państwie litewskim (w 1919 r.) został prezesem państwowej Komisji Archeologicznej
w Kownie, a jego muzeum uzyskało status Muzeum Narodowego Litewskiego. W tym
czasie był ciężko chory. Zmarł w Kownie [Brensztejn].
Skądinąd wiadomo, że Tadeusz Dowgird (Tadas Daugirdas; VIII) miał czworo
dzieci (IX) [Internet: Minakowski]:
1.
Michał (1884—1952). Ożenił się z Janiną Rytwińską, z którą wydal na świat
dwoje dzieci: Tadasa (1914-1982) i Kristupasa (1916-1997). Z nich Tadas studiował
medycynę na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, potem służył w armii li
tewskiej. W latach 1941—1955 byl zesłany w ZSRR, m.in. w Norylsku. W 1956 r. wró
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cił do Litwy, pracował w szpitalu w Wilnie na Zwierzyńcu. Tu zmarł [LKK]. Jego brat
Kristupas studiował nauki techniczne na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie,
w 1944 r. uciekł do Austrii, udając się na emigrację polityczną. W 1948 r. wyjechał do
USA, tu pracował i zmarł [LKK].
2. Adam (1886—1919). Studiował na Wydziale Inżynierii w Politechnice Ryskiej,
należał do polskiej organizacji „Ogniwo” [Janicki]. Ożenił się z MelaniąDowgird, z któ
rą wydał na świat pięcioro dzieci: Zbigniewa (1908-1911), Wandę (1912-2008), Adama
Jana (1913—1994), Zofię (1916) i Jerzego (1917—2003). Z nich Jerzy był repatriowany do
nowej Polski w 1945 r., ukończył ekonomię w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskie
go w Łodzi. Pracował jako ekonomista, był działaczem sportowym [Jackiewicz]. Zaś
jego brat Adam był lekarzem, działaczem polonijnym na Litwie w okresie międzywoj
nia, komendantem podokręgu kowieńskiego AK, walczył w Ludowym Wojsku Polskim
w 1944—1945, był dyrektorem szpitala w Hajnówce i Białymstoku, doktorem habilito
wanym z Akademii Medycznej w Białymstoku [Jackiewicz].
3. Tadeusz (1895-1919).
4. Witold (1901-1983). Znany jest głównie jako aktor, reżyser i działacz teatralny
polski na Litwie w okresie międzywojennym. W 1946 r. był repatriowany do nowej Pol
ski. Pracował w teatrach prowincjonalnych w Ełku, Olsztynie i Łodzi [Jackiewicz]. Oże
nił się z Eugenią Raczkowską, z którą spłodził dwóch synów: Kazimierza (ur. 1928)
i Lecha (1930-1991).
Ź r ó d ł a : Akta jardów , T. 2, s. 312, 349; AWAK, T. 24, s. 72-73, 371-372 i 283, 303; Codex Mednicensis, T. 1, s. 278—279; S. Daugirdas, Genealogjija arba Trumpas didpiują kunigaikśdą ir j ą didpią bei narsią karo py
ga/ apraśymas, kadaise Motiejaus Strijkovskio sukurtas, o dabar atnaujintas ir vel iśleistas Samuelio Dangirdo iś Pajaijo
[Genealogia albo krótkie opisanie Wielkich Książąt Litewskich i ich wielkich a mężnych spraw wojennych
uczynione niegdy prżeż Macieja Strykowskiego, teraz odnowione i znowu na świat wydane przez Samuela
Dowgirda z Pogowia], Vilnius 2001, s. 15—16 (wstęp Kęstutisa Gudmantasa); Elektorzy 1697 r\; Kojałowicz, Nomenclator, s. 127; LM, Upraśymą knyga i , s. 48; RGIA, F 1343—20—2455; ODVCA, vyp. 1, s. 55—199,
111-101,146-345; vyp. 2, s. 37-2, 51-198, 1 2 8 -3 9 9 i4 0 2 ,159-13,169-163, 170-167i 172i 173, 178-287;
vyp. 3, s. 22-55, 70-34, 75-112, 86-297,119-332, 123-11,140-295; vyp. 4, k. 22-176,40-306, 55-5,115—
4 3 14 4 ,140-21,151-100,166-209,174-5,195-171,199-200,206-16,236-243, 311-163, 313-174; vyp. 5,
к. 15-1098 i 109 i 111,18-131, 63-472,131-83,145-188,147-205,154-260,156-278,157-284,172-394;
Perapis 1528 r\, s. 234; Slovar, s. 98: Dovgirdiski, Dovgirdy; Urzędnicy żmudzcy, nr 249, 702, 1174; VUB,
F 7—ŻP 23 (14479)], nr 114. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Diecezja pmudyka. Ustrój\ s. 201, 204; Boniecki, T. 4,
s. 399; M. Brensztejn, Tadeus^Dougird(Wspomnieniepośmiertne•), Warszawa 1922, odb. z „Wiadomości Arche
ologicznych”, T. 7; Buszyński, Opisanie, s. 72; Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 371; Jackiewicz, Polacy, s. 76—81;
Janicki, Studencipolscy, T. 2, s. 252 nr 1773; LKK, T. 3, s. 38—39; LPZ, T. 1, s. 469: Daugirdas, 673—674: Girdvainis; Saviśćevas, Bileudą, s. 7—8 (pol.); Uruski, T. 3, s. 236 (Dowgierd) i 237.

DOWGOD
T aryfa 16 67 roku

Dowgod Eliasу na miejscu ojca jópefa Dowgoda z Dowgod dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Dowgod NEkołaj у Piktumiów Lakowa cyprykuplą od Krysptofa Tarwida na swąpaspnią obrał dym 1 szla
checki wpow. rosieńskim
Dowgod Adam WojaechowiczzDowgodów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

DOWGOD

509

T aryfa 16 9 0 roku

Dongod Elias^ ZDongod i zpr%ykupli w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest trudne do wyjaśnienia. Prawdopodobnie jest pochodzenia litew
skiego i dwuczłonowe: dau—i gaud—. O pierwszym była mowa przy Dowborach (zob.).
Drugi człon może łączy się z litewskim gaudiis, czyli „głośny”, „dźwięczny”, „donośny”
itp. Obydwa człony są bardzo popularne w antroponimii litewskiej [LPŻ],
Rodzina jest nieznana w polskich herbarzach. Niemniej jednak po raz pierwszy na
Żmudzi zanotowano Dowgowda już w XV w., kiedy otrzymał skromne nadanie („siemica”) w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498. Z kolei w popisie
wojskowym z 1528 r. spisano: Jakima Dowgawdowicza we włości korszewskiej, Pietra
Dowgowicza w rosieńskiej i Stanisa Dowgowtisa w tej włości. Z tego samego okresu
(1523) pochodzi wzmianka o Janie Dowgowtowiczu, który otrzymał pustosz po śmier
ci swego brata Mikołaja [LM].
Więcej informacji o rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich. W 1544 r. Juri
i Stan Dowgajtis i inni bojarzy włości powondeńskiej zostali zatwierdzeni w prawach
szlacheckich przez króla polskiego Zygmunta I. Z kolei w pomiarze włości korszew
skiej 1562 r. wzmiankowano o tamtejszym bojarze Jagincie Daugutowiczu. Miał on
dobra koło siół hospodarskich Kliuki, Wingie koło rzeki Okmiany i Kumelników
[AWAK]. Można przypuszczać, że wspomniany bojar jest tożsamy ze spisanym w po
pisie 1528 r. Jakimem [pewnie powinno być: Jakintem] Dawgawdowiczem we włości
korszewskiej.
W 1593 r. Sebestian Pietrowicz Dowgojt z żonąjagnieszką Stanisławowną Martinownąjatowtowicz zamienił się dobrami: za Jaguczany [we włości ejragolskiej] otrzy
mał Pernarowo [we włości wilkiskiej]. Tenże w 1595 r. kupił majętność w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej. Zaś w 1598 r. kupił Pernarowo w tej włości. W 1595 r. Matiej
Pietrowicz Dowgojt zamienił się z jednym bojarem: za niwę Sieliszczo otrzymał 2 niwy
w majętności Leszcze [we włości ejragolskiej]. Tenże w 1599 r. sprzedał bratu Mikoła
jowi tę majętność.
W 1599 r. Tomasz Andrejewicz Dowgajtis darował swojej żonie Hannie Urbanownie trzeciznę majętności Rimgajłajtie nad rzeczką Subedem we włości telszewskiej.
W sumie wzmianki z akt ziemskich żmudzkich XVI w. są skromne. Dotyczą one
Dowgajtisów (Dowgojtisów) we włości powondeńskiej, wilkiskiej, ejragolskiej i tel
szewskiej.
Pod 1589 r. wymieniono bojara rosieńskiego Tomasza Jankowicza Dowgowdowicza „z bracią”, którzy zapłacili podatek od jednego konia [Popis rosieński 1589 r.].
Bojarów tych notowano w tej włości od początku XVI w. (1528).
Wśród akt ziemskich żmudzkich z 1605 r. jest informacja, że przodek rodziny
Dowgod miał tylko dwóch synów: Jana Mikołajewicza i Pietra Stanojtia według do
kumentu z 1552 г. [МАСВ]. Z kontekstu widać, że chodzi nie o synów, lecz synów
i wnuków.
W XVII w. Dowgodów notowano tylko w taryfach. W pierwszej z 1667 r. zanoto
wano 3 rodziny w pow. rosieńskim, bez poddanych. Mieszkali oni m. in. w Dowgodach.
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Chodzi o miejscowość (lit. Daugodai) na północny wschód od Rosieni, w pobliżu Dubissy. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. rosieńskim, bez
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 25, s. 26, 67-68, 81; LM, Ujrasymą knyga i , s. 49; LM, Ujrasymą knyga 12, s. 248,
nr 233; MACB, F 256-3526, k. 42; ODVCA, vyp. 3, s. 53-10, 63-154,141-310; vyp. 4, к 128-141, 294-25;
vyp. 5, k. 175^-16, 181^-60, 195-47; Perapis 1528 r., s. 235, 317; Popis rosieński 1589 r , nr 43. L i t e r a 
t u r a : LPŻ, T. 1, s. 467: Daugeda, 639—640: Gedgaudas, 632: Gaudutis.

DOWGUT ZOB. DOWKUT

DOWGWIŁ (DOWGWILL, DOWGWILLOWICZ)
H. ABDANK
T aryfa 16 67 roku

Dowgwił Krgysytof t/a miejscu Samuela Syrtowta z Pernarowa dym szlachecki 1 wpow. wilkiskdm
Dowgwiłł Paweł МатнописррРегпагоп'а dym szlachecki 1 w pow. nilkiskim
DowgwiłoniczJan [na miejscu] Józęfa Dowgwiłoniczą pMe/liszek dym 1 szlachecki w pow. tendpiagolskim
Dowgwi/owicz Kigycytof, na miejscu którego orap na miejscu Stanisława i Hrehorego Butrymowicpow zpsta!
spisany J er y Piskowski z Ujumedy Poszpltun podd[ańskie] dymy 3 wpow. widuklewskim
Dowgwiłowicz Stanisław Józefowicz Z Towginowiczów Lawety dym 1 szlachecki w pow. melońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dowgił Andrgej [w Kop. 1: Dowgwił] zG/yniun wpow. ndlkiskim dym szlachecki 1
Dowgił Łukasz łw Kop. 1: Dowgwił] £ Towdginajc wpow. niebliskim na miejscu ojca dym szlachecki 1
Łącznie ujęto Dowgwilów i Dowgwiłowiczów, bo przykład Stanisława Dowgwiłowicza
z taryfy 1667 r. wskazuje na związek z Łukaszem Dowgwiłem z 1690. W każdym razie
obydwa nazwiska mają tę samą genezę.
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: daug—i vil—.O pierw
szym członie pisano przy Dowborach (zob), o drugim pisano przy Butwiłach (zob.).
Na Żmudzi pojawili się w popisach wojskowych XVI w. W 1528 r. spisano Dowgwiła Stankiewicza we włości widuklewskiej. W kolejnym popisie z 1567 r. odnotowa
no: Tomasza Dawgwiłojtisa we włości wielońskiej, Pietra Dawgwiłojtisa w szawelskiej,
Sobestiana Dowgwiłojtisa w wilkiskiej i Jurija Dawgwiłojtisa w berżańskiej. W sumie
w obu popisach zanotowano pięciu bojarów w różnych włościach.
Skądinąd wiadomo o innych bojarach. W 1526 r. Stanisław Dokwiłowicz otrzymał
potwierdzenie na posiadanie dóbr po Janie Żwirbłowiczu, z którego jedyną córką Kateriną się ożenił. Wspomniane dobra mają genezę sięgającą czasów Witolda i nadania
dla Skowida, po którym przejął je Żwirblius i jego syn Jan. Informacji tych nie udało
się zweryfikować, choć pewnie nie dotyczą czasów Witolda, lecz 2. połowy XV w. [LM,
Kn. 12].
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Z kolei w 1514 r. bojar żmudzki Gojlius Dowgowilowicz sprzedał nieznane grun
ty kniaziowi Semenowi Glińskiemu. W tym samym roku była mowa o zakupach zie
mi przez Adama Hanusowicza od różnych bojarów żmudzkich. Wymieniono m.in. Jana
Dowgwiłowicza, który sprzedał „dworec” w Piłsudach we włości korszewskiej, który był
„diadkowszczyną” i nazywał się Staniewszczyna Wożgintowicza. Nazwy te wskazują na
dawnych właścicieli tych dóbr: jakiegoś Stana czy podobnego i Wożginta [LM, Kn. 9].
Najciekawszy jest inny dokument z 1568 r., dotyczący skargi bojarów szawelskich
na zabranie im ziemi i nie otrzymanie odmiany w innym miejscu. Wśród tych bojarów
należy tu odnotować dwóch: Jakuba Talotowicza (Taliatowicza) i Januszkę Dowgwiło
wicza (Janusza Dawgwiłowicza). W rewizji ekonomii szawelskiej z 1619 r. podano na
zwiska ich potomków: Jana Tomaszewicza Talata i Lawryna Węckowicza Dowgwiło
wicza. Omówiono tu bliżej tylko ziemie bojarów Tałatajciów [w tekście pisano różnie:
Tokutaycie, Tolotaycie]: oddali oni grunty pod samym miastem Szawle i siołem Wiolskim plebana szawelskiego, a otrzymali inne również pod Szawlami, siołem Omolskim
plebana szawelskiego, zaściankami sioła Gitery i rzeką Ryngową. Grunty, które oddali,
znajdowały się pod Szawlami, na zachód odeń [w tym sioło Wiole, lit. Vijoliai to dzisiaj
dzielnica tego miasta]. Do chwili obecnej notuje się tam sioło Tolioćiai, czyli dawna osa
da szlacheckie Tałajcie (Taliacie itp.). Z kolei odmiana to obszar pobliski, lecz położo
ny trochę dalej na zachód i północny zachód od Szawli, który w przybliżeniu lokalizu
ją rzeki Omola (lit. Amale) i Rynga (lit. Ringuva). Można przypuszczać, że interesujące
nas ziemie Dowgwilowiczów sąsiadowały z ziemiami Talatów w rejonie na zachód od
Szawli [AWAK].
Niewiele pisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1590 r. Jan Hryhorowicz Dowgwilowicz wziął w zastaw grunty w Tałajtojtiach we włości szawelskiej.
W 1593 r. Sebestian Dowgwilowicz i inni bojarzy toczyli spór o „gwałtownoje wybitie z spokojnago derżania” uroczyska Paginpiawnis koło siół Błandyn i Piełutowa we
włości wilkiskiej. W 1599 r. Martin Sebestianowicz Dowgwilowicz, pewnie syn wyżej
wymienionego, kupił grunty w polu Pernarowskim we włości wilkiskiej.
W 1599 r. Szczefan Jurewicz i Michał Kasperowicz Dowgwiłajtie kupili „ziemlicę”
Dowgwiliszki nad rzeką Gumertą we włości berżańskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano ich w trzech wło
ściach: szawelskiej, wilkiskiej i berżańskiej. Warto zwrócić uwagę, że Sobestian Dowgwiłojtis z włości wilkiskiej z 1528 r. to pewnie ojciec lub dziad Sebestiana Dowgwiłowicza
z 1593 r. Obaj mieli rzadkie imię Sebastian, to samo nazwisko i mieszkali w tej samej
włości. Podobnie we włości berżańskiej: Juri Dawgwiłowicz z 1567 r. jest pewnie tożsa
my z ojcem SzczefanaJurewicza Dowgilajtisa z 1599 r.
W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilkiskim (2)
oraz pojedynczo w wielońskim, tendziagolskim i widuklewskim. W pow. wilkiskim
mieszkali w Pernarowie, gdzie byli notowani już w końcu XVI w. Prawie żadna rodzina
nie miała poddanych, była tylko jedna z trzema poddanymi. W kolejnej taryfie z 1690 r.
spisano tylko 2 rodziny, mieszkające w pow. wilkiskim. Żadna z nich nie miała podda
nych. W sumie była to szlachta drobna, nie piastowała urzędów. Chyba jednak tu należy
włączyć wzmiankę o Stanisławie Dowgiwiłowiczu [sic], który był elektorem króla poiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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skiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. Wydawcy uznali, że chodzi „nie
chybnie” o Dowgiałowicza, co jest dość wątpliwe \Elektorowie królóiĄ.
W XIX w. wylegitymowały sie ze szlachectwa w guberni kowieńskiej rodziny: Dowgwiłłów herbu Abdank i Nieczuja oraz Dowgwiłłowiczów herbu Abdank.
W 1797 r. wywiedli swoje pochodzenie Dowgwiłłowie (lub Dowgwiłłowicze) her
bu Abdank. Przodkiem rodziny został uznany Jerzy, właściciel dóbr Mejliszki [w pow.
tendziagolskim]. Z taryfy 1667 r. wiadomo, że dobra te posiadał Józef Dowgiało, na
którego miejscu został spisany Jan, może jego syn? Wspomniany Jerzy (pokolenie I)
spłodził trzech synów: Grzegorza, Jerzego i Stanisława (TI). Mieli być wzmiankowani
w dokumencie z 1561 r. Następne pokolenie tworzył Jarosz (III), pewnie syn Jerzego,
który miał czterech synów (IV): Pawła, Dawida, Stanisława i Krzysztofa. Dalej podano
schemat: syn Władysław (V), wnuk Franciszek (VI) i jego dwaj synowie (VII): Wawrzy
niec i Jakub. Na tym się kończy ta genealogia, ale zapewne należy połączyć ją z następną,
która zaczęła się od Jakuba. Ten ostatni był wzmiankowany w aktach ziemskich upickich w 1725 r. (może pokolenie VII ?). Spłodził on pięciu synów (VIII): Felicjana Bene
dykta, Jana Dominika, Michała, Ludwika Ignacego Romualda i Franciszka. Później do
tej rodziny dołączono następujące osoby: Wincentego Eliasza, syna Tomasza Mikołaja,
Piusa i Piotra Dominika, synów Andrzeja, wnuków Wawrzyńca Franciszkowicza (VII)
w 1851 r.; Antoniego, syna Aleksandra i wnuka Franciszka Jakubowicza (VIII) w tym
że roku; Jana, syna Tomasza Mikołaja Wincentowicza w 1861 (zob. wyżej); Aleksandra,
syna Aleksandra i wnuka Franciszka Jakubowicza (VIII); Maurycego i Leonarda, synów
Józefa Nikifora i wnuków Ludwika Ignacego Romualda (IX) w 1859 r. i innych, trud
nych do zlokalizowania [RGIA, F 1343—20—2439].
Inny wywód Dowgwiłłów herbu Abdank pochodzi z 1797 r. Jego przodkiem
został Józef Bartłomiejewicz Dowgwiło (pokolenie I i II), który otrzymał od matki
Magdaleny dobra Towtginajcie Gieny w pow. wielońskim. Dane te potwierdza taryfa
1667 r., kiedy Towginajcie Lawda [w polu Laudańskim] posiadał Stanisław Józefowicz
Dowgwiło. Zaś w 1690 r. dobra te [trochę inaczej nazwane] były w ręku jego potomka
Łukasza. Wspomniany Józef (II) miał czterech synów (III): Jana, Gabriela, Stanisła
wa [wzmianka w taryfie 1667 r.] i Mikołaja. Z nich potomstwo miało trzech braci (IV):
Jan — Mikołaja i Gabriela; Stanisław — Łukasza, Michała i Jerzego; Mikołaj — Jana.
Kolejne, V pokolenie tworzyli: Antoni i Józef, synowie Gabriela; Józef, syn Łukasza;
Stanisław, syn Michała oraz Mateusz, syn Jana. W pokoleniu VI było: trzech synów Jó 
zefa: Andrzej, Mateusz i Jan; dwóch synówjózefa [syna Łukasza]: Marcin i Jan; dwóch
synów Stanisława: Jakub i Kazimierz oraz czterech synów Mateusza: Jan, Mateusz, An
toni i Stanisław. Następne pokolenie (VII) to: Andrzej, syn Marcina i ojciec Izydora
i Ezechiela Leona (VIII) oraz Jan, syn Jana. W 1859 r. uzupełniono linię rodziny, po
czynając od Andrzeja (VII): syn Adam Antoni, wnuk Cezary Adolf Paulin i trzech pra
wnuków: Bolesław Apolinary (miał dwóch synów: Aleksandra i Stanisława), Antoni
Witold, Jan i Adrian (?) Marcelin.
Natomiast niejasna jest linia Jana z 1886 r. [nie wiadomo bowiem, o którego Jana
chodzi]: syn Ignacy Mateusz, wnuk Wincenty i czterech prawnuków: Mamert Antoni,
Teodor, Karol i Józef Leopold. Ostatnie uzupełnienie to linia Andrzeja (VII), który
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miał syna Izydora (VIII), wnuka Dionizego Ignacego (IX) i prawnuka Bronisława (dane
z 1893 r.;X) [RGIA, F 1343-20-2441].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 310—311, 315—316; Elektorowie królów, s. 45; LM, Ujrasymą knyga 9, s. 203,
nr 282, s. 224—225, nr 336; LM, Ujraśymą knyga 12, s. 448, nr 585; RGIA, F 1343—20—2439, 2441; ODVCA,
vyp. 2, s. 150—711; vyp. 3, s. 97—113; vyp. 5, k. 126—41, 166—347; Perapis 1528 r., s. 234, 345; Popis 1567 r.,
kol. 1279, 1308, 1310, 1319. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 373; LPŻ, T. 1, s. 470: Daugvila,
Daugvilavicius; LTruski, T. 3, s. 237—238.

DOWIAT (DOWIATT)
H. ABDANK, GRYF, JASTRZĘBIEC, WŁASNEGO
P opis 16 2 1 roku

Domat Bałtromiej i Mirosławski Bildlich [Frydrych] z »r^tó[nikami] po kozacku koń 1 wpow. niduklewskim, na neuestniki Mirosławskiprotestował
Dowiat Jógef z bracią napod§£zäka\ koń 1 wpow. widuklewskim
T aryfa 16 67 roku

Doniat Albrycht Wojciechowicz na miejscu rodyica swego Wojciecha Dowiata z Poawdruwia 3 yagrodnieye
dymy w pow. syawelskim
Dowiat Aleksander na miejscu Jana Girdwcynia -^Promiadgiowa gagrodniegy dym 1 wpow. rosieńskim
Dowiat Balcer [na miejscu] Mikołaja Mackiewiccp gjPlns\z\c-y dym 1poddański w pow. kroskim
Dowiat Balcer na miejscu jógefa Sgylańskie\gó\ ^S^ylan 5 dymówpoddańskich wpow. berjańskim
Dowiat Balcer z WilnelówpoĄd]ańskie dymy 2 w pow. niduklewskim
Dowiat Bałtromiej Kjyysytojowicz z Dowiatów dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Dowiat Dawid z Uj/medy dym 1 szlachecki w pow. niduklewskim
Dowiat Jakub na miejscu Michała Dowiata i Andrzeja Dowgałowiczą z Talaid Dojwgjwiłajdów dym 1 szla
checki wpow. szawelskim
Doniat Jakub Piotrowicz Z Goln dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
Doniat Jan [na miejscu] Bałtromieja Domaszęniczą z Goln dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
Doniat Jan [na miejscu] Tawryna Dowiata rodzica swe[go] z imienia Miłasyyszęk podd[ański] dym 1.
Tenże [z] zastany °d nieboszczyka Jana Wojtkienicza w tejżę okolicy Miłoszyszęk i Pryzgin dymówpodĄańskich] 3, wszytkiego ogółem dymów 4 w pow. widuklewskim
Doniat Jan na miejscu Mikołaja Bałtromiejewicza z Kolnicz dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Doniat Jan Sebestianonicz Z Dowiat dym 1 szlachecki w pow. niduklewskim
Doniat Jan, na którego miejscu oraz na miejscu Jana Mikuckiego, Ambroże\go\ Pronckiewiczą [i] Michała
Mikuckiego został spisany Piotr Mikuckd zMikutajdów dym 1poddański wpow. berżąńskim
Doniat Jarosy na tmejscu Mikołaja Dowiata rodzica swego z Doniaaówpoddański dym 1 wpow. widuklewskim
Doniat Jeryy na miejscu Dawida Dowiata brata swego zmajętnośd Tabunowa i zTapkos [we] włosapojurskiej dymów 10pod[<S\ańskich w pow. korklańskim
Doniat Jeryy na miejscu Matiasya Dowiata z Doniaaów dym 1 szlachecki wpow. szawelskim
Doniat Józęf Jat/onicy z Doniatów dym 1 szlachecki w pow. niduklewskim
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Domat Jóyef у Jankajaów dym 1 szlachecki wpow. beryańskim
Domat Kaźmierz [na miejscu] Stanisława Dowiata rodzica swego z Zacharkisyek dym 1 szlachecki wpow.
mduklewskim
Doniat Krypsytof na miejscu Krzysztofa Beryańskiego rodzica swego yBerydym i szlachecki wpow. wielońskim
Doniat Krgysztof Mikołajewicz na którego miejscu został spisany J e r y Piotrowicz M Zemigoły dym 1 szla
checki wpow. widuklewskim
Doniat Maran, na którego miejscu został spisany Krypsytof Gabryałowicy Z Gilwicy Gabńałów dym 1 szla
checki wpow. berlińskim
Doniat MatiasyyKiecyn wpow. berlińskim dym 1 szlachecki
Doniat Michaił [sic] yGilwicyButkiszek wpow. berżąńskim dym 1 szlachecki
Doniat Mikołaj [na miejscu] rodyica swe\go\ Hieronima Dowiata у Dowiatów dym 1 szlachecki w pow. niduklewskim
Doniat Mikołaj yZachar/dsyek dym 1 sylachecki w pow. widuklewskim
Doniat Piotr Jóyefonicy ZDowiatów dym 1 sylachecki w pow. widuklewskim
Doniat Stanisław na miejscu Piotra Krypsytofowicya Wojtkiewicza у Teterwinik dym 1 sylachecki w pow. pojurskim
Doniat Stanisław, na którego miejscu został spisany Jan ObakiewicyyMondwiłów dym 1 sylachecki w pow.
wielońskim
Dowiat Sycyęsny yMacajciów dym 1 sylachecki w pow. mduklewskim
Doniat Tomasy [na miejscu] Jerye[go] Dobkiewicya у Prep poddjyński] dym 1 w pow. kroskim
Dowiatom Kryysytofowa Zuyanna na miejscu Kasynusa Pikielewicya у Posyawsya dym 1 sylachecki w pow.
kroskim
Dowiatowa Sycypsna Barbara Tondyiagolska [na miejscu] małżonka swego Sycypsnego Dowiata у Goln dym
1 sylachecki w pow.jaswońskim
Dowiatowa Piotrowa Anna, na miejscu której yostal spisany Adam Goylewicy у Kiecyn 1pod[d]ański dym
wpow. beryańskim
Dowiatowa Stanisławowa Dorota Woygirdówna na miejscu Stanisława Dowiata malyonka swego у Grymy
dym 1 sylachecki wpow. kroskim
Dowiatowicy Piotr, na którego miejscu yostał spisany Adam Narkiewicy [?] ~Meyajciów dym 1 sylachecki
wpow. beryańskim
Dowiatt Dawid у Posypia dym 1 sylachecki wpow. ejragolskim
Dowiatt Mikołaj у Posypia dym 1 sylachecki wpow. ejragolskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dowiat Aleksander у Gawgor w pow. beryańskim dympoddański 1
Dowiat Aleksander у Pabunowa wpow. korklańskim dymówpoddańskich 3
Dowiat Aleksander ySykoł [w Kop. 1: Szokoły] wpow. kroskim [dym] poddański 1
Dowiat Gabriel SycypsnowicyyMacajciów Podangie w pow. widuklewskim dym sylachecki 1
Dowiat Jakub Je/yp у Wiybora na miejscu rodyica swego Mikołaja Dowiata yimienicya Dowiatów iprypkupli
imienicya у Kubów Posypia w pow. ejragolskimpoddańskie dymy 2
Dowiat Jan у Dowiaciów w pow. syawelskim na miejscu rodyica yprygkupli dym sylachecki 1
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Domat Jan z Gierdyjagoły Polandry wpow. beryafiskim dym poddański 1
Domat Jan у Goln Balisyek wpow.jaswońskim [dym] szlachecki 1
Domat Jan, na którego miejscu został spisany Jen y Trusenicy [z okolicy Wies zwiany w pow. widuklewskim?] dympoddański 1
Domat Jarosz ZPodangia wpow. widuklewskim dympoddański 1
Doniat Józęf yokolicy Żemigoły [w Kop. 1 konsekwentnie pisano: Emigola] wpow. widuklewskim dym
szlachecki 1
Doniat Konstanty z Wilnelów wpow. widuklewskim dympoddański 1
Doniat Kryysytof z^acharMsyekpoAnsye [sic; chodzi o położenie nad rzeką Anczą] wpow. niduklewskim dym szlachecki 1
Doniat Łabunowski Albrych z Powdruwia w pow. sząwelskim dymy poddańskie 2
Doniat Łabunowski Michał z Powdruwia wpow. sząwelskim dympoddański 1
Doniat Marcin у Korsyewa wpow. widuklewskim dym szlachecki 1
Doniat Matiasy z Kolnie w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Doniat Michał, na którego miejscu zpstał spisany Ignacy Wołodko z Gilnicy w pow. berżąńskim dym szla
checki 1
Dowiat Mikołaj zBirzpławek w pow. korsyewskim dym poddański 1
Doniat Stanisław zMackajć w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Dowiat Stanisław yMałych Palek w pow. widuklewskim na miejscu Bartłomieja Boryechowskiego ypryykuplą
od Jeryego Sydorowiczą dym szlachecki 1
Dowiat Stefan na miejscu rodzica z Żemigoły i Doniaty w pow. widuklewskim dym szlachecki 1
Dowiat Stefan z Ta/aciów w pow. sząwelskim dym szlachecki 1
Dowiatówna Anna z Żemigoły i Doniaty w pow. widuklewskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: dau- i jot— O pierw
szym była mowa przy Dowborach (zob), a drugi ma niezbyt jasną genezę, choć jest
często spotykany w antroponimii litewskiej. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, łączy się z litew
skim: jo tijo ta s, czyli „jechać konno”.
Zdaniem Uruskiego, byli „licznie rozrodzeni na Litwie”. Na Żmudzi była o nich
mowa w czasach wielkiego księcia Witolda, kiedy ojciec Dowiata otrzymał nadanie we
włości rosieńskiej. W połowie XV w. jego syn wymienił te dobra z biskupem żmudzkim.
W księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440-1498 jest wzmianka o nadaniu
Dowiatowi dwóch „siemic” [rodzin]. W 1441 r. Dowiat był ciwunem jednej z włości na
Żmudzi, był Żmudzinem [Saviśćevas].
W popisie wojska litewskiego w 1528 r. spisano dwóch Dowiatów: Medinowicza
we włości wielońskiej i Pietrowicza w pojurskiej oraz następujących Dowiatowiczów:
Bołtromieja we włości korklańskiej, Butkę w jaswońskiej, Wołodkę w berżańskiej, Gabryjała w tendziagolskiej i Stanka w wilkiskiej. Z nich Wołodko Dowiatowicz wystawił
3 konie, co wskazuje na jego względną zamożność. W kolejnym popisie z 1567 r. spisa
no tylko Stasia Dowiatowicza we włości ejragolskiej. W sumie w obu popisach zanoto
wano ośmiu bojarów, każdy z nich mieszkał w innej włości.
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Na marginesie uwaga, że może do tego rodu należał Janko Dowiałowicz, bojar za
notowany w popisie 1528 r. we włości telszewskiej [LM, Kn. 3] oraz Bortko Towiatowicz z włości ejragolskiej gdzie później notowano Dowiatów.
Skądinąd wiadomo jeszcze o następujących Dowiatach. W 1537 r. dwaj bojarzy
widuklewscy: Witwis i Matiej Dowiatowicze toczyli spór o nieokreślone bliżej ziemie
z Piętrom Iwaszkiewiczem. Powołali się na to, że ich „diadko” Roman posiadał te zie
mie, które ostatecznie im przyznano. Z kolei z 1561 r. pochodzi informacja o Zacharym
Semenowiczu [Dowiatowiczu?], bojarze widuklewskim, który kupił grunt Użpiawnis od
Stanisława Juszkiewicza Stebułajtia. W czasie pomiary wlócznej ziemie tę mu odebra
no i przyłączono do siół hospodarskich Ilie i Wojloby. W zamian otrzymał ziemie w tej
włości w uroczysku Nowicekiszki nad rzeką Suwirkszną, koło siół hospodarskich Poonti [tj. nad rzeką Anczą], Korszowo, Kowedanców i Żymigoły.
Trzecia wzmianka dotyczy bojara szawelskiego Wiliusa Dowiatowicza, który wraz
z innymi bojarami w 1568 [lub 1569] skarżył się, że nie otrzymał odmiany za zabrane mu
grunty. W 1637 r. jego potomkiem był Bałtromiej Wiłayc Dowiatowicz Talat [AWAKJ.
Nie można wykluczyć, że wspomniany wśród bojarów wilkiskich w 1530 r. Fedko
Dojatowicz to Dowiatowicz. Skarżył się na urzędnika hospodarskiego, że wraz z inny
mi bojarami był zmuszany do służby tiahłej, czyli chłopskiej, a oni są „ljudmi dobrymi
— szlachtoju” [LM, Kn. 4].
Sporo danych o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Najstarsza
wzmianka dotyczy 1550 r., kiedy wymieniono Juchnę Dowiatowicza, zapewne syna Jan
ka Matiejewicza i jego żony Doroty, który z żoną Magdaleną i innymi sprzedał 3 niwy:
Popowsi, Seliszcze i Purwie we włości wilkiskiej. Z nich Popowsi leżały nad rzeczką
Powsą „na gore reki Nemna”, czyli w polu Dowczany [Slovar], tj. nad Niemnem koło
wpadającej doń Dubissy. W pobliżu leżały zapewne wspomniane Purwie, czego śla
dem może być dzisiejsza wieś Purviskiai, na północny wschód od Dowczan. Niemniej
jednak nazwy typu Purwie (po lit. purvas — „błoto5’) czy Sieliszcze są na tyle pospoli
te i leżące w różnych miejscach Żmudzi, że nie mogą stanowić podstawy do lokaliza
cji. Przyjmując jednak, że wspomniane Popowsi leżały w polu Dowczańskim, można
stwierdzić, że w tym rejonie włości wilkiskiej Dowiatowie mieszkali przynajmniej od
połowy XVI w. Należy jeszcze przypomnieć, że notowano ich w tej włości w popisie
1528 i w sprawie sądowej w 1530 r. W połowie XVI w. notowano tam Janka Matiejewi
cza, ojcajuchny Dowiatowicza [tekst tego dokumentu jest jednak wątpliwy].
W 1599 r. Jan Jurewicz Dowiutowicz [zapewne błąd: Dowiatowicz] kupił grunty
majętności Dowczany we włości wilkiskiej. W 1600 r. Juri Mikolajewicz Dowiatowicz
sprzedał tę majętność. Chyba tu należy umieścić informację o sprzedaży tej majętno
ści temu samemu nabywcy [Mikołaj Burba] w 1599 r. przez Szczefana Januszkowicza
„Dowsotiewicza” [pewnie Dowiatowicza].
W 1572 r. Hryhory Dowiatowicz z żoną Kateriną Hryhowną darował zięciowi Juremu Janowiczowi „z Galna” „otczyznę” Lipniuny w Roszczach we włości wielońskiej.
W 1583 r. Stanisław Matiejewicz Dowiatowicz z żoną Barbarą Chrzczonowną darował
córce Jadwigie i zięciowi Szymkowi Hryniewiczowi część „otczyzny” w Lip[n]iunach
w polu Roszczeńskim we włości wielońskiej. W 1586 r. Szymko Matysowicz DowiatoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wicz sprzedał połowę „ziemlicy” nad rzeką Gajstupis do rzeki Gesmilgis w Roszczach
w tej włości. W 1598 r. Awgusztyn Matysowicz Dowiatowicz sprzedał 2 niwy koło rzeki
Ejsmilgi i w polu Lipliu [pewnie Lipniuny] we włości wielońskiej.
W 1575 r. Mikołaj Matiejewicz Dowiatowicz darował synowcowi Hryhoremu Pietrowiczowi Wiczewiczowi i jego żonie „otczyznę” Żymigola we włości widuklewskiej.
W 1598 r. Juri Pietrowicz Jurewicz Dowiat sprzedał czwartą część majętności Dowiatowieże w polu Żemigola we włości widuklewskiej Bałtromiejowi Michałowiczowi Dowiatowi. W roku następnym tenże sprzedał rezę gruntu Bawbliszki Reżys w polu i okrę
gu Żemigola Mikołajowi Andrejewiczowi Dowiatowi. Wreszcie w 1600 r. darował żonie
Zofii Michałownie Stanisławowicz—Dowsinowicz dom i ziemię swojej części majętno
ści Żymigola Dowiatie oraz sprzedał 2 rodziny poddanych w Podubisiu [włość niemoż
liwa do ustalenia, bo nad Dubissą leżało kilka włości]. W 1593 r. Hryhory Pietrowicz
Dowiatowicz z żoną Hanną Rukowicz zawarł ugodę z Martinem Stanisławowiczem
w sprawie podziału majętności Rekoszyszki we włości widuklewskiej. W 1595 r. Lawryn
Bałtromiejewicz Dowiat został nominowany woźnym włości widuklewskiej. W roku
następnym dostał grunt Mikołajszki w tej włości.
W 1575 r. Wojtiech Bałtromiejewicz Dowiatowicz otrzymał od Łukasza Iwasz
kiewicza Zdana 2 pustosze Jurgiszki i Galmientojtyszki we włości korklańskiej. Tenże
w 1581 r. kupił grunt Wyżgowdyszki w tej włości. W 1588 r. kupił dobra Labunowo
we włości korklańskiej. W 1590 r. miał w tej włości majętność Pokopurnie nad rzeką
Wormą [we włości korklańskiej, co budzi wątpliwości: Pokopurnie leżały we włości rosieńskiej, w innym rejonie Żmudzi]. W 1592 r. kupił grunty leśne i sianożęci Sungeliszki w Łabunowie. W 1591 r. Walenty Matiejewicz Dobkiewicz [Dopkiewicz] oświadczył,
że żeni się z Hanną Janowną Bałtromiejewicza [sic] Dowiatowicz, bratanicą Wojtiecha Bałtromiejewicza Dowiatowicza i bierze w opiekę przynależną do niej część Łabunowa (weszli w posiadanie w 1592 r.). Wspomniany Wojtiech i jego bratanica toczyli
spór o dobra Birżułowki we włości korszewskiej, pogodzili się w 1594 r. W następnym
roku Wojtiech podarował swoim dzieciom: Juremu, Alżbietie, Polonii i Jadwigie majęt
ność Labunowo, grunt Łopkosy we włości pojurskiej oraz majętność Golmontyszki
i grunty Mickiszki—Giedwiliszki w Pogutkolniach, Garojni i Korklany we włości kor
klańskiej. W 1597 r. wspomniany Juri Wojtiechowicz i Stanisław Hryhorowicz [Bałtro
miejewicz] Dowiatowie zamienili się gruntami w maj ętności Labunowo z innymi szlach
cicami. W tymże roku ów Juri darował swojej siostrze Jadwigie Michał owej Bukontowej
poddanego w Bujdiach we włości powondeńskiej. W 1599 r. tenże zastawił żonie Katerinie Janownie Martinkiewicz Labunowo. W 1600 r. kupił uroczysko Korklany [chyba
we włości powondeńskiej] od siostry Polonii, żony Awgusztyna Monkiewicza. Z kolei
Stanisław Hryhorowicz Bałtromiejewicz Dowiat w 1597 r. kupił majętność Labunowo.
Tenże wraz z żoną Gendrutą Pietrowną i wspomnianym wyżej Jurijem, zapewne bli
skim krewnym, w 1600 r. sprzedał majętność Korklany Sokwitie położone po obu stro
nach rzek Okmiana i Rowdia we włości korklańskiej.
Dane te wymagają komentarza. Wspomniany na początku Wojciech Bałtromieje
wicz Dowiatowicz to pewnie syn Bołtromieja, zanotowanego w tej włości w 1528 r. Po
drugie, wzmiankę o sporze o dobra Birżułowki we włości korszewskiej należy połączyć
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z działem tych dóbr oraz Lowkowa w tejże włości z 1576 r. W podziale uczestniczy
li: Jan Bałtromiejewicz Dowiatowicza z żoną Barbarą Martinowną i jego swojak Paweł
Stanisławowicz Gruzdz z żoną Zofią Martinowną. Chodziło o podział wspomnianych
dóbr, należących do obu sióstr: Barbary i Zofii [IA]. W 1576 r. Paweł [Stanisławowicz]
Gruzd i jego żona Zofia Martinowa podzielili się majętnościami: Łowkowo nad rzekami
Wikswą i Jeżną, Janowdowo i Birżołowki nad rzeką Okmianą [we włości korszewskiej]
z Janem [Bałtromiejewiczem] Dowiatowiczem, ich szwagrem.
W 1584 r. Bałtromiej Jurewicz Bernatowicz Dowiatowicz sprzedał część włók
w majętności Awksztasuoda po obu stronach rzeki Wilkii, przy granicy inflanckiej, we
włości szawelskiej. Toż w tymże roku sprzedał jeszcze Jan Bogdanowicz Bernatowicz
Dowiatowicz.
W 1585 r. Matiej Romanowicz Dowiatowicz sprzedał bratu Stanisławowi czwartą
część tejże majętności. Z kolei Jan Jurewicz Dowiatowicz sprzedał swoją część tejże ma
jętności obcej osobie. W 1600 r. Adam Ławrynowicz Dowiatowicz z Dominikowiczem
sprzedał majętność w Dowiatach—Awksztasuodiach.
W 1587 r. Wojtiech i Paweł Andrejewicze Dowiatowicze kupili „dworec” Golniewski we włości jaswońskiej. Tenże Wojtiech w 1589 r. wziął w zastaw majętność Golnie,
to samo uczynił w 1592. Ożenił się z JedwigąStanisławownąHryhorownąJakubowicz.
W 1598 r. ów Wojtiech Andrejewicz Dowiat—Szawłowski kupił część majętności Kutyszki w Poniewieżu we włości wielońskiej, a w roku następnym — połowę tej majęt
ności. Z kolei w 1592 r. wziął w zastaw dobra Golnie również Paweł. Dobra te posiadał
też Matiej Jurewicz Dowiatowicz, który w 1595 r. darował je swoim synom: Michałowi
i Stanisławowi. W 1599 r. Matiej Jurewicz Dowiatowicz darował żonie Zofii Łukaszewnie 15 kop groszy, zabezpieczonych na Golniach.
W 1590 r. Juri Pietrowicz Dowiatowicz z żoną Zofią Dowginowicz sprzedał część
gruntów majętności Narkiszki w Pokrożontiu, koło jeziora Dowsin, we włości kroskiej.
W 1592 r. Zofia Stanisławowna Dowiatowicz swoim braciom stryjecznym: Matiejowi i Awgusztynowi Bałtromiejewiczom Dowiatowiczom sprzedała swoją część ma
jętności Pigawy w Dowiatowiczach we włości ejragolskiej. Ci ostatni w 1599 r. kupili
trzeciznę majętności Surwiłajtie nad Dubissą [we włości ejragolskiej]. Z kolei wspo
mniany Awgusztyn w 1599 r. kupił „imieniczko” w polu Surwiłach nad Dubissą. W tej
włości schemat genealogiczny Dowiatów był chyba następujący: 1. Dowiat. 2. Stanisław
(= Stańko z 1567 r.?) i Bartłomiej. 3. Zofia Stanisławowna oraz Maciej i Augustyn Bartłomiejewicze.
W 1595 r. Łukasz Andrejewicz Dowiatowicz pogodził się w sprawie sporu o „rów
ny diel” majętności Giejsze we włości rosieńskiej.
W 1597 r. Hryhory Hryhorowicz Dowiatowicz z żoną Alżbietą Pietrowną poda
rował zięciowi Bałtromiejowi Janowiczowi połowę majętności Gierdiagoła nad rzeką
Mergup we włości berżańskiej.
W 1599 r. Bałtromiej Giedszojtis Dowiatowicz, bojar włości medyngiańskiej,
sprzedał połowę majętności Kowas Kalnis w Kowpach w tej włości.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano Dowiatów (Dowiatowiczów) w 14 włościach, w tym w kilku wzmianki są tylko incydentalne (pojurska, kroDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ska, rosieńska, berżańska i medyngiańska). Stare osadnictwo było na pewno we włości
wilkiskiej, datowane na 1550 r., o czym już pisano. Warto zwrócić uwagę na nazwiska
Dowiatowiczów w Dowczanach w 1599 r. Prawdopodobnie byli oni potomkami boja
rów z 1550 r.
We włości widuklewskiej cenna jest wzmianka o ojcowiźnie Dowiatowiczów w Dowiatowiczach Żemigole. Wbrew pozorom nie chodzi o Żemigołę jako późniejszą okolicę
szlachecką i dobra w pow. rosieńskim w gminie Mańkuny, na wschód od Rosieni nad Dubissą; była to włość rosieńska. Była bowiem inna, mniej znana Żemigoła (lit. Żemygala),
obecnie pojedyncza osada na zachód od miasteczka Niemokszty. W pobliżu jest cała gru
pa okolic szlacheckich jak: Pocierzyszki (lit. Paplestiśke), Dowiaty (lit. Daujoteliai) i Rekoszajcie (lit. Rekośaićiai). W XVI w był to obszar zwany polem i okręgiem Żemigolskim
[Slovar], co wskazuje na jego zamieszkanie przez bojarów-szlachtą, pewnie ze sobą spo
krewnionych. Zaś wspomniane wyżej Dowiaty to pewnie gniazdo tego rodu.
Do gniazda tego rodu nie pretenduje natomiast dwór Dowiatów w pow. widuklewskim (później w szawelskim) na północ od Szawlan. Wbrew pozorom, jest on później
szego pochodzenia. Chodzi tu o Małe Paleki w taryfie z 1690 r. należące do Bartłomieja
Borzechowskiego, które po jego śmierci ok. 1699 r. przeszły w ręce Dowiatów, o czym
pisano wyżej. Śladem tej nazwy jest miasteczko Pałeczki na północ od Szawlan, między
bagnami Suliki i Tyrule (obecnie to Polekele w rejonie Radziwiliszki). W ręku Dowiattów (tak później się pisali) dobra te były jeszcze w końcu XIX w.
Tu trzeba wspomnieć o Zacharkiszkach (lit. Zakarkiśke), obecnie małej wsi na pół
noc od Skaudwilów i na zachód od wspomnianego wyżej pola Żemigolskiego, gniazda
rodu Dowiatów. Nazwa ta pochodzi o imienia właściciela tych dóbr. Była już mowa, że
w 1561 r. Zachary Semenowicz [Dowiatowicz?], bojar widuklewski kupił grunt Użpiawnis. W czasie pomiary włócznej ziemie tę mu odebrano i przyłączono do siół hospodarskich. W zamian otrzymał ziemie w tej włości w uroczysku Nowicekiszki nad rzeką
Suwirkszną [obecnie Suvirkste, lewy dopływ Anczy], gdzie później notowano Zacharkiszki. W dobrach tych później mieszkali Dowiatowie: Mikołaj i Kazimierz syn Stanisła
wa w 1667, Krzysztof w 1690 oraz Michał Aleksandrowicz i Józef Chryzostomowicz
Dowiatowie w 1761 r. [AWAK].
Wracam do analizy akt ziemskich żmudziach. Sporo o Dowiatach jest we włości
korklańskiej, gdzie kupili majętność Labunowo na wschód od Worni. Protoplastą tego
rodu byl Bartłomiej Dowiatowicz zanotowany we włości korklańskiej w 1528 r. Z akt
ziemskich wynika, że miał on przynajmniej trzech synów: Wojciecha, Jana i Grzegorza
[Hryhora]. Najwięcej wiadomo o Wojciechu, który czynił różne transakcje handlowe
i miał czworo dzieci: Jerzego [Jurija] i 3 córki. Z kolei Jan miał córkę Hannę, a Grzegorz
— Stanisława. Skądinąd wiadomo, że ten ostatni miał syna Wacława i wspomniane do
bra Labunowo przejął po ojcu w 1609 r. W 1618 r. był zwany Łabunowskim (od nazwy
swoich dóbr). Wacław Dowiat Labunowski był poetą, który w 1599 r. napisał wierszem
dwie dedykacje po łacinie, umieszczone w Postylli Mikołaja Daukszy, kanonika żmudzkiego, ważnego pisarza litewskiego. Przypuszcza się, że w tym czasie był absolwentem
Akademii Wileńskiej i związał sie z kręgiem biskupa żmudzkiego Melchiora Giedroycia [Kożeniauskiene; U etiwią literatfiros enciklopedijĄ. Nie wiadomo, czy do niego czy do
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jego syna odnosi się wzmianka o Węsławie Dowiat Łabunowskim, który świadkował na
pewnym dokumencie w 1640 r.? \Raganą teismai\.
Z kolei we włości szawelskiej notowano Dowiacie Awksztasuodzie przy granicy in
flanckiej, nad rzeką Wilkiją. Chodzi o Dowiacie w pow. szawelskim, późniejszy folwark
w gminie Żagory, kolo miasteczka Skajzgiry. Osady nie udało się zlokalizować na ma
pie, ale istnieje ona do dzisiaj (lit. Daujoćiai) w tym rejonie [Suskirstymo źinynas]. Na za
chód i północ od Skajzgirów płynie wspomniana rzeczka Wilkija, prawy dopływ Szwety.
Wreszcie we włości ejragolskiej spisano Dowiatowicze. Śladem tej miejscowości są
obecnie Dowiaty (lit. Daujotai), maleńka osada nad Dubissą koło Podubisia [jest wiele
miejscowości o tej nazwie] i Wazbutów (lit. Yosbutai), dawnego starostwa wazbudzkiego, na południe od Ejragoły. W pobliżu są dawne dwie okolice szlacheckie: Skuby (lit.
Skubai) i położone bardziej na południe Iszłostaki (lit. Iślestakiai); wszystkie leżały nad
dolną Dubissą. Natomiast wymieniane w tej włości Surwiły, Surwiłojtie itp., leżą rów
nież nad Dubissą, ale bardziej na północ, bliżej Ejragoły
Akta ziemskie informują nas również o pochodzeniu z Dowiatów: Łabunowskich
i Szawłowskich.
Na początku XVII w. notowano Dowiata herbu własnego na Żmudzi [Wittyg].
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano dwóch Dowiatów w pow. widuklewskim: Bartłomieja i Józefa. Obaj stawiali po jednym koniu wraz z „uczestnikami”, co
wskazuje na ich ubóstwo.
W 1653 r. testament spisał Lawryn Dowiat. Kazał się pochować w w kościele [brak
początku, gdzie podano informację o jaki kościół chodzi, prawdopodobnie chodzi
o kościół parafialny, w którym leżą wspomniane dobra Miłaszyszki, może Widukle?]
przed wielkim ołatarzem przez małżonkę Zofię Gintowską. Żonie zapisał dożywocie
na swoich dobrach Miłaszyszkach Kumpiszkach w pow. widuklewskim oraz 50 kop gro
szy do wolnego szafunku. Jego córki, panny Judita, Ragina i Barbara miały dostać po
100 kop groszy litewskich (w poprzenim testamencie: po 50). Z kolei jego synowie: Jan,
Daniel i Stanisław mieli mieć prawo do wspomnianych dóbr. Natomiast jego syn Balcer,
zrodzony z pierwszego małżeństwa z Anną Puklewną, dostał już grunt w siele Kierwi
z poddanymi, kupiony od Mikołaja Skorulskiego. Pod żadnym pozorem i karą Boską
nie miał turbować ani jego żony, ani jego dzieci po śmierci testatora. Z kolei córki testatora, zrodzone z pierwszej żony: Zofia, Krystyna i Zuzanna, nie miały żadnych praw do
wspomnianych dóbr [VUB, F 7 ŻP 15—15a].
W 1655 r. Jan Bartłomiejewicz Dowiat spisał testament. Miał dwóch braci: Sta
nisława i Mikołaja, których poprosił o pochowanie „na mogiłach” przy ciałach swych
braci w Zacharkiszkach. Miał braci stryjecznych „Jeromowiczów Dowiatów” [tj. synów
Hieronima, Jeronima]. „Ubogi domek” swój w Żemigole Dowiatach w pow widuklew
skim zapisał synowi Władysławowi, miał jeszcze córkę Justynę, którą w razie braku
wiadomości o jedynym synie, traktował jako dziedziczkę. Nie wiedział bowiem, gdzie
przebywa jego syn „na służbie”. Wspomniane dobra pochodziły od ich dziada Michała
Janowicza Dowiata. Z kolei ojciec Bartłomiej Michałowicz Dowiat nie podzielił swoich
dóbr z bratem Jeronimem, co było źródłem późniejszych sporów rodzinnych z Jeromowiczami. Ci ostatni mieli pobliskie dobra Jurgiszki. Z kolei testator powoływał się na
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posiadanie Lawrajciów w pow. widuklewskim, zakupionych przez jego ojca, ale później
zastawionych [LNB], Informacje te pozwalają wykreślić 5 pokoleń tej rodziny: 1. Jan.
2. Michał. 3. Bartłomiej i jego brat Jeronim. 4. Jan (spisał testament w 1655 r.) i jego
bracia stryjeczni Jeromowicze. 5. Władysław Janowicz. Należy dodać, że wspomniany
Bartłomiej był notowany w aktach ziemskich żmudzkich w 1598 r. oraz w popisie woj
skowym 1621 r. w pow. widuklewskim.
W czasie Potopu 1655 r. spisano tylko Wojciecha Dowiata, uczestnika unii kiejdańskiej ze Szwecją.
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 39 rodzin, co jest dużą liczbą. Mieszkali oni głów
nie w pow. widuklewskim (13), potem w berżańskim (8), kroskim (4) oraz szawelskim
i jaswońskim (po 3). W pozostałych powiatach mieszkali po dwóch lub pojedynczo:
w rosieńskim, wilkiskim, korklańskim, wielońskim, pojurskim i ejragolskim. Nie była to
szczególnie biedna szlachta: na 39 rodzin 28 nie miało poddanych. Zaś wśród pozosta
łych były osoby mające po jednym, dwóch, czterech, pięciu i dziesięciu dymach poddańskich. Ostatni dwaj plasowali się już w gronie średniej szlachty.
W taryfie 1690 r. spisano 24 rodziny w dziewięciu powiatach. Najwięcej z nich
mieszkało w pow. widuklewskim (10) i szawelskim (4), w pozostałych znacznie mniej,
w tym w pow. berżańskim i korszewskim po 2 rodziny. Z nich większość (13 na 24) nie
miała poddanych, a pozostali najczęściej mieli po jednym poddanym. Tylko wyjątkowo
było więcej: po dwóch lub trzech poddanych.
Natomiast brak jest informacji o posiadanych urzędach na Żmudzi. Niemniej jed
nak trzech Dowiatów było elektorami królów polskich w Warszawie: Jana Kazimierza
w 1648 (Daniel), Stanisława Leszczyńskiego w 1733 (bez imienia) i Stanisława Augusta
Poniatowskiego w 1764 r. (Hieronim Dowiatt).
W latach 1689—1690 Jan Krzysztof Pac, starosta botocki, toczył różne sprawy są
dowe na Żmudzi, m.in. z Władysławem Jaroszewiczem Dowiatem, dziedzicem Dowiat
[Wolff]. Choć tej osoby nie notowano w obu taryfach XVII w., to jednak była mowa
o ojcu Władysława, Jaroszu, który w 1667 r. był właścicielem Dowiatów w pow. wi
duklewskim, a pośrednio była mowa o nim w testamencie z 1655 r. (o Jeronimowiczach,
czyli synach Jeronima, Hieronima,Jarosza).
Według herbarza Dworzeckiego Bohdanowicza Dowiatowie używali herbu Jastrzę
biec. Takiego herbu używał Jakub, łowczy żmudzki, w 1720 r.
Zachowało się sporo genealogii Dowiatów. Do obszernych należy wywód tej ro
dziny herbu Gryf, który ma swoją genezę w końcu XV w. Żyjący wówczas Jerzy Do
wiat (pokolenie I) miał dwóch synów (II): Jana i Andrzeja. Jan miał syna Andrzeja (III),
a Andrzej — syna Jana. Z nich Andrzej, syn Jana, miał również dwóch synów (IV):
Willusa i Janela (lub Jana), którzy zostali pokrzywdzeni w czasie rewizji włości szawelskiej, w związku z czym wnieśli skargę do króla Zygmunta Augusta w 1568 r. Wspo
mniany Willus miał dwóch synów (V): Bartłomieja i Grzegorza, ich potomkowie uży
wali później przydomka Wiłlojć lub z Willi [ta druga nazwa to chyba pomyłka]. Obaj
bracia sprzedali dobra Auksztas Sodas [o których jest trochę danych w aktach ziem
skich XVI w., Aukszodzie w XIX w] w 1584 r. Syn Bartłomieja Jakub (VI) wraz z żoną
Elżbietą Monkiewicz, córką Walentego, kupił część Tatuć [tak zamiast Tałucie] w 1658
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i dalszą część w 1666 r. Miał on brata Piotra oraz pięciu synów (VII): Ignacego Michała,
księdza, Jana, Stanisława, Piotra i Stefana. Dobra te przejął później wspomniany Stefan
i jego syn Jan (VIII), który sprzedał Tałucie w 1714 r. i nabył Auksztelki—Szlepkiszki.
Ożenił sie z Magdaleną Gruździówną z którą miał trzech synów (IX): Kazimierza, Jana
i Mateusza, z których pierwsi dwaj sprzedali swój dział w Auksztelkach na rzecz Mate
usza i jego syna Józefa. Znajdujące się w tym dworze dokumenty spłonęły w latach 80.
W 1786 r. Mateusz kupił Hruzdziszki.
Następne X pokolenie tworzyli: synowie Jana i Marianny Sielskiej: Antoni, Franciszek
i Jakub, którzy w 1791 r. sprzedali swoje dobra bratu stryjecznemu Józefowi; synowie Ma
teusza i Konstancji Woytkiewiczówny: Józef, Tadeusz, Tomasz i Andrzej. Z nich Józef był
rotmistrzem żmudzkim [pospolitego ruszenia szlachty] w 1780, skupił różne części dóbr
Auksztelki od rodziny, a Andrzej był wiceregentem ziemskim żmudzkim w 1796 r. Wresz
cie Tadeusz z żoną Konstancją Skowdwiłówną spłodził dwóch synów: Kajetana i Onu
frego. Ta linia rodziny wywiodła swoje szlachectwo w 1804 r. Wspomniane tu Tałucie (też
Tołucie, lit. Tolućiai) leżały w późniejszym pow. szawelskim (XIX—
wiecznym) w gminie
Szawkiany nad Wentą, w pobliżu początku kanału Windawskiego [Boniecki].
Wspommniany wyżej oraz w taryfie z 1690 r. Stanisław (VII), syn Jakuba Bartłomiejewicza, byl żonaty z Katarzyną, córką Bartłomieja Borzechowskiego (zob.).
W 1690 r. już notowano go w Małych Palekach, należących do jego teścia. W testa
mencie tego ostatniego z 1699 r. był zapis o darowaniu mu części w Małych Palekach,
zwanej Borzechowszczyzną. Chodzi tu o dobra w pow. widuklewskim na północ od
Szawlan. On i jego syn Jan (VIII) skupowali w tym rejonie dalsze dobra, tworząc w koń
cu majętność Dowiattów (Dowiatów). Wspomniany Jan w testamencie z 1764 r. po
dzielił je na 5 części między swoich synów (IX): Jakuba, Kazimierza i Franciszka oraz
wnuka Jerzego (syna Franciszka). Jakub miał syna Jerzego (X;zm. 1798), który przejął
jego część Dowiattowa i nabył Gudziesze w 1775 r. Był piwniczym w 1771 i łowczym
żmudzkim w 1776 r., sędzią grodzkim szawelskim w 1784, posłem na sejm w 1786 r.
Ożenił się z Wiktorią Gąsiewską, z którą miał dwóch synów (XI): Kaliksta i Mauryce
go oraz cztery córki: Joannę, Antoninę, Alojzę i Karolinę. Z nich Kalikst (1776—1861)
był porucznika lekkiej jazdy „byłych wojsk polskich”, uczestnikiem bitwy pod Budziszynem w 1807 r. (wzięty do niewoli) i marszałkiem szlachty pow. szawelskiego [co nie
znajduje potwierdzenia w źródłach]. Ożenił się z Barbarą Swiderską, z którą spłodził
dwóch synów (XII): Fryderyka, zmarłego młodo i Jerzego (1825—1893), kapitana gwar
dii „wojsk cesarsko—rosyjskich”, dziedzica Dowiattowa i ojca trzech synów (XIII): Jerze
go (ur. 1875), Włodzimierza (ur. 1876) i Jana (ur. 1877). Z kolei jego brat Maurycy (XI)
był także oficerem „wojsk cesarsko—rosyjskich”, który w małżeństwie z Marianną Łapieniczówną spłodził dwóch synów (XII): Doriana (ur. 1817), zmarłego młodo i Kaje
tana (1820—1870), który z Wiktorią z Grudzińskich dał światu liczne potomstwo (XIII):
czterech synów: Maurycego (ur. 1849), Wiktora (ur. 1855), Jana (ur. 1865) i Włodzimie
rza (ur. 1868) oraz osiem córek, nieznanych z imienia [Boniecki], W sumie była to ro
dzina wywodząca się z pow. szawelskiego.
Inny wywód rodziny Dowiatów herbu Gryf pochodzi z 1799 r. Ich „rodonaczelnikiem” był Matwiej Jurewicz, który w 1514 r. zamienił się gruntami i nabyć 3 niwy
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Frunta (?) we włości jaswońskiej. Jego syn Andrej otrzymał przywilej króla polskiego
Zygmunta Augusta z 1552 r., gdzie był nazwany bojarem włości jaswońskiej. Jego po
tomkiem był Wojciech (Jerzy), wzmiankowany dopiero w 1690 r., nieznany w taryfie
z tego roku. Wydaje się, że dopiero od tego roku jest właściwa genealogia tej rodziny.
Synem Wojciecha (pokolenie I) był Jan (II), ojciec trzech synów (III): Szczęsnego, Pio
tra i Krzysztofa. Z nich pokolenie IV tworzyli: Jakub, syn Piotra i Jerzy, syn Krzyszto
fa. Wspomniany Jakub spłodził trzech synów (V): Michała, Wojciecha i Piotra, a Jerzy
— Daniela. W pokoleniu VI byli następujący: Kazimierz i Stanisław Wojciechowicze;
Michał Piotrowicz i Samuel Danielewicz. Z kolei pokolenie VII reprezentowali: Mi
chał i Józef Kazimierzowicze; Adam, Bartłomiej, Antoni, Józef i Andrzej Michałowicze oraz Michał i Adam Samuelowicze. Do nich w 1849 r. dołączono synów Józe
fa (VI) i wnuków Michała, czyli Jakuba i Bartłomieja z synem Karolem Nikodemem.
W 1865 r. dołączono jeszcze potomstwo Józefa Michałowicza (VI): Adama Hieronima
i jego dwóch synów: Zygmunta i Bolesława [RGIA, F 1343-20-2530].
Jeszcze inny wywód Dowiatów herbu Gryf pochodzi z 1799 r. Przodkiem rodziny
został uznany Ludwik Janowicz Dowiat (pokolenie I i II), który w 1682 r. nabył dobra
Rezgoł w pow. kroskim. Miał on dwóch synów (III): Stanisława i Michała. Z nich Sta
nislaw spłodził również dwóch synów (IV): Michała i Bartłomieja, a Michał — trzech:
Kazimierza, Tadeusza i Jana. Piąte pokolenie tworzyli: Ignacy i Franciszek Michałowicze oraz Jakub, Antoni i Mikołaj Bartłomiejewicze. W pokoleniu VI byli zaś: Jozafat, syn
Ignacego; Karol, syn Franciszka; Kalikst Antoni Ignacy, syn Jakuba i Onufry, syn Anto
niego. Ostatnie VII pokolenie to: Julian i Józef, synowie Jozafata oraz Józef i Eleonory
[sic] Aleksander, synowie Kaliksta. Z nich Józef Ignatowicz Dowiat został pozbawiony
praw szlacheckich za „istiazanie i liszenie swobody piesneczny” [pieśni o ucisku i utracie
wolności] w 1878 r. Chodzi o syna Kaliksta [RGIA, F 1343—20—2531]. Należy dodać, że
nie notowano Dowiatów w Rezgołach w taryfach XVII w., a ich zamieszkanie w pow.
kroskim należało do rzadkości.
Następny wywód Dowiatów, bez herbu, pochodzi z 1799 r. Protoplastą rodziny
określono Abrahama Hieronimowicza Dowiata (pokolenie I i II), który w 1680 r. otrzy
mał dobra Żemigoła Dowiaty Użumedzie [w pow. widuklewskim] od żony Zuzanny
Janówny Narwoyszówny. Wymieniono wtedy czterech synów Abrahama (III): Kaspra,
Onufrego, Malchera i Kazimierza. Z nich potomstwo mieli ostatni dwaj (IV): Malcher
miał Tomasza, a Kazimierz — Józefa. Z nich następne V pokolenie tworzyli: Mateusz
i Wawrzyniec Tomaszewicze oraz Ignacy, Wincenty i Józef Stefan Józefowicze. W poko
leniu VI byli: Piotr Franciszek, syn Mateusza; Kajetan, Antoni i Józef Narcyz, synowie
Wawrzyńca; Antoni Jozafat, Józef i Franciszek Marek, synowie Ignacego oraz Ludwik
Feliks, syn Wincentego. W 1860 r. do tego wykazu dołączono: Antoniego i Francisz
ka synów Piotra Franciszka Mateuszowiczów (VI), Stanisława, syna Antoniego Wawrzynowicza (VI) oraz Franciszka, Aleksandra Adama i Antoniego, Pawła i Augustyna,
synów Józefa Stefana Józefowiczów (V). Jeszcze w 1886 r. dodano Antoniego Kazi
mierza, syna Franciszka (zob. poprzednie zdanie) i wnuka Józefa Stefana, a w 1889 r.
— Jana, Kazimierza i Antoniego, synów Antoniego Jozafata Ignacewicza (VI) [RGIA,
F 1343-20-2533].
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Kolejny wywód Dowiatów herbu Gryf pochodzi także z 1799 r. Za protoplastę ro
dziny wzięto Bartłomieja MikołajewiczaDowiata (pokolenie I i II), który w 1612 r. kupił
dobra Zacharyszki nad rzeką Suwirksztą od Jurija i Daniły Liachowickich. Skądinąd wia
domo, że posiadał on dobra Korsze—Nowickiszki—Zacharkiszki w pow. widuklewskim
[LVIA]. Spłodził on trzech synów (III): Mikołaja, Stanisława i Jana. Kolejne pokolenie
to potomstwo Mikołaja i Stanisława (IV): Marcin, Piotr, Onufry i Stefan Mikołajewicze oraz Krzysztof i Jerzy Stanisławowicze. W następnym, V pokoleniu byli: Aleksan
der Marcinowicz oraz Chryzostom i Piotr Krzysztofowicze. W kolejnym, VI pokole
niu potomstwo mieli tylko Aleksander i Chryzostom. Pierwszy spłodził trzech synów:
Michała, Jakuba i Mateusza, a drugi — dwóch: Tadeusza i Józefa. Pokolenie VII było
liczniejsze: Antoni Ignacy i Ludwik, synowie Michała; Wincenty i Kazimierz Benedykt,
synowie Jakuba; Antoni Piotr, syn Mateusza; Augustyn, syn Tadeusza oraz [imienia nie
odczytano] Mikołaj i Jan Wincenty. Liczne było też następne, VIII pokolenie: Kazi
mierz, syn Antoniego Ignacego; Jan Augustyn, Józef Franciszek i Leon Jerzy, synowie
Wincentego; Sykstus Ignacy Józef, syn Kazimierza Benedykta; Wincenty Mateusz i Ma
teusz, synowie Antoniego Piotra; Leopold Maurycy, syn [imienia nie odczytano] Miko
łaja oraz Jan i Aleksander Józef, synowie Jana Wincentego. Wiadomo jeszcze o synu
Kazimierza — Zenonie Michale (IX). W 1820 r. dołączono do rodziny Jana, syna Ta
deusza (VI). Z kolei w 1854 r. pozbawiono praw szlacheckich Jana Augustyna Wincentowicza (VIII), nie podając przyczyn [RGIA, F 1343-20-2534; zapewne to samo w:
LVIA, F 391-5-126].
Wiadomo z taryfy 1667 r. o Kazimierzu, synu Stanisława, spisanym w Zacharyszkach. W 1690 r. notowano tam Krzysztofa Dowiata. Nie jest to wprawdzie to samo: Ka
zimierz (w taryfie 1667) i Krzysztof (w wywodzie), ale dane są podobne.
Kolejny wywód tej rodziny i herbu pochodzi z 1801 r. Tym razem przodkiem zo
stał Tomasz Hieronimowicz Dowiat (pokolenie I i II), który w 1687 r. sprzedał dobra
Trepy [w pow widuklewskim]. Można dodać, że w taryfie 1667 r. rzeczywiście noto
wano Tomasza Dowiata w Trepach. Miał on syna Mateusza (III), który był ojcem pię
ciu synów (IV): Dominika, Mateusza, Kazimierza, Jana i Michała. Skądinąd wiadomo,
że ów Dominik otrzymał przywilej króla polskiego Augusta II na urząd generała, czy
li woźnego żmudzkiego [LVIA, F 391—1—138]. Z wyżej wymienionych kolejne (V) po
kolenie tworzyli: czterej synowie Dominika: Wawrzyniec, Jerzy, Andrzej i Kazimierz;
syn Mateusza — Franciszek oraz dwaj synowie Jana: Jan i Piotr. W następnym poko
leniu (VI) byli tylko synowie Jerzego: Jakub, Józef z synem Karolem, Jan z synem Kalikstem i Bartłomiej. W 1820 r. proszono o dołączenie do tej rodziny następujących
osób: synów Kazimierza Dominikowicza (V): Mateusza i Stanisława oraz synów Jana
Jerzewicza (VI): Józefa Mateusza i Aleksandra Jakuba. Wreszcie w 1863 r. dodano li
nię Dominika (IV): wspomniany już syn Jerzy (V), w nukjan (VI) prawnukjózef Mate
usz (VII), praprawnuki (VIII): Piotr Paweł, Zygmunt i Józef oraz prapraprawnuk Alek
sander (IX), syn Piotra Pawia [RGIA, F 1343—20—2527].
Następny jest wywód Dowiatów z Labunowa herbu Gryf z 1800 r. Przodkiem tej
rodziny byl Wojciech Jurewicz z Labunowa Dowiat. Właściwie przodkiem tym byl Jerzy
(Juri), znany tylko z patronimiku syna (pokolenie I). Wspomniany Wojciech (II) ożenił
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się z Katarzyną Ejgirdówną, która wniosła mu dobra ojczyste Poorduwie [tj. Poadruwie]
w pow. szawelskim w 1627 r. Według testamentu z 1687 [czy 1686?] r. trzy czwarte dóbr
otrzymała jego żona, a resztę wnuk. Synem Wojciecha był Albrycht (III), ojciec czte
rech synów (IV): Krzysztofa, Stefana, Władysława i Michała [w testamencie Albrychta z 1695 r. był zapis tych dóbr dla jego syna Michała]. Linię rodziny kontynuował tyl
ko Michał, mający pięciu synów (V): Stefana, Dominika, Jakuba, Marcina i Józefa [ów
Michał spisał testament w 1772 r. na rzecz syna Marcina]. Z nich potomstwo mieli tyl
ko dwaj ostatni (VI): Marcin spłodził czterech synów: Stanisława, Antoniego, Feliksa
i Teodora (?), a Józef — również czterech: Bronisława, Józefa, Kazimierza i Ignacego.
Ostatnie (VII) pokolenie to trzej synowie Antoniego: Marcin, Antoni Stanisław i Fe
liks Justyn. Później Antoni Marcinowicz (VI) prosił o dołączenie jeszcze swoich synów:
Aleksandra Bolesława Tadeusza, Antoniego Józefa i Michała Daniela. Wspomniany tu
Antoni Stanisław miał jeszcze potomstwo, trzech synów: Ignacego Alberta, Stanisła
wa Józefa Jana z synem Leonem i Feliksa Tomasza [RGIA, F 1343—20—2528; LVIA,
F 391-7-1788].
Wywód ten wymaga krótkiego komentarza. Wynika zeń, że dobra Poawdruwie prze
szły do Dowiatów na drodze małżeństwa na początku XVII w. Pochodzili oni jednak
z Labunowa w pow. korklańskim. Można przypuszczać, że przodek rodziny, czyli Woj
ciech Jurewicz Dowiat, najpewniej był synem Jurija Wojciechowicza Dowiata i był noto
wany w Labunowie w aktach ziemskich żmudzkich w końcu XVI w. Jeśli przyjąć to zało
żenie, to dziadem Jurija był Bałtromiej, notowany w tym pow w 1528 r. Należy też dodać,
że w obu taryfach XVII w. notowano Albrychta Wojciechowicza Dowiata Labunowskiego
we wspomnianej miejscowości, a dodatkowo w 1690 r. — Michała, jego syna.
Z 1804 r. pochodzi wywód Dowiatów z Willa herbu Gryf. Przodkiem tej rodziny
był Jerzy Dowiat (pokolenie I), który przyjął katolicyzm i imię chrzestne Jerzy [sic]. Był
właścicielem dóbr Auksztas na Żmudzi. Miał on dwóch synów (II): Andruszka i Dowiałła. Pierwszy z nich miał żonę Boguszynę (?), która według decyzji biskupa łuckiego
[Jerzego Chwalczewskiego] z 1539 r. posiadała część wspomnianych dóbr. Z kolei Dowiałł miał syna Andreja (III) i dwóch wnuków (IV): Williusa i Jana, wzmiankowanych
pod 1568 r. Ten pierwszy spłodził dwóch synów (V): Bałtromieja i Hrehora. Z nich
potomstwo miał tylko pierwszy (VI), ojciec trzech synów: Michała, Jakuba i Piotra.
Z wymienionych Jakub pozostawił światu pięciu synów (VII): Ignacego Michała, Jana
Kazimierza, Stefana, Stanisława i Piotra Pawła. Dwaj z nich kontynuowali linię rodzi
ny (VIII): Stefan miał syna Jana i Stanisław miał także synajana. Ostatnie, IX pokolenie
tworzyli owi Janowie: pierwszy spłodził trzech synów: Jana Kazimierza, Mateusza i Ma
cieja, a drugi — Franciszka i Jakuba. W 1852 r. dołączono do rodziny linię Franciszka
Janowicza (właściwie Jakuba Franciszka; IX): syn Józef i trzech wnuków: Antoni Jerzy,
Tadeusz i Józef Stanisław. W 1885 r. dołączono linię Jerzego: syn Kalikst, wnuk Jerzy
Kalikst Florenty, czworo prawnuków: Jerzy, Włodzimierz, Jan i Ewa. Sęk w tym, że nie
wiadomo, czyim synem był wspomniany Jerzy? [RGIA, F 1343-20-2528].
Komentując ten wywód, należy zwrócić uwagę na wyjątkowe odwołanie sie do
historii, do czasów pogańskich. Niemniej jednak właściwy wywód zaczęto w połowie
XVI w Wspomniane dobra Auksztas leżały pewnie w pow. szawelskim, gdzie DowiaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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tów notowano w aktach ziemskich żmudzkich od 1584 r. Podobny wywód Dowiatów
szawelskich notowano wyżej.
Inny wywód Dowiatów herbu Abdank pochodzi z 1804 r. Rozpoczęto go od Jurija
Dowiata (pokolenie Г), który posiadał dobra Żemigoła Dowiaty w pow. widuklewskim.
Spłodził on dwóch synów (II): Bartłomieja (wzmiankowanego w testamencie z 1675 r.)
i Jana. Ten ostatni kontynuował linię rodziny, mając syna Bartłomieja (III) i dwóch wnu
ków (IV): Stanisława i Macieja, którzy zapoczątkowali dwie linie rodziny. Pierwszą za
czął Stanisław, ojciec (V) Kazimierza i trzech wnuków (VI): Jerzego Antoniego, Adama
i Antoniego. Z nich pierwszy miał dwóch synów (VII): Kazimierza i Felicjana Alek
sandra; drugi, czyli Adam, miał Rafała Onufrego, a trzeci, Antoni, miał dwóch synów:
Franciszka Adama i Wincentego Adama. Kolejne, VIII pokolenie tworzyli synowie Ka
zimierza: Leopold Teodor i Julian Jan.
Z kolei druga linia od Macieja (IV), który mógł pochwalić się czterema synami (V):
Rafałem, Maciejem, Jerzym i Józefem. Z nich Jerzy spłodził sześciu synów (VI): Józe
fa, Jerzego, Ignacego, Macieja (?), Wincentego i Adama, a Józef — tylko dwóch: Józe
fa i Tomasza. W pokoleniu VII byli: Wincenty i Kalikst Ferdynand Henryk Józefowicze; Adolf, Józef Szymon, Stanisław Donat i Ignacy Piotr Ignacewicze; Saturnin i [imię
nie do odczytania] Jerzy Wincentowicze; Florian Dominik, Teodor Stanisław i Ignacy
Dominik Józefowicze oraz Karol Tadeusz [właściwie nie podano ojca, pewnie chodzi
o Józefa lub Tomasza], Maciej, Julian Franciszek i Antoni Maksymilian Tomaszewicze.
W 1865 r. dołączono jeszcze potomstwo Ignacego Jerzewicza (VI), a właściwie jego sy
nów: Józef Szymon spłodził Ildefonsa Józefa i Jozafata Teofila, a jego brat Ignacy Piotr
— Piotra. W 1873 r. dodano jeszcze Aleksandra Kazimierza, Justyna Antoniego i Justy
na, synów Franciszka Adama Antonowicza (VII). Z nich Aleksander Kazimierz utracił
prawa szlacheckie za „krażu” [kradzież] w tym roku. Z kolei w 1886 r. prawa te utracił
Korneliusz Aurelian, syn Stanisława Donata Ignacewicza (VIII), nie podając przyczyny
[RGIA, F 1343-20-2532].
Należy przyjąć, że nie jest to pełna genealogia, bo nie notowano spisanych w tary
fach XVII w,, w tej miejscowości: Krzysztofa Mikolajewicza, Mikołaja (w 1667 r.) oraz
Józefa i Stefana (w 1690).
Z 1805 r. pochodzi wywód Dowiatów herbu Abdank. Najstarszym dokumentem
jest testament z 1698 r., w którym Bartłomiej Dowiat zapisał dobra ojczyste Żemigo
ła Dowiaty [w pow. widuklewskim] swoim synom: Stanisławowi i Maciejowi. Ci weszli
w posiadanie tych dóbr w 1717 r. Synowie obu sprzedali te dobra w 1786 r.
Genealogia tej rodziny była następująca: jej protoplasta Bartłomiej (pokolenie I)
spłodził dwóch synów, już wymienionych (II). Zapoczątkowali oni dwie linie rodziny.
W pierwszej, starszej prym wiódł Stanisław jako ojciec Kazimierza (III) i dziad (IV): Je
rzego Antoniego (ur. 1772), Adama (ur. 1787) i Antoniego (ur. 1791). Pierwszy z nich
zostawił po sobie dwóch synów (V): Kazimierza (ur. 1804) i Felicjana Aleksandra
(ur. 1809), bezpotomnego. Natomiast Kazimierz miał dwóch synów (VI): Aleksandra
Teodora (ur. 1835) i Jerzego Jana (ur. 1836).
Z kolei obaj bracia Jerzego Antoniego: Adam i Antoni (IV). Wspomniany Adam
wydał na świat syna Rafała Andrzeja (ur. 1810; V), ojca Szymona (ur. 1859; VI) i dzia
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da Mariana Eliasza (ur. 1891; VII). Natomiast jego brat Antoni (IV) ojcował dwóm sy
nom (V): Franciszkowi Adamowi (ur. 1813) i Wincentemu Adamowi (ur. 1819), bezpo
tomnemu. Linię rodziny kontynuował tylko Franciszek Adam, który mógł się pochwalić
trzema synami (VI): Aleksandrem Kazimierzem (ur. 1835) [adnotacja o utracie dworiaństwa], Justynem Antonim (ur. 1843) i Julianem (ur. 1849).
Drugą, młodszą linię zaczął Maciej (II), ojciec czterech synów (III): Rafała i Ma
cieja bezpotomnych oraz Jerzego i Józefa. Wspomniany Jerzy powołał do życia trzech
synów (IV): Józefa, Ignacego (ur. 1776) i Wincentego (ur. 1786). Z nich Józef doczekał
się dwóch synów (V): Wincentego (ur. 1808) i Kaliksta Ferdynanda Henryka (ur. 1818),
bezpotomnego. Wspomniany Wincenty spłodził trzech synów (VI): Aleksandra Piotra
(ur. 1856), Kazimierza (ur. 1860) i Cezarego Wincentego (ur. 1862).
Z kolei Ignacy, brat Józefa (IV), zostawił po sobie czterech synów (V): Adolfa
(ur. 1817), bezpotomnego, Józefa Szymona (ur. 1822), Stanisława Donata (ur. 1824)
i Ignacego Piotra (ur. 1829). Z nich Józef Szymon ojcował dwóm synom (VI): Pawłowi
(ur. 1853) i Teofilowi (ur. 1861). Jego brat Stanisław Donat miał syna Korneliusza [ros.
Korpemusz] Aureliana (ur. 1860; VI) [adnotacja o utracie dworiaństwa]. Znów ich brat,
Ignacy Piotr, powołał do życia syna Piotra (ur. 1863; VI).
Wreszcie Wincenty jako brat Józefa i Ignacego (IV). Spłodził on dwóch synów (V):
Saturnina (ur. 1827) i Ewarysta Jerzego (ur. 1830), bezpotomnego. Zaś Saturnin miał
syna Antoniego (ur. 1868; VI).
Do omówienia pozostało jeszcze potomstwo Józefa (III). Wydał on na świat
dwóch synów (IV): Józefa (ur. 1776) i Tomasza (ur. 1794). Z nich Józef miał trzech sy
nów (V): Floriana Dominika (ur. 1809), Teodora Stanisława (ur. 1813) i Ignacego Domi
nika (ur. 1824), ostatni dwaj nie mieli potomstwa. Natomiast Florian Dominik zostawił
po sobie syna Kazimierza (ur. 1864; VI). Z kolei Tomasz (IV) wydał na świat czte
rech synów (V): Karola Tadeusza (ur. 1827) [wzmianka o utracie dworiaństwa], Macie
ja (ur. 1829), Juliana Franciszka (ur. 1834) i Antoniego Maksymiliana (ur. 1836), ostatni
dwaj byli bezpotomni. Natomiast Karol Tadeusz ojcował Stanisławowi (ur. 1865; VI),
a jego brat Maciej — dwóm synom (VI): Michałowi (ur. 1859) i Aleksandrowi (ur. 1870)
[LVIA, F 391-8-2566].
Wymieniony tu Marian Eliasz Dowiat (ur. 1891) z pokolenia VII to Marijonas Daujotas (1891—1975), wybitny leśnik litewski. Ukończył Instytut Leśnictwa w Puławach
w 1915 r. W iatach 1922-1040 pełnił różne urzędy leśnicze na Żmudzi. W latach 19501975 pracował naukowo w Instytucie Leśnictwa [I Ъиойпе tietumą endklopedijĄ.
Krótkie dzieje rodziny Dowiatów opracował Arturas Rukas—Daujotas, przedsta
wiciel 19. pokolenia tej rodziny herbu Gryf. Ta rodzina ma być potomkiem Giedyminowiczów na podstawie dzieł Wojciecha Wijuka—Kojałowicza. Wymienił on sześciu
synów Kiejstuta, w tym Dowiata. Dowiat uczestniczył też w chrzcie Jagiełły w lutym
1386 r. w Krakowie, gdzie wymieniono go wśród najbliższego otoczenia przyszłego
króla polskiego i nadano chrześcijańskie imię Jerzy. Cała ta opowieść nie jest warta pa
pieru, na którym została napisana, bo nie ma ona nic wspólnego z omawianym rodem
Dowiatów. Faktem jest dopiero informacja o Dowiacie, który wystąpił w popisie woj
skowym z 1528 r. W 2. połowie XVI w. zanotowano Stanisława jako ziemianina żmudźDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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kiego. Jego syn Wacław podpisał łaciński epigram w Postylli Daukszy [o czym pisano
wyżej]. Później wiadomo o Bartłomieju Daukszy herbu Abdank, który w 1706 r. zapi
sał swoje dobra Żemigoła—Dowiaty dwóm synom: Stanisławowi i Maciejowi [lit. Ma
tas]. W 1786 r. syn wspomnianego Stanisława Kazimierz razem z synem Macieja Rafa
łem oraz Maciejem, Jerzym i Józefem podzielili się dobrami ojczystymi. Do tej rodziny
należał później znany Marijonas Daujotas (ur. 1891), wymieniony wyżej. Był on synem
Szymona, wnukiem Andrzeja Rafała, prawnukiem Adama i praprawnukiem Kazimierza
syna Stanisława, wspomnianym wyżej. Ta linia rodziny wiąże się z pow. widuklewskim.
W XIX w. wylegitymowały się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej rodziny her
bu: Abdank w 1805 r. (około 40 osób), Lubicz (49 osób) i Gryf (86 osób). Oprócz
Gryfitów o genezie rzekomo Giedyminowiczowskiej byli też Dowiatowie zna
ni z układu litewsko-ruskiego z 1219 r. Dowiatowie ponieśli surowe kary za udział
w obu powstaniach XIX—wiecznych. W 1831 r. kary ponieśli: Ignacy, magister filozo
fii, dyrektor gimnazjum w Krożach; Józef i Jerzy z powiatu rosieńskiego, a Otto, ad
wokat wileński i autor kilku książek, został zastrzelony. Utracili oni prawa szlacheckie,
a majątki ich zostały skonfiskowane. O powstaniu 1863 r. nie podano żadnych szcze
gółów, mieli oni walczyć za „wolną Litwę” (!) według badacza litewskiego, co jest nie
możliwe dla tego okresu. Mówiąc najkrócej, walczyli oni o wolną Polskę, utożsamianą
z dawną Rzecząpospolitą.
W sumie Dowiatowie pisali się z Wiloycia [Wiłłojcia lub z Wilii] lub z Wizbora.
O tych pierwszych już pisano, wywodzili się z pow. szawelskiego. Forma ta wiąże się
z nazwiskiem litewskim Vilas, które ma dwojaka genezę: od członu vil—, dobrze znane
go w antroponimii litewskiej lub od imienia chrześcijańskiego Vil(as), pochodzącego od
imienia germańskiego Wilhelm. W tym drugim przypadku mieszczą się nazwiska typu:
Vilas, Vilis, Vilaitis i wiele innych [Zinkevicius].
Z kolei przydawka pochodzeniowa „z Wizbora” najpewniej nawiązuje do rodu
Wizbora o genezie Witoldowej [1. połowa XV w ], którego członków wymieniono
w dokumencie z 1529 r. Trudno jednak związać wymienionych tam bojarów z później
szymi bojarami szawelskimi [AWAK, s. 73].
Była to szlachta utytułowana. Najbardziej utytułowany byl chyba Jakub Jerzy z Wi
zbora Dowiat h. Gryf (zm. przed 2 XII 1744), który byl łowczym żmudzkim w latach
1703—1726 i ciwunem gondyńskim w 1726 r. (nominacja zapewne nie została zreali
zowana). W 1696 r. wziął w zastaw maj. Lichciany w pow. jaswońskim. W 1704 r. był
uczestnikiem konfederacji Żmudzi jako konsyliarz z pow ejragolskiego. W 1710 r. ufun
dował klasztor karmelitów trzewiczkowych w Rosieniach. Zachował się jego testament
z 1731 r., który wniósł do ksiąg grodzkich żmudzkich z 1732 r. Kazimierz Beynart,
kuchmistrz żmudzki, jego siostrzeniec. Chciał być pochowany w kościele karmelitów
w Rosieniach „funduszu mego”. Miał on dobra: Promiadziewo (zapis pieniężny dla
wspomnianego Kazimierza Beynarta), Lichciany, Porzecze (dożywocie dla żony, później
dla Jakuba Beynarta, miecznika smoleńskiego i jego siostrzeńca). Ożenił się dwukrot
nie: z Zuzannąjoteyko i MarcjannąJanównąKarolównąWorłowską, skarbnikówną ko
wieńską (zm. 1711). Miał brata Stanisława Kazimierza, kanonika żmudzkiego i plebana
szawelskiego [księga grodzka żmudzka].
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Oprócz niego trzeba wymienić jeszcze następujących: Kazimierz Dowiatt był cześnikiem żmudzkim w 1710 r.; Jerzy (zm. 1798) był piwniczym żmudzkim w latach 1771—
1776, w 1776—1784 był łowczym i w 1784—1790 był sędziągrodzkim rosieńskim, potem
szawelskim (od 1783 r.), kończąc karierę jako prezydent sądu grodzkiego w Szawlach.
Ożenił się z Wiktorią Gosiewską; Dawid Antoni był miecznikiem żmudzkim w latach
1708—1745 Ożenił się z Teresą Skiwską. Jeszcze jeden Dowiat, niewymieniony z imie
nia, był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1704 r. Jeden z Dowiatów,
Daniel, był elektorem króla polskiego Jana Kazimierza w 1648 r. w Warszawie.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 306; AWAK, T. 24, s. 73, 92-93, 243-246, 310-311, 319-320; Deputaci,
T. 2, s. 55; Elektorzy 1648, 1764 r ; Elektorowie królów, s. 45; IA, kol. 215—218; Dworzecki Bohdanowicz,
k. 49; Konfederacja 1704 r., s. 686; LI, s. 413; LM, 4-oji Teismą lylą knyga, s. 401, nr 505; LM, Viesiyn reikalą
knyga 1, s. 166; LM, Ujrasymą knyga 3, s. 40, 48 i 67 (bez lokalizacji); LNB, F 130-727, k. 206—207; LVIA,
F 285—1—31 (księga grodzka żmudzka z 1732 t , nr 14528, k. 118-121), F 391-1-138; 391-5—126; 391—7—
1788, k. 76, F 391-8-2566, k. 18 (skany: 00036-37); ODVCA, vyp. 1, s. 11-161, 24-394, 36-208, 49-84,
66-77, 89-32, 109-71 i 72, 134-106, 136-151, 155-49 i 51, 198-71; vyp. 2, s. 19-51, 24-132, 125-347,
128-400; vyp. 3, s. 3-33, 7-86, 12-149, 15-186, 24-85, 40-65, 55-25, 57-64, 75-111, 77-142d, 105-108,
137-233, 142-321; vyp. 4, к. 46-354, 52-395, 55-4, 113-26, 168-230, 198-190, 201-214, 223-148, 226165, 265-176, 302-90, 318-208; vyp. 5, к. 37-277, 89-159, 106-288, 120-398, 125-279, 140-151, 179444, 221-161, 224-184, 236-53, 250-161, 252-175, 265-275, 266-279, 273-329; Perapis 1528 r , s. 236,
278, 319 i 357: Towiatowicz; Popis 1567 r , kol. 1329; Ragami teismai, s. 206; RGIA, F 1343—20—2527, 2528,
2530, 2531, 2532, 2533, 2534; Sigillata, s. 57 nr 300; Slovar, s. 114: Żemigola; Urzędnicy żmudzcy, nr 293,
552, 728, 761, 789, 937, 1125, 1140; Vitoldiana, s. 113 nr 125; VUB, F 7 ŻP 15-15a, nr 182; Wittyg, s. 78.
L i t e r a t u r a : Blaszczyk, Fundacje, s. 144 i n.; Boniecki, T. 5, s. 1-3 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 2,
s. 373; LPŻ, T. 1, s. 471: Daujotas, 264: Birjotas; A. Rukas,BajorąDaujotągenealogia, „Müsit gińos”, 1995 nr 9,
s. 12—13; Saviscevas, Zemaitijos satlvalda, s. 310—311: Daujotas; Uruski, T. 3, s. 238—239; Г 'isuotine lietumą enciklopedija, T. 4, s. 528; Wolff, Paconie, s. 228; Zinkevicius, s. 98—99: jot—, 161-162: vil-, 304: Vilas.
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H. BOŃCZA, KORAB
T aryfa 16 67 roku

Dowgint Piotr [sic] [na miejscu] rodzica swe[go] Mikołaja Dowkinta yjLowkopola dym 1 szlachecki wpow.
widuklewskim
Dowkint Daniel na miejscu rodyica swego Dawida Dowkinta zJonajdów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Dowkint Jan Janowicz na miejscu Jana Dowkinta [GB: pewnie ojca] z Jonajdów poddański dym 1 w pow.
telszęwskim
Dowkint Kazimiery [na miejscu] Jana Dowkinta z Kawkogała Dowkintów dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Dowkint Michał na miejscu rodzica swego Stefana Dowkinta zJonajdów dym 1 szlachecki wpow. telszęwskim
Dowkint Mikołaj Jurewiczpo śmiem rodzica swego Jerzego Dowkinta dym 1 z okolicy Drowdwiłów alias Dusejkie, takpe na miejscu Wojciecha Giedgowda z Kierkopów do paspni swej dwornejprzyłączywszy do Jonajciów
dym 1poddański wpow. telszęwskim
Dowkintowa Józefówna [sic] Zofia [na miejscu] małżonka swe\go\ Józęfa Dowkinta zŁowkogała dym 1
szlachecki w pow. widuklewskim
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T aryfa 16 90 roku

Dowgint [sic] Michał pjonajciów Bińk wpow. telspews/dm [dym] poddański 1
Dowgint [sic] NEkołaj pjonajciów Bińk w pow. telstęewskim [dym] poddański 1
Dowkinc Daniel pjonajciów w pow. telsspwskim [dym] poddański 1
Dowkint Marcjan pjonajć wpow. telspews/dm [dym] Suchecki 1
Dowkint [w Kop. 1: Dowgint] Michał pjonajaów w pow. telspewskim [dym] spłachetki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: dau—i kint—. O pierw
szym była mowa przy Dowborach (zob.). Z kolei drugi człon [kin(t)—lub kan(t)-] łą
czy się z litewskim kęsU, kenteti, kanäa itp., czyli cierpieć, męczyć się, męka, cierpienie
itp. Wyżej pisano, że istnieje problem oddzielenia dwóch rodzin: Dowginów (zob.)
i Dowkintów.
Na Żmudzi zanotowano ich po raz pierwszy w przywileju wielkiego księcia Witol
da z 1422 r. dla bojarów miednickich, gdzie spisano Wisgierda Dawgintowicza. Potem
w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498 była dwukrotnie mowa
0 Dowkincie: najpierw dostał czterech „czolowieków” we włości widuklewskiej [co
było dość dużym nadaniem jak na stosunki żmudzkie], potem [może to inna osoba?]
miał dwóch „czolowieków” we włości ejragolskiej, może jednak bez poddanych?
W popisie wojskowym 1528 r. zanotowano Matieja Dowgintajtisa we włości żorańskiej i Rymkę Dowgintowicza w kroskiej.
O bojarach kroskich Dowgintowskich [w tekście: Dowginłowskich] wzmiankowa
no w 1557 r. Wymieniono wówczas następujących: Pieczuka z synami Janutem, Miko
łajem, Wojtiechem i Januszem Pietkiewiczami; Jana i Janusza Andrejewiczów, Janusza
1 Łukasza Ławrynowiczów, Martina i Micka Montrimowiczów, Mikołaja Martinowicza,
Szczepana Rymkowicza, Kaspra Szymkowicza, Mikołaja Stirbajtiewicza i Stanisława tiwuńca Martinowicza. Zostali oni oskarżeni o „najechanie i zabranie” gruntów hospodarskich dworu Jurborskiego [LM]. Chodzi więc o pogranicze krosko-wielońskie (jurborskie), najpewniej o rejon Dowkintławek, zob. niżej.
Trochę więcej danych jest w aktach ziemskich żmudzkich. W 1592 r. Stanislaw Mikołajewicz Dowgint kupił poddanego w majętności Lidowiany [we włości widuklew
skiej] . Tenże w roku następnym wziął w zastaw służbę ludzi w majętności Suwerty [chy
ba Suwortowo na pograniczu włości kroskiej i berżańskiej] we włości kroskiej. Chyba
do niego odnosi się informacja, że był „czołowiekiem wolnym” i miał grunt w majęt
ności Lidowiańskiej Wojciecha Radzimińskiego, podkomorzego żmudzkiego, w 1594 r.
Z kolei w 1595 r. wziął w zastaw (za 300 kop groszy) kilka uroczysk w majętności Liali
[tj. Lale] we włości widuklewskiej. W 1599 r. wziął w zastaw niwę Rokandy na granicy
trzech majątków: Lialów, Lidowian i Bumbiszek w tej włości. W tym roku kupił podda
nych w dobrach Mali [błąd: zamiast Liali, tj. Lale]. W sumie we wspomnianych aktach
była mowa tylko o jednej osobie, mieszkającej i kupującej drobne nabytki w rejonie Li
dowian i Lal we włości widuklewskiej.
Niemniej jednak jest problem z miejscowością Dowkintławki, która w aktach ziem
skich XVI w. nosiła nazwę Dowgintłowki i znajdowała się we włości kroskiej. Była to
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majętność [najpewniej kilka majętności] i pole w znaczeniu jednostki terytorialno—osad
niczej, późniejszej okolicy szlacheckiej [Slovar]. W sumie należy przyjąć, że obejmowa
ła ona większy obszar, a jej nazwa nawiązywała do „pola Dowginta”. Jeszcze w taryfie
dymów 1690 r. zanotowano: Dowkintławki w pow. pojurskim, Dowkint Ławkie w kroskim oraz Dowkintławki w tym pow. z dodatkami: Pekłajcie, Penkajcie, Popusze i Trepy.
Znów w taryfie dymów Żmudzi z 1775 r. zanotowano Dunkiławki Poszeszuwie [a więc
położoną nad rzeką Szeszuwą], a w 1789 r. była to okolica Dowkintławkie. Chodzi o ob
szar na południe od Taurogów, przy granicy pruskiej, gdzie jeszcze w połowie XIX w.
notowano Dowkintławki, w pobliżu ujścia Szeszuwy do Jury [mapa Chrzanowskiego].
Obecnie to najpewniej wieś Dauglaukis. Ciekawe, że w znanych nam aktach nie łączono
Dowkintławków z Dowginami czy raczej z Dowgintami (Dowkintami). Należy dodać,
że choć formalnie rejon ten zaliczano do włości kroskiej, to rejon Taurogów stanowił
enklawę tej włości, oddzielonej od głównej części włości kroskiej ziemiami włości widuklewskiej. Pobliska miejscowość Drasławki [na wschód od Dowkintławek] należała
już do włości widuklewskiej. Nie można wykluczyć, że dawniej cały ten obszar należał
również do tej włości. Hipoteza ta jest o tyle ważna, że mogła by wytłumaczyć nada
nie dla Dowginta we włości widuklewskiej w XV w. Może jego potomkiem był Rymko
Dowgintowicz, zanotowany w 1528 r. we włości kroskiej, a nie widuklewskiej? W każ
dym razie wspomniany Rymko może mieszkał w Dowkintławkach (Dowgintławkach)?
Na marginesie warto dodać, że według legendy mieli się tu osiedlić „pierwsi palemończycy” [tj. towarzysze Palemona, uchodźcy ze starożytnego Rzymu]. Morowa zara
za [zapewne z lat 1709-1711] ich wytępiła i na ich miejscu osiedliła sie szlachta polska.
„Od nazwiska tej szlachty chaty włościańskie dotąd [tj. do końca XIX w.] mają ich na
zwy, jako to po Norgiałłach, Dowiatach, Narwiłach, Montwiłłach, Milmontach, Miniatach, Słaboszewiczach, Uwojniach, Putwińskich i innych. Obecnie ledwie cztery rodziny
szlacheckie pozostały: Wojtkiewiczów, Milewskich, Szymkiewiczów i Kibortów” [SG].
Skądinąd wiadomo jeszcze, że przodkiem Giedminów (zob.) był nieznany bliżej
Dowgint.
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano Marcina Sebestianowicza Dowkinta
w pow. wilkiskim, o którym pisano przy Dowginach (zob.). Z kolei w czasie Potopu
1655 r. spisano Jerzego Dowkinta, uczestnika unii kiejdańskiej ze Szwecją.
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających w pow. telszewskim (4) i widuklewskim (3). Osadnictwo w tym pierwszym jest pewnie późniejszego pochodzenia.
Z kolei w pow. widuklewskim notowano Dowkintów już w XV w., jest więc starego
pochodzenia.
Jeśli pominąć wątpliwą przynależność Zofii Dowguciowej do tej rodziny (zob.:
Dowkutowicz), to w taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin. O dziwo, wszystkie mieszkały
w jednej miejscowości, w Jonajciach Birikach w pow. telszewskim. O Birikach pisano
wyżej, przy Birykach (zob.). Z nich dwóch szlachciców nie miało poddanych, a pozo
stali trzej — po jednym dymie poddańskim.
W XIX w Dowkintów herbu Bończa notowano w pow rosieńskim [Ciechanowicz].
Zdaniem M. Brensztejna, na podstawie wywodu Dowkintów herbu Ko rab z 1804 r.,
przodkiem tej rodziny był Mikołaj (pokolenie I). Był on dziedzicem dóbr Biryki w pow.
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telszewskim i notowanym w taryfie 1690 r. Miał syna Franciszka (II), który część tych
dóbr sprzedał w 1731 r., a pozostałą część podzielił między swoich dwóch synów (III):
Franciszka i Jakuba. Pierwszy z nich miał syna Tadeusza, a drugi — Józefa (IV), który
wylegitymował się ze szlachectwa w 1804 г. [МАСВ].
Ten sam wywód z tego roku notował trochę inne dane. Przodkiem był rzeczywi
ście Mikołaj Dowkint (pokolenie I), który miał dwóch synów (II): Franciszka i Jana.
Pierwszy z nich sprzedał bratu część dóbr Biryki w pow. telszewskim w 1731 r. W swo
im testamencie z 1740 r. Franciszek Dowkint zapisał dobra Gintyłajcie i Biryki Dowkintyszki swojemu synowi Józefowi. Obaj synowie Mikołaja mieli potomstwo (III): Franci
szek — Józefa, a Jan — Franciszka i Michała, bezpotomnych. Tak więc linię tej rodziny
kontynuował Józef, który spłodził czterech synów (IV): Franciszka, Tadeusza Bartło
mieja (ur. 1760), Alojzego (ur. 1764) i Józefa (ur. 1769), którzy zapoczątkowali cztery
linie tej rodziny. Pierwszą, najstarszą linię zaczął Franciszek, który spłodził pięciu sy
nów (V): Józefa (ur. 1779), Rocha, Ignacego, Tomasza, bezpotomnego i Tadeusza Szy
mona (ur. 1793). Pierwszy z nich miał trzech synów (VI): Antoniego (ur. 1802), Sylwe
stra (ur. 1805), bezpotomnego i Ludwika Stanisława (ur. 1809). Z nich Antoni był ojcem
trzech synów (VII): Józefa Bartłomieja (ur. 1826), Tomasza Michała (ur. 1833) i Juliana
Krystyna [ros. Kristin] (ur. 1839). Z kolei Ludwik Stanisław mógł pochwalić się czte
rema synami (VII): Aleksandrem (ur. 1845), Leonardem (ur. 1847), Józefem (ur. 1849)
i Rochem (ur. 1852).
Teraz kolejni bracia Józefa z pokolenia V Roch spłodził trzech synów (VI): Win
centego (ur. 1825), Feliksa (ur. 1826), bezpotomnego i Doriana Franciszka (ur. 1838),
także bezpotomnego. Tak więc tylko pierwszy z nich wydał na świat syna Antoniego
(ur. 1852; VII). Następny z braci Józefa to Ignacy (V), ojciec Cypriana (ur. 1816; VI)
i dziad Emeryka (ur. 1855; VII). Ostatni z braci tego pokolenia to Tadeusz Szymon (V),
ojciec czterech synów (VI): Józefa (ur. 1817), bezpotomnego, Ignacego (ur. 1819), Lu
dwika (ur. 1821) i Piotra Jacka (ur. 1830). Z nich Ignacy dal światu czterech synów (VII):
Jana Leona (ur. 1861), Józefa (ur. 1862), Filipa (ur. 1866) i Grzegorza (ur. 1873). Zaś
jego brat Ludwik zostawił po sobie dwóch synów (VII): Tomasza (ur. 1857) i Francisz
ka (ur. 1859).
Inicjatorem drugiej linii rodziny był Tadeusz Bartłomiej (IV), ojciec Dominika
(ur. 1809; V), ojca dwóch synów (VI): Antoniego Augustyna (ur. 1838) z synem Ada
mem (ur. 1871; VII) i Floriana Antoniego (ur. 1840).
Kolejną, trzecią linię zaczął Alojzy (IV), który był ojcem pięciu synów (V): Anto
niego (ur. 1793), Józefa (ur. 1819), bezpotomnego, Kazimierza Hipolita (ur. 1822), bez
potomnego, Wincentego Gaspera [Kaspra] (ur. 1825), także bezpotomnego i Jerzego
Antoniego (ur. 1828). Pierwszy z nich, Antoni, spłodził trzech synów (VI): Stanisława
(ur. 1818), Antoniego Piotra (ur. 1820) i Franciszka (ur. 1822), a jego brat Jerzy Antoni
był ojcem Bonifacego (ur. 1866).
Ostatnią, czwartą linię zapoczątkował Józef (IV) jako ojciec trzech synów (V):
Wincentego Antoniego (ur. 1798), Antoniego (ur. 1808), bezpotomnego i Floriana Mar
ka (ur. 1812). Z nich Wincenty Antoni mógł pochwalić się czterema synami (VI): Le
onardem (ur. 1843), bezpotomnym, Justynem Wincentym (ur. 1844), Jerzym (ur. 1846)
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i Walerianem (ur. 1852) z synem Władysławem (ur. 1872; VII). Zaś jego brat Florian
Marek dał życie Donatowi (ur. 1857; VI) [LVIA, F 391-7-1788].
Podobny wywód znajduje się w RGIA [F 1343—20—2483] z wyjątkiem tego, że za
notowano tam trzech, a nie czterech synów Józefa w pokoleniu IV [pominięto ostatnie
go Alojzego]. Do tego wywodu należy dodać, że Biryki należały do Dowiatów na pew
no w 1690 r., a zapewne i w 1667 r., kiedy spisano Jonajcie (w 1690: Jonajcie Biryki).
Skądinąd wiadomo, że w 1740 r. Franciszek [ale który?] zapisał synowi dobra Gintyłajcie i Biryki Dowkintyszki [LVIA, F 391-7-1788].
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 308; LM, Ujrasymą knyga 3, s. 48, 49; LVIA, F 391—5—127; 391—7—1788,
к 100 (skan 00199); MACB, F 9-1878; ODVCA, vyp. 3, s. 42-98, 68-13,107-131; vyp. 4, к 114-35; vyp. 5,
к 102—256, 204—30; RGIA, F 1343—20—2483; SG, T. 2, s. 121: DonkitławM [nazwa silnie zniekształcona]
(Dowkitławki); Slovar, s. 98: Dovginttovki; Taryfa Żmudzi 1690 t , s. 295; Vitoldiana, s. 92-93, nr 99. L i 
t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 106; LPŻ, T. 1, s. 471: Daukintas, 913-914: Kantautas; Uruski, T.
3, s. 183: Dobkint [nazwisko chyba zniekształcone], 239: Dowkint.

DOWKONT
H. KORAB, OLIWA, ŚLEPOWRON
P opis 16 2 1 roku

Dowkont Jan z «^[stoikami] powinnego swego Abrama Unieskiego stawił po kopacku koń 1 w pow. dyniańskim
T aryfa 16 67 roku

Dowkont Adam z Petrelów dym 1 szlachecki w pow. M. Dymian
Dowkont Adam, nieboszczyk, na którego miejscu został spisany Jan Filipowicz Zastawą dzierżący od Jakuba
Dowkonta z Dobikin dym 1 szlachecki wpow. W. Dyrwian
Dowkont Adam, na którego miejscu zpstał spisany Stefan Mizgirowicz ZS\j\ungajaów i zprzykupli na miej
scu Jóyęfa Budrykapod{&m]ski dym 1 w pow. sząwdowskim
Dowkont Bernart, na którego miejscu zpstał spisany Aleksander Mitomcz Wasilewski z {St] ungajaów dym 1
szlachecki wpow. sząwdowskim
Dowkont Jakub [na miejscu] Mikołaja Dowkonta rodzica swe\go] z Dobikin dym 1 szlachecki w pow.
W. Dyrwian
Dowkont Jan Mikolajewicz na miejscu rodzica swego Mikołaja Dowkonta z Gawryłów dym 1 szlachecki
wpow. telszęwskim
Dowkont Jan. Gierulski Kazimierz Jurewicz na miejscu Zupanny Dzjdówny Mardnowej Gierulskiej z Gierul
i zprty kupli od Jana Kaspemmczą Dowkonta na 2 dymy poddańskie w pow. telszęwskim
Dowkont Kazimierz. Drowdzjk Jan na miejscu Marana Uwoynia i K{on\d\A\ta Busiewicpa Z okolicy Kie
dów na miejscu Jauai Jeiyęlgo] Naykowskich, Cealy Urbanówny, Józefa Kubejewiczą, Kazimierzą Dowkon
ta i Anny Sakielówny Abramowej Mieczęwiczpwej z okolicy Jamontów na miejscu Wojdecha Fykinta 6poddańskich, osobliwie [z] ząstany dwu. A [w] Jurgmiszfdach alias Tronienach 1, ogółem 9 dymówpoddańskich
wpow. wieszpńańskim
Dowkont Krzysztof na miejscu Matysa Dowkonaa zJonajdów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
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Dowkont Malcher pWojdatan podcĄdóskĄ dym 1 w pow. kroskim
Dowkont [w tekście: Dowkun] Stanisław na miejscu rodzica swego Zygmonta Dowkoncia pjonajdów dym
1 szlachecki w pow. telspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dowkont Adam, na miejscu którego postał spisany Jan Dowkont pokolicy Dubikin w pow. W. Dymian dym
splachecki 1
Dowkont Dawid p Petrelów w pow. M. Dyrwian na miejscu rodpica dym szlachecki 1
Dowkont Jan Bernatowicp ZDowkontów p [S] Tungajciów w pow. spawdowskim dym splachecki 1
Dowkont Jan p okolicy Dubikin [w Kop. 6: Dobikinie] w pow. W. Dyrwian na miejscu Adama Dowkonta dym splachecki 1
Dowkont Symon Jakubowicp p Dobikin wpow. W. Dymian dym splachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: dau—i kant— O pierw
szym była mowa przy Dowborach (zob.), o drugim przy Dowkintach (zob.) [LPŻ].
Po raz pierwszy na Żmudzi zanotowano bojara miednickiego Daukonta w przywileju
wielkiego księcia Witolda z 1412 r. Następne dane są znacznie późniejsze. W popisie woj
skowym 1528 r. zanotowano Taliusza Dowkmontowicza we włości wielońskiej. Nie wia
domo, jednak czy można go łączyć z tym rodem. W kolejnym popisie 1567 r. wzmianko
wano o Hannie Dokowtownie we włości pojurskiej, też osobie dość wątpliwej.
W 1563 r. wzmiankowano o Pawle Jakubowiczu Dowkoncie, którego dobra sąsia
dowały z dobrami w pow. Małych Dyrwian pA]. Z akt ziemskich żmudzkich wiadomo,
że Dowkontowie mieli dobra w tym powiecie, zob. niżej.
Dopiero dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. zawierają bardziej pewne dane
0 tym rodzie. W 1577 r. Szczefan Stanisławowicz Dowkont sprzedał ziemię Pełdyszki
koło rzeki Łakysty we włości pojurskiej. W roku następnym kupił on dom i kilka pusto
szy w uroczysku Wojdatie nad rzekąRyngą i ziemię Drozdyszka we włości korszewskiej.
W 1583 r. Malcher Matysowicz Połowica z żoną Dorotą Stanisławowną Dowkontowną poskarżył się na brata żony, tj. Szczefana Stanisławowicza Dowkonta o niechęć wy
dzielenia jej dziedzictwa w postaci dwóch majętności: Dowkonty i Dyrwiany [we wło
ści dyrwiańskiej]. W 1585 r. toczył spór o grunty w Pobolwianach we włości Małych
Dyrwian. W 1586 r. kupił ziemię Gruszyszki w Pobolwianach, koło jeziora Pobolwie,
od braci stryjecznych Sebestiana i Wencki Stanisławowiczów Jurewiczów Dowkontowiczów. Informacja ta budzi wątpliwości, ponieważ Szczefan Stanisławowicz nie mógł być
bratem stryjecznym Sebestiana i Wencka Stanisławowiczów z tego prostego powodu,
że w jednej rodzinie nie mogło być dwóch braci o tym samym imieniu (w tym przypad
ku Stanisława). Najpewniej chodziło nie o braci, lecz o bratanków (brataniczów), stąd
łatwo o pomyłkę. Tego zdania jest również Elmantas Meilus, który w swych cennych
rozważaniach o rodzie Dowkontów (lit. Daukantas) przyjął, że chodziło o bratanków.
Schemat genealogiczny byłby następujący: 1. Dowkont. 2. Stanisław i Juri. 3. Szczefan
1 Stanisław. 4. Stanislawowicze.
Wracając do wspomnianego Szczefana Stanisławowicza, trzeba dodać, że w 1594 r.
sprzedał on majętność Kepiejkiszki Walikiszki w Łabunowie nad rzeką Krożontą we
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włości kroskiej. Skądinąd wiadomo, że w 1561 r. Szczepan Dowkuntowicz był boja
rem korszewskim, którego dobra sąsiadowały z włością jurborską (pow. wieloński) |IA].
W 1578 r. Stanisław Mikołajewicz Dowkont darował żonie Annie Tomaszownie
trzeciznę majętności Dobikinie [we włości Wielkich Dyrwian]. W 1598 r. Andrej Stanisławowicz Dowkont, pewnie syn wyżej wymienionego, kupił część tej majętności.
W tym roku Walenty i Paweł Sebestianowicze Dowgonty [sic] kupili ziemie Janiszki nad
rzeką Dobikinią i Progolwie we włości Małych Dyrwian. Ciż w roku następnym kupi
li poddanych Mażonojti nad rzeką Jeglesą w obu włościach dyrwiańskich. W 1599 r.
Paweł Sebestianowicz Dowkont darował żonie Jagnieszkie Stanisławownie majętność
Dobikinie w tej włości. W 1600 r. tenże kupił część majętności Kityny [tj. Kietyny] we
włości berżańskiej.
W 1598 r. Paweł Stanisławowicz Dowkint [sic] wziął w zastaw poddanych w ma
jętności Wegiery we włości Małych Dyrwian. W 1600 r. Stanisław Stanisławowicz oraz
Walenty i Paweł Sebestianowicze Dowkontowie zrezygnowali z praw do tej majętności
na rzecz Szczefana Janowicza i Pietra Jurewicza Dowkontów Dane te pozwalają ustalić
fragment drzewa genealogicznego tego rodu. Prawdopodobnie przodkiem był niezna
ny skądinąd Juri, który miał dwóch synów: Stanisława i Jana, znanych z patronimików.
Stanisław miał trzech synów: Stanisława, Sebestiana i Wenckę. Wreszcie Sebestian miał
dwóch synów: Walentego i Pawła. Dane te korelują z podanym wyżej schematem.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. wiadomo, że Dowkontowie
mieszkali w sześciu włościach, choć najwięcej notowano ich w obu włościach dyrwiań
skich i sąsiadującej z nimi berżańskiej, a więc w północno wschodniej Żmudzi, w pobli
żu granicy inflanckiej (Wegiery, Dobikinie i inne). Interesującą jest pojedyncza wzmian
ka o Dowkontach we włości dyrwiańskiej jako dziedzictwie linii Stanisławowiczów:
Szczefana i Doroty.
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano tylko Jana Dowkonta we włości dy
rwiańskiej. Najpewniej chodzi o Jana, syna Szczefana Stanisławowicza, który miał
umrzeć do 1623 r. [Meilus, tabela na s. 49].
Wśród uczestników unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. zanotowano Michała
Dowkonta jako chorążego powiatów Małych i Wielkich Dyrwian [pospolitego ruszenia
szlachty], obok Jakuba i Adama. Prawdopodobnie wszyscy trzej byli ze sobą spokrew
nieni i omówieni wyżej: Michał i Jakub byli braćmi i synami Mikołaja, a Adam był synem
Walentego, brata stryjecznego owego Mikołaja.
W taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim (4) oraz Wielkich Dyrwian i szawdowskim (po 2) i pojedynczo w Małych Dyrwian,
wieszwiańskim i kroskim. Z tego zestawienia widać, że Dowkontowie przenieśli się
w kierunku centrum i na zachód. Nadal mieli swoje siedziby w obu powiatach dyrwiań
skich (Dobikinie, Petrele). Pod względem majątkowym była to głównie szlachta drobna:
7 nie miało poddanych (na 11), a pozostali mieli od jednego do (wyjątkowo) dziewięciu
dymów. Tak więc tylko jedna osoba plasowała się wśród szlachty średniej.
W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, z których większość mieszkała w pow. W Dy
rwian (3) oraz w sąsiednim: Małych Dyrwian i szawdowskim. Żadna nie miała podda
nych. Spisane wówczas Dowkonty [S]Tungajcie w pow. szawdowskim nie były gniaz
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dem rodu, bo osadnictwo Dowkontów w tym powiecie jest późnego pochodzenia,
XVII—wiecznego. Pierwsza nazwa nie zachowała się, natomiast Stungajcie (lit. Stungaićiai) to wieś w parafii Ławków, przy drodze z tego miasteczka na południe do Szyłeli,
w pobliżu Szawdowa, stolicy tego powiatu.
W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. wylegitymowano ze szlachectwa w guberni kowieńskiej rodziny herbu:
Korab, Oliwa i Slepowron.
Dzieje Dowkontów z włości dyrwiańskiej, a ściślej z dóbr Wegiery i innych, moż
na bliżej prześledzić. Protoplastą rodziny był Mikołaj (pokolenie I), który miał dwóch
synów (II): Stanisława (zm. ok. 1557) i Jurija. O linii tego pierwszego niewiele wiado
mo, Stanisław miał dwoje dzieci (III): Dorotę i Stefana (zm. przed 1605), ojca trzech sy
nów (IV): Jana (zm. przed 1623), pewnie wzmiankowanego w popisie 1621 r. oraz Ste
fana i Stanisława, o których nic bliższego nie wiadomo.
Z kolei linia Jurija (II), ojca Stanisława (III) i dziada czterech wnuków (IV): Wencki,
Stanisława, Sebastiana i Jana. Z nich Wencko był bezpotomny, a Stanisław miał dwóch
synów (V): Andrzeja (zm. ok. 1645) i Mikołaja, o którym niżej. Trzeci syn Stanisła
wa, Sebastian, spłodził dwóch synów (V): Walentego i Pawła (zm. ok. 1599). Z nich
Walenty zostawił po sobie syna Adama (VI), ojca Stanisława (VII), wzmiankowanego
w 1666 r. Czwarty i ostatni z braci, Jan, miał trzech synów (V): Marcina, Jurija z synem
Piotrem (VI) i Stefana, o których losach nic bliższego nie wiadomo.
Następne, V pokolenie reprezentował Mikołaj Stanisławowicz, oprócz wyżej wy
mienionych. Miał on pięciu synów (VI): Adama (zm. przed 1666), bezpotomnego; Ja
kuba (zm. po 1666), ojca Szymona wzmiankowanego w 1680 r.; Stanisława (zm. przed
1666), bezpotomnego; Michała (zm. ok. 1660), bezpotomnego i Wojciecha (zm. przed
1666), ojca Jana (zm. ok. 1715; VII) i trzech córek: Heleny, Anny i Marii, wzmiankowa
nych w 1666 r.
Dalszą linię rodziny kontynuował wspomniany Jan (VII), który miał syna Józe
fa (zm. ok. 1757; VIII) i dwóch wnuków (IX): Franciszka i Marcina, wzmiankowa
nych w 1757 r. Obaj mieli potomstwo. Franciszek spłodził dwóch synów (X): Win
centego, pewnie bezpotomnego i Adama (ur. 1756), ojca trzech synów (XI): Dominika
(ur. 1804), Jerzego Pawła Antoniego (ur. 1812) i Franciszka (ur. 1829). Z kolei Mar
cin (IX) spłodził Antoniego (ur. 1764; X), który powołał do życia trzech synów (XI):
Antoniego Józefa Tomasza (ur. 1795), Jana Rafała (ur. 1797) i Józefa Franciszka
(ur. 1805) [ODVCA, głównie: Meilus, s. 49]. Wspomniany wywód dotyczy Dowkontów
herbu Oliwa z 1832 r. Przodkiem rodziny był Stanisław, ojciec Andrzeja i Mikołaja, ma
jący dobra Dobikont w pow. Wielkich Dyrwian [chodzi o Dobikinie] w 1644 r. [RGIA,
F 1343-20-2485].
Osobno trzeba wymienić wywód Dowkontów herbu Slepowron z 1804 r. Za
przodka rodziny uznano Adama Dowkonta (pokolenie I), który w 1692 r. kupił dobra
Dymitry w pow. telszewskim od Mateusza „Gerubowicza”, tj. Erubowicza. W taryfie
1690 r. rzeczywiście w tej miejscowości notowano rodzinę: Józefa i Jarosza Erubowiczów [Taryfa 1690 r., s. 151]. Ow Adam otrzymał nieznane bliżej pismo od Karola Ra
dziwiłła, podkanclerzego litewskiego, w 1649 r., co jest niemożliwe, bo był on podkanc
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lerzym w latach 1690-1698. W każdym razie Adam miał syna Kazimierza (II) i wnuka
także Kazimierza (III). Ten ostatni spłodził dwóch synów (TY): Jana i Stefana. Z nich
Jan miał czterech synów (V): Stanisława, Ignacego, Andrzeja i Antoniego, a Stefan —
dwóch: Józefa i Ignacego (V). W następnym, VI pokoleniu byli: Ignacy Romuald, syn
Stanisława; Jerzy Piotr, Anicet i Bonifacy Andrzej, synowie Andrzeja oraz [imienia nie
odczytano] Ferdynand, Romuald Wincenty i Ludwik Franciszek, synowie Józefa [RGIA,
F 1343-20-2484].
Z 1804 r. pochodzi wywód Dowkontów herbu Korab. Ich protoplastą został Woj
ciech Dowkont (pokolenie I). Jego syn Jan (II) w testamencie z 1715 r. zapisł dobra
Berże Jonełajcie w pow. powondeńskim swojemu synowi Józefowi (III). W swoim te
stamencie Józef Dowkont w 1757 r. zapisał te dobra synom (IV): Franciszkowi i Marci
nowi. W kolejnym testamencie z 1794 r. wspomniany Franciszek zapisał dobra Bugienie
synowi Adamowi, z wyłączeniem starszego Wincentego (V), bezpotomnemu.
Wspomniani bracia z pokolenia IV zapoczątkowali dwie linie rodziny. Pierwszą,
starszą prowadził Franciszek jako ojciec Wincentego i Adama (ur. 1756; V). Ten ostat
ni powołał do życia trzech synów (VI): Dominika (ur. 1804), Jerzego Pawła Antoniego
(ur. 1812) i Franciszka (ur. 1829). Wszyscy mieli potomstwo (VII). Dominik miał syna
Dominika (ur. 1842), bezpotomnego. Jego brat trójimienny miał trzech synów: Leonar
da (ur. 1840), Józefa (ur. 1842) z synem Władysławem (ur. 1875; VIII) i Wincentego Ste
fana (ur. 1847). Ostatni z braci Adamowiczów, czyli Franciszek wydał na świat trzech
synów (VII): Jana (ur. 1852), Aleksandra (ur. 1856) i Ludwika (ur. 1858).
Drugą, młodszą linię prowadził Marcin (IV), ojciec Antoniego (ur. 1764; V). Ojco
wał on trzem synom (VI): Antoniemu Józefowi Tomaszowi (ur. 1795), Janowi Rafało
wi (ur. 1797) i Józefowi Franciszkowi (ur. 1805). Wszyscy z nich mieli również potom
stwo (VII). Pierwszy z nich zostawił po sobie syna Antoniego Ignacego (ur. 1833). Jego
brat Jan Rafał miał syna Nareusza Aleksandra (ur. 1828) i wnuka Antoniego (ur. 1864;
VIII). Ostatni z braci, czyli Józef Franciszek, spłodził syna Adama Leonarda Francisz
ka (ur. 1829), ojca trzech synów (VIII): Józefa (ur. 1864), Albina (ur. 1865) i Adolfa Hi
larego (ur. 1863) [LWA, F 391-7-1788].
Stosunkowo dokładnie można omówić dzieje rodziny Dowkontów herbu Slepowron [w 1832: jednak herbu Korab], przodków Szymona Dowkonta (1797—1864), ojca
historiografii litewskiej. Podstawą jest wywód tej rodziny z 1820 r. Protoplastą rodzi
ny był Stanisław (pokolenie I), który był ojcem dwóch synów (II): Andrzeja, właścicie
la majętności Dobikinie, bezpotomnego i Mikołaja, który spłodził pięciu synów (III),
mieszkających we wspomnianych Dobikiniach: Stanisława, Michała, Jakuba, Wojcie
cha i Adama. Wszystkich notowano w 1644 r. Z nich potomstwo spłodzili tylko Jakub
i Wojciech (IV), tworząc dwie gałęzi tej rodziny. Pierwszągałęźjakubową kontynuowali
jego dwaj synowie (V): Szymon Kazimierz, bezpotomny i Jan, który oprócz rodzinnych
dóbr posiadał wyspę Sewenberg w Kurlandii. Miał on dwóch synów (VI): Stanisława
(zm. ok. 1720) i Dawida. Z nich Stanisław spłodził także dwóch synów (VII): Józe
fa i Jakuba. Józef miał syna Jana (ur. 1773; VIII), teraz wywodzącego się [w 1820 r.].
Z kolei Jakub był ojcem czterech synów (VIII): Izydora, Piotra, Tadeusza i Jerzego
(zm. przed 1820 r.), również wywodzących się w 1820 r. Wymienieni Jakubowicze mieli
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

538

DOWKONT

następujących synów (IX), także wywodzących się: nieżyjący Jerzy miał dwóch synów:
Szymona (1797—1864), owego historyka litewskiego i Aleksandra (ur. 1805); Izydor miał
także dwóch synów: Jerzego (ur. 1804) i Piotra (ur. 1806); Piotr spłodził trzech synów:
Antoniego (ur. 1802), Jana (ur. 1807) i Piotra (ur. 1810), a Tadeusz miał czterech synów:
Felicjana (ur. 1793), Józefa (ur. 1799), Jana (ur. 1812) i Antoniego (ur. 1815).
Tu krótka dygresja o wspomnianym historyku litewskim Szymonie Dowkoncie,
który uważał się za Litwina i swoje nazwisko pisał po litewsku, tj. Simonas [wtedy Simanas] Daukantas. Słusznie zwano go ojcem historiografii litewskiej, bo właśnie on za
początkował badanie historii Litwy w języku litewskim [do tej pory pisano po łacinie,
rusku lub polsku]. Napisał kilka książek po litewsku o dziejach Litwy, Żmudzi oraz Li
twinów i Żmudzinów, które miały silny wpływ nie tyle na współczesnych, ile przede
wszystkim na późniejsze pokolenia historyków litewskich, z końca XIX i 1. połowy
XX w. Jego główna teza historyczna, silnie utrwalona w historiografii litewskiej, spro
wadza się do bardzo negatywnej i jednostronnie krytycznej oceny unii polsko-litewskiej
i całokształtu stosunków polsko-litewskich. Jego bratem był Aleksander (1805—1841),
absolwent medycyny na Uniwersytecie Wileńskim, lekarz w służbie wojskowej rosyjskiej
w Mińsku w szpitalu wojskowym, potem w Chersoniu w jakuckim pułku piechoty, gdzie
zmarł [Merkys; Szarejko].
Teraz druga linia rodziny od Dawida, brata Stanisława (VI). Miał on czterech sy
nów (VII): Michała (Mikołaja), Józefa, Antoniego i Piotra. Z nich Michał był ojcem
także Michała (ur. 1762; ЛТП), który zostawił po sobie czterech synów (IX): Antoniego
(ur. 1795), Filipa (ur. 1798), Dawida (ur. 1800) i Franciszka (ur. 1804), dziś wywodzą
cych się [w 1820 r.].
Z kolei dalsi Dawidowicze. Józef (VII) spłodził syna Tadeusza Tomasza (ur. 1758;
ЛТП) i wnuka Tadeusza Szymona (ur. 1813; IX), także się wywodzącego. Antoni (VII)
dal życie Antoniemu Piotrowi (ur. 1762; VIII), wywodzącego się w 1820 r. z syna
mi (IX): Antonim (ur. 1804) i Jerzym (ur. 1809). Ostatni z braci, Piotr (VII), miał syna
Ludwika (ur. 1740; ЛТП) i wnuka Dominika (ur. 1791; IX), także się wywodzących.
Druga gałęź rodziny, idąca od Wojciecha Mikołajewicza (IV), była następująca.
Miał on syna Jana (V), który oprócz rodzinnych Dobikiniów posiadał Swiatyszki „czy
li Ejklony” [Egłony] w pow. Wielkich Dyrwian. Synem tego Jana był Józef (VI), któ
ry posiadał następujące dobra: Berże Jonotajcie [w innym miejscu: Jostajcie; właściwie
Jonełajcie] w pow. powondeńskim [w tekście: powendeńskim], Stungajcie [w tekście
Stangajcie] w pow. szawdowskim i Mołowiany [w tekście: Motowiany] w pow. retowskim. Spłodził on trzech synów (VII): Józefa, bezpotomnego, Franciszka i Marcina.
Z nich Franciszek wydał na świat dwóch synów (VIII): Wincentego z synem Ma
riaszem (IX) i Adama, wywodzących się w 1820 r. Z kolei Marcin (testament spi
sał w 1794 r.; VII), „dziedzic majątków znacznych Wambuty i Krzyżajcie w pow
wieszwiańskim”, wydał światu pięciu synów (VIII): Antoniego, Bonawenturę, Fran
ciszka i Felicjana, wywodzących się oraz księdza Józefa. Z nich Antoni miał czterech
synów (IX): Antoniego Józefa Tomasza (ur. 1795), Jana Rafała (ur. 1797), Józefa Fran
ciszka (ur. 1804) i Piotra Pawła (ur. 1809) [wywód z 1820 r. w artykule E. Meilusa,
s. 34-40 i 46^-7: tablica geneal.].
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Można dodać, że następne pokolenie (X) tworzyli: Antoni Ignacy, syn Antoniego
Józefa; Nareusz Aleksander, syn Jana Rafała i Adam Leonard Franciszek, syn Józefa
Franciszka. W 1862 r. do tej rodziny dołączono Adamowiczów (IX): Dominika, syna
Dominika; Leonarda, Józefa i Wincentego Eugeniusza, synów Jerzego Pawła Antonie
go oraz Jana, Aleksandra i Ludwika Franciszkowiczów [RGIA, F 1343—20—2486].
Jeszcze inna genealogia Dowkontów herbu Slepowron odnosi się do właścicieli
dóbr Tyszki i Mitkajcie w pow. telszewskim: pierwsze (lit. Tiśkai) leżały na północ od
Siadów, a drugie (lit. Mitkaićiai) były bardziej na wschód, czy raczej południowy wschód
od Siadów.
Protoplastą tej linii okazał się Krzysztof (pokolenie I), który miał syna Adama (II),
wnuka Kazimierza (III) i prawnuka o tymże imieniu (IV). Dopiero odtąd, od drugiego
Kazimierza, są obszerniejsze informacje. Miał on dwóch synów (V): Jana i Stefana, któ
rzy zapoczątkowali dwie gałęzi rodziny. Pierwsza gałęź pochodziła od Jana (spisał testa
ment w 1819 r.), który miał czterech synów (VI): Stanisława z synem Ignacym Romual
dem (VII) oraz Ignacego, Antoniego z synem Antonim Stanisławem (?; VII) i Andrzeja.
Teraz zwrócimy uwagę na tego ostatniego.
Andrzej ożenił się z Marcjanną [Szarejko: Ludmiłą] Mitkiewicz, z którą miał trzech
synów (VII): Bonifacego Andrzeja (zm. 1847, pochowany w Nieworanach), Anicetego
(ok. 1828—1876), ożenionego z Teresą Rajuniec, bezpotomnego i Jerzego Piotra oraz
trzy siostry: Marcjannę, Pelagię i Helenę. Z nich Jerzy Piotr (1826—1912) to rzeczywi
sty radca stanu [wysoka IV ranga], lekarz. Ukończył Akademię Medyko—Chirurgiczną
w Petersburgu w 1855 r. Pracował jako lekarz wojskowy w Szpitalu Aleksandrowskim
w Petersburgu. W latach 1871—1872 pracował w Departamencie Medycznym w MSW
w charakterze urzędnika. Po przejściu na emeryturę pracował w Rzymsko-Katolickim
Kolegium Duchownym w tym mieście do 1896 r. Potem przeniósł sie na Żmudź do
swoich majątków: Dodatków Nieworańskich, Mitkajciów i Tyszków. Ostatnie lata spę
dził w Tyszkach, gdzie zmarł. Ożenił się z Marią Kaczanowską, z którą miał trzech
synów (VIII): Juliusza Kazimierza (1859-1886), kandydata prawa; Andrzeja Francisz
ka (1866—1948), inżyniera; Aleksandra (1872—zaginął w czasie I wojny światowej) i Ma
rię, która uczyła sie w Konserwatorium Petersburskim, pianistkę, żonę Wroncowicza [?],
zmarłą w wieku 30 lat. Został pochowany na cmentarzu w Mitkajciach, tablica w języku
litewskim pochodzi z okresu międzywojnia [wcześniejsza była pewnie po polsku]. Z nich
Juliusz ożenił sie z Zofią Szaniawską, z którą miał syna Teodora Mariana (IX; zob. niżej).
Z kolei Andrzej Franciszek (VIII) ukończył Uniwersytet Petersburski i tamtej
szy Instytut Technologiczny, potem pracował w różnych miastach Rosji, by wrócić do
Polski. Przywiózł tu archiwum rodzinne, m.in. materiały swego ojca, które spłonęły
w Warszawie w 1944 r. [tj. w czasie powstania warszawskiego]. Ożenił się z Heleną Rekoszównąw 1886 r. Miał syna Jerzego Bogdana (1906—1978; IX), profesora Politechniki
Warszawskiej. Został pochowany w Warszawie [Sverebas].
Osobno trzeba wspomnieć o wymienionym wyżej Teodorze Marianie Dowkoncie (Teodoras Daukantas). Urodzony w Rosji (1884—1960), ukończył Akademię Morską
w Petersburgu, służył w flocie rosyjskiej w czasie I wojny światowej. Do Litwy wrócił
w 1922 r., służył w wojsku litewskim, osiagąjąc stopień generała brygady. Dwukrotnie
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byl ministrem obrony, później pracował na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kow
nie i na Uniwersytecie Wileńskim (litewskim) w latach 1941—1943. Uczestniczył w ru
chu oporu przeciwko Niemcom, potem przeciwko ZSRR, od 1945 r. był na emigracji
politycznej w Niemczech, potem w Argentynie. Tam zmarł, jego szczątki powróciły do
ojczyzny w 1997 r., został pochowany w Kownie [LKK].
A teraz druga gałęź Dowkontów, od Stefana Kazimierzowicza (V). Miał on dwóch
synów (VI): Józefa i Ignacego. Linię kontynuował Józef, ojciec trzech synów (VII):
Ignacego Ferdynanda, Romualda Wincentego (?) i Ludwika Franciszka. Brak danych
o dalszych pokoleniach.
Ź r ó d ł a : Akta fiazęlóir, T. 2, s. 310, 330, 338; IA, kol. 612—613, 668; Kojałowicz, Nomenclator, s. 148;
LVIA, F 391-7-1788, k. 90 (skan 00179); ODVCA, vyp. 1, s. 33-162, 34-166, 37-228 i 231, 57-240, 17794, 186-115; vyp. 4, k. 47-363; vyp. 5, k. 2-10, 21-153, 37-274 (Dowkint), 158-290, 247-138 i 140, 248146; Perapis 1528 r., s. 235; Popis 1567 r., kol. 1344; RGIA, F 1343-20-2484, 2485; Vitoldiana, s. 92-93,
nr 99. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 373; LKK, T. 3, s. 41: Daukantas Teodoras (zdj.); LPŻ,
T. 1, s. 471: Daukantas; E. Meilus, Apie Dankantą gimini, w: Lietmlą atgimimo istorijos studijos, T. 5: Simonas
Daukantas, Vilnius 1993, s. 8—49 (ważne opracowanie i źródła); V. Merkys, Simonas Daukantas, Vilnius 1972,
s. 10, 113 (Aleksander, brat Szymona); Skłodowski, s. 330; Szarejko, T. 4, s. 99—100: Aleksander, Jerzy Piotr,
P. Sverebas, Dadotką ir Tiską drani savininkas Jurgis Petras Daukantas, w: Liettwos dvarai: kultüros ir śaltinią ty~
rinejimai', Vilnius 2008, s. 247—259; Uruski, T. 3, s. 239.

DOWKSZA ZOB. DAUKSZA
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T a r y f a

16 6 7

r o k u

Dowguciowa [w Kop. 4: Dowkintowiczowa] Żekwiczpwa Zofia zBerjwpow.powondeńskim, \t\ powia
tu korszęwskiego Janowa Wdowa [tak w taryfie, chodzi o Janowdowo w tym powi\ poĄóJański dym 1
Dowkuciowa Polonia у Nieworopia w pow. kroskim z yastawy dym 1 szlachecki
DowkutKrcysytof Janowicz [na miejscu] JanaDowkucia [GB; pewnie ojca] yMilpoman dym 1 sfiachecki w pow. widukhwskim
Dowkut Stanislaw. Niekraspjan Adamowicz na miejscu rodfica swego Adama Niekrasya z imienia swego
Z odkupioną zastawą tejżę ojczyzpj °d Stanisława Dowkuta z Wojdaton dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Dowkutis Ja[n] Mikolajewicz ZSudmontulawkas dym 1 szlachecki wpow. karszęwskim
Dowkutowicz Je/gy [na miejscu] Mikołaja Dowkutowiczą ojca rw[go] у Ufi/medz i zpAawnych gruntów
od Adama Giycewiczą [na miejscu] rodzica swego Marcina Bałtromiejewiczą dym 1 szlachecki w pow. mduklewskim
Dowkutowicz lelSy [na miejscu] Stefana Tropiańskiego [i] rodzicielkije\go] Jadwigi Paszkiewiczpwny Bak
tromiejowej Dropiańskiej z Tropian dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Dowkutowicz Jer:Upo Aleksandrze Sondomonowiczp i [z] zasDwnych gruntów od Krzysztofa Derbuta zDerbutów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
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T aryf a 16 9 0 roku

DowkutowicpAndrpej p Wojdaton w pow. kroskim [dym] poddański 1
Dowkutowicpjan pAntinik wpow. korspewskim na miejscu Bartłomieja Żylewicpa dym szlachecki 1
DowkutowicpMikołaj z Upumedpja P/ypgin Woydatów w pow. korspewskim dympoddański 1
Nazwisko rodziny raczej nie ma nic wspólnego z Dowgodami (zob.). Jego geneza wiąże
się z łotewskim Dauka, które jest skrótem od imienia Dawid, skąd przeszło do języka
litewskiego w formie Daukas [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, to nazwisko pochodze
nia litewskiego od formy Daukas (Dau—i kant—lub kint—).
Rodzina jest nieznana w polskich herbarzach. Niemniej jednak notowano ją w popi
sie wojskowym z 1528 r., kiedy spisano Pietraszewicza Dowgutisa we włości berżańskiej.
W 1653 r. Stanisław Michałowicz Dowkuc z żoną Krystyną zastawił ziemię w Wojdatanach we włości kroskiej Augustynowi Iwaszkiewiczowi. W 1681 r. Andrzej Melcherowicz Dowkutowicz zapisał swojej żonie Justynie Dopkiewicz połowę ziemi w Wojdatanach [МАСВ].
Później pojawili się dopiero w taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 8 rodzin, miesz
kających głównie w pow. widuklewskim (3) oraz kroskim i korszewskim (po 2) i poje
dynczo w ejragolskim. Żadna rodzina nie miała poddanych z wyjątkiem jednej osoby
z jednym poddanym. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny w pow. korszewskim
i kroskim. Dwie z nich miały po jednym poddanym, trzecia nie miała żadnego. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : MACB, F 207-2037, 2075; Perapis 1528 r., s. 235. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 470: Daugutis,
472: Daukutis, 471: Daukas. Zmkevicius, s. 308: Daukas.

DOWMONT (DOMONT, DOWMĄT)
P opis 1 6 2 1 roku

Dowmont Walenty p Rustejkowicppo hopacku koń 1 w pow. wielońskim
T aryfa 16 67 roku

Dowmont Andrpej na miejscu Kipysptofa Dowmonta rodpica swego p Dowmontów dym 1 splachecki w pow.
wielońskim
Dowmont Augustyn na miejscu Baltromieja Stanisławowicpa Dowmonta p Dowmontów dym 1 szlachecki
wpow. wielońskim
Dowmont Awgustyn p Dowmontówpod[d]ański dym 1 w pow. wielońskim
Dowmont Jan Baltromiejewicppprzykupli od Stanisława Jurkowskiego pMejłispek dym 1 splachecki w pow.
tendpiagolskim
Dowmont Stanisław, na którego miejscu postał spisany Dawid Narkiewicp p Pustejkowicp dym 1 splachecki
wpow. wielońskim
Dowmont Stefan. Spylański Eliasp na miejscu Konstancji Papłońskiej Stanisławowej Skirmontowej p majętności Poniemunia i p nabycia od Stefana Dowmonta pagrodnicpy dym 1 w pow. wielońskim
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Dowmont Wojciech Hrehorowicz z Dowmontów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
DowmontowiczJan [na miejscu] rodzica swe[go] Adama Andrzejewicpa Domontoniczą [sic] i [na miej
scu] Hrehore\go\ Domontoniczą Adamowicza brata swego z^owldym 1 szlachecki w pow. widnklewskim
T aryfa 16 9 0 roku

DowmąntAleksander zokolicy Rustejkiszęk wpow. wielońskim [w Kop. 1: Rustejkowicze] na miejscu ojca
dym szlachecki 1
Dowmont Abraham, na którego i innych miejscu został spisany Michał Giegiecki [z] Urniazpw w pow. wie
lońskim dym szlachecki 1
Dowmont Andrzej na miejscu Andrzeja Dowmonta, Adama Pacunowicza z Dowmontów w pow. wielońskim
dym szlachecki 1
Dowmont Piotr z Mejtiszęk w pow. tendyjagolskim zpiyyk/pli od Mikołaja Gabszewicza i Ławryna Butowta dym poddański 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: dau—i m ant- O pierw
szym była już mowa przy Dowborach (zob.), a drugi wiąże się z litewskim: manyti, czyli
„myśleć”, „rozumieć”, „wiedzieć” itp. [LPŻ].
Na Żmudzi zanotowano ich w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—
1498, gdzie Domont [tj. Dowmont] otrzymał „siemicę” [rodzina]. Jest on zapewne toż
samy z Dowmontem, poganinem, który w czasie powstania Żmudzinów przeciwko
wielkiemu księciu Kazimierzowi Jagiellończykowi w latach 1440—1441 został wybrany
starostą żmudzkim [Saviscevas].
Z kolei wpopisie wojskowym 1528 r. spisano tylko Pawła Dowmontowiczawe wło
ści żorańskiej. W kolejnym popisie z 1567 r. zanotowano Pietra Domonta „od teszczi
swojej Kateriny Sudikowny” z dwoma końmi we włości rosieńskiej. Obaj bojarzy naj
pewniej nie mieli nic wspólnego ze starostą żmudzkim Dowmontem z połowy XV w.
Więcej informacji o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1572 r.
Łukasz Matiejewicz Dowmontowicz z żoną Zofią Notowną sprzedał „otczyznę” i inne
dobra w polu Bobiańskim nad rzeką Żosietą we włości wielońskiej. W 1588 r. Stanisław
i Pietr Matysewicze Dowmonty posiadali „dworec” w Dowmontach nad rzeką Datnowkąwe włości wielońskiej, zakupiony od jednego bojara. Wspomniany Pietr w testamen
cie z 1597 r. zapisał młodszemu synowi Stanisławowi ziemię Juszkiszki w Bobianach.
W 1590 r. Adam i Jezof Stanisławowicze Dowmontowicze kupili ziemię Retowiszki
w Dowmontach nad Żosietą. Zaś w 1583 r. jako Domontowicze kupili ziemię w uro
czysku Juszkiszki w Bobianach. Z nich Adam został mianowany woźnym [włości wie
lońskiej] w 1591 r., był nim jeszcze w 1597 [AWAK]. Tenże w 1595 r. sprzedał część
majętności w polu Rustejkowskim nad rzeką Ormianą [we włości wielońskiej]. Znów
w 1599 r. zastawił „otczyznę” Poniemonie we włości wilkiskiej. W 1592 r. Stanisław
Pietrowicz Dowmont kupił niwę Juszkiszgała w polu Bobiańskim. W 1598 r. Jan i Sta
nisław Pietrowicz Dowmonty kupili majętność Dowmonty. W tym roku Kasper Stanisławowicz Dowmont kupił „otczyznę” Juszkiszki w polu Kielmosogi [nazwa naj
pewniej zmieniona] i Bobiany we włości wielońskiej. W 1599 r. Stanisław Pietrowicz
Dowmont sprzedał Piętrowi Stanisławowiczowi Dowmontowi niwę Oszkiszkis-gała
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w polu Bobiańskim. W 1584 r. Jan Pietrowicz Dowmont otrzymał od teścia Jurija Wojt
kiewicza Jakubowicza 4 niwy w polu Kuszlejkowicze w Liawdach we włości wielońskiej. Tenże w 1590 r. kupił grunty w majętności Liawda w Kuszlejkowiczach, nad rzeką
Liawdą. W 1595 r. kupił 3 niwy w polu Żeguny [w polu Laudańskim] i w Szejpiach [wła
ściwie Szojpie w tymże polu] we włości wielońskiej oraz niwę Poobelimis w Kuszlejkowiczach. Znów w 1596 r. kupił ziemię w Kuszlejkowiczach i Możrymowiczach w tej
włości, a w 1599 kupił niwę Sieliszcze Staroje w Szojpiach. Wzmiankowano o nim rów
nież pod 1598 r. razem z bratem Stanisławem (zob. wyżej). Skądinąd wiadomo, że tenże
Jan Pietrowicz Dowmont był woźnym włości wielońskiej w 1585 г. [1А].
W 1581 r. Kaspor Stanisławowicz Dowmontowicz kupił majętność w polu Malaja
Gojżowka nad Niewiażą we włości wilkiskiej. Tenże w roku następnym sprzedał grun
ty w tym polu.
W 1582 r. Kaspor Szczefanowicz Dowmont otrzymał od żony Nastazji Wojtiechowny Montwidowicz połowę majętności w Puskach [pewnie nazwa zmieniona] we
włości telszewskiej.
W 1598 r. Juri Andrejewicz Dowmont zastawił grunty Krupajny we włości kor
ki ańs kie j.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Dowmontów w czte
rech włościach: wielońskiej, wilkiskiej, korklańskiej i telszewskiej. Tak naprawdę byli
głównie we włości wielońskiej, w dwóch polach nadniewiaskich: Babiańskim [zwane
Bobiany] i Laudańskim. W tym pierwszym znajdowały się Dowmonty (lit. Daumantai). Leżały one nad dolną Dataówką [dawna nazwa to wymieniona w źródłach Żosieta], niedaleko jej ujścia do Niewiaży, na północ od Kiejdan. Można przyjąć, że było to
gniazdo tego rodu. Można dodać, że w świetle tych akt rysuje się następująca genealogia
Dowmontów w polu Babiańskim: 1. Matiej. 2. Łukasz, Stanisław i Piotr. 3. trzej syno
wie Stanisława: Adam, woźny, Józef i może Kasper oraz dwaj synowie Piotra: Jan, także
woźny i Stanisław. Geneaologię tę można przedłużyć o jedno pokolenie na podstawie
regestru dokumentów dworu Babiany z 1811 r. Pod 1631 r. Stanisław ijan Adamowicze
Dowmonttowie (IV) zastawili „grunta wszystkie ojczyste”, najpewniej właśnie w Babianach Qablonskis].
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano tylko Walentego Dowmonta w pow.
wielońskim. Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, nie licząc pośrednich wzmianek
o Stefanie Dowmoncie. Wśród nich prawie wszystkie mieszkały w pow wielońskim (5)
oraz pojedynczo w sąsiednich: wilkiskim i tendziagolskim. Z jednym wyjątkiem żadna
nie miała poddanych, była to więc szlachta drobna. Mieszkający w Kowlach w pow widuklewskim mieli następującą genealogię: 1. Andrzej. 2. Adam. 3. bracia Jan i Hrehory.
W taryfie w 1690 r. spisano 4 rodziny, z których prawie wszystkie mieszkały w pow.
wielońskim z wyjątkiem jednej z sąsiedniego pow. tendziagolskiego. Tylko jedna z nich
miała jednego poddanego, pozostałe nie miały żadnego.
W zasadzie nie była to szlachta utytułowana. Tylko Jerzy Dominik Dowmont był
podczaszym żmudzkim w latach 1679—1686, ale później był związany z pow. kowień
skim jako stolnik i deputat do Trybunału Głównego. Niemniej jednak był posłem
żmudzkim na sejm koronacyjny 1697 r. Jest to zresztą postać nietuzinkowa, skoro był
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rezydentem polskim na dworze carskim w Moskwie za Jana III Sobieskiego, konkretnie
w latach 1687—1694 [PSB].
W XIX w. zostali wylegitymowani ze szlachectwa z herbem Pogoń w guberni ko
wieńskiej [Ciechanowicz].
Prawdopodobnie chodzi o wywód Dowmontów herbu Pogoń z 1803 r. Według
najstarszego dokumentu, testamentu z 1725 r., Jerzy Dominik Dowmont zapisał swo
jemu synowi Mateuszowi dobra Wordukili [raczej Worduksznie w pow. wielońskim],
a wnukowi Adamowi Maciejewiczowi — Michaliszki Dowmontyszki. Wspomniany Ma
teusz sprzedał te dobra Mackiewiczowi w 1754 r. Z kolei w 1780 r. Adam Maciejewicz
sprzedał Dowmontyszki.
Ich protoplastą został Jerzy Dominik Dowmont (pokolenie I), ojciec Mateusza (II)
i dziad Adama (III). Ten ostami zostawił po sobie czterech synów (IV): Macieja, Tade
usza, Filipa i Jerzego. Zapoczątkowali oni cztery linie tej rodziny. W pierwszej, najstar
szej prym wiódł Maciej, ojciec Franciszka (ur. 1796; V) i Adama Andrzeja (ur. 1816; V).
Pierwszy z nich wydał na świat syna Klemensa Daniela (ur. 1825; VI), a drugi — dwóch
synów (VI): Eugeniusza (ur. 1863) i Bolesława (ur. 1871).
Druga linia rodziny łączy się z Tadeuszem (IV), który ojcował pięciu synom (V):
Kazimierzowi (ur. 1803), Benedyktowi Wincentemu (ur. 1812) i Konstantemu Józefowi
(ur. 1819), bezpotomnym oraz Romualdowi (ur. 1820) i Józefowi Walentemu (ur. 1825).
Z nich Romuald chwalił się synem Władysławem (ur. 1879; VI), a jego brat Józef Wa
lenty — synem Aleksandrem (ur. 1866; VI).
Trzecią linię prowadził Filip (IV), ojciec Waleriana Wincentego (ur. 1823; V) i dziad
Piotra Heliodora (VI).
Wreszcie czwarta i najmłodsza linia rodziny od Jerzego (IV). Doczekał się on
trzech synów (V): Konstantego Mikołaja (ur. 1821), Tomasza (ur. 1830) i Hipolita
(ur. 1833). Tylko ten ostatni miał potomstwo — syna Ardaliona (ur. 1860; VI) [sic]
[LVIA, F 391-8-2566].
Z tego rodu Dowmontów wywodzą się Siesiccy-Dowmontowie (zob.).
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 14, s. 603; IA, kol. 249; Kojałowicż, Nomenclator, s. 148-149; LVIA, F 391-8-2566,
k. 26 (skan 00052); ODVCA, vyp. 1, s. 8—120, 81—63 i 66, 90M4 (Domontowicz); 110—93, 123—313; vyp. 2,
s. 36-274, 112-140, 115-183; vyp. 3, s. 16-194, 38-36, 119-349, 120-351, 138-257; vyp. 4, k. 91-258,
207-26; vyp. 5, к. 57M27, 89-162, 95-202, 9 6-20 8 ,177M30, 193-34; Perapis 1528 r., s. 235; Popis 1567 r.,
kol. 1322; Urzędnicy żmudzcy, nr 947. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 373—374; Jablonskis,
Lietmią kultura, s. 219; LPŻ, T. 1, s. 473: Daumantas, 151—153: Manginas; PSB, T. 5, s. 353—354: Dowmont
Jerzy Dominik; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 297, 363; Uruski, T. 3, s. 239.

DOWNAROWICZ (DAWNOROWICZ, DOWNAR)
H. DORĘGOWSKI RUDNICA
T aryfa 16 67 roku

Domar Syaypis Stanisław Miko/ajewicp na miejscu Mikołaja Downara Syaypia rodpica у Syajpiów dym 1
szlachecki w pow. wielońskim
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Downarowa Bałtromiejowa Alspka Burbianka na miejscu małżonka swe\go] z Downarowiczów dym szla
checki 1 wpow. wielońskim
DownarowiczMikołaj na miejscu Daniela Linkiewicpa у Wolmontomcyów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Downarowicp Piotr Janowicz na miejscu Daniela Wołoczkiewiczą z Downarów dym 1 szlachecki wpow. wie
lońskim
Downarowicz Stanisław Janowicz na miejscu ojca swe\go] Jana Downarowiczą z Downarów dym 1 szlachecki
wpow. wielońskim
Downarowicz Stanisław na miejscu Macieja Downarowiczą rodzica swe\go] z Babiniszęk dym 1 szlachecki
wpow. wielońskim
Downarowicz ZDucp Dawid na miejscu Kaspra Jakubowicza ZKuczów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Downarowicyowa Stanisławowa Urszula Om-idówna na miejscu Stanisława Gorspwily z kupli od Razęnusowiczpw zBorejkianpodĄmśski] dym 1 wpow. pojurskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

DawnorowiczJan z Babiniszęk w pow. wiebńskim na miejscu Stanisława Dawnoroniczą i ZPrZD'kupli dym
szlachecki 1
Dawnorowicz Michał z bratem z Kiep w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: dau- i nor-(nar-).
0 pierwszym była już mowa przy Dowborach (zob), a drugi łączy się z litewskim noreti,
noras, czyli „chcieć”, „chęć” itp. [LPŻ]. Downarowicz to syn Downara.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1528 r.: Downar Piktewicz we wło
ści wielońskiej, Mikołaj Downarowicz w rosieńskiej i Juri Downarowicz w wielońskiej.
Interesujący jest dokument króla polskiego Zygmunta Augusta z 1565 r„ w którym
potwierdzono prawa szlacheckie dla Stanisława Downarowiczą „prostogo stanu czolowieka w Kniastwie Żomojtskim rodom”, który otrzymał przydomek „Chronszcza
Dawnorowicza”. Król powołał się na jego zasługi w służbie wojskowej (kilkanaście lat),
w tym na wojnach z Turkami [AWAK; МАСВ]. Ostatnia uwaga o Turkach jest dość nie
wiarygodna dla połowy XVI w.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. występowali rzadko. W 1589 r. Kasper Stanislawowicz Downarowicz kupił 2 niwy w majętności Liawdańskiej w Pietraszunach we
włości wielońskiej. W 1590 r. Bałtromiej i Mikołaj Janowicze Downarowicze kupili niwę
w polu Pietraszuny kolo rzeki Tiaudy.
W 1590 r. wymieniono Pawia Pietrowicza Downara jako miernika.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano ich tylko w polu Laudańskim. Mogli pochodzić z sąsiedniego powiatu kowieńskiego i upickiego, gdzie noto
wano dość licznych Downarów i Downarowiczów. W każdym razie we włości wieloń
skiej notowano ich od początku XVI w. (1528).
W czasie Potopu w 1655 r. spisano trzech Downarowiczów: Adama, Wojciecha
1 Jana, tego ostatniego jako Downarowiczą Gorszwiłłę. Podpisali oni unię kiejdańskąze
Szwecją. Nie ma pewności, czy mieszkali oni na Żmudzi?
W taryfie 1667 r. spisano 8 rodzin mieszkających z jednym wyjątkiem (pow. pojurski) w pow. wielońskim. Pomijając ten wyjątek, żadna rodzina nie miała poddanych.
W pow. wielońskim notowano ich w Babiniszkach, Szojpiach i Downarach (DownaroDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wieżach). Ta ostatnia miejscowość ma genezę XVI—wieczną, znajdowała się na Laudzie
[Slovar], Brak jest danych dla jej lokalizacji, dzisiaj nie istnieje. Wspomniane Szojpie czy
Szajpie leżały również na Laudzie, zapewne łączyły się z Downarami (Downarowiczami) zarówno w znaczeniu miejscowości, jak i nazwiska (w taryfie 1667 r.). Szojpie leżały
nad rzeką Lokowszą i ruczajem Anwinogis [Slovar], czyli na wschód od Pacuneli.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. wielońskim, nie miały podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Downarowiczowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni kowieńskiej
w XIX w. z herbami Doręgowski, Przyjaciel i Rudnica.
W 1804 r. wywiedli się Downarowicze herbu Doręgowski [Dorengowski]. W 1723 r.
posiadali oni dobra Pieleszyszki w pow. rosieńskim [XIX—wiecznym]. W posiadanie ich
wszedł Antoni, syn Michała. W 1761 r. jego syn Adam sprzedał swoją połowę dóbr,
a Dominik i Bartłomiej, synowie Józefa, uczynili to samo w 1753 r.
Protoplastą tej rodziny był Jerzy Downarowicz (pokolenie I), ojciec Michała i Jó 
zefa (II). Założyli oni dwie linie tej rodziny. Pierwszą, starszą prowadził Michał jako oj
ciec Antoniego Józefa (III) i dziad Adama (IV). Ten ostatni zostawił po sobie trzech
synów (V): Łukasza Kleofasa, Józefa Jakuba Ignacego i Teofila Jakuba Ignacego. Pierw
szy z nich miał syna Romualda Jana (ur. 1828; VI). Jego brat Józef Jakub Ignacy spło
dził trzech synów (VI): Wincentego Karola (ur. 1812), Szymona Tadeusza (ur. 1815)
z dwoma synami (VII): Karolem (ur. 1858) i Michałem Henrykiem (ur. 1860) oraz Ada
ma Mikołaja (ur. 1821) z dwoma synami (VII): Antonim (ur. 1857) ijózefem (ur. 1859).
Ten ostatni miał jeszcze dwóch synów (VIII): Antoniego (ur. 1884) i Adama (ur. 1886).
Trzeci z braci, czyli Teofil Jakub Ignacy (V), powołał do życia dwóch synów (VI):
Konstantego Pantaleona Ignacego (ur. 1825) i Dominika Ludwika (ur. 1828). Z nich
pierwszy zostawił po sobie dwóch synów (VII): Antoniego Filipa (ur. 1851) i Alek
sandra (ur. 1853). Podobnie drugi brat miał także dwóch synów (VII): Władysława
(ur. 1860) i Alojzego Jana (ur. 1865).
Na czele drugiej, młodszej linii stał Józef (II), który ojcował dwóm synom (III):
Dominikowi Wawrzyńcowi i Bartłomiejowi. Pierwszy z nich zostawił po sobie Piotra
Jakuba (IV), ojca pięciu synów (V): Macieja, Benedykta Józefa Kazimierza, bezpotom
nego, Antoniego Jana oraz bezpotomnych: Leonarda Józefa i Dominika Wincentego.
Z nich Maciej wydał na świat dwóch synów (VI): Modesta Adolfa (ur. 1834) i Micha
ła Macieja (ur. 1836), obu bezpotomnych. Natomiast jego brat Antoni Jan miał także
dwóch synów (VI): Floriana Jana (ur. 1831), bezpotomnego i Hieronima Michała (1828;
sic). Ten ostatni ojcował Jakubowi (1854; VII).
Do omównienia pozostał jeszcze Bartłomiej, brat Dominika Wawrzyńca (III).
Spłodził on syna Stefana Adama (IV), ojca dwóch synów (V): Antoniego Stefana i Jó 
zefa, bezpotomnego. Ten pierwszy wydał na świat syna Piotra Aleksandra (ur. 1823; VI)
[LVIA, F 391-8-2566, k. 38].
Downarowicze herbu Rudnica lub Następ wywiedli swoje pochodzenie w 1819 r. Za
„rodonaczelnika” [protoplastę rodu czy raczej rodziny] uznano wówczas Ambrożeja Łu
kaszewicza, czyli Ambrożego syna Łukasza (pokolenie I i II), który w 1570 r. miał dwie
majętności [nie wymieniono ich] w pow. wiłkomierskim, a w 1599 r. miał część majętno
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ści Skucze Downarowicze na Żmudzi [zapewne w pow. wielońskim]. Spłodził on dwóch
synów (III): Józefa i Jakuba, którzy otrzymali dobra na Żmudzi w 1612 r. Syn tego dru
giego (IV) Kasper zaczął nazywać sie Skuczem od posiadanych dóbr Skuczów Downarowiczów. Syn Kaspra Jan (V) spłodził z kolei sześciu synów (VI): Stanisława, Piotra, Da
wida, Mateusza, Grzegorza i Samuela. Z nich następne pokolenie (VII) tworzyli: Adam
Stanisławowicz; Mikołaj i Jan Mateuszewicze oraz Kazimierz, Jakub, Stanisław, Jerzy i Jan
Samuelowicze. W pokoleniu VIII byli zaś: Jerzy i Piotr, synowie Adama; Krzysztof, syn
Mikołaja oraz Piotr Paweł, syn Kazimierza. Kolejne, IX pokolenie było udziałem: An
toniego i Józefa, synów Jerzego; pięciu synów Piotra: Adama, Józefa, Mikołaja?, Anto
niego i Mateusza; Marcina, syna Krzysztofa oraz Józefa i Kazimierza, synów Piotra Paw
ła. W 1837 r. dołączono do tej rodziny Adama, syna Marcina Antoniego (IX), a w 1844
— brata Adama, czyli Kazimierza. Z kolei w 1848 r. dodano Mateusza, syna Kazimie
rza (pewnie pokolenie VIII), a w 1855 — kilku dalszych, których trudno jest połączyć
z wyżej wymienionymi: Mikołaja i Ignacego Mikołajewiczów; Mateusza Stanisławowicza;
Bartłomieja Mateuszewicza; Jana Michałowicza z synem Jerzym Izydorem; Stanisława
Kazimierzowicza i Józefa Ferdynandowicza. W 1856 r. dodano Nikodema Rafała i Kle
mensa, synów Kazimierza Mateuszewicza. Znów w 1869 r. dodano Feliksa i Ferdynanda,
synów Mateusza Klemensa, co w 1872 r. poprawiono na właściwą pisownię — Michała
Klemensa. Wreszcie w 1887 r. dołączono Mariana Zygmuntowicza, wnuka Adama Marcinowicza Antonowicza, wzmiankowanego pod 1837 r. [RGIA, F 1343-20-2505].
Z całego wywodu najciekawsza jest informacja o Skuczach Downarowiczach: naj
pierw miejscowości, potem części nazwiska. Sprawa ta wymaga dłuższego komentarza.
Otóż w obu taryfach XVII w. notowano Downarowiczów z przydawką pochodzenio
wą lub miejscową: z Kucz lub z Kicz w pow. wielońskim. Z akt ziemskich żmudzkich
XVI w. wiadomo, że Skucze to było pole na Laudzie, nad rzeką Liawdą [Slovar]. Na
zwa nie zachowała się do dzisiaj, jest jedynie wieś Kućiai w pow. poniewieskim w gmi
nie Pniewo, czyli na południe od Poniewieża, a więc poza Żmudzią. Z kolei Skucze
żmudzkie powinny leżeć nad rzeką Laudą, tj. na północny zachód od Surwiliszek nad
Niewiażą. W taryfie 1667 r. jest kilka informacji pozwalających przybliżyć lokalizację tej
miejscowości. W pow. wielońskim spisano wówczas: Marcina z Kucza Butrymowicza
z Miciun (k. 20v), Bałtromieja Skuczewicza z Chrzczonowiczów (k. 22v) i Samuela Janowicza z Kucz z Żongołowiczów (k. 31). Z tych miejscowości nie udało się zlokalizo
wać Chrzczonowiczów. Natomiast Miciuny leżą na wschód od Pacuneli, jeszcze w koń
cu XIX w. Butrymowicze mieli tu 273 dziesięciny ziemi [SG]. Z kolei Żongołowicze
(zob. Żongołowicz) to miejscowość, która nie zachowała się do dzisiaj, ale można ją
zlokalizować koło Goszczunów, czyli na południe od Pacuneli. Obok płynie rzeka Lau
da. Tu chyba, w rejonie na południe lub wschód od Pacuneli, należy lokalizować Skucze.
Geneza Skuczów jako nazwy osobowej jest jednak starsza i nie łączy się z Laudą.
Najstarsza wiadomość o bojarze kołtyniańskim Skuczu dotyczy 1390 r. Miał on brata
Giełucia wymienionego w przywileju wielkiego księcia Witolda dla bojarów kołtyniańskich z 1415 r. [Antonaitis, s. 89; Saviscevas, s. 79,233, przyp. 86 i 87]. Do rodu Skuczowego w 1529 r. zaliczono Janisa z dwoma synami: Staszkiem i Gryguszem [Saviscevas,
s. 368]. Brak jest o nich informacji we współczesnym popisie wojskowym z 1528 r.
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Jeszcze inny wywód Downarowiczów herbu Rudnica pochodzi z 1819 r. Najstar
sza wiadomość pochodzi z akt Trybunału Głównego z 1700 r. o darowiźnie Kazi
mierza Downarowicza, syna Samuela, dla swego syna Piotra na dobra Bartoszuny lub
Skucze Downarowicze i Kibortyszki [wpow. wielońskim], W 1740 r. Mikołaj, syn Mi
kołaja i Marcin, syn Krzysztofa, Downarowicze sprzedali swoje części tych dóbr Pio
trowi, synowi Kazimierza, Downarowiczowi. W 1750 r. Adam, syn Stanisława zapisał
dobra Posrowcie swoim synom. Ci sprzedali je w 1785 r.
Genealogia tej rodziny zaczynała się od Gaspra [Kaspra] (pokolenie I), mającego
syna Jana (TI). Po sobie zostawił trzech synów (III): Stanisława, Mateusza i Samuela. Za
początkowali oni trzy linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej prym wiódł Stanisław
jako ojciec Adama (TY) oraz dziad (V): Jerzego i Piotra. Pierwszy z nich ojcował Józefo
wi (VI), który zostawił po sobie dwóch synów (VII): Jerzego Grzegorza (ur. 1807) i Re
migiusza (ur. 1807) [pierwsza data była z marca, druga z października, co jest niemoż
liwe, skoro nie były to bliźniaki i sądząc po dacie urodzenia syna Remigiusza w 1862 r.
Można przyjąć, że data urodzenia Remigiusza to nie 1807 r., lecz przynajmniej 1817 lub
inny], Z nich pierwszy miał dwóch synów (VIII): Feliksa Symplicjusza (ur. 1834) i Hermanagilda Sylwestra (ur. 1837). Z kolei jego brat Remigiusz miał syna Feliksa (ur. 1862).
Żaden z nich nie miał potomstwa.
Z kolei Piotr, brat Jerzego (V) zostawił po sobie dwóch synów (VI): Józefa i Ka
zimierza. Pierwszy z nich doczekał się dwóch synów (VII): Onufrego (ur. 1803) i Ka
rola Hipolita (ur. 1807). Ów Onufry miał syna Piotra (ur. 1825; VIII), ojca dwóch sy
nów (IX): Kaliksta (ur. 1861) i Jana (ur. 1863). Z kolei jego brat Karol Hipolit (VH)
doczekał się trzech synów (VIII): Franciszka, Justyna [wzmianka o utracie dworiaństwa]
i Dionizego (ur. 1847) [później dopisanego]. Ten ostatni ojcował dwóm synom (IX):
Konstantemu (ur. 1887) i Mikołajowi (ur. 1889).
Teraz pora na Kazimierza, brata Józefa (VI). Powołał on do życia dwóch sy
nów (VII): Mateusza (ur. 1807) i Antoniego Feliksa (ur. 1810). Z nich Mateusz doczekał
się dwóch synów (VIII): Kazimierza (ur. 1840), bezpotomnego i Józefa (ur. 1842). Ten
ostatni kontynuował linię rodziny, bo zostawił po sobie dwóch synów (IX): Władysława
(ur. 1866) i Nikodema (ur. 1874). Zaś wspomniany Antoni Feliks wydał na świat dwóch
synów (VIII), bezpotomnych: Jana (ur. 1841) i Stefana (ur. 1847).
Drugą, średnią linię zaczął Mateusz (III). Miał on syna Mikołaja (IV) i dwóch wnu
ków (V): Krzysztofa i Mikołaja. Wspomniany Krzysztof wydał na świat syna Marci
na (VI), ojca dwóch synów (VII), bezpotomnych: Mikołaja i Kazimierza. Druga gałęź,
od Mikołaja (V), była dłuższa. Miał on syna Marcina Antoniego (VI), który ojco
wał (VII): Adamowi (ur. 1777) i Kazimierzowi Wincentemu (ur. 1790), bezpotomne
mu. Ten pierwszy wydał na świat trzech synów (VIII): Zygmunta (ur. 1831), Hipolita
Kazimierza (ur. 1834) i Aleksandra Jana (ur. 1837), bezpotomnego. Z nich Zygmunt
doczekał się syna Mariana (ur. 1866; IX), a jego brat Hipolit Kazimierz — czterech sy
nów (IX): Piotra Antoniego (ur. 1865), Feliksa (ur. 1866), Piotra Maksymiliana (ur. 1873)
i Augustyna Jana (ur. 1876). Żaden z nich nie miał potomstwa.
Trzecia linia rodziny łączy się z Samuelem (III), który ojcował Kazimierzowi (IV)
i dziadował Piotrowi (V). Ten ostatni miał dwóch synów (VI): Józefa i Kazimierza.
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Pierwszy z nich wydał na świat trzech synów (VII): Jakuba (ur. 1785) [niemożliwe, bo
jego synowie rodzili się wiatach: 1786, 1792 i 1794, pewnie błędna jest cyfra dziesiątek
lub tzw czeski błąd: zamiast 1758 napisano 1785], Szymona i Antoniego. Z nich Jakub
spłodził trzech synów (VIII): Macieja Onufrego (ur. 1786), Ferdynanda (ur. 1792) i Jó 
zefa Mikołaja (ur. 1794). Z nich Maciej Onufry miał syna Bernarda (ur. 1818; IX), który
ojcował dwóm synom (X): Piotrowi Pawłowi (ur. 1850) i Ottonowi (ur. 1855) z synem
Wincentym (ur. 1877; XI).
Z kolei bracia Macieja Onufrego (VIII). Ferdynand powołał do życia trzech sy
nów (IX): Michała Kletego (ur. 1821), Pawła (ur. 1826), bezpotomnego i Józefa (ur. 1824)
[tego ostatniego później dopisano]. Z wymienionych potomstwo mieli: Michał Klety
i Józef. Pierwszy ojcował trzem synom (X): Feliksowi (ur. 1844), Ferdynandowi (ur. 1844)
[niemożliwe, nie chodzi o bliźniaków; może chodzi o 1854?] i Ferdynandowi Adolfowi
(ur. 1857). Z kolei Józef zostawił po sobie trzech synów (X): Wiktora (ur. 1848) z synem
Piotrem (ur. 1899; XI), Adolfa (ur. 1854) i Edwarda Wincentego (ur. 1857).
Teraz pora na ostatniego brata Macieja Onufrego — Józefa Mikołaja (VIII). Na świat
wydał on trzech synów (IX): Nikodema Ignacego (ur. 1821), Adama Karola (ur. 1825),
obu bezpotomnych i Wilhelma (ur. 1829). Ten ostatni prowadził linię jako ojciec Anto
niego (ur. 1857), Wincentego (ur. 1861) i Józefa (ur. 1863). Wszyscy byli bezpotomni.
Następnie należy omówić dwóch braci Jakuba: Szymona i Antoniego (VII). Z nich
Szymon wydał na ten padół łez syna Mateusza Michała (ur. 1792; VIII), bezpotomnego.
Więcej szczęścia miał jego brat Antoni, który ojcował Wincentemu (ur. 1824; VIII) [data
urodzenia niemożliwa wobec dat urodzenia jego synów w latach 1829-1840, raczej cho
dzi o 1804 r.] Ten ostatni doczekał się trzech synów (IX): Donata Franciszka (ur. 1829),
Zygmunta Karola (ur. 1834) i Adama (ur. 1840), bezpotomnego. Z nich Donat Franci
szek spłodził trzech synów (X): Kazimierza Teofila (ur. 1857), Tytusa (ur. 1859) i Do
nata (ur. 1861). Z kolei Zygmunt Karol wydał na świat dwóch synów (X): Stanisława
(ur. 1855) z synem Antonim (ur. 1894; XI) i Adama Józefa (ur. 1858).
Na koniec pozostała linia Kazimierza, brata Józefa (VI). Ów Kazimierz wydal na
świat dwóch synów (VII): Stanisława i Michała, bezpotomnego. Zaś Stanisław zosta
wił po sobie dwóch synów (VIII): Mateusza (ur. 1781) i Piotra. Pierwszy z nich miał
syna Kazimierza (ur. 1820; IX), ojca czterech synów (X): Nikodema Rafała (ur. 1847),
Klemensa (ur. 1849), Konstantego (ur. 1856) ijó zefa (ur. 1858). Z nich potomstwa do
czekał się tylko Klemens jako ojciec pięciu synów (XI): Gabriela (ur. 1879), Kazimierza
(ur. 1881), Stanisława (ur. 1883), Pawła (ur. 1887) i Wiktora (ur. 1891).
Z kolei brat Mateusza, czyli Piotr (VIII). Miał on trzech synów (IX): Józefa, Bartło
mieja (ur. 1805) i Antoniego Konstantego (ur. 1809), bezpotomnego. Natomiast Józef
wydał na świat syna Fabiana Szymona (ur. 1831; X), a jego brat Bartłomiej — Józefa
(ur. 1829; X). Ten ostatni miał syna, także Józefa (ur. 1859) [LVIA, F 391—8—2566, k. 4].
Ź r ó d ł a : Akta fęa^dów, T. 2, s. 307, 300, 321; AWAK, T. 24, s. 282; LVIA, F 391-8-2566, k. 4 (skan
00008), 38 (skan 00076); MACB, F 122-82 (przywilej z 1565 r. jak w AWAK); ODVCA, vyp. 2, s. 114-184,
116-202, 178-287; Perapis 1528 r., s. 235, 322; RGIA, F 1343-20-2505; SG, T. 15, cz. 2, s. 323: Miciuny;
Slovar, s. 99: Dovnarovici, 294: Skuci, 338: Sojpi; Taryfa woj. trockiego, s. 230. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1,
s. 474: Daunoras, Daunoravicius; T. 2, s. 296—297: Narbutas; Uruski, T. 3, s. 240—241 (Downarowicz).
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T aryf a 16 6 7 roku

Domy и Augustin Zygmuntowieу na miejscu Zygmunta Stanis/awowieya Dowoynia rodyica swego у Tomasyajdów dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim
Dowoyn Kryysytof na miejscu rodyica swego Hrehore\go\ Dowoyna у Poobela dym 1 sylachecki w pow. syawelskim
Dowoyn Matiasy na miejscu Jeryego Sycyefanowicya Dowoynia £ Tomasyajdów dym 1poddański w pow. kor
syewskim
Dowoyna Wojciech Bartłomiejewicy na którego miejscu yostał spisany Salamon Gowdyiat у Tomasyajdów dym
1 sylachecki w pow. korsyewskim
Dowoyno Jan Piotrowicy na którego miejscu yostał spisany Bałtromiej Wintył у Wortulan dym 1 sylachecki
w pow. pojurskim
Dowoyno Jeryy. WambutJeryy na miejscu Ktysńny Jakubówej Wambutowej у Wambutów Kryysytofajdów, takye [z] yastany Jerye\go] Dowoynia na miejscu one\go] 1 dym poddański wpow. wiesywiańskim
Dowoyno Mikołaj Piotrowicy na którego miejscu yostał spisany Hrehory Putwiński у Wartulan, a wpow. syowdowskim Lowkowo Kie/psyysyki у паруda od Pawła Konaryews/dego poddański dym 1 w pow. pojurskim
T aryfa 16 90 roku

Dowoyna Bartłomiej na miejscu ojca у Babiasyek w pow. nielońskim dym sylachecki 1
Dowoyna Dawid у Tomasyajdów w pow. korsyewskim na miejscu ojca dym sylachecki 1
Dowoyna Kryysytof, na którego miejscu yostał spisany Jan PymkiewicyyProbela wpow. syawelskim dym syla
checki 1
Dowoyna Malcher у Tomasyajdów w pow. korsyewskim dym sylachecki 1
Dowoyna Michał yTomasyajdów odpoddańskiego [dymu] ySudmontów wpow. korsyewskim dympoddański 1
Dowoyna Stefan у Babiasyek wpow. nielońskim na miejscu ojca i yp/yykuplą od Marana Wawryeckiego dym
sylachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: do—(dau—
) i vain—.
O pierwszym pisano przy Dowborach (zob.), zaś o drugim przy omawianiu Dargwoyniów (zob.) [LPŻ].
Chyba nie mają nic wspólnego z możnym rodem Dowojnów herbu Szeliga [Kojałowicz].
Na Żmudzi zanotowano ich po raz pierwszy w popisie wojskowym 1528 r.: Pawia
Dowojnowicza we włości jaswońskiej i Tomasza Dowojnowicza w korszewskiej.
Niewiele jest o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1585 r. Juchno Tomaszewicz Dowojnowicz sprzedał połowę majętności Andruszyszki w Lobwordiach
nad rzeką Akmieną [we włości korszewskiej].
W 1591 r. Walenty Szymonowicz Dowajnajtis darował żonie Katerinie Stanisławownie Dowgint 100 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Poobeli [tj. nad rzeką
Abelą] we włości szawelskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano ich tylko we dwóch
włościach: korszewskiej i szawelskiej. Uwagę zwraca wzmianka o Juchnie TomaszewiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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czu Dowojnowiczu, pewnie synu Tomasza z popisu 1528 r. Śladem tego nazwiska jest
pewnie późniejsza okolica szlachecka Tomaszajcie w pow. korszewskim (1667, 1690).
Chodzi o późniejszy dwór i okolicę szlachecką (lit. Tamośaićiai) w pow. rosieńskim
w gminie Taurogi w parafii Pogromoncie, na zachód od tego ostatniego miasteczka,
przy ujściu rzeki Auzbruwii do Jury. W końcu XIX w. mieszkali tu: Kibortowie (46 dzie
sięcin ziemi), Narkiewiczowie (25) i Sawiccy (149) [SG].
W czasie Potopu 1655 r. notowano Andrzeja Dowoynę Łukiańskiego (Dowoin
Liukiański), który podpisał unię kiejdańską ze Szwecją.
W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających najczęściej w pow. korszewskim
(3; okolica Tomaszajcie) i pobliskim pojurskim (2). Pojedyncze rodziny były w pow.: szawelskim (w Poabelach od końca XVI w.) i wieszwiańskim. Z nich większość nie mała
poddanych (4), a pozostali mieli po jednym.
W taryfie 1690 r. zanotowano 6 rodzin, z których połowa mieszkała w pow. kor
szewskim (nadal w Tomaszajciach), a pozostałe w wielońskim i szawelskim. Tylko jeden
szlachcic miał jednego poddanego, pozostali nie mieli poddanych. Była to więc szlachta
drobna i nieutytułowana.
O Dowoynach—Sylwestrowiczach, pochodzących z rodu Dowoynów, będzie mowa
pod Sylwestrowiczami (zob.). Należy przyjąć, że Dowoynowie żmudzcy nie mieli nic
wspólnego z Dowoynami litewskimi, znanymi z unii polsko-litewskiej z 1401 r. i piastu
jącymi wysokie urzędy państwowe, m.in. urząd wojewody połockiego.
Zdaniem Uruskiego, byli na Żmudzi Dowojnowicze o nieznanym mu herbie.
Ź r ó d ł a : ЛЫа pjapdów, T. 2, s. 299, 322; Kojałowicz, Compendium, s. 303; ODVCA, vyp. 1, s. 159-122;
vyp. 2, s. 168—147 i 149; Perapis 1528 r., s. 236; SG, T. 15, cz. 2, s. 651: Tamoszajcie [sic]. L i t e r a t u r a :
Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 375; LPŻ, T. 1, s. 516: Dovainis, 512: Domantas, T. 2, s. 1024: Tarvainis; Uruski, T. 3, s. 242.

DOWOYNA SOŁŁOHUB ZOB. SOLLOHUB DOWOYNA
DOWOYNA SYLWESTROWICZ ZOB. SYLWESTROWICZ DOWOYNA
DOW SIN
H. ABDANK
P opis 16 2 1 ROKU

Domin Jópef po rajtarsku p /ir^[stnikami], na drugich protestował, koń 1 w pow. retowskim
T aryfa 16 67 roku

Dowsin Adam Wojciechowicp p Sliapyspek potĄdański] dym 1 w pow. retowskim
Dowsin Bałtromiej, na którego miejscu postał spisany Je/py Domeyko pKiewnar dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Dowsin Malcher, na którego miejscu postał spisany Adam Wojtkiewicp pjanowdowa dym 1 spłachetki wpow.
korspewskim
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Dowsin Micha! [w tekście: Dowsyn] p Okmiańskiej [okoKcy] dym 1 Suchecki wpow. berpańskim
Dowsin Mikołaj na miejscu Daniela Dowsina rodpica swego p Slapyspek dym 1 szlachecki w pow. retowskim
Dowsin Mikołaj, na którego miejscu posta/ spisany Jan Spukspta dym 1poddańsłd w pow. berpańskim
Dowsin Rafa/ na miejscu Gabriela Dowsina p Płuspcp spłachetki dym 1 spłachetki w pow. kroskim
Dowsin Sebestian na miejscu jerpego Siuciły pSiawriłów dym 1 splachecki w pow. spawdowskim
Dowsin Wawrpyniec na miejscu Michała Dowsina p Pospyla Burbispek dymy 2 poddańskie wpow. korspewskżm
T aryfa 1 6 9 0 roku

Dowsin Jakub p Goniprowa w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Dowsin Jerp)i Gabryałowicp ^ Płuspcp w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Dowsin KarolpMiłaspajdów wpow. goudyńskim [dym] splachecki 1
Dowsin Rafał p okolicy P/uspcp wpow. kroskim [dym] splachecki 1
Dowsin Stanisław p Dowsinów Splapyspek wpow. retowskim [dym] splachecki 1
Nazwisko rodziny pochodzi od litewskiego dausa lub dausos, czyli „gapa”, „gamoń” [czy
li przezwisko] lub „niebo”, „raj” itp. [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, chodzi jednak
o dausa w znaczeniu „pogody”, „chmury”, „raju” itp.
Rodu nie notowano w popisie wojska z 1528 r., był za to w 1567: Grigal Dowsiunos, który został spisany we włości wielońskiej. Niemniej jednak najstarsza wzmianka
o tym rodzie na Żmudzi sięga połowy XVI w. W 1554 r. wspomniano o bojarze retow
skim Michale Dawsinowiczu i jego trzech siostrach: Barbarze, Jadwidze i Jagnieszce,
którym zabrano ziemię nad rzeką Jurą w pobliżu Retowa. W zamian otrzymał ziemię
koło siół Wetuszy, Ławki, Skierdeni i Nargajli oraz granicy twerskiej i lasu Cymogiras.
Choć szczegółowa analiza tych miejscowości w tym miejscu jest niemożliwa, to wiado
mo, że chodzi o rejon na południe od Retowa, do którego przylega wspomniane sioło
Wietusze. Jednak później, po 1565 r., wspomniany bojar otrzymał odmianę gruntów
koło poddanych Gliazów [błąd: chodzi o Sliazy, zob. AWAK, T. 25, s. 410], sioła Kaczajcie w wójtostwie Popstatowskim [właściwie Kopstaty] [AWAK] oraz granicy gondyńskiej. Chodzi tu o rejon na zachód od Retowa, koło miasteczka Andrzejów (lit. Endriejavas). Na północ od niego notowano wieś Kaczajcie, a dalej na północ była okolica
szlachecka Dowsiny (np. w 1789 r.), miejscowość istniejąca do dzisiaj (lit. Dausynai).
Więcej informacji jest w aktach ziemskich XVI w. W 1586 r. Stanisław Michajłowicz Dowsjun oświadczył, że jest zadowolony z otrzymanego posagu żony [pridannoje] Hanny Stanisławowny Martinkowicz. W zamian darował jej majętność Ślazy we
włości retowskiej i Podowsjuny nad jeziorem Dowsjunem [we włości kroskiej]. Tenże
w 1592 r. sprzedał niwę Januszyszki koło góryjegliu kałnas przy rzece Pragora i brodzie
Krożonty [i drodze Kroże—Liali we włości kroskiej]. W 1596 r. sprzedał 2 niwy w Pokrożontiu [we włości kroskiej] oraz zamienił się ziemiami: otrzymał 2 sianożęci nad je
ziorem Dowsin i górą Kunigukałnas.
W 1591 r. Jan Matysowicz [Stanisławowicz] Dowsinowicz sprzedał niwę i las Pietkiszki w polu Dowstory we włości berżańskiej. Tenże w 1595 r. sprzedał połowę ma
jętności Podowsina we włości kroskiej. W 1597 r. sprzedał [drugą] połowę gruntów
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Podowsiny Stanisławowi Michałowiczowi Dowsinowiczowi. Znów w 1598 r. sprzedał
grunty Kunigiszkies w Dowstarach we włości berżańskiej.
W 1591 r. Stanisław i Sebestian Stanisławowicze Dowsinowicze zamienili swo
je grunty Wenckiszki koło sioła Noworżowa w majętności Jawniskiej Szemeta, które
otrzymali za swoje grunty Rymutyszki od kanonika wileńskiego i plebana kroskiego Mi
kołaja Koryzny, na 2 części majętności Narkiskiej koło jeziora Dowsin i rzeki Krożonty,
należącej do Pawła Bernatowicza Pacowicza Rezgoła i jego żony Jadwigi Michajłowny
Stanisławowny Dowsinowicz. To dość skomplikowane zdanie wskazuje na posiadanie
przez Dowsinowiczów majętności Narkiszki, a konkretnie przez Stanisławowiczów
Dowsinowiczów: Stanisława i Sebestiana oraz ich bratanicę [?] Jadwigę; w tym ostat
nim przypadku dobra przeszły w ręce Rezgołów. Wspomniane Narkiszki nad jeziorem
Dowsin i Krożontą [właściwie Krożentą prawym dopływem Dubissy] dotyczą obszaru
na wschód od miasteczka Kroże, gdzie leżało jezioro Dowsin, po 1956 r. wskutek me
lioracji zamieniło się w obszar bagienny. Na północ od Kroż i wspomnianego jeziora
leży góra Medżiokalnis (163 m n.p.m.), jedyna większa góra w tym rejonie, to najpewniej
wymieniana w źródłach XVI—wiecznych Kunigu kałnas [Księża Góra], sąsiadująca z je
ziorem. Z kolei w 1597 r. obaj bracia Stanisław i Sebestian oraz wspomniany w innym
miejscu Jan Matysowicz Dowsinowicze sprzedali służbę ludzi w Wojgowie we włości
użwenckiej i grunt Saldy tamże. W 1598 r. obaj bracia zwani Michajłowiczami Dowsinowiczami sprzedali 2 niwy w majętności Podowsinie we włości kroskiej. W 1599 r. wspo
mniany Sebestian Dowsinowicz zamienił się gruntami nad jeziorem Dowsin, a jego brat
Stanisław z żoną Hanną Marcinkiewicz sprzedał grunty Kontrymiszki należące do ma
jętności Dowsińskiej. Znów w 1600 r. Dorota Janowna Jezdojt z synami: Adamem,
Juriem i Michałem Sebestianowiczami Dowsinowiczami kupiła połowę majętności Po
dowsiny. W tymże roku Sebestian Dowsinowicz w testamencie zapisał swojej żonie Dorotie Jezdajt 90 kop groszy i wspomnianą wyżej majętność.
W 1592 r. Łukasz Pietrowicz Dowsinowicz nabył grunt Skowdiłowicze w Powikwiediu we włości szawelskiej. Bliżej będzie o tym mowa w wywodzie Dowsinów z 1799 r.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w wskazują wyraźnie na związek prawie wszyst
kich Dowsinowiczów (z wyjątkiem Łukasza Pietrowicza, który nabył grunty we włości sza
welskiej) z jeziorem Dowsin i leżącym nad nim majątkiem Podowsin w rejonie Kroż. Naj
pewniej byli oni spokrewnieni ze sobą choć ścisłe ustalenie tych związków budzi wątpliwości
z braku konkretów Jest nawet więź łącząca Dowsinowiczów znad jeziora Dowsin we wło
ści kroskiej z późniejszymi Dowsinami we włości retowskiej, w rejonie Andrzejowa. Osobą
tą był Stanisław Michałowicz Dowsinowicz, najpewniej syn Michała z 1554 r. Jeśli przyjąć
to założenie, to linia Dowsinowiczów mogła być następująca: 1. Michał (1554). 2. Stanisław
(1586—1596). 3 i 4. Stanisławowicze: Matys z synem Janem (1591—1598), Stanisław i Sebe
stian z trzema synami: Adamem, Jurim i Michałem. W świetle tych informacji należy przyjąć,
że gniazdem rodu były okolice jeziora Dowsin we włości kroskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko Józefa, nieznanego skądinąd, który
z „uczestnikami” wystawił jednego konia po rajtarsku, co wymagało pewnego wysiłku
finansowego. Mieszkał on w pow. retowskim. Akt unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r.
podpisało dwóch Dowsinów: Adam i Daniel.
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Z 1669 r. pochodzi testament Wawrzyńca Samuela Janowicza Dowsina. Chciał być
pochowany „w mogiłach swoich ojczystych podle dziatek”. Był on dwukrotnie żonaty:
z Heleną Wołkówną i Barbarą Gondrówną. Tej drugiej zapisał dożywocie na czwartej
części jego majątku Poszyle Burbiszki w pow. korszewskim. Miał dwie córki z pierwsze
go małżeństwa: Konstancję i Joannę oraz Helenę z drugiego. Ta ostatnia miała prawo
do 80 kop groszy litewskich. Sprawę komplikował fakt, że obecna małżonka była brze
mienna. W razie narodzin córki miała otrzymać także 80 kop groszy, a w razie naro
dzin syna miał on otrzymać prawo do wspomnianych dóbr z warunkiem wyposażenia
córek z pierwszego małżeństwa w wysokości 100 kop groszy litewskich. Nie omiesz
kał również wspomnieć o swoich dwóch siostrach: Halszce Samuelowej Naruszewiczowej Labunowskiej i Katarzynie Butkiewiczowej, która z pierwszego małżeństwa miała
syna Stanisława Malcherowicza Rodowicza [VUB]. Warto dodać, że testatora notowa
no w taryfie 1667 r., kiedy został spisany we wspomnianych Poszylach Burbiszkach na
miejscu Michała Dowsina, pewnie swego krewnego, choć nie ojca.
W taryfie 1667 r. spisano 9 rodzin, mieszkających w różnych powiatach: tradycyj
nie w kroskim i retowskim oraz w korszewskim i berżańskim (po 2) i pojedynczo w szawdowskim. Była to szlachta drobna: większość nia miała poddanych (6), a pozosta
li trzej mieli od jednego do dwóch. W kolejnej taryfie z 1690 r. zanotowano 5 rodzin,
mieszkających głównie w pow. kroskim (3) oraz pojedynczo w gondyńskim i retowskim.
Żadna z nich nie miała poddanych. Nie była to też szlachta utytułowana. Tylko jeden
z nich, Franciszek Dowsin, był elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego
w Warszawie w 1733 r.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa z herbem Abdank w guberni ko
wieńskiej w latach 1862—1865. Niemniej jednak po raz pierwszy dwie rodziny tego herbu
wywiodły swoje pochodzenie już w 1799 r. Pierwsza swój początek wywiodła od Pietra
Dowsina lub Dowgiałowicza Dowojny (pokolenie I). Właściwie w źródłach pod 1592 r.
pojawił się jego syn Łukasz Pietrowicz Dowsin (II), któremu Tomasz Matwiejewicz
Skowdwiłowicz zapisał dobra Skowdwiłowicze. Następne pokolenia to: Grzegorz (III),
Mikołaj (IV), Jakub (V) i znów Mikołaj (VI), ojciec czterech synów (VII): Stanisława,
Antoniego, Jakuba i Tomasza. Z nich Stanisław spłodził pięciu synów (VHI): Alojzego
Jerzego, Kaliksta Michała, Augustyna, Onufrego i Joachima, a Jakub — [imienia nie od
czytano] i Wincentego z synem Kajetanem (IX). W 1847 r. do rodziny dołączono Grze
gorza, syna Ezechiela Franciszka, wnuka Alojzego Jerzego (IX), w 1857 — dwóch dal
szych synów Ezechiela: Leona i Teofila i w 1860 — kolejnego syna, czyli Władysława
[RGIA, F 1343—20—2518]. O wspomnianym przodku rodziny, właściwie o Łukaszu Pietrowiczu Dowsinie jest informacja w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Później, w ta
ryfach XVII—
wiecznych, nie notowano Dowsinów w dobrach Skowdwiłojtie.
Drugi wywód Dowsinów herbu Abdank z 1799 r. za przodka wziął Michała (poko
lenie I), a właściwie jego dwóch synów (II): Wojciecha i Krzysztofa. W 1634 r. prowa
dzili oni spór z Bugnaszowiczami [nazwisko zniekształcone] o dobra Dowsiny. Z nich
Wojciech dał światu czterech synów (III): Adama, Wojciecha, Melchiora i Daniela. Li
nię rodziny kontynuowali dwaj z nich (TV): Jan i Wojciech Janowicze oraz Jerzy Melchiorowicz. W kolejnym, V pokoleniu byli: Aleksander i Jan Wojciechowicze oraz Karol
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Jerzewicz. Z nich Aleksander spłodził Adama i Jana, a Karol — Antoniego (VI). Sy
nami Adama byli następujący (VII): Jakub, Mikołaj, Klemens, Kasper i Bonifacy; Jana
— Tomasz i Nikodem, a Antoniego — Piotr i Felicjan. W 1832 r. do rodziny dołączo
no: synów Kaspra Adamowicza (VII): Adama Tomasza, Antoniego Józefa i Juliana Le
onarda; synów Tomasza Janowicza (VII): Józefa, Antoniego, Stanisława Dominika i Je
rzego. Znów w 1841 r. dołączono: Stanisława Floriana Kasperowicza (VIII), Kaliksta
Nikodemowicza (IX) z synami: Ezechielem Aleksandrem, Wiktorynem, Dominikiem,
Aleksandrem i Kalikstem; Antoniego Jana Jerzewicza, wnuka Tomasza Janowicza (VII);
Aleksandra i Adama Stanisławowiczów, wnuków Tomasza Janowicza (VII) i na koniec
Józefa Antoniego i Kazimierza Tadeusza Stanisławowiczów [oczywisty błąd: byli oni
bowiem synami Antoniego Tomaszewicza] [RGIA, F 1343—20—2519]. Należy dodać,
że Dowsinów notowano w Dowsinach dopiero w taryfie 1690 r. (Dowsiny Szlażyszki).
Niemniej jednak we wspomnianych wyżej Szlazyszlach [nazwa była różnie zapisywana]
byli już w taryfie 1667 r. oraz w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
Chyba z tym wywodem łączy się inny wywód z 1799 r. Według najstarszego do
kumentu, czyli testamentu Adama Wojciechowicza Dowsina z 1677 r., wiadomo, że te
stator zapisał swoim synom dobra Dowsiny Sliaże i Kuniany w sądzie ziemskim ko
wieńskim. Pierwsze z tych dóbr leżały na Żmudzi w pow. retowskim, a drugie w pow.
kowieńskim. Wspomniany Adam Wojciechowicz Dowsin był notowany w Sliażyszkach
w taryfie 1667 r. O Żmudzi była mowa dopiero pod 1794 r., kiedy Adam Dowsin prze
kazał dobra Dowsiny synowi Jakubowi, ale pod warunkiem spłaty młodszych braci.
Genealogia tej rodziny była następująca. Protoplasta rodziny Adam Wojciechowicz
Dowsin (pokolenie I i II) spłodził dwóch synów (III): Jana i Wojciecha. Linię rodziny kon
tynuował ten drugi jako ojciec (IV): Aleksandra i Jana, bezpotomnego. Wspomniany Alek
sander ojcował dwóm synom (V): Adamowi i Janowi, którzy zaczęli dwie linie tej rodziny.
Pierwszą starszą linię prowadził Adam, ojciec pięciu synów (VI):Jakuba, Mikolają Kalikstą
Bonifacego i Kaspra. Potomstwa doczekał się tylko ten ostatni, ojciec czterech synów (VII):
Adama Tomasza (ur. 1814), Antoniego Józefa (ur. 1817), Juliana Leonarda (ur. 1822) i Stani
sława Floriana (ur. 1825). Z nich potomstwo miał tylko pierwszy z nich, który na świat wy
dał dwóch synów (VHI): Karola Antoniego (ur. 1864) i Leona Adolfa (ur. 1871).
Druga, młodsza linia łączy się z Janem (V), ojcem dwóch synów (VI): Tomasza
i Nikodema. Pierwszy z nich doczekał się trzech synów (VII): Antoniego (ur. 1796), Sta
nisława Dominika (ur. 1798) i Jerzego (ur. 1801). Wspomniany Antoni wydał na świat
dwóch synów (VIII): Józefa Antoniego (ur. 1825) i Kazimierza Tadeusza (ur. 1827).
Jego brat Stanisław Dominik miał także dwóch synów (VIII): Aleksandra (ur. 1832)
i Adama (ur. 1838). Znów trzeci brat, Jerzy, miał tylko jednego syna — Antoniego Jana
(ur. 1831).
Z kolei Nikodem, brat Tomasza (VI). Miał on syna Kaliksta (ur. 1800; VII), ojca
pięciu synów (VIII): Ezechiela Aleksandra (ur. 1823), Wiktoryna (ur. 1826), Dominika
(ur. 1832), Aleksandra (ur. 1834) i Kaliksta (ur. 1837) [LVIA, F 391—8—2566].
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 304, 305, 326; AWAK, T. 24, s. 166-168,183, 28, T. 25, s. 440; Elektorzy
1733 r.; Kojałowicz, Nomenclator, s. 152; LPŻ, T. 1, s. 474: Dausa, Dausinas; LVIA, F 391—8—2566, k. 6 (skan
00012); ODVCA, vyp. 2, s. 19—55 i 58,161—47,165—96; vyp. 3, s. 30—175, 40—67; vyp. 4, k. 90—252,120—86,
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121—87, 228-179 i 180, 303-98; vyp. 5, k. 35-259,109-305 i 306,167-356,238-67,271-316; Popis 1567 r.,
kol. 1287; RGIA, F 1343—20—2518, 2519; VUB, F 7—ŻP 23, nr 54. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rop. T. 2,
s. 375; Gloger, s. 289; LTruski, T. 3, s. 242.

DOWSKIEWICZ ZOB. DAWSZKIEWICZ
D OW SKURD
H. DĘBORÓG ?
T aryfa 16 67 roku

DomkurdAdam. Bogus^Konstanty Jan na miejscu [...] Adama Dowskurda [...] -yimienia Giedmin Sągajtów
jeden poddański, a dmgi zagrodnicy, dymów 2 wpow. wers kim
Dowskurd Adam na miejscu Mikołaja Dargiewicga pMolowian dym 1 szlachecki wpow. retówskim
Dowskurd Adam, na którego miejscu został spisany Adam Budgin z [S] Traczów [?] dym 1 szlachecki wpow.
retowskim
Dowskurd Daniel na miejscu Matiaszą Jurewicpa MUaszęwiczą zMiłasząjciów dym 1 szlachecki wpow. gondyńskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Dowskurd Daniel na miejscu Matiaszą Miłaszęwiczą [z Sudan w pow. gondyńskim?] [dym] szlachecki 1
Dowskurd Władysław na miejscu ojca yMołwian wpow. retowskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe; dau—i skurt- O tym
pierwszym już pisano przy Dowborach (zob.). Z kolei geneza drugiej części nie do koń
ca jest jasna. Przypuszcza się, że pochodzi od skurd—,które łączy się z litewskim skurdtts,
czyli „biedny”, „marny”, „nędzny” itp. [LPŻ]. Nie można wykluczyć związku z czło
nem — skard, pochodzącym od litewskiego skardeti, czyli „rozbrzmiewać”, „dźwięczeć”
itp. [Zinkevicius].
Przodkiem tej rodziny jest chyba Jan Dowskurdowicz, bojar włości wieszwiańskiej
na Żmudzi, spisany w popisie wojskowym z 1528 r. Nazwiska tego nie notowano w ak
tach ziemskich żmudzkich XVI w. W tym czasie istniała jednak nazwa Dowskurdyszki:
grunt we włości szawdowskiej w polu Putruławkach, tj. w Kiełszojtiach w Lowkowie.
Chodzi o rejon na południowy zachód od jeziora Parszas, przy miasteczku Lawków. Do
dzisiaj istnieją jeszcze Dowskurdy (lit. Dauskurdai) na południe od Kroż, bliżej mia
steczka Pokrożonty nad Krożentą, a ściślej na zachód od Pokrożontów, przy siole Bumbule (lit. Bumbuliai) [Trzywiorstówka, mapa Chrzanowskiego]. Są one chyba później
szego pochodzenia.
W taryfie 1667 r. zanotowano 4 osoby, ale najpewniej chodzi tylko o dwie rodzi
ny: Adama (wymienionego 3 razy) mieszkającego w pow. retowskim [co wynika z taryfy
1690 r.] i Daniela w pow. gondyńskim. Prawdopodobnie nie mieli oni poddanych, wąt
pliwości budzi znów Adam, który mógł mieć jednego poddanego.
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W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny mieszkające w tych samych powia
tach: retowskim i gondyńskim. Żadna z nich nie miała poddanych. Była to zatem szlach
ta drobna, nieutytułowana.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa z herbem Dęboróg w późniejszej
guberni kowieńskiej w 1800 r. Zdaniem Ciechanowicza, Dowskurdowie mieszkający na
Żmudzi używali tego herbu.
Ź r ó d ł a : Perapis 1528 r , s. 236; Slovar, s. 100: Dovskurdiski. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2,
s. 375; LPŻ, T. 1, s. 474-475: Dauskurdas, T. 2, s. 756: Skurdelis; Uruski, T. 3, s. 242; Zinkevicius, s. 136—137.

DOWSYN ZOB. DOWSIN

DOWTORT (DOWTORC)
T aryf a 16 6 7 roku

Doivtort Samuel yLßiviyjw dym 1 szlachecki wpo w. rosieńskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Dondorc [w Kop. 1: Dautort] Samuel z Łmwżów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: dau—i tart—. O pierw
szym była mowa przy Dowborach (zob.), a drugi człon łączy się z litewskim tarti lub
tarin, czyli „glos” [LPŻ].
Najstarsza wzmianka pochodzi z 1509 r., kiedy król polski Zygmunt I potwierdził
różne zakupy ziemi przez Iwaszkę Lewonowicza. Wzmiankowano tam Dowtorta Montwiłowicza z braćmi Jakutem i Kojlem, bojarów włości wielońskiej, którzy wymienili się
niwami w rejonie ich majętności Poniemońskiej [LM].
W popisie wojskowym z 1528 r. nie spisano Dowtortów (ani Dowtortowiczów)
na Żmudzi, lecz w kilku powiatach województwa trockiego. Właśnie w pow kowień
skim notowano kilku Dowtortów w „Rodzie Preyszagoły Urpcewiczów” jeszcze w ta
ryfie z 1690 r. Wspomniana Prejszagoła to okolica szlachecka w parafii wędziagolskiej:
na północ od Kowna i południowy wschód od Wędziagoły. Niemniej jednak na Żmu
dzi notowano także Dowtorty i Dowtortowicze w XVI w. w pow. rosieńskim na połu
dnie od Szydłowa: nad dolną Łukną, dopływem Dubissy, koło sioła Kiawłoki [Slovar].
Wzmianka w tym samym słowniku o Dowtortach jako majętności w polu Dowstary we
włości berżańskiej może być zwykłą pomyłką, choćby z powodu podobnego brzmienia
obu miejscowości.
Na Żmudzi spisano ich w obu taryfach XVII-wiecznych (1667 i 1690) jako poje
dyncze rodziny w pow. rosieńskim, mieszkające w Lowżach bez poddanych.
Rodzina wylegitymowała się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach 1854
i 1859 z herbem Dowtort i Lubicz.
Ź r ó d ł a : LM, и^гаутц knyga 8, s. 318, nr 426; Slovar, s. 100: Dovtorty, Dovtortovici; Taryfa woj. troc
kiego, s. 152. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 475: Dautortas, T. 2, s. 1024—1025: Tarvydas; Uruski, T. 3, s. 242.
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DOYNIEWICZ ZOB. DAYNIEWICZ
DRABIŃ SKI
P opis 1 6 2 1 roku

Drabifiski Jakub, w Wołospech sam będąc w paaągu, ppóikonia stawił pachołka Matia[szd\ Pluspkiendcpa
nay>od[jezdku] koń 1 wpow. wilkiskim
Nazwisko rodziny jest trudne do wyjaśnienia. Może jest to spolonizowana forma nazwi
ska Drab lub Drabowicz, znanego w ówczesnych źródłach? Tak Z. Zinkevicius tłuma
czył podobne nazwisko Drabickas. Nazwisko Drabiński występuje wprawdzie w pol
skich herbarzach, ale bardzo rzadko: w pow. brzesko-kujawskim [Boniecki] lub woj.
brzesko-litewskim [Gajl; o ile nie jest to błąd].
Zanotowano ich tylko w jednym źródle w XVII w., według którego mieli mieszkać
w pow. pojurskim. Wspomniany tam Jakub Drabiński służył wojskowo i uczestniczył
w kampanii chocimskiej 1621 r., dowodzonej przez hetmana wielkiego litewskiego Jana
Karola Chodkiewicza.
L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5, s. 7; Gajl, s. 427; Zinkevicius, s. 546: Drabas.

D RABO W ICZ
H. ODYNIEC, SUCHEKOMNATY
T aryf a 16 6 7 roku

Drabomcу Maüasp na miejscu Wojciecha Drabowicpa rodpica p Drabajaón>dym 1 splachecki w pow. medyn-

T aryf a 16 9 0 ROKU

Drabowicp na miejscu Mańaspa [Drabowicza?] i p kupR od Jópęfa Mopeyki Drabayda [z Gielżyciów
w pow. medyngiańskim?] [dym] poddański 1
Nazwisko rodziny to patronimik od Draba. To ostatnie może mieć związek z terminem
drab — pieszy wojownik, który nie był w stanie wystawić konia i służyć w jeździe, co
wskazuje na jego ubóstwo. Termin był używany w popisach wojskowych XVI w Wy
dawcy słownika nazwisk litewskich sugerowali związek z białoruskimi formami tego na
zwiska: Drabovic, Drob, Drobaü [LPŻ], co jest formą wtórną do wyżej wymienionej.
W popisie wojskowym z 1528 r. spisano Jana Draba, bojara z włości medyngiańskiej. Później, w 1569 r. [ODVCA: 1599], dwaj bojarzy tej włości: Bartłomiej i Walen
ty Janowicze Drabowicze „bili czołem” i prosili o potwierdzenie zamiany gruntów: za
odebrane im grunty Dylbiszki i przyłączone do sioła Nisni [Slovar: Miniany] otrzymali
ziemie koło sioła Miki Jana Odachowskiego, gruntów Jana Szukszty, sioła Miki Mieczni
ków i bojarów medyngiańskich Montowtowiczów [AWAK]. Miejscowości tych nie udaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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lo się zlokalizować poza ziemiami wspomnianych bojarów Montowtowiczów. Bojarzy
ci mieszkali najpewniej w Montowtyszkach we włości medyngiańskiej, czyli w pobliżu
rzeki Minii i Wilkii, dopływu Minii. Warunki te spełnia rejon górnej Minii na północny
wschód od Medyngian w kierunku Telsz.
Z okresu lat 1563—1585 pochodzi informacja o odmianie gruntów bojara medyngiańskiego Waluycia Drabaycia i jego brata [nie podano imienia]. W zamian za grunty
przyłączone do sioła hospodarskiego w dzierżawie retowskiej — Skabarów otrzymał
pobliskie grunty przy rzece Ławka [AWAK, T. 25]. Wspomniana wieś to obecnie Skaborai na południe od Twerów. W pobliżu, bardziej na północ, płynęła rzeczka Ławka
(obecnie Lauke), dopływ Aitry, dopływu Jury. Należy przyjąć, że chodzi tu o wymienio
nego wyżej bojara Walentego Drabowicza i jego brata Bałtromieja.
Inny, Maciej Drabowicz został zanotowany w inwentarzu włości kretyngowskiej
z 1566 r. Mieszkał on przy siole Żadejkajtie koło Korcian, które później należały do
pow. gondyńskiego [AWAK, T. 14].
Kilka wzmianek o Drabowiczach jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1598 r. Adam Bałtromiejewicz Drabowicz sprzedał morgę gruntu w majętności Mackiszki we włości medyngiańskiej. Z tego roku pochodzi wzmianka o podziale części ma
jętności w Ejdynikach nad rzekami Ławną i Sklindą w tej włości między Walentynem
Janowiczem i Adamem Bałtromiejewiczem Drabowiczami i innymi bojarami. W tym
wypadku chodzi o rejon na południe od Twerów, gdzie leżąEjdyniki (lit. Eidininkai).
Z powyższych akt wynika następująca genealogia Drabowiczów: 1. Jan Drab
(1528). 2. Bartłomiej i Walenty (1569). 3. Adam, syn Bartłomieja. Wszyscy mieszkali we
włości medyngiańskiej.
W obu taryfach XVII—
wiecznych spisano tylko po jednej rodzinie w pow. medyngiańskim. Była to szlachta drobna: w 1667 r. nie miała poddanych, w 1690 — miała jed
nego. Warto zwrócić uwagę na miejscowość Drabajcie z jednym dymem szlacheckim
w pow. medyngiańskim, była to więc pojedyncza osada, która nie zachowała sie do dzi
siaj. Trudno ją nazwać gniazdem rodu, bo jest późniejszego pochodzenia. Nie była to
również szlachta utytułowana, nie licząc XVIII w. Wiadomo jedynie, że Wincenty Klemensowicz Drabowicz był pułkownikiem jakiegoś powiatu na Żmudzi [może medyngiańskiego?] w 1797 r., czyli dowodził pospolitym ruszeniem miejscowej szlachty.
W XIX w. Drabowicze zapewne herbu Suche Komnaty [właściwa forma: Suchekomnaty] mieszkali w pow telszewskim [Ciechanowicz].
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1852 r.
[Uruski]. W rzeczywistości odbyło się to wcześniej, bo zachowały się wywody z lat 1804
i 1806. W pierwszym spisano Drabowiczów z Draba herbu Suchekomnaty [w tekście
Suche Komnaty]. Ich przodkiem został uznany Jan Drab (pokolenie I) zanotowany pod
rokiem 1528 [tj. w ówczesnym popisie wojskowym]. Prawdopodobnie on lub jego sy
nowie posiadali dobra Dyłbiszki w pow. medyngiańskim [LVIA, F 391—5—135]. Miał
on dwóch synów: Walentego i Bartłomieja (II). Ten ostatni kontynuował linię rodziny:
miał syna Adama Adolfa Wacka [sic: trójimienność i imię Adolfa są niemożliwe dla po
łowy XVI w.] (III). Ten z kolei spłodził czterech synów (IV): Mariasza, Daniela, Jana
i Dawida. Z nich Jan dał światu dwóch synów (V): Macieja i Michała, wzmiankowanych
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w 1708 r.: to pierwsza konkretna data, jeśli nie liczyć wzmianki z 1528 r. Michał zosta
wił po sobie trzech synów (VI): Stefana, Franciszka i Jerzego. Z nich Franciszek spło
dził Klemensa, a Jerzy — Dominika (VII). W następnym, VIII pokoleniu byli: trzej sy
nowie Klemensa: Wincenty, Kazimierz i Jerzy oraz trzej synowie Dominika: Klemens,
Jan i Mateusz. Z nich Kazimierz Klemensiewicz Drabowicz był byłym asesorem sądu
ziemskiego telszewskiego w 1840 r. [RGIA, F 1343—20—3151].
Z 1804 r. pochodzi wywód Drabowiczów herbu Suchekomnaty. Według dokumen
tu z 1719 r. Michał Janowicz Drabowicz posiadał dobra Adamajcie Kiwajcie Radzakałnas [w pow. medyngiańskim] i podarował je synowi Franciszkowi. Ten ostatni w 1763 r.
część tych dóbr podarował swojemu synowi Klemensowi. Ów Klemens w swoim testa
mencie z 1799 r. zapisał swoim synom.
Genealogia tej rodziny była skromna. Protoplasta Jan Drabowicz (pokolenie I)
spłodził syna Michała (II), który z kolei miał syna Franciszka (III), wnuka Klemen
sa (IV) i dwóch prawnuków (V): Kazimierza i Jerzego. Zwraca uwagę brak metryk
i skromna dokumentacja tego wywodu [LVIA, F 391—8—2566].
Następny wywód Drabowiczów z Draba herbu Odyniec pochodzi z 1806 r. Za
przodka rodziny został uznany Stanisław Drabowicz [w tekście błędnie: Darbowicz]
(pokolenie I), który w 1680 r. miał żonę Mariannę i posiadał dobra Żukiszki na Żmudzi.
Miał on syna Józefa (II), ojca czterech synów (III): Macieja, Wincentego, Jana i Jaku
ba. Z nich Wincenty spłodził pięciu synów (IV): Józefa Karola, Wincentego, Mateusza,
Bartłomieja i Piotra Joachima; Jan wydał na świat dwóch synów: Jana i Adama Felicjana;
Jakub — także dwóch synów: Wincentego i Walentego. Kolejne, V pokolenie tworzy
li: trzej synowie Wincentego, syna Wincentego: Maciej, Antoni i Jan; dwaj synowie Ma
teusza: Sylwester Eugeniusz i Adam; trzej synowie Bartłomieja: Florian Meliton [imię
niezwykle rzadkie, znane w formie żeńskiej: Melita], Marceli i Wawrzyniec Walenty; syn
Adama Felicjana — Józef Juliusz Pub Julian]. W 1879 r. do rodziny dołączono Ignace
go, syna Floriana Melitona (V) [RGIA, F 1343—20—3152].
Ponownie wywiedli swoje pochodzenie w 1811 r. z herbem Suche Komnaty [LVIA,
F 391—1—1061]. Ich przodek Jan Drab, żyjący w XVI w., posiadał dobra w powiecie, czy
li trakcie medyngiańskim. Wzmiankowano o nim w popisie wojskowym 1528 r., kiedy
wystawi! jednego konia na wyprawę wojenną. Od niego „poszli” dwaj synowie: Walenty
i Bartłomiej. W 1569 r. dostali odmianę gruntów za zabrane im ziemie w czasie pomia
ry włócznej. Wspomniany Bartłomiej spłodził syna Adama, Adam zaś Wojciecha „po
tomka na świat wydał”. Posiadali oni dobra ojczyste zwane Drabajciami w pow. medyn
giańskim „od nazwiska swego”. Wspomniany Wojciech „miał czterech ze krwi własnej
następców”: Mariasza, Daniela, Jana oraz Dawida. Z Jana Wojciechowicza urodzili się
dwaj synowie: Maciej i Michał. Z nich Michał dał światu synów: Stefana, Franciszka i Je
rzego. Wspomniany Franciszek ojcował Klemensowi, ojcowi trzech synów: Wincente
go, Kazimierza i Jerzego. Dalej wymieniono Andrzeja [syna Piotra Maciej ewicza], Jerze
go i Dominika, który miał trzech synów: Klemensa, Jana i Mateusza, prawdopodobnie
chodzi o potomków Wojciecha, czego nie wyjaśniono.
Z kolei Dawid „na służbie najdowal się” i „zaszedł w powiat oszmiański”, gdzie
ożenił się i osiadł. Miał tam syna Krzysztofa (ur. 1678), który spłodził trzech synów:
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Macieja, Jana i Kazimierza. Każdy z nich miał potomstwo, które tu pomijam [LVIA,
F 391-1-1061].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 14, s. 144, T. 24, s. 334-335; T. 25, s. 438; LVIA, F 391-1-1061, k. 272-275; 391—
5-135, LVIA, F 391-8-2566, k. 60; ODVCA, vyp. 5, k. 76-57, 151-237, 237-65; Perapis 1528 r , s. 237;
RGIA, F 1343—20—3151, 3152; Slovar, s. 195: Montovtiski. L i t e r a t u r a : Bubak, s. 226; Ciechanowicz,
Rody, T. 2, s. 375; LPŻ, T. 1, s. 519: Drabavicius; Uruski, T. 3, s. 242—243.

DRAGIEYKO ZOB. DROGIEYKO
D RAM IŃ SK I
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Dramińska Jakubom. Bickiewicpówna Banina wprzód bywspa Jakubowa Dramińska, potym wtórego małżeń
stwa bywspa "Pawłowa Dpiakiewicpowa wdowa pSpyła Pokupią P] pagrodnicpy dym 1 w pow. berpańskim
Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego. Nawiązuje do Dramina w województwie
płockim [na wschód od Raciąża], skąd wywodzi się ten ród [Uruski].
Wzmianka dotyczy tylko Jakuba Dramińskiego w taryfie 1667 r., o którym brak jest
więcej informacji, w tym szczególnie co do jego związku ze Żmudzią. Była to wówczas
szlachta drobna i nieutytułowana.
Skądinąd jednak wiadomo o Dramińskich w tej krainie od XVI w. w świetle akt
ziemskich żmudzkich. W 1590 r. Jan Dramiński oświadczył, że z jego domu Stankiszki we włości kroskiej zbiegła dziewka niewolna. W 1592 r. tenże jako Jan Jakubowicz
Damiński [sic] kupił majętność Podubisie nad rzekami Dubissą i Łukajem we włości
kroskiej. W roku następnym kupił tam grunt Gowdiutyszki. W 1595 r. wziął w zastaw
poddanego w majętności Borwoniszki we włości kroskiej. W 1596 r. kupił poddanych
w Podubisiu nad rzeką Lokistą i pustosz Judyszki w tej włości. Rok później wziął w za
staw poddanego w majętności Pogrożowo [tj. Pogryżowo, folwark majętności Cytowiany] we włości widuklewskiej, a w 1599 — 2 służby ludzi w majętności Kielmy we wło
ści kroskiej, nad Dubissą.
W sumie była to tylko jedna osoba, występująca w źródłach od 1590 r. Skupywała
ona niewielkie dobra głównie we włości kroskiej.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 133-105; vyp. 3, s. 19-11 (Damiiiski), 69-19, 136-226; vyp. 4, к 131-169,
283—92; vyp. 5, к. 153—252 (Dromiński); L i t e r a t u r a : Uruski, T. 3, s. 244.

DRANGWITZ (DRANKWIC, TRANKWIC, TRANCKWITZ)
H. WŁASNEGO
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Traukwic Wiłhelm Teodor %mafitnośa Downarowa na miejscu Daniela Marcinkiewicza 62poĄd] ańskich dy
mów w pow. spawelskim. Tenpe pmajętności mecpystej Żagory 38poznańskich <^[mów] wpow. berpańskim
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Nazwisko jest pochodzenia niemieckiego. W herbarzu Niesieckiego wymieniono
Drangwitzów von Budysz z Prus, którzy „jeszcze od Krzyżaków swój początek wzię
li”. Jeden z nich Jan Trankwicz [tak spolszczyli swoje nazwisko], syn Henryka, oże
nił się z Polką Konarską [Niesiecki]. Notowano ich w Prusach od XVI w. jako Tranckwitzów [Ledebur].
W 1667 r. spisano Wilhelma Teodora Drankwitza (Trankwica) ze 100. dymami,
częściowo zastawionymi. Tenże został zanotowany w 1655 r. jako uczestnik unii kiejdańskiej ze Szwecją.
Ź r ó d ł a : Akta ejagdói)\ T. 2, s. 298, 318—319; Niesiecki, T. 3, s. 396. L i t e r a t u r a : Ledebur, Bd 3 s. 24;
Uruski, T. 4, s. 50: Frangwicz.

DRANSUTOWICZ ZOB. DRĄSUTOWICZ

DRASLAWSKI
P opis 16 2 1

r o k u

Draslawski Maran sam sil chorobą tęąłofył, chłopca Symona Staryńskiegopo kozacku, koń 1 wpow. kroskim
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Draslawski Kayimieiz obojny Kf[ię]j7te Ż[mudzkiego] £ Korklati dymów 9 w pow. korklańskim. Sakien
]an z majętnośa swej nasycanej Kipsyetisyki, nabytej wieczystym prawem od [Kazimierza] Dras/awskiego
obojnego KJięstwa] Ż[mudzkiego] dymów 8podjdjańskich wpow. korklańskim
Nazwisko rodziny nawiązuje do miejscowości Drasławki we włości widuklewskiej, zna
nej w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Leży ona na południe od Taurogów, koło
tego miasta (lit. Drąslaukis).
Rodzina była dość znana w 1. połowie XVII w. Jerzy Drasławski był studentem
Akademii Wileńskiej i autorem wiersza panegirycznego ku czci Eustachego Wołłowicza, biskupa wileńskiego. W 1621 r. był porucznikiem husarskim (vicepraefectus co
hortis hastatorum) w chorągwi wojewody połockiego Janusza Kiszki „pod Chocim”, tj.
walczył pod Chocimiem z Turkami. W 1630 r. był deputatem żmudzkim do Trybunału
Głównego. W 1632 r. był elektorem króla polskiego Władysława IV w Warszawie. W ia
tach 1633—1635 byl instygatorem litewskim, pierwszym dostojnikiem szczebla central
nego w rodzinie. W roku następnym jego żona Justina Kurnicka i brat Wojciech zostali
oskarżeni o czary i spowodowanie jego śmierci |Wagami teismaĄ. Drugim znanym przed
stawiciele tej rodziny był Kazimierz, oboźny żmudzki w latach 1658—1663 (zm. przed
lipcem 1673). Przedtem był, w 1655 r., towarzyszem w chorągwi husarskiej podskarbie
go wielkiego i hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego, służąc z dwo
ma końmi [Vorbek—Lettow].
Notowano ich w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano Marcina Drasławskiego w pow. kroskim. W taryfie 1667 r. zanotowano tylko jedną rodzinę w pow. korklań
skim, gdzie wspomniany Kazimierz miał dobra Korklany z 17 dymami; z nich sprzedał
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8 dymów. Rodziny nie notowano w następnej taryfie z 1690 r., prawdopodobnie Kazi
mierz zmarł bezpotomnie. Zatem była to szlachta dość majętna, ale nie utytułowana.
Ź r ó d ł a : D eputaciT. 1, s. 200; Index librorum latimrum, s. 41; Kojałowicż, Compendium, s. 137; Ruganą teismai, s. 198—203; Slovar, s. 102: Drovslovki; Urpydtiicy centralni i dygnitarze, s. 49 nr 185; Urzędnicy żmudzcy,
nr 841; Vorbek—Lettow, s. 214. L i t e r a t u r a : Kaczorowski, Litwini, s. 207; Uruski, T. 3, s. 245.
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DRAWDZIK (DROWDZIK)
H. BOŻA WOLA, DĘBNO, LUBICZ
P opis 1 6 2 1 roku

Drawdik Ławryn p HCpesĄnikaraĄ na pod^tzókn] koń 1 wpow. telspewskim
T aryfa 16 67 roku

Drowdpik Jan na miejscu Marcina Uwtrynią i K[on] djra] ta Busiewicpa p okolicy Meciów na miejscu [...] p oko
licy Jamontów na miejscu Wojciecha DLykinta 6 poddańskich, osobliwie [z] pastany dwu. A [w] Jurgmispkiach
alias Trowlenach 1, ogółem 9 dymów wpow. wiespwiańskim
Drowdpik Kapimierp Spcpefanowicp na miejscu Spcpefana Drowdpika [GB: pewnie ojca] według prawa
swego spadkowego po niebospcpyku Jerpym Drowdpiku p Drowdpikówpod[d]ański dym 1 wpow. telspewskim
Drowdpik na miejscu Ambropeja Drowdpika p Drowdpików poddański dym 1 wpow. telspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Drawdpik Jan Stefanowicpp\S\Tulpinów wpow. telspewskim [dym] splachecki 1
Drawdpik Stanisław na miejscu Adama Krpypewicpa p Drawdpików Dttsejków wpow. telspewskim dympod
dański 1
Drawdpikowa Woynina Anna p majętności Kreps Zorany i Sternelispek w pow. porańskim [dymów] pod
dańskich 3
Drowdpik Jan p Gogiów [w Kop.ll: Jugie] i Jurgowżspków alias Trawlan w pow. berpańskim dymów pod
dańskich 2
Drowdpik Jan podstoli mścisławski p imienicp snych w pow. wiespwiańskim i pprpyktpl od Gabriela Cpernickiego dymówpoddańskich 2
Drowdpik Kapimierp p Drowdpików w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Nazwisko rodziny może pochodzić od litewskiego drausti, czyli „zakazać”, „zabraniać”,
„zatrzymać” itp. [LPZ], Należy rozważyć pochodzenie od miejscowości Drawdziki. Już
w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Drowdyszki iii Draudziki we włości
telszewskiej, nad rzeką Peteklą. Później była to okolica szlachecka Dusejkie—Drawdziki
(1789) lub Drawdziki. Chodzi o późniejsze dobra Drawdziki w pow. telszewskim w gmi
nie Gadonów, położone na wschód od Telsz, kolo rzeki Potekli, dopływu Wirwity. Dzi
siejsze położenie tej nieistniejącej miejscowości wyznacza wieś Duseikiai (Dusejki).
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Najstarsza wzmianka dotyczy wpisu dokumentów do ksiąg ziemskich żmudzkich
z 1595 r. Powołano się tam na „list staroswecki” Jana Kieżgajłowicza, starosty żmudzkiego [z lat 1450—1486], który nadał, czy raczej zatwierdził, nadanie hospodarskie „czołowieka” dla Drowdika. Drugi list z datą 1529 r. zatwierdził tę czynność starosty [МАСВ].
Na Żmudzi notowano ich w popisie wojskowym 1567 r.: Jan Drowdikojtis i Wa
lenty Drowdigojtis we włości telszewskiej. Niemniej jednak ich początki są starsze. We
dług przywileju króla polskiego Zygmunta I z 1529 r. przodkiem Drowdzików i bliskich
im Dusejków byl Lewik. Otrzymał on poddanego od pana Kontowta w czasach knia
zia Żygimonta, czyli Zygmunta Kiejstutowicza w latach 1432—1440. Później poddanego
miał jego potomek, czyli Drowdik, „died” bojarów zanotowanych w 1529 r.: Wojkielisa Drowdikowicza z bratankami, Mikołaja Janojtisa z bratem, Kinczusa Dusejkowicza
z braćmi i Proncka [AWAK], Później, bo w 1584 r., bojarzy telszewscy: Dusejki [tych
pomijam] i Drowdyki: Jurga Drawdykajtis, Piętko Mikołajtis i Jan Janowicz otrzymali
odmianę za odebrane im ziemie. Pokazali też dokument Stanisławajanowicza [Kieżgajly], starosty żmudzkiego z lat 1486—1526, w którym była mowa o Możutiu Drowdykowiczu, zmuszanym „seno kositi i protesja woziti”, czego nie wykonywali bojarzy, lecz
chłopi. W innym dokumencie Jana Kieżgajłowicza, starosty żmudzkiego z lat 1450—
1486, była wzmianka o nadaniu ziemi Diakowej. Wracając do 1584 r., bojarzy Dusej
ki i Drawdziki otrzymali przyległe do siebie ziemie. Z nich Drawdziki otrzymali ziemie
kolo ziemi plebana łuknickiego, rzeki Potekli i Bobrujty [lit. Babrute, prawy dopływ Potekli koło Telsz] oraz sioła hospodarskiego Płoksze.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest tylko pojedyncza wzmianka z 1584 r.
0 Ambrożym Janowiczu Drowdikowiczu, który kupił majętność Drowdyszki nad rzeką
Peteklą [Poteklą] we włości telszewskie] odjagnieszki Pieczulewny Drowdikowicz Pietkie
wicz. Do tego trzeba dodać informację o Szymonie Andrejewiczu Browdikojtiu [zamiast
Drowdikojtiu], który zastawił swoim „plemiennikom” [krewnym]: Michałowi i Ambrożejowi Janowiczom Browdikom [zamiast Drowdikom] część majętności Browdiki [zamiast
Drowdiki] we włości telszewskiej. W sumie bojarzy ci mieszkali w Drowdzikach we włości
telszewskiej. Być może, ciąg genealogiczny tej rodziny był następujący: 1. Drowdzik. 2. Jan
1Andrzej. 3. Michał i Ambroży Janowicze i Szymon Andrzejewicz.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano Lawryna Drawdika w pow. telszewskim,
który wystawił jednego konia „z uczestnikami”, a więc był stosunkowo ubogi. W 1637 r.
zanotowano Szczepana Drawdzika herbu Dębno, właściciela Drawdzików [Wittyg].
W taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w pow. telszewskim (2) i sąsiadu
jącym z nim wieszwiańskim. Dwaj mieli po jednym dymie poddańskim, a ostatni miał
9 dymów, był jednak spisany w zastępstwie innych osób.
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 6 rodzin, z których wszystkie mieszkały w pół
nocno zachodniej Żmudzi: najwięcej w pow. telszewskim (3) oraz w sąsiednich powia
tach: żorańskim, berżańskim i wieszwiańskim. Struktura majątkowa rodziny jest dość
nietypowa, ponieważ notowano tu tylko jedną osobę bez poddanych. Zaś pozostali mieli
od jednego (2 osoby) do trzech poddanych. Drawdzikowie nie należeli więc do biednych,
choć nie mieścili się w gronie średniozamożnej szlachty. Była to także szlachta utytuło
wana. Wymieniony w taryfie 1690 r. Jan Drowdzik był podstolim mścisławskim. Am
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broży Stanislaw Drowdzik był strażnikiem żmudzkim w 1696 r., zginął ok. 1700 r. Ju
lian Aleksander Janowicz Lenkowski (Lękowski) Drowdzik h. Lubicz był towarzyszem
w chorągwi husarii D. M. Słuszki i łowczym żmudzkim w latach 1698—1746, w 1697 r.
był jeszcze strażnikiem żmudzkim. Był ożeniony dwukrotnie: z AnnąTeresąPodbereską,
potem z Teresą Szemiotówną, należącymi do znanych rodzin litewskich i żmudzkich.
Z kolei Jakub Ignacy Lękowski Drowdzik byl miecznikiem lub mostowniczym żmudz
kim w 1717 r. W sumie gros tytułów piastowali oni na przełomie XVII i XVIII w. Tylko
jeden — Aleksander Drawdzik [w tekście Drowdzik] łowczy żmudzki byl elektorem kró
la polskiego Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie w 1733 r.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Drawdzików w pow. upickim (herbu Pobóg) i Drowdzików herbu Lubicz. Wśród tych ostatnich byli: Jan, podstoli mścisławski w 1671 r., Ambroży Stanisław, dworzanin królewski, związany w jakiś
sposób z Dziuginianami w 1690 r. oraz AJeksander Julian (lub Julian Aleksander) Len
kowski (Lękowski) Drowdzik, łowczy żmudzki w 1718 r. Jego żoną była Ter[esa] Szemiotówna w 1747 r. w Szawkianach na Żmudzi.
Wymieniony w taryfie z 1690 r. Kazimierz to najpewniej Kazimierz wzmiankowa
ny w 1687 r. jako jeden z dwóch synów Szczepana Drawdzika, właściciela Dusejek alias
Drawdzik. Ów Szczepan [RGIA: Stefan] to przodek tej rodziny herbu Boża Wola (po
kolenie I). Wtedy nastąpił podział rodziny na dwie linie: Kazimierza i Jana (II). Pierwszą,
starszą linię kontynuowali trzej synowie Kazimierza (III): Michał, Szymon ijakub (brak
danych o tym ostatnim). Michał (testament z 1741 r.) miał syna Szymona (IV) i dwóch
wnuków (V): Izydora Wincentego (ur. 1786) i Feliksa (ur. 1790). Pierwszy z nich spło
dził dwóch synów (VI): Rocha Jana (ur. 1819) i Pawła Jana (ur. 1821), a drugi — trzech:
Bonifacego (ur. 1817), Aleksandra (ur. 1820) i Macieja (ur. 1822). Z kolei Szymon (III),
syn Kazimierza, miał syna Józefa (IV), właściciela Dusejek—Drawdzik w 1787 r. oraz
dwóch wnuków (V): Jakuba i Mikołaja. Z nich Jakub wydał na świat dwóch synów (VI):
Aleksandra (ur. 1792) i Jerzego Piotra (ur. 1797), a Mikołaj miał syna (VI) Józefa Filipa
(ur. 1793) i dwóch wnuków (VII): Ludwika (ur. 1823) i Jana Leona (ur. 1829), urodzo
nych w Rydze.
Drugą, młodszą linię rodziny zaczął Jan (II), syn Szczepana, który miał dwóch sy
nów (III): Jerzego i Marcina. Jerzy spłodził syna Jana (IV) i trzech wnuków (V): Józefa,
Franciszka i Joachima. Józef miał czterech synów (VI): Józefa (miał syna Jerzego, ur.
1807), Hilarego, Franciszka (ojca dwóch synów: Adama, ur. 1819 i Franciszka, ur. 1828)
i Leona. Z kolei Franciszek (V), syn Jana, był właścicielem dóbr Stulpiny i miał trzech
synów (VI): Franciszka, Józefa i Adama. Ci Drawdzikowie wylegitymowali się ze szla
chectwa w latach 1800 i 1832. Prawdopodobnie syn wymienionego wyżej Franciszka,
czyli Leon, w 1882 r. posiadał dobra Stulpiny—Dejnie w gub. kowieńskiej. Można dodać,
że Stulpiny (lit. Stulpinai) należały do tej rodziny już w 1690 r. Chodzi o Stulpiny, oko
licę szlachecką na południowy wschód od Telsz w pow. telszewskim (4 wiorsty od mia
sta). [Boniecki; podobnie MACB i RGIA, F 1343-20-3153].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 75, 436M-39; Dworzecki Bohdanowicz, k. 49; Elektorzy 1733 r.; Kojałowicz,

Nomenclator, s. 152; MACB, F 20-5192 (wywód z 1832 r.), F 256-3526 k. 22; ODVCA, ryp. 1, s. 112-115;
ryp. 5, k. 203-17: Browdik; Popis 1567 r., kol. 1303, 1305; RGIA, F 1343-20-3153, 3154; Slorar, s. 102:
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D rwdiśki; Urzędnicy żmudzcy, nr 723, 750 0 , 793 0 , 825, 1332-1333; Wittyg, s. 79. L i t e r a t u r a : Bo
niecki, T. 5, s. 11—12 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 374; LPŻ, T. 1, s. 522: Draudilds; Uruski, T. 3,
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H. ŚLEPOWRON
T a r y f a

16 67

r o k u

Drąsutowicz Abram. Witkdewic-yMichal na miejscu Jana Witkiewicza rodcjca zBugieniów i zP!żykupli od
KrysztofaWitkiewicza a Abrama Drąsutowiczyapoddański dym 1 wpo w. telszywskim
Drąsutowicz Augustyn. Gaw/yłowicz Jan Ławrynowicz ZPrZykuplami od Augustyna Drąsutowicza i od Jeipego Wacławowiczą Butkiewicza i na miejscu do paszyni swojej p ity łączyonemi z Gaimyłów dym 1 szlachecki
wpow. telszęwskim
Drąsutowicz Dawid Markowicyna miejscu Jerzyego Marhowiczya Drąsutowiczya [GB: pewnie brata], na miej
scu Wojäecha Drąsutowicza i Piotra Tawcewiczya z Bugieniówpoddański dym 1 wpow. telszyewskim
DrąsutowiczJakub, na którego miejscu został spisany Augustyn Połnos zjonajciów przywłaszczywszy dopaszy
ni dwornej, takżye na miejscu Ambrojeja Syrpeyki zŁełajciów z czygści swojej i zprykupd 1poddański dym
wpow. telszyewskim
DrąsutowiczMichal, na którego miejscu postał pisany Jan Tomaszewski z^eszykiów [i] £ nabyciem od Gierulskiego w pow. berjanskim 1 dym szlachecki wpow. M. Dyrwian
Drąsutowicz tw tekście: Dransutowicz] Je/py na miejscu brata swego Jana Dransutowiczya ZBugieniów i po
Marku Piotrowiczu dym 1poĄó\ ański z okolicy Knichaaów dym 1 wpow. telszyewskim
Drąsutowicz tw tekście: Drusotowicz] Jan na miejscu AmbrożęjowejDrusotowiczpwej rodpidelki pMontwiłówpod[d]ański dym 1 wpow. telszyewskim
Drąsutowicpowa Michałowa Anna Pawlówna na miejscu małżonka swe\go\ %Rudyk dym 1 szlachecki wpow.
W. Dyrwian
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Drasus. Po litewsku oznacza to człowie
ka śmiałego, śmiałka. Etymologicznie nazwiska Drąsutowicz i Drąsejko mają tę samą
genezę [LPŻ].
Na Żmudzi zanotowano ich po raz pierwszy w księdze nadań wielkich książąt li
tewskich z lat 1440—1498: Drosiuta otrzymał „sernicę” [rodzinę], a Drowsiuta, pewnie
ten sam, dostał ziemię „u Keidoich” [LM, Kn. 3], może chodzi o okolice Kiejdan?
Później w popisie wojskowym 1528 r. zanotowano trzech bojarów: Jurija Drusutajtisa we włości tendziagolskiej, Bogdana Drusutewicza w berżańskiej i osobno Narwiła
Drusutojtisa z dwiema braćmi w telszewskiej. Prawie w tym samym czasie, bo w 1530 r.,
wzmiankowano o bojarze wilkiskim Stanku Drusutewiczu, którego wraz z innymi przy
muszano do służby tiahłej, czyli chłopskiej [LM, Kn. 4].
Skromnie prezentowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1590 r. Pietr
Narwiłowicz Drusutowicz sprzedał połowę „otczyzny” Bugienie we włości telszew
skiej. W 1593 r. Hryhory Narwiłowicz Dronsutowicz sprzedał swojemu zięciowi część
wspomnianej majętności.
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W sumie można przypuszczać, że wymienieni w aktach ziemskich Pietr i Hryhory
byli synami Narwila Drusutojtisa z popisu z 1528 r. Ich gniazdem były okolice majętno
ści Bugienie, tj. na zachód od Możejek i wschód od Ukrynów. Sama miejscowość Bugienie to gniazdo Bugienowiczów (zob.). Niemniej jednak za tym, że tu właśnie mieszkali
Drąsutowicze, przemawiają dane z akt ziemskich żmudzkich, gdzie lokowano Drustutajtie (Drasutojti) właśnie w majętności Bugienie, nad rzeką Szerksznią, która tam płynie
[Slovar], Zwraca też uwagę powiązanie z Narwiłowiczami (Narwiłami) (zob.): pokre
wieństwo i posiadanie pobliskich dóbr we włości telszewskiej. Wyżej była mowa o ich
pokrewieństwie z Bugieniami (zob.).
Niedatowany i dość niejasny jest wywód rodu Dulkina, dotyczący Lutyków, Drąsutowiczów i innych rodzin z rejonu Bugieniów i Gruściów we włości telszewskiej. Na
zwisko Dulkin nawiązuje do litewskiego dulkę, dulkti, czyli „pył”, „kurz”, „pylić”, „ku
rzyć” itp. [Zinkevicius]. Może jest jednak ruskiego pochodzenia? W każdym razie ów
Dulkin miał syna Jana, wnuka Witka i prawnuczkę Jadwigę, żonę Tomasza Piotrowicza.
Z tego stadła narodziło się dziewięcioro dzieci: 1. Augustyn, ojciec Jerzego. 2. Jan, oj
ciec dwojga dzieci: Krzysztofa i Maryny, żony Józefa Dronsutowicza. 3. Aleksander, oj
ciec Józefa i trzech córek: Magdaleny, Ewy i Jadwigi. 4. Anna, żona Marka Dronsutowi
cza, która wydała na świat czworo dzieci: Jerzego (ojca trzech synów: Józefa, Gabriela
i NN), Piotra (ojca Jerzego i Krystyny), Annę i Dorotę. 5. Magdalena, żona Stanisława
Liutyka, ojca trzech synów: Marcina, Michała i Jana. 6. Zofia, żona Walentego Bukonta.
7. Alżbieta [sic], żona Ambrożego Liutyka. 8. Katarzyna, żona Piotra Kondrata i mat
ka dwóch synów: Ambrożego i Michała. 9. Regina, żona Ambrożewicza [brak imienia],
z którym spłodziła córkę Katarzynę [MACB, F 37—503, k. 10].
W XVII w. notowano ich w taryfie 1667 r.: 6 rodzin mieszkało głównie w pow.
telszewskim (4), reszta w Małych Dyrwianach (2). W tym przypadku pominięto dwie
wzmianki o Drąsutowiczach, mało konkretne. Nie należeli oni do najbiedniejszych, bo
większość (4) miała po jednym poddanym, pozostali nie mieli żadnego. Nie należeli jed
nak do szlachty utytułowanej.
W XIX w. Dronsutowicze z Bugienia wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni
kowieńskiej z herbem Slepowron trzy razy: w 1799, 1833 i 1860. Główny wywód pocho
dzi z 1799, ale kolejny z 1833 r. powiększył wywód o cztery pokolenia i dlatego od niego
zacznę. Według tego wywodu przodkiem rodu, bo nie rodziny, był Bugień lub Buczeń
(pokolenie I), potem Drąsuta (II) i Narwił (III) i Iwan Norsutycz [sic: nie Narwiłowicz] (IV), czyli pierwszy, który porzucił imię pogańskie i przyjął imię chrześcijańskie.
Następny był Juri Iwanowicz z Bugienia Dronsutowicz (V), którego w 1799 r. uznano
za „rodonaczalnika”, czyli prekursora tego rodu, a właściwie już rodziny. Posiadał on
majętność Sutkojcie w pow. telszewskim w 1689 r., otrzymaną od Krzysztofa Goylewicza. Oczywiście, nie jest możliwe, aby pokolenie IV, żyjące najpewniej w XVI w., mo
gło przejść do następnego pokolenia, datowanego w 1689 r. Stąd dalsze liczenie poko
leń zostanie zaczęte od początku od wspomnianego Jurija Iwanowicza Dronsutowicza,
który zgodnie z językiem urzędowym W Ks. Litewskiego z końca XVII w., czyli pol
skim, musiał nazywać się Jerzy Janowicz Dronsutowicz (Drąsutowicz) (pokolenie I i II).
Spłodził on syna Jakuba (III), ojca trzech synów (IV): Józefa, Dominika i Kazimierza.
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Z nich synów mieli (V): Józef i Kazimierz. Pierwszy dał światu dwóch synów: Józefa
i Marka, a drugi — jednego syna Tomasza Piotra. Następne, VI pokolenie tworzyli: trzej
synowie Marka: Tadeusz, Kazimierz i Szymon i czterej synowie Tomasza Piotra: Feliks,
Ludwik, Jan i Sylwester Marcin. Z nich w pokoleniu VII byli: Adam Augustyn, syn Ta
deusza; Franciszek Kazimierz, syn Kazimierza; Bonifacy Piotr i Józef, synowie Szymo
na; Franciszek i Jan, synowie Feliksa; Antoni, syn Ludwika; Dominik i Michał, synowie
Jana; Ludwik i Antoni, synowie Sylwestra Marka. Kolejne, VIII pokolenie to: Wawrzy
niec Tyburcy, syn Franciszka Kazimierza; pięciu synów Bonifacego Piotra: Adam Mi
chał, Antoni Jan, Ludwik, Wincenty Franciszek i Ludwik Jan; Antoni Jan, syn Józefa;
Franciszek Jan i Antoni Kajetan, synowie Franciszka; Feliks Jan, syn Jana; Jan, syn Do
minika; Józef, syn Michała oraz Ludwik Paweł, syn Ludwika. W 1833 r. do rodziny do
łączono Wawrzyńca Stanisława, syna Sylwestra Marcina (VI). W 1862 r. dodano jeszcze
Wincentego, syna Adama Augustyna (VII), w 1867 — Kazimierza Piotra, syna Waw
rzyńca Tyburcego (VIII) piGIA].
Ź r ó d ł a : LM, T’k stją reikalą knyga 1, s. 166; LM, 4—oji Teismą byłą knyga, s. 401 nr 505; LM, Ujrasymą kny
ga i , s. 49; MACB, F 37-503; ODVCA, vyp. 2, s. 115-192; vyp. 3, s. 78-154; Perapis 1528 r., s. 237; RGIA,
F 1343—20—3262; Skwar, s. 102: Drustutajte. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 376; LPŻ, T. 1,
s. 522: Drąsutis, 521: Drąseika; Umski, T. 3, s. 246 i 259 (błędnie: Drongutowicz).

D RO BYSZ
H. WŁASNEGO
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Drobys-yAndrpej Władysławpodcgasgy smoleński [z] wystawnej majętności od Gotarda Spylinga Koro[nów]
wpow.jaswońskim pa atestacjągrodu ipitskiego dymówpoddański 26.
Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego [LPŻ]. Niemniej jednak, według her
barzy polskich, jest to ród pochodzenia ruskiego, zamieszkały na Wołyniu i w woje
wództwie kijowskim. Z kolei zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko Drabiśi(u)s jest zwią
zane z forma Drabas, czyli wojownik pieszy. Według B. Tichoniuka Drobysz to forma
pochodząca od imienia greckiego Eutroposa, cerkiewnego Jewtropija.
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., kiedy Wasyl Dro
bysz i Paweł Chronowski [Chrzanowski?] zostali skwitowani z zapłacenia długu. Póź
niej wspomniano o Mikołaju Drobyszu i jego żonie Annie Zabiance [Żabianka], właści
cielach dworu Podubisie Kajtulie, którzy oskarżyli swoją poddaną o próbę zabójstwa ich
przy pomocy czarów w 1634 r. \Raganą teismaĄ.
Wymieniony w taryfie z 1690 r. Andrzej Władysław Drobysz (zm. 1710) byl synem
Adama Bazylego (zm. 1652), chorążego wendeńskiego. Jednak według innych, wspo
mniany Adam Bazyli miał trzech synów: Konstantego, Marcina i Aleksandra [Kojałowicz]. Z nich Konstanty Andrzej może mieszkał na Żmudzi, w każdym razie podpisał
unię kiejdańską ze Szwecją w 1655 r., obok Jana Drobysza. Nasz Andrzej Władysław
kolejno byl: podczaszym smoleńskim w latach 1679-1699 i podkomorzym parnawskim
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[Vaisvila słuszniej: wendeńskim] od 1699 r. W 1712 r., gdy wracał wraz z synem po
święcie Najświętszej Panny [Marii, 8 września] w Szydłowie, został napadnięty na dro
dze publicznej przez dwóch szlachciców i wezwany do odbycia pojedynku. Nie uległ tej
prowokacji i zaprotestował odpowiednim wpisem do ksiąg grodzkich [Vaisvila]. Miał
dobra Pojeziory w pow. upickim w województwie trockim (4 dymy). Ożenił się z Zofią
Grużewską, podkomorzanką żmudzką.
Drobyszowie herbu własnego wylegitymowali się ze szlachectwa w późniejszej gu
berni kowieńskiej w 1804 r.
Ź r ó d ł a : -Akta pjapdów, T. 2, s. 302, 322 i in.; Dwa pamiętniki %XVII w. Wydał i oprać. A. Prżyboś,
Wrocław 1954, s. X X X I (o rodzie); Kojałowicz, Compendium, s. 294; ODVCA, vyp. 3, s. 108—161; Ra
gam i teismai, s. 171—175; Sigillata, s. 43, nr 209 (błędny tytuł podkomorzego wendeńskiego); Taryfa woj.
trockiego, s. 167; Urzędnicy inflanccy, nr 450; Urzędnicy: ziemia smoleńska, nr 714. L i t e r a t u r a : LPŻ,
T. 1, s. 519: Drobiśis; Tichoniuk, s. 87; Eutropiusz; Uruski, T. 3, s. 249—250; Vaisvila, s. 301; Zinkevicius,
s. 546: Drabiśi(u)s.

DROGIEYKO (DRAGIEYKO, DROGIEJKO)
H. GIEJSZ
T aryfa 16 6 7 roku

Dragieyko Krpysptoj' MikołajewicppDumitrów dym 1 szlachecki w pow. telspewskim
Drogiejko Mikołaj, na którego miejscu postał spisany Jan Stulpin p Gierul dym 1poddański w pow. telspewskim
Dragiejko Gierulski Balcer na miejscu Mikołaja Spcpefanondcpa p Dumitrów dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Dragieyko Jan, na którego miejscu postał spisany Jan Ukryn p Gierul dym 1 splachecki w pow. telspewskim
T aryfa 16 90 roku

Dragieyko Samuel pDumitrów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Nazwisko rodziny jest niejasne. Może pochodzi od nazwiska Dragas, które może być
różnego pochodzenia: niemieckiego (od Drałiel) lub litewskiego (od dragotl, czyli „robić
coś nieporządnie”, „niszczyć”, „psuć” itp. [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to na
zwisko pochodzenia litewskiego, od formy Dragas.
Notowano ich w taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny w pow. telszewskim.
Mieszkali głównie w Gierulach i Dumitrach, tj. na wschód od Telsz. Jeden z nich od
dóbr Gierule używał podwójnego nazwiska Dragieyko Gierulski. Większość nie miała
poddanych (3), tylko jeden miał jednego poddanego. W kolejnej taryfie z 1690 r. spi
sano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna
i nieutytułowana.
Przodkiem rodziny herbu Giejsz, która wylegitymowała się w 1820 r., był Krzysz
tof Drogiejko (pokolenie I), [posiadający dobra Rubeżajcie w 1640 r.; dane w nawiasie
kwadratowym z: RGIA]. Jego syn Samuel (II) wraz z żoną KrystynąPukińską kupił do
bra Rubeżajcie [Uruski błędnie: Rubczaycie] od Nagurskich w 1697 r. Z kolei syn Sa
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muela, czyli Jakub (III) odziedziczył te dobra i przekazał swoim czterem synom (IV):
Kasprowi (wzmianka z 1767 r.), Felicjanowi (wzmianka z 1761), Celestynowi (wzmian
ka z 1761) i Ignacemu. Następne, V pokolenie rodziny reprezentowali: Jan Chryzostom
(ur. 1790 [w tekście oczywisty błąd: 1709] Kasperowicz, trzej synowie Celestyna: Bo
nawentura, Teodor i Gasper [tj. Kasper] oraz dwaj synowie Ignacego (testament spisał
w 1800 r.): Antoni i Adam. Z nich w 1795 r. dobra te przejął Bonawentura. W pokole
niu VI do rodziny należeli: Wacław Kazimierz (ur. 1830), [Feliks Fabian i Hipolit Piotr],
synowie Jana Chryzostoma oraz synowie Adama: Antoni (ur. 1817), Jan (ur. 1819) i Jó 
zef (ur. 1823) z nich Antoni spłodził Bronisława Izydora, a Jan — Stefana Kajetana]
[Boniecki; MACB; RGIA],
Inni Drogieykowie herbu Giejsz wylegitymowali się w guberni kowieńskiej w 1848 r.
Ź r ó d ł a : MACB, F 20—4893 (wywódz 1820 r.); RGIA, F 1343—20—3306. L i t e r a t u r a : Boniecki,T. 5,
s. 18 (genealogia); LPŻ, T. 1, s. 519: Dragas; Uruski, T. 3, s. 250.

DROGINT
T a r y f a

16 67

r o k u

Drogint Daniel z Ugian dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Nazwisko rodziny jest nieznane autorom słownika nazwisk litewskich [LPŻ]. Raczej nie
jest to błędny odczyt z taryfy, ale nie można wykluczyć błędu pisarza tej taryfy. W każ
dym razie nazwisko jest nieznane w polskich herbarzach. Niemniej jednak dość praw
dopodobne jest przypuszczenie, że chodzi o pochodzenie litewskie i dwuczłonowe tego
nazwiska. O ile człon drugi tego nazwiska nie budzi wątpliwości (gint) i jest często spo
tykany, to jego człon pierwszy (dra—) jest niejasny. Niemniej jednak jest spotykany w an
troponimii litewskiej, np. Dromont (Dramantas). Podobne nazwisko zanotował Z. Zinkevicius: Dranginas (dran+gin), znane w antroponimii litewskiej i związane z litewskim
drangti, czyli „poszerzać”, „drzeć”, „szarpać” itp.
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. ejragolskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 528: Dromantas; Zinkevicius, s. 84.

DROGOSZEWSKI
T a r y f a

16 67

r o k u

Drogosyewski Aleksander yS yom el i Sorocysyek dym 1 szlachecki w pow. wiesywiańskimpo Krysytofowej
Haras[am\owicyowej spadkowych dóbrpo Jakubie Harasamowicyu ma!gońce one[go\ należących. TenJepłacił
ya Stanisława Rogalskiego у Syomel 1 dympoddański w pow. mesyaiańskim
Nazwisko rodziny wskazuje na pochodzenie polskie ze wsi Drogoszewa: albo spod
Łomży (na południowy zachód odeń), co bardziej prawdopodobne, albo spod Wy
szkowa (nad Bugiem). W herbarzu Uruskiego notowano Drogoszewskich herbu Korab
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w ziemi łomżyńskiej. Z drugiej strony jest nazwisko litewskie Dragaśius, które zdaniem
Z. Zinkeviciusa pochodzi od formy Dragas (zob.: Drogieyko). W tym przypadku była
by to forma spolonizowana, utworzona przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki
—ski do tematu Dragas.
Na Żmudzi notowano tylko jedną rodzinę w taryfie 1667 r., bez poddanych. Była
to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Uruski, T. 3, s. 251; Zinkevicius, s. 594: Dragas.

DROWDWIŁ (DRAWDWIL, DRAWDWIŁOWICZ, DROWDWILLO)
H. LUBICZ
T a r y f a

16 67
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Drawdwiłł Stanisław na miejscu małżonki swej Zofii Drawdwi/owej z Stylów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Drawdwilowa Ławrynowa. Daniłowicz Kazimierz na miejscu Hanny Miseykówny Ławrynowej Drawdwi/owej
tescyy swojej i na miejscu Chryzostoma Tyszkiewicza, takje Stanisława Kundrackiego z Gojżęwa dym ogrod
niczy 1 wpow. wilkiskim
Drawdwiłowicp Krzysztof z Nacewicyów dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Drawdwiłowicz Goyżęwski Jan na miejscu rodzica swego Lewoynia Drawdwiłoniczą Goyżpwskiego z \ŻĄ°fo
ków dym 1 szlachecki wpow. rońeńskim
Drawdzjłowicz Hrehoiy. Laudański Jan Gabtyałowicz na miejscu Gabriela Laudańskiego rodzica swego
i Hrehore[go] Drawdyjlonicza ZKretkompia dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Drowdwił Krzysztof z Kondratowicz 4Ут szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Drowdwiło Mikołaj na miejscu rodzica swego Fiäpa Drowdwiła z Drowdwiłów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Drowdwiło Stefan, na którego miejscu zpstał spisany Jerzy Skołubski z Drowdwiłów dym szlachecki 1 wpow.
wilkiskim
Drowdwiło Symon, na którego miejscu zpstał spisany Adam Dobkienicz Z Drowdniłów dym szlachecki 1
w pow. wilkiskim
Drowdwiłowa Janowa Połomja Aleksandrów[n]a Goyżpwska na miejscu Jana Drowdwiła małżonka swe\go]
ZKupejkowi[c\zfym 1 szlachecki w pow. nielońskim
DrowduiłowiczAndrzęj z Kretkompiów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
DrowdwiłowiczMikołaj na miejscu Pawła Drowdwiły z Drowdwiłow dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Drowdwiłowżcz Stanisław Janonicz Maciejenicz na miejscu Jana Drowdniłoniczą z Ęjkszpw dym szlachecki
1 w pow. wilkiskim
Drowdniłowicz Wojciech Maciejenicz na miejscu Macieja Walentynowicza Drowdwiłowicza rodzica swe\go]
ZDrowdwiłowicz dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Drowdniłowicz Wołsewicz Andrzej na miejscu Jana Drowdniłoniczą Wołsowiczp rodzica z Poszyła dym 1
szlachecki w pow. ejragolskim
Drowdwiłowiczpwa Janowa Agata Mongirdówna, na miejscu której zpstał spisany Samuel Romanowski z Gołkojn dym 1 szlachecki w pow. nielońskim
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Drawdwił Aleksander pRatstejkowicpwpow. wielońskim dym szlachecki 1
Drawdwił KapimierppEjkspów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Drodwił Jan pEjkspów wpow. wilkiskim na miejscu Mikołaja Bartospenicpa dym splachecki 1
Drowdwił Eliasp pjerpym Rwtdomańskim p Godwojsp Witkun w pow. ejragolskim dym spłachetki 1
Drowdwił pMongałów Gabriel pMiłaspewicppMongajlów wpow. wilkiskim dym spłachetki 1
Drowdwił Jópef pjakubowicpów w pow. wilkiskim dym spłachetki 1
Drowdwił Mikołaj pDrowdwiłów wpow. wilkiskim dym spłachetki 1
Drowdwił Wawrpyniec p Spal w pow. ejragolskim na miejscu ojca dym splachecki 1
Drowdwił Wojciech p Drowdwiłów wpow. wilkiskim dym splachecki 1
DrawdilowicpAndrpej p okolicy Kretkompia w pow. nilkiskim dym splachecki 1
Drawdwi/owicpAleksanderpokoBcy Kwetkumpia w pow. nilkiskim na miejscu Jana Lawdańskiego dym spla
checki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: draud—i vil—.Pierwszy
człon może łączy się z litewskim drausti itp., czyli „zakazać”, „zabraniać”, a o drugim
pisano przy Butwiłach (zob.). Szczególnie ten drugi jest często spotykany w antroponi
mii litewskiej [LPŻ].
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1571 r. Juri Radoszyński usynowił Matieja Pawłowicza D[r]owdilowa i podarował mu „imienice” w Gojżowie nad rzeką Ringową we włości wilkiskiej [w tekście błąd: wielońskiej]. W 1575 r.
Gryg i Stanisław Pawłowicze Drowdwilowicze, pewnie bracia wspomnianego Matieja,
sprzedali Jurijowi Radoszyńskiemu zarośla majętności Teterwiny w Gojżowie i 2 sianożęci: koło rzeki Giewszy i koło „Czekakumskago dvorca” [pewnie chodzi o późniejsze
Czekiszki] przy gościńcu wielkim z Ejragoły do Wilkii. W 1583 r. wspomniany Matiej
zapisał wiano swojej żonie Gendrucie Iwaszkownie na części ziemi w polu Drowdwiłowiczach we włości wilkiskiej. W 1596 r. Juri Radoszyński, sędzia ziemski kowieński,
sprzedał swojemu bratankowi Szczasnemu Hryhorowiczowi i Szczefanowi Walentyno
wiczowi Drowdwiłowiczom 2 części majętności w Gojżowie nad rzeką Ringą.
W 1596 r. Bałtromiej Stanisławowicz Drowdwiłowicz kupił „imieniczko” Drow
dwilowicze we włości wilkiskiej. Dwa lata później Andrej i Jan Stanisławowicze Drowdwi
lowicze kupili „imieniczko” o tej nazwie. W 1599 r. Pietr Andrejewicz Drowdwiłowicz ku
pił czwartą część majętności Drowdilowicze od Jeronima Proniewicza—Drowdilowicza.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich widać, że wszystkie wymienione oso
by były związane z dobrami Drowdwilowicze we włości wilkiskiej, najpewniej gnieździe
tego rodu. Leżało ono nad rzeką Ryngową [Skwar]. Chodzi o obecną rzeczkę Ringove,
lewy dopływ Gauśe (wzmiankowanej w źródłach XVI w. jako Giewsza), który jest pra
wym dopływem Łazdony. Wszystkie znajdują się na wschód od miasteczka Czekiszki,
przy nim. Sama miejscowość Drowdwilowicze (Drowdwiły) nie zachowała się. Jeszcze
w taryfie 1690 r. spisano okolicę szlachecką Drowdwiły alias Milejki; te ostatnie leżały
na południe od Czekiszek, również przy samym miasteczku [mapa Chrzanowskiego].
Okolica Milejki jest dobrze znana w źródłach (1765: okolica Mieleyki, 1789: Miłejkie).
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W końcu XIX w. mieszkali tu: Witkiewiczowie (113 dziesięcin ziemi), Pacewiczowie (10)
i Twirbutowie (30) [SG]. Obecnie nie istnieje.
Dane ze wspomnianych aktów pozwalają ustalić fragment genealogii rodziny Drowdwilowiczów: Paweł i Hryhory (a może i Walenty) byli braćmi: pierwszy miał trzech
synów: Macieja, Gryga i Stanisława; drugi miał Szczasnego, a trzeci — Szczefana.
W taryfie 1667 r. odnotowano 16 rodzin, a więc niemało. Gros z nich mieszka
ło w pow wilkiskiem (10), a pozostałe w ejragolskim (3), wielońskim (2) i pojedynczo
w rosieńskim. Była to szlachta drobna: z jednym wyjątkiem (1 poddany) nie mieli oni
w ogóle poddanych. Nie należeli do szlachty utytułowanej.
Tu trzeba dodać dwie sprawy. Po pierwsze, niektórzy Drowdwiłowicze używali po
dwójnego nazwiska: Drawdwiłowicz Goyżewski (od dóbr Gojżew, z którymi byli zwią
zani od XVI w.) i Wołsewicz (lub Wolsowicz), o nieznanej genezie. Po drugie, moż
na ustalić następujący ciąg genealogii Drawdwiłowiczów z Drawdwiłowicz: 1. Walenty.
2. Maciej. 3. Wojciech.
W 1673 r. testament spisał Krzysztof Andrzejewicz Drowdwiłł, zwany też Drowdwiłowiczem. Chciał być pochowany „w mogiłach” przez swojąmałżonkę Katarzynę Krzysztofównę Nacewiczównę. Jego żona zapisała mu „imienicze” w polu Nacewiczach w Poszylu w pow ejragolskim, „spadłe” jej po rodzicu Krzysztofie Piotrowiczu Nacewiczu
Towtwile. Te dobra zapisał swojej siostrze Krystynie Jakubównie Pacewiczównie, którą
darzył wyraźną estymą. Najpewniej nie miał dzieci [VUB]. Notowano go w taryfie 1667 r.
W taryfie z 1690 r. spisano 11 rodzin Drowdwiłów i Drowdwilowiczów, z których
większość mieszkała w pow. wilkiskim (8). Pozostali mieszkali w sąsiednich powiatach:
wielońskim i ejragolskim. Żaden z nich nie miał poddanych.
W taryfie tej zwraca uwagę nietypowy zapis z przydawką pochodzeniową: Gabriel
z Mongalów Drowdwił.
Na Żmudzi były rodziny Drowdwiłłów herbu Leliwa i Lubicz, które wylegitymo
wały się ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej w latach 1799 i 1860. Więcej
wiadomo o rodzinie herbu Lubicz, której przodkiem byl Jakub Michałowicz Drowdwiłlo (pokolenie I i II). W 1576 r. był właścicielem Drowdwił łowicz [raczej: Drowdwił owicz]. Jego syn Paweł (III) posiadał te dobra w 1602 r. i miał syna Mikołaja (IV), noto
wanego w 1670. Synem Mikołaja był Jan (V; wzmianka z 1702 r.), a wnukiem Marcin
(VI; wzmianka z 1743), który spłodził sporo, bo sześciu synów (VII): Tadeusza, Jana,
Kazimierza, Wincentego, Onufrego i Jakuba. Ci ostatni, wraz z synami, wylegitymowali
się ze szlachectwa w 1799 r. [Boniecki]. Dane te można uzupełnić о VIII pokolenie, któ
re reprezentowali: dwaj synowie Tadeusza: Stanisław i Antoni, dwaj synowie Jana: Onu
fry i Ignacy oraz synowie Kazimierza (Adam) i Wincentego (Ludwik) [MACB].
Ten wywód najpewniej nie zawiera wszystkich pokoleń tej linii rodziny, np. zwra
ca uwagę duża przerwa między Pawłem i Mikołajem (1602—1670), prawdopodobnie
opuszczono tu jedno pokolenie. Zaś wzmiankowany w 1670 r. Mikołaj jest zapewne
tożsamy z Mikołajem z taryfy 1690 r., który był także właścicielem Drowdwiłów
Ź r ó d ł a : MACB, F 20—4009 (wywód 2 1799 r.); ODVCA, vyp. 1, s. 15—224 i 227, 93—98; vyp. 4, k. 61—
43, 173—2; vyp. 5, k. 14—99, 274—333; SG, T. 15, cz. 2, s. 334; Milejki; Skwar, s. 102: Drovdvilovici; VUB,
F 7—ŻP 25, к. 237—243. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5, s. 32 (genealogia); Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 522:
Draudvila, T. 2, s. 1210—1211: Vilbutas; Upin ir егещ vardynas, s. 136: Ringove; Uruski, T. 3, s. 259—260.
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DROWDWIŁOWTCZ ZOB. DROWDWIŁO
DROZDOW SKI
H. JASTRZĘBIEC, JELITA, JEZIERZA
T a r y f a

16 67

r o k u

Drozdowska. Sty/peyko Jerzy Janowiczna miejscu Jana Sty/pyki [GB: pewnie ojca] zSutkajciów, takjęipo
ciotce spadkiem sobie służący Zofii Janówny Sutkiewicyówny DrozdowskiejpoĄd] ański dym 1 wpow. telszęwskim
Droydowski Jan na miejscu Adama Drozdowskiego z Petrelów dym 1 szlachecki wpow. M.Dyrwian
Drozdowski Stanislaw na miejscu Jerzę\gp\ Hrehorowicza i Jadwigi Abramowej Tomaszęwiczpwej Bortkiewiczpwej z Powiłajńów dym 1 szlachecki w pow. M. Dymian
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Drozdowski Jan z Petrelów w pow. M. Dyrwian zpnyknplami dym poddański 1
Drozdowski Stanislaw, Jan Pitrtyn, Jerzy Hrehorewicy i Jadwiga Bortkiewiccpwa, na miejscu których został
spisany Madej Kontowt z Powiłajńów wpow. wieszyniańskim dym szlachecki 1
Rodzina jest polskiego pochodzenia. Najpewniej pochodzili z Drozdowa: w pow. łę
czyckim, w województwie płockim lub z ziemi wiskiej [Uruski, Trimoniene]. Należy
pamiętać, że teoretycznie w grę wchodzą jeszcze dwie możliwości: spolonizowana [lub
„zeslawizowana”] forma litewskiego nazwiska Strazdas [strazdas po litewsku znaczy
właśnie drozd] z dodaniem polskiej, szlacheckiej końcówki —ski lub może być pocho
dzenia ruskiego (białoruskiego) [LPŻ],
Na Żmudzi zapewne pierwszym był Jan Drozdowski, miernik „powiatu grusczewskiego” [tj. gruściewskiego, później w pow. telszewskim] w 1569 r. W źródłach noto
wano, a właściwie XIX-wieczni wydawcy odczytali tekst źródeł XYI-wiecznych, Jana
„Zdrozdowskiego”, co niektórzy przyjęli dosłownie i nazwali tę osobę „miejscowym Li
twinem” [w tym czasie miejscowym mógł być tylko Żmudzin, a nie Litwin], Najpewniej
jednak chodzi o Drozdowskiego, którego brzmienie nazwiska w połowie XVI w. upo
ważnia do nazwania go Polakiem.
Pewniejsze informacje są w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1580 r. Jan
[Stanisławowicz] Drozdowski z żoną Hanną [Stanisławowną] Szylstowską [Szystowską]
wziął w zastaw „dworec” Rubeżajtie we włości wieszwiańskiej. Tenże w 1586 r. byl słu
gą rękodajnym Semena Wojny, marszałka hospodarskiego i ciwuna użwenckiego, zarzą
dzał dzierżawami „połongowską i pomorską”, pobierał podatki, z których się nie roz
liczył i... zbiegł od swego pana. W 1595 r. był służebnikiem Jana Karola Chodkiewicza,
w tym czasie rotmistrzem jazdy, i zastawił „dworec” Bugienie nad rzeką Kierszną we
włości telszewskiej. Znów w 1600 r. zastawił włókę ziemi w majętności Kołniany we
włości wieszwiańskiej i 2,5 włóki w siole Windejki (?).
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. notowały Jana Drozdowskiego w latach
1580—1600, głównie jako urzędnika służącego w większej własności ziemskiej, mające
go też niewielkie dobra własne. Może być tożsamy z miernikiem z 1569 r.
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W taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. Małych Dyrwian, nie licząc wzmianki
0 ciotce. Żadna rodzina nie miała poddanych. W kolejnej taryfie z 1690 r. zanotowano
też tylko 2 rodziny, mieszkające w pow. Małych Dyrwian i w sąsiednim wieszwiańskim.
Jedna miała poddanego, druga nie miała żadnego. Nie była to szlachta utytułowana.
W XIX w. wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny herbu Jastrzębiec, Jelita i Jezierza w późniejszej guberni kowieńskiej.
Z 1807 r. pochodzi wywód Drozdowskich herbu Jastrzębiec. Przodkiem rodziny
został uznany Jan Drozdowski (pokolenie I), mający syna Zachariasza (II), który spisał
testament w 1669 r. na Żmudzi. Spłodził on syna Jana (III), ojca trzech synów (IV): Ma
teusza,Jana ijózefa. Z nich Mateusz miał trzech synów (V): Jakuba, Jerzego i Mateusza;
Jan cieszył się czterema synami (V): Michałem, Tadeuszem, Jakubem i Janem; Józef był
chyba rekordzistą, bo zostawił po sobie ośmiu synów (V): Józefa, Marcina, Antoniego,
Franciszka, Stanisława, Macieja, Tomasza i Jerzego. Pokolenie VI było niemniej liczne:
Jan, Stanislaw, Kazimierz, Marcin i Antoni Jakubowicze; Mikołaj i Dominik Jerzewicze;
Nikodem i Piotr Mateuszewicze; Szymon i Rajmund Michałowicze; Wincenty i Am
broży Marcinowicze; Nikodem Franciszkowicz i Aleksander Stanisławowicz. W poko
leniu VII zostali zanotowani: Bonifacy i Józef Mikołajewicze; Ignacy Nikodemowicz;
Jan, Antoni i Rafał Szymonowicze oraz Feliks i Onufry Aleksandrowicze. Z kolei po
kolenie VIII składało się z: Piotra, Jana, Józefa i Hieronima Janowiczów oraz Antonie
go i Franciszka Antoniewiczów. Z nich potomstwo miał Antoni, ojciec Eleusza [pewnie
Eliasza] Franciszka ijózefa Agatona. Wspomniany Franciszek, syn Antoniego (VIII) był
regentem sądu grodzkiego szawelskiego w 1833 r. [RGIA, F 1343—20—3327].
Podobny wywód Drozdowskich herbu Jastrzębiec z 1807 r. jest w Archiwum Wi
leńskim, który zostanie bliżej omówiony. Najstarszy dokument dotyczy wejścia w po
siadanie dóbr rodowych Mierniki Ginie Powiszecie przez Jana Drozdowskiego, syna
Zacharego, w 1689 r. W 1712 r. jego synowie: Mateusz i Józef przejęli te dobra. Dobra
te były w ręku potomstwa do lat 1792—1793, kiedy Jan i Marcin, synowie Jakuba, oraz
Józef, syn Józefa, sprzedali swoje części tych dóbr. W testamencie z 1797 r. Mateusz,
syn Mateusza, zapisał kapitały, które posiadał z tytułu sprzedaży dóbr, na rzecz brata
Jerzego. Wspomniane Mierniki Ginie Powiszecie dzisiaj nie istnieją, ale jeszcze w końcu
XIX w. notowano okolicę szlachecką Mierniki w odległości 4. wiorst od Tyrkszli w pow
telszewskim [SG] i zamieszkałą przez Witkiewiczów, Wołodkiewiczów, Daniiowiczów
1 Montwidów. W pobliżu, na północ od tego miasteczka płynie rzeka Wiszeta, dopływ
Wenty, które nazwa łączy się z podaną wyżej miejscowością Powiszecie.
Genealogia tej rodziny wyglądała następująco. Protoplasta rodziny Zachary (po
kolenie I) miał syna Jana (TI), który ojcował dwóm synom (III): Mateuszowi i Józefo
wi. Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Mate
usz jako ojciec trzech synów (IV): Jakuba, Jerzego, bezpotomnego i Mateusza. Pierwszy
z nich zostawił po sobie dwóch synów (V): Jana i Marcina. Z nich Jan wydal na świat
trzech synów (VI): Stanisława (ur. 1821), Jana Aleksandra (ur. 1818) i Antoniego Bazy
lego (ur. 1847). Żaden nie miał potomstwa. Z kolei jego brat Marcin (V) zostawił po so
bie pięciu synów (VI): Franciszka (ur. 1817), Kazimierza (ur. 1820), bezpotomnego, Jana
(ur. 1827) oraz bezpotomnych: Ignacego (ur. 1834) i Marcina Józefa (ur. 1841). Z nich
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Franciszek spłodził dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1850) i Aleksandra (ur. 1857). Jego
brat Jan (VI) doczekał się trzech synów (VII): Antoniego (ur. 1865), Jana (ur. 1867)
i Franciszka (ur. 1872).
Z kolei Mateusz, brat Jakuba (IV), miał syna Nikodema (ur. 1769; V), ojca trzech
synów (VI): Feliksa Piotra (ur. 1805), Benedykta Konstantego (ur. 1822) i Jana Rafała
(ur. 1825). Potomstwo miał tylko pierwszy z nich, ojciec Jana (ur. 1838).
Drugą, młodszą linię prowadził Józef (III). Ojcował on trzem synom (IV): Józefo
wi, Franciszkowi i Stanisławowi. Z nich Józef powołał do życia Piotra Pawła (ur. 1759;
V), który miał dwóch synów (VI): Józefa Patrycego (ur. 1790) i Jana (ur. 1792). Z nich
Józef Patrycy miał dwóch synów (VII): Rajmunda (ur. 1815) i Waleriana (ur. 1823). Jego
brat Jan zostawił po sobie trzech synów (VII): Wincentego Benedykta (ur. 1817), Ka
zimierza (ur. 1819) i Jerzego (ur. 1825). Z nich pierwszy spłodził dwóch synów (VIII):
Konstantego Kazimierza (ur. 1847) i Wincentego (ur. 1850) z dwoma synami (IX):
Kazimierzem (ur. 1881) i Wincentym (ur. 1885). Jego brat Kazimierz miał dwóch sy
nów (VIII): Jana (ur. 1848) i Augustyna (ur. 1850). Trzeci z braci, Jerzy, zostawił po so
bie syna Zachariasza (ur. 1865).
Z kolei bracia Józefa: Franciszek i Stanisław (IV). Pierwszy z nich ojcował Niko
demowi (V), który mógł się pochwalić czterema synami (VI): Janem (ur. 1815), Piotrem
Pawiem (ur. 1821), bezpotomnym, Antonim Piotrem (ur. 1823) i Kazimierzem Fran
ciszkiem (ur. 1827). Z nich Jan doczekał się synajerzego (ur. 1862; VII), bezpotomnego.
Jego brat Antoni Piotr miał także tylko jednego syna — Józefa Jerzego (ur. 1853; VII),
bezpotomnego. Ostatni z braci, Kazimierz Franciszek, miał syna Piotra (ur. 1864), także
bezpotomnego. Tak więc ta gałąź rodziny wygasła.
Wspomniany Stanisław z pokolenia IV zostawił po sobie syna Aleksandra (V), ojca
trzech synów (VI): Feliksa, Kazimierza Serafina (ur. 1802) i Ewarysta Jana (ur. 1807).
Szczególnie płodny okazał się wspomniany Feliks jako ojciec sześciu synów (VII): Agatona Antoniego (ur. 1826; data jest wątpliwa, zob. następne daty urodzin jego braci,
może chodzi o rok 1816?), Mikołaja (ur. 1820) i Aleksandra Agatona (ur. 1823), bezpo
tomnych oraz Wincentego (ur. 1826), Ignacego Jerzego (ur. 1828) i Tadeusza (ur. 1837),
także bezpotomnego. Z nich Agaton Antoni doczekał się trzech synów (VIII): Anto
niego (ur. 1857), Józefa (ur. 1859) i Jana (ur. 1866). Zaś jego brat Wincenty zostawił po
sobie czterech synów (VIII): Franciszka (ur. 1857), Antoniego Wincentego (ur. 1865),
Wincentego (ur. 1868) i Feliksa (ur. 1870), przy którym była adnotacja o utracie dworiaństwa. Ostatni z braci, czyli Ignacy Jerzy, wydał na świat dwóch synów (VIII): Alek
sandra Antoniego (ur. 1861) i Wincentego Pawła (ur. 1862).
Teraz pora na obu braci Feliksa: Kazimierza Serafina i Ewarysta Jana (VI). Obaj
mieli po jednym synu (VII): pierwszy spłodził Feliksa Fabiana (ur. 1825), a drugi — Bo
nifacego Kazimierza (ur. 1832), bezpotomnego. Linię prowadził więc Feliks Fabian, oj
ciec trzech synów (VIII): Adolfa (ur. 1860), Feliksa (ur. 1869) i Alberta (ur. 1871) [LVIA,
F 391-8-2566].
Pełniejszy jest następny wywód tej rodziny z tegoż roku [RGIA, F 1343—20—3335].
Różnice zaczęły się od pokolenia VII. Najpierw prawnukowie Mateusza (IV): Stani
sław, Jan Aleksander i Antoni Wasyl (?), synowie Jana; Franciszek, Kazimierz, Jan, lgnąDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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су i Marcin Józef, synowie Marcina; Józef, Adam Wincenty i Jakub Franciszek, synowie
Dominika; Ignacy, Feliks Piotr z synem Janem, Benedykt Konstanty, Jan Rafał i Ambro
ży, synowie Nikodema.
Z kolei potomkowie Józefa (IV), ojca ośmiu synów. Z nich pominięto potomstwo
Józefa (V): syn Piotr Paweł (VI), dwaj wnukowie: Józef [drugiego imienia nie odczy
tano] i Jan (VII) oraz prawnukowie: Rajmund i Walerian (VIII) Józefowicze oraz Win
centy Benedykt z dwoma synami (IX): Konstantynem Kazimierzem i Wincentym, Ka
zimierz z dwoma synami: Janem i Augustynem ijerzyjanowicze.
Można też uzupełnić linię Jana (IV), który miał wnuka Szymona (VI), prawnuka
Jana (VII), praprawnuka Jana (VIII), który był ojcem czterech synów (IX): Antoniego,
Norberta, Józefa i Tadeusza.
Zachował się inny wywód Drozdowskich herbu Jelita z 1819 r. Za przodka rodziny
uznano Jana Drozdowskiego (pokolenie I), który testamentem z 1701 r. zapisał Kiriszki (?) na Żmudzi swoim synom. Później wymieniono tylko syna Kazimierza (II), ojca
trzech synów (III): Benedykta, Romana i Joachima. Każdy z nich miał potomstwo (IV):
pierwszy spłodził Hieronima i Ignacego; Roman — sześciu synów: Kazimierza, Józefa,
Kazimierza II, Antoniego, Ignacego i Wincentego; Joachim — Bazylego. W następnym,
V pokoleniu zanotowano: Michała Antoniego, syna Hieronima; sześciu synów Kazimie
rza (I): Ferdynanda Adama, Wincentego, Kajetana Jana z synem Janem, Aleksandra Fe
liksa z synem Fabianem Aleksandrem, Józefa Michała i Feliksa; czterech synów Józefa:
Józefa Juliana, Jana, Jakuba Michała i Kajetana Feliksa z synem Rafałem; dwóch synów
Kazimierza II: Kajetana Hilarego i Feliksa Justyna oraz dwóch synów Bazyla: Piotra
i Franciszka. W 1856 r. dołączono do tej rodziny potomstwo synów Antoniego Romanowicza (IV): Stanisława, Adama i Antoniego. Z kolei w 1884 r. pozbawiono praw szla
checkich Józefa Juliana (V) za „zatajenie kradzieży”. Wreszcie w 1894 r. dołączono jesz
cze dwóch synów Kajetana Feliksa (V): Władysława i Leona [RGIA, F 1343—20—3336].
Należy dodać, że w obu taryfach XVII-wiecznych nie notowano wspomnianych Kiriszek. Niemniej jednak w 1690 r. notowano Kiryszki w pow. rosieńskim w posiadaniu
Jerzego Niekrasza [Taryfa 1690 r., s. 194]. W 1690 r. notowano Jana Drozdowskiego
w Petrelach w pow. Małych Dyrwian.
Kolejny wywód Drozdowskich herbu Jezierza pochodzi z 1835 r. Ich przodek Jan
na mocy przywileju króla polskiego Zygmunta III z 1600 r. otrzymał dobra na Żmudzi:
Kołniany, Wodełki i obręb Slużkowski (pokolenie I). Z nich można zlokalizować tylko
Kołniany, i to z zastrzeżeniem, że nie wiadomo o jaką miejscowość chodzi. Najpewniej
chodzi o Kołniany w pow. korszewskim, na północ od Kołtynian, bo w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. notowano jeszcze dwie inne miejscowości o tej nazwie: sioło
we włości telszewskiej i dobra we włości pojurskiej [Slovar],
Wracając do „rodonaczalnika” Jana, który miał syna Jana (II) i trzech wnuków (III):
Eliasza, Teodora i Antoniego. Z nich Teodor spłodził syna Jana i córkę Krystynę [wy
jątkowa informacja o córce] (IV). Ów Jan spłodził Józefa (V), a ten z kolei — sied
miu synów (VI): Jana, Dominika, Franciszka, Felicjana, Antoniego, Dionizego i Hila
rego. W 1858 r. do rodziny dołączono linię Antoniego (III), który spłodził dwóch
synów (IV): Stanisława i Stefana. Z nich Stanislaw miał syna Stanisława (V) i dwóch
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wnuków (VI): Ignacego i Jana Jerzego. Z wymienionych Ignacy miał jeszcze dwóch sy
nów (VII): Leopold i Ignacy Michał. Z kolei Stefan (IV) spłodził Jana (V), a ten Micha
ła (VI). Rodzina ta wywiodła swoje pochodzenie w guberni mińskiej, musiała się tam
przenieść ze Żmudzi [RGIA, F 1343—20—3338].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 332; LVIA, F 391-8-2566, к 2 (skany: 00004); ODVCA, vyp. 1, s. 200-104,
207-204 (brak w indeksie); vyp. 4, k. 13-102; vyp. 5, k. 260-231; RGIA, F 1343-20-3327,3335,3336, 3338;
SG, T. 15, c 2 . 2, s. 327: Mierniki; Slovar, s. 141: Kol'njany. L i t e r a t u г а : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 377;
Drozd, s. 66; Gloger, s. 289: Mienniki (błędnie); LPŻ, T. 1, s. 523: Drazdauskas; Trimoniene, Sretimśalią,
s. 502; Uruski, T. 3, s. 262.
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DRUKTEN (DRUKTENIS, DRUKTEY[N], DRUKTON, DRUKTYN)
H. SUSZYŃSKI
P opis 1 6 2 1 roku

Dmkten Adam p ucpesĄpSkwm\ popetyhorsku koń 1 wpon>. pojurskim
Drukten Jerpy pa °jca [Macieja] napocijezdku] koń 1 w pow. pojurskim
Drukten Krpysgłof у //qyfstaikami] po kopacku koń 1 wpow. retowskim
Dmkten Sebestyjan pucpesĄmkmń] po kopacku koń 1 wpow. pojurski
Druktyn Jan p dóbr snyeh po hopacku koń 1 wpow. pojurskim
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Drukten Dawid, na miejscu którego postał spisany Daniel Woydyl p Wojdatów dym 1 splachecki w pow. po
jurskim
Drukten Hrehory p Poskarbinia dym 1 splachecki wpow. pojurskim, a drugipoddański do syna swego Jerpego
Druktena odespły
Drukten Jan Matyspowicp ojepym, na miejscu którego postał spisany Piotr Andruspkiewicp p Piekojć dym 1
splachecki w pow. pojurskim
Drukten Jan, na którego miejscu postał spisany Jópef Butgin p Pienowa wpow. pojurskim dym 1poddański
Drukten Jan na miejscu rodpica swe\go\ Jerpego Druktenia pPo/akiściapoddański dym 1 w pow. pojurskim
Drukten Jan na miejscu Stanisława Druktenia ojca swego p Drukteniów i na miejscu Waktego Gierducia dym
1 splachecki w pow. pojurskim
Drukten Jerpy na miej[scu] Hrehorego Druktenia p Paskubinów dym 1 splachecki w pow. pojurskim
Drukten Jópef na miejscu rodpica swego Adama Druktenia p Lebów Paragawdis dym 1poddański w pow.
pojurskim
Dmkten Matiasp na którego miejscu postał spisany Matiasp Knistowt p Senkajaów dym 1 splachecki wpow.
retowskim
Drukten Stanisław Janowicp na miejscu Jana Stanisławowicpa Druktenia rodpica swego £ Ławkowa dym 1
splachecki w pow. spawdowskim
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Drukten Stanisław na miejscu Augustyna Druktenia у Dyiawgian dym 1poddański wpow.pojurskim
Drukten Stanislaw yPołakiścia poddański dym 1 w pow. pojurskim
Drukten [w tekście: Druten] Kryysytof yA[n]drejajć dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim
Drukten Jan i Danid, na miejscu których yostał spisany Andryej Domont Bancyar yKilpian dym 1 syjachecki w pow. pojurskim
T aryf a 16 9 0 roku

Drukten Daniel у Poragawdyia w pow. pojurskim na miejscu ojca dympoddański 1
Drukten Jan у D[z]awgian wpow. pojurskim i ypryy kupli dym sylachecki 1
Drukten Kayimiery yAndryejajciów wpow. korsyewskim dym sylachecki 1
Drukten Stanislaw Janowicy у Ławkowa w pow. syawdowskim dym sylachecki 1
Druktenis Jan у Kilpinów w pow. korsyewskim i ypryy kupli dympoddański 1
Druktey Jeryy na miejscu Jakuba Laudgina [z Kopstel w pow. retowskim?] [dym] sylachecki 1
Drukteyn Jan у Woykia i Du/ka/awkia w pow. pojurskim dym poddański 1
Drukton Stanislaw у Dyiawgian w pow. pojurskim dympoddański 1
Druktyn Stanislaw у Po/okiścia w pow. pojurskim dympoddański 1
Nazwisko rodziny łączy się z litewskim [właściwie żmudzkim] dniktas, czyli „gruby”,
„tęgi”, „mocny” itp. [LPŻ],
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1585 r. Jan Pietrowicz Mikołajewicz Motowicz i Pietr Stanisławowicz Drutenewicz zapłacili główszczyznę za zabicie Motowicza, zabezpieczoną na ich majętności Sewrokompy nad rzeką
Jurą we włości pojurskiej.
W 1586 r. Juri Matiejewicz Drukten z żonąJagnieszkąMartynowną otrzymał od teścia
Martina Matiejewicza Słaboszewicza majętność Sewrkompis we włości pojurskiej. Chyba
tenże w 1594 r. zastawił grunty w Drabuksztach we włości powondeńskiej. W 1595 r. Juri
Matysowicz Drukten i Mikołaj Stanisławowicz Mickiewicz sprzedali ziemię Montrymiszki Dziawgiany [we włości pojurskiej], W 1599 r. wspomniany Juri zapisał żonie Kristinie
Bałtromiejewnie Giniatowicz za jej wiano w wysokości 200 kop groszy (zabezpieczone na
połowie majętności Sewrkompy) następujące dobra: uroczysko w Gerniajtiach i trzeciznę
majętności Posore w Druktenojtiach [we włości pojurskiej]. Z kolei w 1599 r. Jan Jurewicz
Drukten z żoną Dorotą JurewnąTomaszowną sprzedał Juremu Matejewiczowi Drukteniowi, pewnie ojcu, trzeciznę majętności Dżiuwgiany [tj. Dziawgiany].
W 1598 r. Mikołaj Bałtromiejewicz oraz Matiej i Sebestian Janowicze Druktenie
otrzymali od Wojniata grunt Serejkiszki nad rzekami Ilgatą i Jurą we włości pojurskiej.
W roku następnym wspomniany Sebestian otrzymał od żony Gendruty Matiejewny
część dwóch majętności: Sudmantyszki (Pojury Sudmonłowki), ograniczone rzeka
mi Jurą i Sawsłową oraz Tarwajniszki (Tarwojniszki) we włości korszewskiej. Wkrótce
sprzedał połowę Sudmanławek [pewnie tożsamych z Sudmantyszkami] i czwartą część
majętności Tarwojniszki. Z kolei Mikołaj w 1599 r. kupił trzeciznę majętności Wojki
w Dargiszkach we włości pojurskiej.
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W 1592 r. Martin Drukten otrzymał od żony Gendrutyjakubowny Senkiewicz po
łowę majętności w Kikanach we włości retowskiej, w zamian za darowaną jej połowę
majętności Dziawgienach we włości pojurskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano ich dopiero od 1585 r.
głównie we włości pojurskiej. Dane o trzech dalszych włościach (retowska, powondeńska i korszewska) są nieliczne i najczęściej dotyczą posagów, otrzymanych od żon. We
włości pojurskiej notowano Druktenie (Drutenojtie) w polu Dziawgiany [Slovar], Ta
ostatnia miejscowość istnieje do dzisiaj (lit. Dżiaugenai) na zachód od Szyłeli, w rejonie
ujścia rzeki Lokisty do Jury. W tym rejonie było osadnictwo Drukteniów już w XVI w.,
m.in. miejscowość Sewrkompy (itp.) [Slovar], Właśnie na obszarze z trzech stron oto
czonych rzekami należy szukać gniazda tego rodu. Są wprawdzie i inne Druktenie [na
południowy zachód od Ławkowa, koło okolicy Siawciły [Trzywiorstówka], ale są one
chyba późniejszego pochodzenia.
Stosunkowo dużo wzmiankowano o Drukteniach w popisie wojskowym 1621 r.
Zanotowano wówczas 5 rodzin, z których prawie wszystkie mieszkały w pow. pojurskim (jedna w sąsiednim retowskim). Z nich wzmiankowany w pow. pojurskim Seba
stian jest pewnie tożsamy z Sebestianemjanowiczem z 1598 r., a wzmiankowany w tym
czasie jego brat Matiej to pewnie Maciej, notowany jeszcze w 1621 r., ale zastąpiony
przez syna Jerzego. Nie należeli do najbiedniejszych, bo razem wystawili 5 koni, w tym
3 razem z „uczestnikami”.
Jednym z nich był Adam w pow. pojurskim, który wystawił jednego konia, ale
z „uczestnikami”, był więc stosunkowo biedny. Skądinąd dowiadujemy się, że zrobił on
względnie dużą karierę ekonomiczną dzięki udanemu małżeństwu z Jadwigą Burbianką [po litewsku Burbaite], córką zamożnej szlachty Burbów (zob.). Od teściowej Anny
Burbiny w 1617 r. otrzymał połowę dworu Poragowdzie (lit. Paragaudis) w pow. pojur
skim, na północ od miasteczka Chwejdany. W latach następnych dokonał licznych, ale
na ogół drobnych, zakupów ziemi, osiągając status średniej szlachty [Drungilas]. Warto
jednak zwrócić uwagę, że poprawa położenia ekonomicznego nie poszła w parze z ka
rierą publiczną, czyli z posiadaniem urzędów i godności.
W 1673 r. testament spisała Dorota Abramówna Rudziówna bywsza Danielowa
Siawciłowa, a teraźniejsza Krzysztofowa Drukteniowa. Swego męża Krzysztofa Janowicza Druktenia upoważniła do dysponowania swoim majątkiem. Miała też pasierba Ka
zimierza Krzysztofowicza Druktenia, który miał córkę Helenę i która otrzymała drobny
zapis w naturze [VUB].
Z 1674 r. pochodzi regestr długów nieboszczyka Krzysztofa Drutenia, który prze
jęli jego dwaj synowie: Jan i Kazimierz [VUB, F 7—ŻP 26]. Wspomniany Krzysztof nie
był notowany w taryfie 1667 r., ale pewnie jest tożsamy z Krzysztofem Janowiczem
Drukteniem z testamentu jego żony z 1673 r.
W taryfie 1667 r. spisano 14 rodzin, mieszkających głównie i tradycyjnie w pow. po
jurskim (11) oraz pojedynczo w retowskim, szawdowskim i korszewskim, a więc w po
bliskich powiatach. Zdecydowana większość z nich nie miała poddanych (9), a pozostali
mieli po jednym. W Lawkowie notowano 3 pokolenia Drukteniów: 1. Stanisław. 2. Jan.
3. Stanisław.
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W taryfie 1690 r. spisano 9 rodzin, z których większość mieszkała w pow. pojurskim (5), a pozostali byli w pow. korszewskim (2) oraz pojedynczo w retowskim i szawdowskim. Była to szlachta uboga, choć większość z nich (5) miała po jednym podda
nym, pozostali (4) nie mieli żadnego. Nie była to szlachta utytułowana. Wyjątkiem jest
drobny urząd komornika żmudzkiego z 1790 r. dla Piotra Druktenia [MACB, F 207].
Można ustalić 5 pokoleń Drukteniów, posiadaczy dóbr Porogowdzie w pow. pojurskim. Prekursorem był Matiej (pokolenie (I), ojciec trzech synów (II): Malchera, Sta
nisława i Jurija, działających w latach 1617—1624. Wspomniany Juri (Jerzy) spłodził
dwóch synów (III): Adama i Łazarza Jana, chyba bezpotomnego. Ów Adam był noto
wany w popisie wojskowym 1621 r. Ożenił się z Jadwigą Matysowną Burbianką i wy
dał na ten padół łez dwóch synów (TY): Samuela (wzmianka z 1654 r.) i Józefa, który
po sobie zostawił syna Daniela, notowanego w latach 1686—1701 [Gudavicius]. Dane te
znajdująpotwierdzenie w źródłach: popisie 1621 r. (Adam) i obu taryfach z 1667 (Józef
w Le[m]bach Paragawdis) i 1690 r. (Daniel z Poragawdzia).
W 1799 r. wywiedli się Drukteniowie herbu Suszyński. Najstarszy dokument doty
czył wejścia w posiadanie dóbr Skobucie przez Aleksandra Druktenia, syna Wawrzyń
ca, z synami w 1700 r. Wspomniane dobra chyba leżały w pow. korszewskim, na pół
nocny wschód od Kołnian [Trzywiostówka], obecnie to Skabućiai. W 1773 r. Felicjan,
syn Kazimierza, kupił te dobra od swoich krewnych. Ten w 1791 r. zapisał dobra Bogdany Obrombniszki (?) Senkiszki Rupejki Mazylewkiszki i Bogdany Obrombniszki [po
raz drugi] synowi Jerzemu. Wspomniany Jerzy sprzedał te dobra w 1794 r. Wreszcie
w 1798 r. Felicjan sprzedał rodowe Skobucie.
Zatem wspomniana rodzina pochodzi od Wawrzyńca Druktenia (pokolenie I), któ
ry miał syna Aleksandra (II), ojca trzech synów (III): Kazimierza, Jakuba i Franciszka.
Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny, bo wspomniany Franciszek doczekał się tylko
syna Leona (IV) i wnuka Stanisława (V), bezpotomnego. Pierwszą, starszą linię zaczął
Kazimierz jako ojciec dwóch synów (IV): Felicjana i Józefa. Z nich pierwszy ojcował
trzem synom (V): Jerzemu, Janowi (ur. 1803) i Onufremu Antoniemu (ur. 1805). Wspo
mniany Jerzy zostawił po sobie syna Franciszka Antoniego (ur. 1794; VI), który ojco
wał dwóm synom (VII): Adamowi Józefowi (ur. 1829) i Franciszkowi Janowi (ur. 1846).
Brat Jerzego, Jan (V), wydał na świat dwóch synów (VI): Ludwika Felicjana
(ur. 1840) [błędna data urodzenia zważywszy na datę urodzenia jego brata i to, że jego
syn urodził się w 1850 r., może chodzi o 1820 r.?] i Józefa (ur. 1823). Obaj doczekali się
po jednym synu (VII): pierwszy miał syna Jana (ur. 1850), a drugi — Józefa (ur. 1847).
Kolejny ich brat, czyli Onufry Antoni (V), doczekał się trzech synów (VI): Juliana
Felicjana (ur. 1836), bezpotomnego, Feliksa Pawła (ur. 1840) i Jana (ur. 1845). Z nich
Feliks Paweł miał dwóch synów (VII): Feliksa (ur. 1877) i Franciszka (ur. 1880), a jego
brat Jan — jednego: Ludwika Leonarda (ur. 1875).
Z kolei brat Felicjana — Józef (IV) wydał na świat syna Wincentego Ludwika
(ur. 1803; V). Miał on syna Adama Wincentego (ur. 1832; VI), ojca dwóch synów (VII):
Adama (ur. 1861) i Stanisława (ur. 1864).
Na czele drugiej, młodsze] linii stanął Jakub (III), który ojcował pięciu synom (IV):
Andrzejowi, Piotrowi, Leonowi, Józefowi i Adamowi. Z nich Andrzej spłodził dwóch
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synów (V): Wiktoryna (ur. 1769) i Franciszka (ur. 1781). Obaj zostawili po sobie po jed
nym synu (VI): pierwszy — Stanisława (ur. 1794), a drugi — Jana (ur. 1814). Z nich Sta
nisław ojcował trzem synom (VII): Ludwikowi (ur. 1817), Feliksowi (ur. 1831) i Nor
bertowi (ur. 1840), bezpotomnemu. Z nich Ludwik doczekał się trzech synów (VIII):
Antoniego Ignacego (ur. 1847), Adolfa (ur. 1849) i Macieja (ur. 1860). Z kolei brat Lu
dwika — Feliks (VII) wydał na świat syna Jana (ur. 1860; VIII).
Jego brat Piotr (IV) miał syna Dominika Ludwika (ur. 1790: V), ojca pięciu sy
nów (VI): Walentego Adolfa (ur. 1823), Ignacego Konstantego (ur. 1827), bezpotomnego,
Teofila Dionizego (ur. 1829), Albina Józefa (ur. 1831) i Bartłomieja Ludwika (ur. 1833),
także bezpotomnego. Z nich Walenty Adolf miał dwóch synów (VII): Jana (ur. 1858) i Ja
kuba (ur. 1859), bezpotomnych. Jego brat Teofil Dionizy spłodził czterech synów (VII):
Wincentego (ur. 1865), Dominika (ur. 1867), Jana (ur. 1872) i Bronisława (ur. 1875).
Kolejny brat to Leon (IV), który zostawił po sobie syna Kazimierza (ur. 1785; V).
Ten wydał na świat dwóch synów (VI): Aleksandra (ur. 1821), bezpotomnego i Kon
stantego (ur. 1823). Ten ostatni miał syna Szymona Antoniego (ur. 1852; VII).
Ich brat Józef (IV) ojcował Karolowi Rochowi (ur. 1784; V), który mógł się po
chwalić dwoma synami (VI): Benedyktem Antonim (ur. 1824) i Wincentym Juliuszem
(ur. 1830), bezpotomnymi.
Ostatni z braci, czyli Adam (IV), powołał do życia trzech synów (V): Klemensa Ni
kodema (ur. 1803) i bezpotomnych: Jakuba (ur. 1809) i Kaspra (ur. 1811). Wspomnia
ny Klemens Nikodem wydał na świat trzech synów (VI): Piotra (ur. 1835) i bezpotom
nych: Kazimierza Dionizego (ur. 1836) i Kaliksta (ur. 1844). Natomiast Piotr doczekał
się trzech synów (VII): Stefana (ur. 1878), Antoniego (ur. 1890) i Ignacego (ur. 1896)
[LVIA, F 391-8-2566].
W herbarzu Bonieckiego wymieniono dwie gałęzi rodziny herbu Suszyński, ale
trudno je powiązać z wymienionymi wyżej. Pierwszą zaczął Dawid Michałowicz Drukteń (pokolenie I i II), żyjący w 1665 r. Miał on syna Wawrzyńca (III), wnuka Aleksandra
(IV; wzmianka z 1703) i trzech prawnuków (V): Kazimierza, Jakuba i Franciszka. Z nich
Kazimierz w testamencie z 1765 r. zapisał majątek swoim synom (VI): Józefowi i Fe
licjanowi [RGIA: Feliks]. Z nich Felicjan [czy Feliks] miał dwóch synów (VII): Jerzego
i Jakuba. Pierwszy z wymienionych spłodził syna Franciszka (VIII), a Jakub — pięciu
synów (VIII): Andrzeja, Piotra, Leona, Józefa i Adama. Następne, IX pokolenie tworzy
li czterej synowie Andrzeja: Wiktoryn, Teodor, Wincenty i Franciszek. Z nich Wiktoryn
spłodził syna Stanisława (ur. 1804; X), ojca dwóch synów (XI): Ludwika (ur. 1827) i Fe
liksa (ur. 1831), a Franciszek — Leona.
Według wywodu z 1832 r. było inaczej. Chodzi o synów Aleksandra Wawrzynowicza: Kazimierza, Jakuba i Franciszka. Linia Kazimierza nie budzi większych zastrzeżeń.
Można dodać, że Jerzy Felicjanowicz miał syna Franciszka. Z kolei linia Jakuba Aleksan
drowicza. Miał on pięciu synów: Andrzeja, Piotra, Leona, Józefa i Adama. Z nich An
drzej miał czterech synów: Wiktorego z synem Stanisławem (ur. 1801) i dwoma wnuka
mi: Ludwikiem (ur. 1817) i Stanisławem (ur. 1831), Teodora, Wincentego i Franciszka.
Dalej Leon miał syna Kazimierza, a Józef — Karola. Ostatni z Aleksandrowiczów:
Franciszek miał jednego syna Leona (wzmianka z 1788 г.) [МАСВ].
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Drugą gałęź rodziny zaczął nieznany skądinąd Maciej Drukten [pokolenie I], któ
ry miał dwa majątki Burnie i Szołpiany w 1607 r. Chodzi tu o dobra najczęściej pisane
razem jako Burnie Szołpiany (lub odwrotnie), które leżały w pow pojurskim, w 1690
znane jako: Sołkiany Burnie, Burnie Szołpiany, Kungiewicze Szołpiany. Szołpiany to
okolica szlachecka w późniejszym pow. rosieńskim w gminie i parafii Szweksznie, na
północny wschód od tego miasteczka. Wspomniany Maciej miał dwóch synów (TI): Je
rzego i Jana. Ich potomkowie, nie wymienieni dokładnie w herbarzu, zostali wylegity
mowani ze szlachectwa w 1799 r. i w latach następnych [Boniecki]. Dokładniej jest we
wspomnianym wywodzie z 1832 r. Tak więc wzmiankowany wyżej Jan (II) posiadał do
bra Szarkie w pow. pojurskim (1746) i miał syna Franciszka (III) oraz trzech wnuków,
bezpotomnych (TY): Macieja, Franciszka i Leona. W tej sytuacji główną linię kontynu
ował Piotr (IV), o którym zob. niżej i który zostawił po sobie dwóch synów (V): Ta
deusza i Ignacego oraz dobra: Ławkowo, Daniszki i Gawdyszki. Z nich Tadeusz miał
trzech synów: Antoniego, Jana i Józefa, brak danych o ich potomkach [МАСВ].
Chyba najdokładniejszy jest jednak wywód Drukteyniów herbu Suszyński
z lat 1799 i 1840. Za „rodonaczalnika” uznano Adama (pokolenie Г), ojca dwóch
synów (II): Michała i Macieja. Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny. Najpierw
0 pierwszej: synem Michała był Dawid (III), wzmiankowany ze Stanisławem Stanisławowiczem Drukteniem w 1665 r. Można dodać, że zarówno Dawid, jak i kilku Stani
sławów Drukteniów notowano we współczesnej taryfie z 1667 r. Wspomniany Da
wid spłodził syna Wawrzyńca (IV), a ten syna Aleksandra (V), ojca trzech synów (VI):
Kazimierza, Jakuba i Franciszka. Z nich Kazimierz dał światu dwóch synów (VII):
Feliksa [wyżej: Felicjana] i Józefa; jego brat Jakub był lepszy, pozostawiając po sobie
pięciu synów (VII): Andrzeja, Piotra, Leona, Józefa i Adama; trzeci brat Franciszek
miał syna Leona (VII).
W pokoleniu VIII byli: czterej synowie Feliksa: Jerzy, Jakub, Jan i Onufry Antoni;
syn Józefa — Wincenty Ludwik; czterej synowie Andrzeja: Wiktoryn, Teodor, Wiktoryn II i Franciszek; dwaj synowie Piotra: Dominik Ludwik i Wincenty Aleksander; syn
Leona — Kazimierz; syn Józefa — Karol Roch; trzej synowie Adama: Klemens Niko
dem, Jakub i Gasper [Kasper] oraz syn Leona — Stanisław.
Jeszcze liczniejsze było pokolenie IX, składające się z następujących: Franciszka
Antoniego, syna Jerzego; Ludwika Felicjana i Józefa, synów Jana; Juliana Felicjana, Fe
liksa i Jana, synów Onufrego Antoniego; Adama Wincentego, syna Wincentego Lu
dwika; Stanisława, syna Wiktoryna; Jana, syna Franciszka; Walentego Adolfa, Ignacego
Konstantego, Teofila Dionizego, Albina Józefa i Bartłomieja Ludwika, synów Domi
nika Ludwika; Konstantego, Aleksandra i Wincentego, synów Kazimierza; Benedykta
Ottona i Wincentego Juliusza, synów Karola Rocha oraz Piotra, Kazimierza Dionizego
1 Kaliksta, synów Klemensa Nikodema.
W następnym, X pokoleniu odnotowano: trzech synów Franciszka Antoniego:
Adama Józefa, Józefa i Franciszka Jana; syna Józefa — także Józefa; trzech synów Stani
sława: Ludwika z dwoma synami (XI): Antonim Ignacym i Adolfem oraz Feliksa i Nor
berta; syna Konstantego — Szymona Antoniego oraz syna Benedykta Ottona — Jana.
Ten ostatni został pozbawiony praw szlacheckich w 1875 r. z nieznanych powodów.
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W 1889 r. do tej rodziny dołączono Ludwika Leonarda, syna Jana Onufrewicza (IX).
W 1912 r. dodano jeszcze Adama i Pawła, synów Wincentego Juliusza (IX).
Drugą linię tej rodziny zapoczątkował wspomniany wyżej Maciej (II), wzmianko
wany w wywodzie z 1840 r. Spłodził on syna Jana (III), ojca dwóch synów (IV): Jana
i Piotra. Z nich Jan miał syna Franciszka, a Piotr: Tadeusza i Ignacego (V). Z kolei Fran
ciszek pozostawił po sobie czterech synów (VI): Mateusza, Franciszka, Leona Jerzego
i Jerzego; Tadeusz — trzech synów: Antoniego, Jana i Józefa, a Ignacy — także trzech:
Dominika, Piotra Onufrego i Ignacego.
W następnym, VII pokoleniu byli: trzej synowie Mateusza: Józef, Jerzy i Engeldorf
[sic]; trzej synowie Franciszka: Marcin Mateusz, Werner [sic] Franciszek i Jan Bartło
miej; trzej synowie Leona Jerzego: Tomasz Szymon Jan, Stanisław Klemens i Mateusz;
syn Jerzego — Dominik; pięciu synów Antoniego: Leon, Antoni, Mateusz Kazimierz,
Franciszek i Adam; czterej synowie Józefa: Andrzej, Felicjan, Piotr Mateusz i Antoni
oraz trzej synowie Ignacego: Franciszek Ignacy, Aleksander Lucjan i Telesfor.
Na pokolenie VIII składali się: trzej synowie Leona Antoniego: Antoni, Karol
i Ignacy; trzej synowie Mateusza Kazimierza: Jerzy, Jan i Antoni; dwaj synowie Andrze
ja: Andrzej i Kazimierz Józef; dwaj synowie Felicjana: Antoni Marcjan i Michał; syn
Piotra Mateusza — Aleksander i syn Telesfora — Telesfor. O kolejnym, IX pokoleniu
niewiele wiadomo: Andrzej spłodził dwóch synów: Szymona i Mateusza Szymona; An
toni Marcjan — Ottona; Michał — dwóch synów: Aleksandra i Ottona oraz Telesfor —
także dwóch: Romana i Witolda. W 1881 r. do rodziny dołączono Adama, syna Toma
sza Leonowicza (pokolenie VII), a w 1911 jego syna Franciszka Adamowicza [RGIA,
F 1343-20-3426].
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator; s. 154; LVIA, F 391—8—2566, k. 58 (skany 00116-117); MACB, F 20—
5192 (wywód z 1832 1 ), F 207-2159; ODVCA, vyp. 1, s. 123-318,195-31; vyp. 3, s. 8-95, 108-157; vyp. 4,
к 20-153; vyp. 5, к. 5-39, 95-201, 106-284, 139-147, 183-^-82, 220-150, 221-155; RGIA, F 1343-203426; Slovar, s. 102: Drutenojte, 288: Sevrkompy; VUB, F 7—ŻP 25, k. 520—521, ŻP 26, nr 99. L i t e r a 
t u r a : Boniecki, T. 5, s. 42—43 (genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 377; Drungilas, Lauknvos, s. 195;
Gudavicius, cz. 1, s. 64 przyp. 44; cz. 2, s. 86 przyp. 7; Uetuvos dvary sadybą atlasas, T. 1, s. 113—114: Kalnenai
[o Skobuciach]; LPŻ, T. 1, s. 530: Druktenis; Uruski, T. 3, s. 265.

D RU W (DRUF, DRUFF)
H. WCZELE
P opis 1 6 2 1 roku

Drut [raczej Druf] Mikołaj. Laguna Krgysgtof, Mikołaj Drut, Jarosz Jakowicppo asarsku koń 1 w po w.
berjańskim
T aryfa 16 6 7 roku

Druff Jergy strajnik K[sięstwa] Żfmujdzkiego] z ^ l d y m ó w 18 wpow. widuklewskim
Druw Aleksander. Papłoński Hieronim z majitności Possptsynienskiej prawem zastawnym od Aleksandra
Drawa dymów 5 poddańskich w pow. tendzjagolskim. Dymiński Adam zastawnym prawem od Aleksandra
Druwa z Poszuszpdapodd{ański] dym 1 w pow. tendyjagolskim
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T aryf a 16 9 0 roku

Druf Jeryy, który sprzeda/ 1 dym szlachecki Dawidowi Baniewicypwi £ Wiccy [w Kop. 1: Urzyna] yKierysyek Nagieryspek w pow. ndduklewskim
Druw Baltazar z Polesia w pow. berżańskim dym poddański 1
Druw ]an z imienia Posyiiscyda w pow. tendytagolskim dymówpoddańskich 2
Druw jeryy straly/ik Księstwa Żmudykiego zmajętnośa Dal w pow. widukkwskim dymówpoddańskich 7
Nazwisko rodziny być może jest pochodzenia łotewskiego: druvas oznacza „strach” lub
też druva, czyli dirva po litewsku oznacza „grunt”, „glebę”, „obszar wykorzystywany rol
niczo” [LPZ]. Teza ta znajduje potwierdzenie w tym sensie, że przodek Druwów —
Jodok Druwon był rycerzem kurlandzkim, który dostał nadanie ziemskie Schibarte
w 1586 r. od króla polskiego Stefana Batorego. Dobra leżały na samej granicy Litwy
i Kurlandii, a po jego śmierci i jego sukcesorów miały być przyłączone do pow. upickiego na Litwie [LM].
Jan Druw był posłem wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka
do księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego z prośbą o pomoc przeciwko Tatarom
[Niesiecki]. W 1613 r. Otto Druw z żoną [brak imienia] Hartsolayt kupił sioła Rymkuny, Bubile i Drawdżole [lub Drowidzile] od Jana i Zofii z Narbutów Michniewiczów.
W 1643 r. Hektor Aleksander Druw kupił kilka wsi, należących do majętności Dowojniszki w pow. upickim od Stanisława Janowicza Łazowskiego. W 1652 r. Otto Jan
Druwe z żoną Adelheyt z Schelkingów sprzedał sioła, wymienione pod rokiem 1613,
Gedeonowi i Annie Dorocie z Druwów Białkowskim. Z kolei w 1658 r. Aleksander
Ottonowicz Druw z żoną Zofią Baltazarówną Eygirdówną sprzedał folwark Buczuny
w pow. upickim [Meysztowicz].
Prawdopodobnie w popisie wojskowym 1621 r. notowano Mikołaja Druwa w pow.
berżańskim, który z dwoma szlachcicami wystawił jednego husarza.
W czasie Potopu w 1655 r. Jerzy i Aleksander Druwowie podpisali unię kiejdańską
ze Szwecją. Z kolei ich brat Zygmunt był wtedy pokojowym biskupa wileńskiego Jerze
go Białłozora, z którym uciekł do Prus Książęcych \Spis uchodźców z IDKL],
W taryfie 1667 r., spisano 2 rodziny w pow. widuklewskim i tendziagolskim. Na
leżeli oni do zamożnej szlachty, skoro jeden posiadał 18 dymów (Lale), a drugi 6 (Poszuszwie, dobra zastawione).
W taryfie z 1690 r. spisano 3 lub 4 rodziny. Wątpliwości dotyczą Jerzego Drufa
(Druwa): czy była to jedna, czy dwie osoby? Prawdopodobnie chodzi jednak o jedną
osobę. Mieszkali oni w trzech różnych powiatach: widuklewskim, berżańskim i tendzia
golskim. Nie była to biedna szlachtą skoro każdy z nich miał przynajmniej jednego
poddanego. Najbogatszy Jerzy, strażnik żmudzki, miał 7 dymów i plasował się w gro
nie szlachty średniozamożnej. Był on strażnikiem żmudzkim w latach 1657—1691 (?).
Był elektorem króla polskiego Jana III Sobieskiego w 1674 r. w Warszawie. W 1704 r.
uczestniczył w konfederacji Żmudzi, sapieżyńskiej, z pow. widuklewskiego. Ożenił się
z Heleną Kęsztort. Jeszcze trzech Druwów było strażnikami żmudzkimi: Hieronim
w 1694, Krzysztof przed 1697 i Jerzy w 1764 r., ale te informacje są dyskusyjne. Ten
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ostatni miał być elektorem króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, co nie
znajduje potwierdzenia. Wiadomo jedynie, że elektorem królów Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 i Jana III Sobieskiego w 1674 r. był Jerzy Druff strażnik żmudzki.
W sumie była to szlachta utytułowana, choć dość skromnie.
W 1768 r. sejm polski wyznaczył komisję do rozpatrzenia sporu między Druwonami, „synami niegdy Jodaka”: Janem, kapitanem, Antonim porucznikiem wojska ko
ronnego, Ignacym, Tadeuszem i Piotrem z Burbami, Wigantami i innymi o dobra lenne
Moyże i Lepary w pow. upickim. Z nich w 1781 r. żył tylko Ignacy, który scedował pew
ną sumę Wollemu [Boniecki],
Rodzina wylegitymowała się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach 1835—
1861. Skądinąd wiadomo o wywodach tej rodziny z lat 1799 i 1819 r. W pierwszym za
„rodonaczalnika” uznano Iwana Druwa, czyli Jana (pokolenie I), który w 1539 r. otrzy
mał nadanie na prawie lennym dóbr „Zibort Muże” w Księstwie Kurlandzkim, przy
granicy litewskiej (pow. upicki). Miał on syna Jodoka (II) i wnuka Ottona Jana (III).
Ten ostatni spłodził czterech synów (IV): Jerzego, Aleksandra, Krzysztofa i Zygmunta.
Wyżej pisano, że trzech z nich (z wyjątkiem Krzysztofa) zanotowano w czasie Potopu
w 1655 r. Z nich Jerzy spłodził syna Jana, a Aleksander — Baltazara i Krzysztofa (V).
Sądząc po przyjętych imionach w dwóch ostatnich pokoleniach, można mówić o ich
wrośnięciu w środowisko litewskie i kulturę polską. Wspomniany Baltazar, imię wów
czas rzadkie, byl notowany w taryfie 1690 r., podobnie jakjerzy i Jan Drufowie. Kolejne,
VI pokolenie tworzyli synowie Jana: Ignacy, Tadeusz i Piotr; o synach Baltazara będzie
mowa niżej. Z wymienionych Janowiczów linię kontynuował tylko Piotr, ojciec trzech
synów (VII): Antoniego, Józefa i Wincentego. W pokoleniu VIII notowano tylko: Jó 
zefa [Kajetana Adama; trojga imion] Antonowicza i Michała Wincentowicza [RGIA,
F 1343-20-3380].
Z kolejnego wywodu z 1819 r. dowiadujemy się o potomstwie wspomnianego wyżej
Baltazara (V). Spłodził on syna Stanisława, który w 1742 r. podarował dobra Kurmiany [w pow. upickim] swoim synom (VI): Janowi, Dawidowi i Antoniemu. Z nich Dawid
miał syna Szymona (VII) i trzech wnuków (VIII): Józefa, Teofila Aleksandra i Fran
ciszka. Ta linia rodziny mieszkała jednak poza Żmudzią, bo w sąsiednim pow upickim
(w XIX w zwanym poniewieskim) [RGIA, F 1343—20—3381].
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 298, 319; Elektorzy 1669, 1674 t ; Konfederacja 1704 t , s. 713; LM,
Udr asymą knyga 71, s. 60, nr 72; Niesiecki, T. 3, s. 407: Drów [sic]; RGIA, F 1343—20—3380, 3381; Spis uchodśg
ców у WKL, s. 135, 165; Urzędnicy żmudzcy, nr 1326, 1331, 1362. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5, s. 42, 44;
Meysztowicz, s. 29—30; Trimoniene, Smtimsaliig s. 499 (tu „Jurgis Druffas”); Uruski, T. 3, s. 266.

DUBEYKOWSKI
P o p is

1621

r o k u

Dubeykowski Wojaech у majitnośń małżonki swej\ ypółkonia po koyacku, koń 1 w pow. syawelskim
Nazwisko rodziny to najpewniej spolonizowana forma nazwiska Dubeyko, utworzona
przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki -ski. Zaś Dubeyko jest zapewne pocho
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dzenia ruskiego [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko litewskie Dubeika nawiązu
je do ruskiej nazwy dębu — dub.
Otwarte pozostaje pytanie co do ewentualnego związku tej rodziny z Dubieykowskimi z Dubiejkowa w województwie mścisławskim, zanotowanych w taryfie dymów
z 1667 r. Mają pochodzić od rodu Witan, używali tego przydomka [Uruski].
Na Żmudzi zanotowano tylko jedną osobę w popisie wojskowym 1621 r. w pow.
szawelskim. Prawdopodobnie nie mieszkała ona na Żmudzi, bo w 1621 r. była mowa
o wystawieniu konia z majątku żony.
Ź r ó d ł a : Taryfa woj. mścisławskiego 1667 r., s. 33, 61. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 533: Dubeika; Uru
ski, T. 3, s. 277; Zinkevicius, s. 517—518: Ażuolas.

D UBIŃ SKI
H. ZAGŁOBA
T aryfa 16 67 roku

Dubiński Stefan na miejscu Tomasza Butowicpa у Grepyspek dym 1 szlachecki wpow. bezpańskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Dubiński Stefan у Grepyspek w pow. berpańskim na miejscu Tomaspa Butomcpa dym spłachetki 1
Problemem jest pisownia tego nazwiska. W taryfie 1667 r. wyraźnie zapisano formę Du
biński, a w taryfie 1690 r. równie wyraźnie — Dabiński. Chodzi niewątpliwie o tę samą
osobę. Ta druga forma nazwiska jest najpewniej błędna.
Nazwisko rodziny może być pochodzenia ruskiego lub polskiego. Może być spo
lonizowaną formą nazwiska ruskiego Duba(s), utworzoną przez dodanie polskiej, szla
checkiej końcówki —ski [LPŻ]. Rodzina jest znana na Wołyniu [Uruski].
W obu taryfach z lat 1667 i 1690 spisano tylko jedną i tę samą osobę w pow. berżańskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Wymieniony
tu Stefan Dubiński był żonaty z Alszką z Rzewuskich. W 1691 r. sprzedał część dóbr
Grejżyszki Stefanowi i Krystynie Rubeżewiczom, a drugą część — w 1696 г. [МАСВ].
W XIX w. Dubińscy herbu Zagłoba mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : MACB, F 37—69, k. 6 (dzieje dóbr Grejżyszek Gojżyszek). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Su

plement, s. 110; LPŻ, T. 1, s. 534: Dubinskas, 532: Dubas; Uruski, T. 3, s. 277.
DUD O W ICZ
P opis 16 2 1 roku

Di/dowicpMikołf pucpes[tmkami] pfóllkonia napod\jezdhi] kań 1 w pow. kroskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Duda i jest zapewne pochodzenia ruskie
go, choć nie można wykluczyć polskiego [LPŻ]. Według Z. Zinkeviciusa, nazwisko łą
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DUKSZTA (DUKSZTO)

czy się z dudami, rodzajem instrumentu muzycznego. Brak jest tego nazwiska w pol
skich herbarzach.
Na Żmudzi zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1589 r. Mar
tin Matiejewicz Dudowicz zastawił uroczysko Wałkuapidema i Wedaryszka w polu Pietraszuny [we włości wielońskiej]. Tenże w 1590 r. sprzedał niwę Antupie we wspo
mnianym polu, koło rzeki Liawdy. Znów w 1595 r. sprzedał 2 niwki w polu Pietraszuny
„iii Bemany” w Liawdie. Zatem we wspomnianych aktach zanotowano tylko jednego
Dudowicza na Laudzie we włości wielońskiej, a więc pograniczu z pow. upickim. Może
stamtąd pochodzili?
W XVII w. notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. kroskim,
a więc w głębi Żmudzi. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator, s. 155; ODVCA, vyp. 2, s. 62—324, 116—202; vyp. 3, s. 133—169. L i 
t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 81: Duda; LPZ, T. 1, s. 535—536: Duda, Dudavicius;
Zinkevicius, s. 526: Duda.

DUKSZTA (DUKSZTO)
T a r y f a

16 67

r o k u

Dukszja Jan Giejszpw dym 1 szlachecki w pow. rosieoskim
Dukspfa Mikołaj JanondczzPożabrza dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
T aryf a 16 9 0 roku

Dukszjo Jan zPopawrów [tj. Pożabrów] w pow. tendzjagolskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny pochodzi od litewskiego dukśtas, czyli „zły”, „gpiewny”, „szalony” [LPŻ].
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w W 1588 r. była
wzmianka o Walentym Walentynowiczu Duksztieńskim, którego siostra Jadwiga Mikołajewna [sic] wyszła za mąż za Adama Rustejkowicza i miała prawo do części majątku
rodziny, dóbr Żodnowskich i Duksztieńskich w pow wileńskim. Wspomniany Walenty
mieszkał w domu pod Szydłowem we włości rosieńskiej. W 1593 r. był żonaty z Barbarą
Bernatowicz, a w miesiąc później jego wybranka została nazwana Hanną Bałtromiejewną
Bejnartowicz. W sumie akta ziemskie są skromne w odniesieniu do tej rodziny. Duksztieńscy [później pewnie Duksztowie] pochodzili z pow. wileńskiego, gdzie jest miejscowość
Dukszty (lit. Dukśtos), dzisiaj miasteczko podwileńskie z cennym kościołem.
W taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny: Jana w pow. kroskim i Mikołaja Janowicza
[może jego syna?] w tendziagolskim. Z kolei w taryfie 1690 r. odnotowano tylko jedną
rodzinę w pow. tendziagolskim, bez poddanych. Należy dodać, że w tym ostatnim po
wiecie mieszkali w majętności Pożabrze [w 1690 w taryfie podano: Pozawry], Nie była
to szlachta utytułowana. Jeden z Duksztów [nie podano jego imienia] był elektorem
króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.
Z 1682 r. pochodzi wzmianka o Katarzynie Iwaszkiewiczównie Duksztowej [a te
raźniejszej Mikołajowej S[z]ukscinej], która w swoim testamencie poleciła synowi Balce
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rowi Dokszcie, by ją pochowano „albo w samym kościele Szydłowskim, albo w grobie
przy tym kościele” [Vaisvila]. Nie wiadomo, jak na imię miał ojciec Balcera, poprzedni
mąż owej Katarzyny. W każdym razie chodzi o właściciela dóbr Pożabrze.
Rodzina Duksztów herbu Pierzchała została wylegitymowana ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej w 1854 r.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1733 r.; ODVCA, vyp. 2, s. 25—158, 147-678; vyp. 3, s. 56-47, 66—192. L i t e r a t u 
r a : LPŻ, T. 1, s. 539: Dukśtas; Uruski, T. 3, s. 284; Vaisvila, s. 163.

DULICZ
T a r y f a

1690

r o k u

Didicpjerpy oddał w nastaw Janom Sudimontoni pimienia Chwałajn Pogawruaa w pow. korklańskim dym
poddański 1
Dulicp [w Kop. 1: Dunicz] Je/py p Hołajn w pow. korklańskim dymówpoddańskich 4
Nazwisko rodziny to pewnie patronimik od nazwiska Dul, Dula itp., które jest zapewne
pochodzenia litewskiego (od dulas — „szary”, „popielaty”, „siwy” itp.) lub łotewskiego
(od duls — „ciemny”). W niektórych przypadkach jest to pożyczka z języka polskiego
(Dul, Dula) lub ruskiego (Duło, Dulia) [LPŻ]. Nie wiadomo, dlaczego nie wskazuje się
na pochodzenie niemieckie, biorąc pod uwagę formę nazwiska i zamieszkanie na Pomo
rzu i w Inflantach. Może herb Dulicz leży u genezy tego nazwiska?
Rodzina znana jest tylko w herbarzu Ciechanowicza, gdzie ogólnie powiedziano
o zamieszkaniu Duliczów na Żmudzi, Pomorzu i w Inflantach. Notowano ich też w gu
berni mińskiej w XIX w., gdzie się wylegitymowali ze szlachectwa. Może chodzi jednak
o Dulewiczów herbu Dulicz, którzy wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni ko
wieńskiej w 1842 r.?
Notowano ich tylko w taryfie z 1690 r., kiedy spisano najpewniej jedną rodzinę, za
kładając tożsamość wymienionych tam dwóch Jerzych Duliczów. Mieszkał on w pow.
korklańskim i miał 5 dymów poddańskich (4+1), co stawiało go w gronie szlachty
średniozamożnej. Nie byli utytułowani.
Wywód Dulewiczów herbu Dulicz pochodzi z 1799 r. Najstarszy, zachowany do
kument z 1739 r. informował, że Mateusz, syn Mateusza, Dulewicz (pokolenie I i II) za
pisał synowi Michałowi (III) dobra Skierdyny w pow. pojurskim. Ten ostatni sprzedał
te dobra w 1763 r.
Dalsza genealogia rodziny była równie skromna. Wspomniany Michał ojcował To
maszowi (IV), ojcu trzech synów (V): Benedyktowi Dominikowi (ur. 1788), Antoniemu
(ur. 1792) i Stanisławowi Agatonowi Hilaremu (ur. 1795) [LV1A, F 391—8—2566].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—8—2566, к 84 (skan 00168). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 386;
LPŻ, T. 1, s. 540: Dulys.

DUMASZEWICZ ZOB. DOMASZEW1CZ
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DUNAK

DUNAK
T aryfa 16 90

R O K U

Dunak Aleksander [z Goniprowa w pow. kroskim?] dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest nieznane. Teoretycznie może chodzić o pomyłkę pisarza tary
fy 1690 r., króry napisał Dunak zamiast Bunak, a taki ród notowano na Żmudzi (zob.).
Niemniej jednak notowano Dunaków w aktach ziemskich żmudzkich XVI w , co osła
bia to przypuszczenie. Nazwisko Dunak może pochodzić od polskiego nazwiska Duna,
notowanego w języku litewskim |LPŻ]. Zob. niżej o Dunowskich.
Rodzina jest nieznana w polskich herbarzach. Niemniej jednak notowano ją w ak
tach ziemskich żmudzkich XVI w. pod 1598 r., kiedy wzmiankowano o BałtromiejuHryhorowiczu Dunaku. Sprzedał on dobra Poszeszuwie [we włości kroskiej]. W XVII w.
notowano ich nie tylko w taryfie z 1690 r., kiedy spisano tylko jedną rodzinę, bez pod
danych. Wspomniano o nich, o Piotrze Dunakowiczu ze Żmudzi, zapewne pod 1621 r.
[Kojałowicz].
Źródła:

Kojałowicz, Nomenclator^,s. 156;ODVCA,vyp.4,k.301—85. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 543: Duna.

DUNGIR
T aryfa 16 6 7 roku

Dmigir Krzysztof, na miejscu którego został spisany Kazimierz Karnowski z Połajniów dym 1 szlachecki
wpow. powondeńskim
Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego, choć nieznane współcześnie.
Pierwszy człon nazwiska jest niejasny, zaś drugi (gir-) jest popularny w antroponimii li
tewskiej i łączy się z litewskim girti, czyli „chwalić” [LPŻ]. Może jest pochodzenia odmiejscowego? (zob. niżej). Nazwiska nie notował Z. Zinkevicius. Może właściwą formą
nazwiska jest Dumgir, zanotowana w aktach ziemskich żmudzkich?, o czym niżej. Brak
jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich pod 1599 r. Mikołaj Andrejewicz Dumgir [sic] w swoim testamencie zapisał żonie Kristinie Wencławownie Gotowt połowę majętności Worsiady—Dumskiry we włości korszewskiej. Jeszcze w taryfie
1690 r. zanotowano 2 dymy poddańskie Dungiry Warsiady w pow. korszewskim. Miejsco
wość tę można zlokalizować w dzisiejszej wsi Dungeriai, leżącej na wschód od miastecz
ka Szyłele, koło wspomnianych wyżej Warsiadów. Tu najpewniej było gniazdo tego rodu.
W XVII w. zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. powon
deńskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 5, k. 214—103; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 88. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 675—
676: Girkantas.

DUNICZ ZOB. DULICZ
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D UNOW SKI
H. PODKOWA Z ODM.
P opis 16 2 1 roku

Dmowski. Sctgayło Bałtromiej na //ry«'[tniki] protestował, sam od siebie po kopacku kań 1 wpow. horklańskim. Tenpe p opieki Dunowskiego po kopacku koń 1
T aryfa 16 67 roku

Dunowski Andrpej, od którego kipił Je/py Podegim, spisany na miejscu rodpica p Pobutkolnża w pow. korklańskim dym 1 splachecki
Dunowski Wojciech na miejscu Mikołaja Monkiewicpa p Pospespuwia dym 1 splachecki w pow. kroskim
Można mieć wątpliwości, czy chodzi o Dunowskiego, czy o Danowskiego, tych ostat
nich notowano bowiem na Żmudzi (zob.). Nazwisko Dunowski może być pochodzenia
polskiego [LPŻ], Niemniej jednak brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zachowała się pojedyncza wzmianka w aktach ziemskich z 1597 r.
o ugodzie między Stranisławem Bałtromiejewiczem Dunowskim a Hieronimem Chod
kiewiczem, kasztelanem wileńskim, w sprawie „priłożenia pieczati” na pewnym doku
mencie. Z kolei z 1586 r. pochodzi inwentarz podziału majątku Szylańskiego, sporzą
dzony po śmierci Marcina Dunowskiego. Prawdopodobnie nie miał on synów, a tylko
dwie córki, żony Michała Czechowicza i Krzysztofa Janowicza [1А].
W XVII w. zostali zanotowani zarówno w popisie wojskowym 1621 r. (nie poda
no, w którym powiecie), jak i w taryfie 1667 r. Warto zwrócić uwagę, że zarówno Dunak
z 1597 r., jak i Dunowski z 1667 r. byli związani z tymi samymi dobrami — Poszeszuwiem
w pow. kroskim. Czy to tylko przypadek, czy chodzi o tę samą rodzinę Dunaków, którzy
zmodyfikowali swoje nazwisko na wzór polski? Najbardziej realna jest ta druga możliwość.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Dunowskich herbu Podkowa
„jak w Pobogu”, ale w jej środku umieszczono krzyż kawalerski. W 1578 r. użył tego
herbu Matys, ziemianin żmudzki, w dokumencie dotyczącym dóbr Szylany Krompsze.
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 49v; IA, kol. 273; ODVCA, vyp. 4, k. 205—11. L i t e r a t u r a :
LPŻ, T. 1, s. 543: Dunauskas.

DURNEYKO
P opis 1 6 2 1 roku

Durneyko Stanisław p cpn-'artej cpgśń konia napodje\zdkx\ koń 1 w pow. ejragolskim
Nazwisko rodziny może być przezwiskiem, pochodzącym od slawizmu: dumy, czyli
„głupi” itp. [LPŻ]. Nazwiska tego nie notowano w polskich herbarzach.
Nie można wykluczyć zwykłej pomyłki: zapisu Durneyko zamiast Burneyko (zob.).
Tych ostatnich notowano na Żmudzi, przede wszystkim w pow. medyngiańskim, wyjąt
kowo jednak także w pow. ejragolskim.
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DUSEYICO

Na Żmudzi spisano ich tylko w popisie 1621 r. w pow. ejragolskim. Była to szlach
ta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 546: Dumeika, Durnas.

DUSEYKO
H. LELIWA
T a r y f a

16 67

r o k u

Duseyko Adam. Stankiewicz Stefan z majętności Rukiewicz [•••] A dymów 5 od tejże majętności należących
w siele Pokowtach zostających w zastawie u Adama Duseykipokazał w pow. rosieńskim. SyukowiczJan [na
miejscu] Adama Duseyki podĄdańskich] ą)/[mów] 3 wpow. rosieńskim
Duseyko Kazimierz na miejscu nieboszczyka Adama Towtowicya z Kumpików dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
T a r y f a

16 9 0

r o k u

Duseyko Kazimierz ZKumpików w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny może łączy się z litewskim: dusi (czyli „pragnąć, brakować powietrza”
itp.) lub dusas (czyli „zadyszka”, „astma”, „oddech” itp.) [LPŻ].
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym 1528 r. we włości telszewskiej: Galmin Duseikowicz, trzech braci i Gincz Duseikowicz, spisanych obok siebie. Z 1584 r.
pochodzi dokument o odmianie gruntów dla bojarów Dusejków i Drawdzików, o czym
pisano bliżej przy rodzie Drawdzików (zob.). Obydwa rody otrzymały ziemie w rejonie
dzisiejszej wsi Duseikiai na wschód od Telsz.
Notowano ich również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1595 r. Ambrożej Pietrowicz Dusejko kupił majętność Dusejki we włości telszewskiej. W tym roku
Kachna Golminowna Simonowa Rimkowicz Dusejko podarowała synowi Walentinowi
Symonowiczowi takąż majętność. W sumie w świetle tych akt ziemskich widać związek
Dusejków z dobrami Dusejki, gniazdem tego rodu.
W 1671 r. Piotr i Kazimierz Butkiewicze Duseyko toczyli spór sądowy o majątek
z Władysławem Woyną, ciwunem użwenckim [МАСВ].
W taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. rosieńskim i telszewskim: jedna miała nie
duży majątek (3 dymy własne i 5 zastawionych), druga nie miała poddanych. W kolejnej
taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny w pow. telszewskim. Dwie miały poddanych (od jed
nego do dwóch), trzecia nie miała ich. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Gniazdem rodu były Dusejki (1690: Duseki, Dusejkiszki, Dusejki Drawdziki) w pow. telszewskim. Miejscowość jest notowana w aktach ziemskich żmudzkich
w XVI w. Chodzi o dwór, dobra i okolicę szlachecką w pow. telszewskim (XIX—
wiecz
nym) w gminie Gadonów, na wschód od Telsz.
Należy zwrócić uwagę na związek Duseyków z rodem Szondziów (zob.). W obu ta
ryfach z 1667 i 1690 r. notowano kilka osób z podwójnym nazwiskiem Szondzia Duseyko.
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Skądinąd wiadomo, że przodek rodziny Paweł Duseyko (pokolenie I), właściciel
Dusejk, odstąpił połowę tych dóbr swemu synowi Jerzemu (II) w 1693 r. Ten ostat
ni miał syna Józefa (III; wzmianka z 1748 r.) i dwóch wnuków (IV): Józefa i Stanisła
wa oraz prawnuka (V) Franciszka, który w 1786 r. sprzedał Dusejki Nowickiemu. Ów
Franciszek z synem Felicjanem (VI) i bratem stryjecznym Józefem, synem Stanisława,
wylegitymował się ze szlachectwa w 1803 r. z herbem Leliwa. Wspomniany Józef (VI)
zostawił po sobie trzech synów (VII): Stanisława (ur. 1792), Michała (ur. 1794) i Józefa
(ur. 1796). Ostatni z nich ojcował dwóm synom (VIII): Edwardowi Bolesławowi Józe
fowi (ur. 1831) i Władysławowi Antoniemu (ur. 1832) [Boniecki],
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 436 439; LM, Viehju reikalą knyga 1, s. 167; MACB, F 273—2996 (spór
z 1671 r.); ODVCA, vyp. 3, s. 110—188; vyp. 4, k. 33—260; Skwar, s. 107 (wżmianka o rzece Gaigalupis).
L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5, s. 115—116 (genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 2, s. 387; LPZ, T. 1, s. 547:
Duseika; Uruski, T. 3, s. 301.

DWORECKI (DWORZECKI)
T aryfa 16 67 roku

Dmrecki Kazimierz na miejscu Jana Symonowiczą Bacewicz zJadowgów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dwoipecki Kazimiery -yjadowgów w pow. imlkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPZ]. Nie notowano ich na
ziemiach etnicznych Polski.
Zanotowano ich na Żmudzi w obu taryfach XVII—wiecznych jako jedną i tą samą
osobę, mieszkającą w pow. wilkiskim w Jadowgach, bez poddanych. Była to zatem
szlachta drobna i nieutytułowana. Jeden z Dworzeckich, Ignacy (ur. ok. 1763) był zwany
skarbnikowiczem żmudzkim, brak jest związków ze Żmudzią: był rotmistrzem smoleń
skim w 1809, ożenił się w Olicie, dzieci chrzcił w Łostajach w pow oszmiańskim, był
kalwinem [Konarski],
Z kolei w herbarzu Ciechanowicza wymieniono Teodora Dworzeckiego jako wła
ściciela dóbr Budryki, Drubszty [właściwie Drupsty] i Żadejkiszki w pow. retowskim.
Ź r ó d ł a : Konarski, s. 71; Urzędnicy żmudzcy, nr 1255. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 387;
LPŻ, T. 1, s. 548—549: Dvareckas, Dvoreckas.

DYAKIEWICZ (DIJAKIEWICZ. DYJAKIEWICZ, DIAKIEWICZ)
H. ŚLEPOWRON
T a r y f a

16 6 7

r o k u

DyakiemczJarosz na którego miejscu zpstał spisany Jóyef Syrtowt dymówpoddwomików i dannikówpoddańskich dymów 4 z Szytkiszęk [F 11—1—752: Sadkiszek] wpow. widuklewskim
Dyjakieniczrileksander, na miejscu którego został spisany Piotr SypowiczzP°^an dym zagrodmcgy 1 w pow.
wieluńskim
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DYAKIEWICZ (DIJAICIEWICZ. DYJAKIEWICZ, DIAKIEWICZ)

Dyjakiewicу Olbycht, na miejscu którego postał spisany Mikołaj Zdanowicz [z] yastauy ySutkisyek [o\grodn[iczy] dym 1 irpo»', widuklea-skim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia ruskiego lub polskiego, to patronimik od diaka, pi
sarza w kancelarii lub duchownego prawosławnego [LPŻ]. Bardziej prawdopodobne
jest pochodzenie ruskie.
Na Żmudzi notowano ich w popisie wojskowym 1528 r.: wdowa Diakowaja Dorota
we włości rosieńskiej i Kriwyj Diak, bojar wilkiski. Jest przypuszczenie, że synem wspo
mnianej Doroty byl „Sebastijonas Dijokas” [tak w lituanizacji tego nazwiska; pewnie
Sebastian Diak], notowany jako namiestnik ciwuna Wielkich Dyrwian Jana Stankiewicza
wiatach 1530—1543 [Saviscevas].
Więcej wiadomo z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Wojtiech Bałtromiejewicz Dyjakowicz sprzedał 2 części ziemi w polu Giewilskim we włości widuklewskiej
i pod Olkom w Pridielnicach [w tej włości].
W 1585 r. Jan Gabryjałowicz Diakowicz z żonąHannąjurewnąwziął w zastaw „dworec” Piszczykowski w majętności Growżeńskiej we włości kroskiej, który oddał w 1596.
Tenże w 1590 r. jako sługa Jana Malcherowicza Szemeta, kasztelanowicza żmudzkiego, otrzymał od swojego pana 400 kop groszy, zabezpieczonych na folwarku [„dworec”
Sudkowski] nad rzeką Upinąw majętności Szawlańskiej [we włości widuklewskiej], który
kupił w 1595 r. W 1592 r. kupił „dworec” Sliżyszki z ziemią Łowki we włości kroskiej.
W 1596 r. otrzymał od swego pana Wencława Malcherowicza Szemeta, kasztelana połockiego, grunty w majętności Szawlańskiej: pola Sudy i Szczasniszki i sianożęć. W tym
roku darował żonie Katrinie Borkowskiej 50 kop groszy, zabezpieczonych na majętno
ści Poupickiej „w okręgu szawlańskim” [chodzi o rejon majętności Szawlany]. W 1599 r.
Jan [,] Mikołaj i Martin Janowicze Gabryjałowicze Dyjakowicze sprzedali wspomniany
„dworec” Sliżyszki oraz podzielili się „dworcem” Sudkowskim we włości tendziagolskiej
„w okręgu szawlańskim”. Z nich Mikołaj w 1593 r. otrzymał od żony Jagnieszki Janowny
Dominikowiczowny dom Lowcowski w Kownie, koło kościoła św. Gertrudy. W swoim
testamencie z tego roku zapisała mu połowę posagu. W 1600 r. darował drugiej żonie
Ewie Wojtiechownie Szlichtiwkownie [Schlichtyng] 220 kop groszy, zabezpieczonych na
jego majętności Sutkowskiej we włości tendziagolskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują nas o służbie Diakiewiczów
u Szemetów, dzięki której dorobili się niemałego chyba majątku w trzech włościach:
widuklewskiej (Szawlany) i pobliskiej tendziagolskiej oraz w kroskiej. Można prześle
dzić kilka pokoleń tej rodziny: 1. Gabriel, znany tylko z patronimika. 2. Jan, służebnik
Szemetów. 3. Trzej synowie: Jan, Mikołaj i Marcin.
W unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. zanotowano aż pięciu Diakiewiczów (tak
najczęściej się pisali): dwóch Janów, Samuela i Dawida oraz osobno Jerzego. Nie wszy
scy zapewne pochodzili ze Żmudzi.
W taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w pow. widuklewskim (2) i kroskim (1). Wszystkie miały od jednego do czterech dymów poddańskich, nie należeli więc
do najbiedniejszych. Nie była to jednak szlachta utytułowana. Należy jeszcze wskazać
na związek rodu z Rajuńcami, niektórzy z nich używali bowiem podwójnego nazwi
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ska Rajuniec Dyakiewicz. Pierwszy człon tego nazwiska wskazuje na jego pochodzenie
z pola Rajuny „na Upicie” [tj. w pow. upickim]. Zarówno w polu Rajuny, jak i w pobli
skim polu Krokinowela [koło Krakinowa nad Niewiażą], jeszcze w taryfie pow. upickiego w 1690 r. notowano kilku Dyjakiewiczów. Był to ród pochodzenia upickiego.
Pisali się „z Kolimata” [raczej z Golimata]. Przynajmniej część rodziny była kal
wińska i częściowo związana ze Żmudzią. W Taurogach jeden z nich został pochowany
w 1655 r. „na wygnaniu”, co pewnie wiąże sie z tym dramatycznym rokiem [Konarski].
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza Dyjakiewicze używali herbu Slepowron.
Tak było w przypadku Mikołaja, ziemianina żmudzkiego z 1601 r.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej: Diaktewicze herbu Dołęga i Dyjakiewicze herbu Rola [według przypuszczenia Uruskiego]. Ci
ostatni, nazwani przez Ciechanowicza Dyakiewiczami, posiadali Kujany w Księstwie
Żmudzkim. Sęk w tym, ze wspomniane Kujany leżały w pow. kowieńskim [przedroz
biorowym], czyli w województwie trockim, a więc nie na Żmudzi! W Kujanach notowa
no ich jeszcze w 1882 r.
Ź r ó d ł a : A kta yjaydów, T. 2, s. 308, 342; D w o rzecki B o h dano w icz, k. 50v; K onarski, s. 71; O D V CA ,
vyp. 1, s. 1 2 3 -3 1 7 , 1 3 6 -1 4 1 , 1 5 9 -1 3 5 ; vyp. 2, s. 8 9 -6 7 ; vyp. 3, s. 3 6 -9 , 6 2 -1 4 0 , 8 5 -2 7 4 ; vyp. 4, k. 2 2 -1 7 5 ,
76—149, 86—219, 87—226; vyp. 5, к. 211—82 do 85 (D yjakiew icz, D iakiew icz); Perapis 1528 r , s. 238, 256;
T aryfa woj. trockiego, s. 210, 212. L i t e r a t u r a : C iechanow icz, К ody, T. 2, s. 387; LPŻ , T. 1, s. 506: D jakovicius; Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 213, 256 przyp. 72; U m sk i, T. 3, s. 166: D iakiew icz, 314: D yjakiew icz.

DYAMENTOWICZ, DYJAMENTOWICZ ZOB. DEMENTOWICZ
DYCHOW ICZ
H. POBÓG
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Dychowieу Kiyysytof, na którego miejscu yostał spisany Jeny Macewicy у Kiecin dym 1 sylachecki w pow. ben

Nazwisko ma być pochodzenia polskiego (Dzikowie, Dzikowski) lub ruskiego (Dzikiewicz), skąd przeszło do języka litewskiego w formie Dikavicius [LPŻ]. Zupełnie inaczej
rzecz przedstawił Z. Zinkevicius, który stwierdził, że nazwiska typu Dykavicius pochodzą
od imienia Benedykt o genezie łacińskiej. Przyszło ono do Litwy za pośrednictwem Polski.
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1860 r. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem Pobóg.
Mieszkali wtedy w pow szawelskim. Niemniej jednak wywód tej rodziny herbu Pobóg po
chodzi z 1807 r. Za przodka rodziny został uznany Krzysztof Dychowicz (pokolenie I),
który sporządził testament w 1680 r. Spłodził on syna Kazimierza (Ił), który posiadał do
bra Gilwicze Gabriały w pow. berżańskim, zapisane mu w 1670 r. przez Reginę KrzyszDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
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tofównę Dowgiałowiczową. Do tego wywodu można dodać, że wzmiankowany wyżej
Krzysztof jest tożsamy ze spisanym w taryfie 1667 r. Krzysztofem Dychowiczem.
Trzecie pokolenie rodziny tworzył Stanisław, ojciec sześciu synów (TV): Jakuba,
Władysława, Michała, Tadeusza, Macieja i Jana. Z nich potomstwo męskie posiada
li (V): Władysław spłodził dwóch synów: Józefa i Franciszka; Michał — Jakuba; Tade
usz — Józefa oraz Maciej — dwóch: Antoniego Jana i Ignacego. W kolejnym, VI poko
leniu byli: Ignacy Jerzy, syn Franciszka; Julian, syn Jakuba; Stanisław, syn Antoniego Jana
oraz aż ośmiu synów Ignacego: Wincenty, Antoni, Piotr Chryzostom, Ignacy Klemens,
Adam, Józef Marcin, Mateusz i Kazimierz.
Na pokolenie VII składali się następujący: pięciu synów Ignacego Jerzego: Franci
szek, Kazimierz, Józef, Dominik Antoni i Jan; Jan, syn Stanisława; Ignacy Jan, syn Win
centego oraz sześciu synów Antoniego: Józef, Jerzy, Rafał, Antoni Ignacy, Justyn i Alek
sander. Wreszcie w VIII pokoleniu byli: dwaj synowie Franciszka: Julian i Józef oraz
dwaj synowie Józefa: Onufry i Ignacy.
W późniejszym wywodzie z 1866 r. wprowadzono pewne zmiany do tego wywodu.
Po pierwsze, podano trochę inne dane w odniesieniu do Antoniego (VI), syna Ignacego. Tu
miał on tylko trzech synów: Jerzego, Rafała i Franciszka (VII). Z nich Jerzy spłodził dwóch
synów (VII): Antoniego i Bolesława Jana, a Rafał — dwóch: Wincentego i Jana. Po drugie,
wywód z 1866 r. dostarczył nowe dane o synach Ignacego (V): Mateuszu, ojcu Ludwika
i Józefie Marcinie. Ten ostatni spłodził trzech synów: Justyna, Bolesława i Bronisława, co
zostało zmienione w kolejnym wywodzie z 1873 r.: Adam miał dwóch synów: Justyna i Bo
lesława, a jego brat Józef Marcin — jednego, czyli Bronisława. Ten ostatni jest zapewne
tożsamy z osobą pochowaną na cmentarzu parafialnym w Leszczach (186 M l906).
W 1877 r. do tego wywodu dołączono Feliksa Mieczysława, syna Ignacego Jana
Wincentowicza (VII). Ów Feliks Mieczysław w 1907 r. pochwalił się dwoma synami:
Witoldem i Ignacym, dołączonymi do tego wywodu. Wreszcie w 1909 r. dołączono Jana
i Bronisława, synów Józefa Franciszkowicza (VIII) [RGIA],
W XIX w. Dychowicze herbu Pobóg byli notowani w pow. szawelskim [Ciechano
wicz] . W końcu XIX w. mieszkali w dworze Grymzele (nieraz błędnie: Grylciele) w gmi
nie Szawkiany przy drodze Kielmy-Szawle. Dobra liczyły półtorej włóki (ok. 30 ha) lub
21 dziesięcin ziemi. Obecnie to Grimzeliai.
Ź r ó d ł a : R G IA , F 1343—20—3997; SG, T. 2, s. 884: G rym zele, T. 15, cz. 1, s. 542: G rylciele [sic]. L i t e 
r a t u r a : C iechanow icz, Kody, T. 2, s. 391; tenże, Suplement, s. 112; LPŻ , T. 1, s. 489: D ychavicius, 495^496:
D ikavicius, D ykavicius; Skłodow ski, s. 324; U m sk i, T. 3, s. 310.

DYD ZOB. DZID
DYDALEW ICZ
T a r y f a

16 67

r o k u

Dydalewicz Krzysztof na miejscu Balcera Adamowicza z Kuszfejków dym 1 szlachecki w pow. melońskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Dydal, które jest zapewne przezwiskiem od
litewskiego diddis, czyli „duży”, „wielki” [LPŻ]. Brak tego nazwiska w polskich herbarzach.
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Na Żmudzi należy ich chyba łączyć z Dydelami, bojarami telszewskimi, zanotowa
nymi pod 1569 r. Ich ziemie graniczyły wówczas z obrębem leśnym Tomsopełkis i zie
miami bojarów Rymgajłajciów. Chodzi o obszar na północ od jeziora Tawsoła (i Telsz),
koło Gadonowa. Tu notowano Rymgajle [Trzywiorstówka], a do dzisiaj jest wieś Juodinkiai na północ od wspomnianego jeziora, czyli dawne sioło Jadenki.
Z kolei z 1568 (1569) r. pochodzi list Jana Chodkiewicza, marszałka wielkiego li
tewskiego i m.in. starosty teł szewskiego, w którym przedstawił skargę bojarów telszewskich: Petka i Jurgia Miknitkayciów i Jakuba Ginthkayciów Dydelów. Skarżyli się na to,
że nie otrzymali odmiany za zabrane im ziemie w czasie pomiary włócznej, choć inni
bojarzy „tegoż narodu” [tj. ich rodu] otrzymali taka odmianę. Na polecenie króla pol
skiego Zygmunta Augusta został spisany „ich ród”, poczynając od przodka Ruszlisa.
Samo nazwisko zostało zrekonstruowane przez Antanasa Salysa, znanego litewskiego
językoznawcę, na Ruslys. I takie nazwisko jest notowane w Litwie: nawiązuje ono do li
tewskich słów: viknis, czyli „zręczny”, „zwinny” i greitas, czyli „szybki” [LPŻ]. Wspo
mniany ród Ruszlisa [tak został zapisany w AWAK] został dość szeroko przedstawio
ny w literaturze. Został on wpisany do ksiąg grodzkich telszewskich w 1798 r. i wydany
w 1897 r. w tomie akt o bojarach [AWAK, T. 24]. Wzmiankowany A. Salys przedstawił
schemat tego rodu, który objął kilka pokoleń w okresie około 130 lat, tj. od 1. połowy
XV w. do 1568 r. Bliżej nie zajął się charakterystyką podanych tam informacji genealo
gicznych, bo jego praca dotyczyła osadnictwa na Żmudzi na początku XV w. Natomiast
0 genealogii tego rodu pisał współczesny A. Salysowi badacz polski Henryk Lowmiański. Jego zdaniem, bojar Ruszlis żył w czasach Witolda (przed 1430 r.) i „porwany prą
dem kolonizacyjnym osiedlił się w kresowym pustkowiu żmudzkiem”, tj. po zakończe
niu wojen z Krzyżakami w 1422 r.
Genealogia rodu Ruszlisa była następująca (pokolenie I). Wydał on na świat dwóch
synów (II): Ginthyła [w nawiasie zrekonstruowane nazwy litewskie A. Salysa — Gintilas] i Skaywata [Skaivotas], którzy zapoczątkowali dwie gałęzi tego rodu. O Gintyłach
będzi mowa w drugim miejscu, zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Tu o drugiej ga
łęzi rodu. Wspomniany Skaywat wydał na świat trzech synów (III): Derkintha [Derkintis; należy dodać, że możliwa jest inna opcja — Derkintas], Wismuntha [Vismantas]
1 Rupeyka [Rupeikis]. Z nich Derkint spłodził czterech synów (IV): Miknia [Miknius],
Andrusa [Andrius], Meżeyka [Mazeika] i Dargisa [bez zmian]. Pierwszy z nich zosta
wił po sobie trzech synów (V): Macieja [Matas], Petka [Petkus] i Jurgia Qurgis]. Z nich
Maciej Miknaytis „nic nie miał” [tj. potomstwa], a pozostali byli „żywi”. Należy dodać,
że dwaj z nich, czyli Petko i Jurga Miknitkaycie byli bojarami, skarżącymi się w 1568 r.
Wracam do pozostałych synów Derkinta (III). Andrus, tu nazwany Andruszko (IV), miał potomka, ale już nie żył. Jego brat Możeyko (IV) miał syna Jana (V) [Jo
nas], a ten spłodził syna Maca (VI) [Maciuś]. Ostatni z braci, czyli Dargis (IV), zostawił
po sobie dwóch synów (V): Bernata [Bernotas] i Janka Qankus]. Z nich potomstwa do
czekał się Janko, ojciec Andrzeja (VI) [Andrius].
Drugi syn Skaywatha to Wismunt (też Wysmunth) (III). Miał on syna Ginthka (IV),
ojca trzech synów (V): Juszka Quska], Jakuba [Jokübas] i Szczepucia [Ceputis]. Z nich
Juszko zostawił po sobie dwóch synów (VI): Jurgiana [furijonas; imię sztucznie utwo
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rzone, tylko w przybliżeniu odpowiada stanowi faktycznemu] i Mikucia [Mikutis]. Zaś
wspomniany wyżej Jakub Ginthkaytis to znany nam bojar ze skargi z 1568 r.
Trzeci i ostatni syn Skaywatha to Rupeyko (III), ojciec Jurgia (IV) Qurgis]. Ten
ostatni wydał na świat trzech synów (V): Mikołaja [Mikas; sic], Pawła [Povilas] i Kaspera [Kasparas].
W sumie genealogia ta wskazuje na pokrewieństwo kilku rodzin żmudzkich: Gintyłów (zob.), Derkintów (zob. Dyrkint), Wismuntów (zob.: Wismont) i Rupeyków
(zob.). Na marginesie ciekawa dygresja. Litewskie, zrekonstruowane przez A. Salysa
imię Andrius odpowiada trzem różnym formom źródłowym: Andrusowi, Andruszkowi i Andrzejowi. Taki zabieg naukowca to po prostu poprawianie historii, a właści
wie jej wypaczanie.
Później Dydalewiczów spisano tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nie utytułowana.
Ź r ó d ł a : AW AK, T. 24, s. 3 1 4 -3 1 5 , 3 2 6 -3 2 9 . L i t e r a t u r a : LPŻ , T. 1, s. 491: D idelevicius, T. 2, s. 645:
R uslis; Ł ow m iań ski, T. 1, s. 352—353; Salys, s. 261—262.

D YLKIEW ICZ (DYLKIEWICZ)
T aryfa 16 67

r o k u

Dylkiewicg Piotr Stanisławowieg na którego miejscu i Jergego Rukiewicga gostał spisany Jan Narbut g Kiecyn
dym 1 sglachecki wpow. bergańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dyłkiewicg Stanisław g Wojtkajciów wpow. bergańskim dym sglachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Dylka (lit. Dilka), które może być pocho
dzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ]. Tradycyjne innego zdania był Z. Zinkevicius, któ
ry wskazał, że nazwiska typu Dilis (m.in. Dilkevicius) łączą się z czasownikiem dilti, czyli
„ścierać się”, „niszczyć się’ ’ itp.
Prawdopodobnie najstarsza wzmianka o tym rodzie na Żmudzi pochodzi z 1579 r.,
kiedy zanotowano Jana Matiejewicza Dulkiewicza [nie Dylkiewicza]. Razem ze Stani
sławem Pietrowiczem sprzedali oni „dworec” w polu Dowmonty nad rzeką Datnowką
we włości wielońskiej. W każdym razie notowano ich później w obu taryfach XVII w.:
jedna rodzina w pow. berżańskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Rodzina ta została wylegitymowana ze szlachectwa z herbem Nałęcz w guberni ko
wieńskiej w 1855 r.
Ź r ó d ł a : O D V CA , vyp. 1, s. 61—10 (D ulkiew icz). L i t e r a t u r a : LPŻ , T. 1, s. 498: D ilka, D ilkevicius;
LTruski, T. 3, s. 316; Z inkevicius, s. 593: Dilis.

DYMANOWSKI ZOB. DOMANOWSKI
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DYMG ID
T aryf a 16 6 7 roku

Dymgid Jan Andrpejemcp na miejscu rodpica swego Andrpeja Dymgida у Mednik dym 1 szlachecki w pow.
porańskim
Dymgod [F 11—1—752 lepiej: Dymgid] Andrpej, na którego miejscu posta/ spisany Adam Matuspkowski,
takpe nabytego od Piotra Kasperowicpa Pacewicpa p Reklispek wpow. porańskim dym 1poddański
Nazwisko rodziny jest prawdopodobnie pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: dim—
1 gid-. Pierwszy z tych członów ma niejasną genezę i jest bardzo rzadko spotykany
(tylko Dimgaila). Z kolei drugi człon może mieć coś wspólnego z nazwiskiem Gide,
pochodzenia niemieckiego lub Gideika [LPŻ] lub być skrótem od Gydaitis, znanym
w języlu pruskim [Zinkevicius]. Brak tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zanotowano ich po raz pierwszy w popisie wojskowym 1528 r.: Pietryk Demgidojtis we włości pojurskiej. Później spisano go tylko w taryfie 1667 r.:
2 rodziny w pow. żorańskim: bez i z jednym poddanym. Była to zatem szlachta drob
na i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Perapis 1528 r., s. 232. L i t e r a t u r a : LPŻ , T. 1, s. 499: D im gaila, s. 663: G ide, G ideika; Z in 
kevicius, s. 93.

DYMITROWSKI
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Dymitronski Hrehory p Isplin podĄański] dym 1 w pow. kroskim
Nazwisko rodziny to spolonizowana forma (przez dodanie polskiej, szlacheckiej koń
cówki —ski) imienia ruskiego Dimitr.
Na Żmudzi najstarsza wzmianka o nich pochodzi z akt ziemskich żmudzkich
z 1589 r., kiedy Juri Dimitrowski oświadczył, że jego żona Alżbieta Liutkowna Montwiłojt otrzymała od teściów połowę majętności Butwiłojtie we włości korszewskiej.
W XVII w. zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. kroskim
z jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Dymitrowicze herbu Ja
strzębiec.
Źródła:
s. 317.

O D V CA , vyp. 2, s. 68—377. L i t e r a t u r a : LP Ż , T. 1, s. 499: D im itravicius; U ruski, T. 3,

DYMLER
P opis 1 6 2 1 roku

Dymler Asuerus pmajitnośń ma/ponki Gawrpo usarsku koń 1 w pow. telspewskim. Tenpe pmajętności ojca
swego Grpep [Greż] po husarska koń 1 w tym pow.
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16 67

r o k u

Djmler Jan pmajętności Gamy poddańskich dymów 11 w pow. telspewskim. Grupewski Jan na miejscu Jana
Karolia Dymlera p Kietnn Pojepior aydowne 2 dymypoddańskie wpow. telspewskim. Рисуna p Kopielska Piotr
p majitności Ganrel dymy 4 poddańskie, a piąty pastawny od Jana Dymlera, wscytkiego poddańskich dymów 5
wpow. telspewskim. Billewżcp Malcher sędpia grodpki pmijdpki p majitności Grep i pjolwarków do tej majit
ności nalepących Pytynie Januspów i Gawr alias Helenów napwanych 35 [dymów], a na pastawnych od Dymlerów 5, [ogółem] 40 w pow. telspewskim
Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego: z Inflant albo z Prus.
Na Żmudzi pojawili się stosunkowo wcześnie, bo notowano ich w 1597 r. w aktach
ziemskich żmudzkich. Jan Dymbler [sic] wziął w zastaw 3 sioła we włości telszewskiej:
Kurmajcze, Konradze i Kudze. W 1598 r. wziął w zastaw 2 sioła: Sestawcze i Kałnele
oraz poddanych majętności Kietuny w Gawrach we włości telszewskiej.
Później notowano Aswerusa Dymlera w popisie wojskowym 1621 r., właścicie
la dóbr Gaura i Greże w pow. telszewskim. W latach 1655—1667 notowano jeszcze
Jana Karola Dymlera. W 1667 r. posiadał on 19 dymów, w tym 8 było zastawionych.
W 1674 r. w Warszawie był elektorem króla polskiego Jana III Sobieskiego jako jedyny
elektor w tej rodzinie. W sumie była to szlachta majętna, ale nie utytułowana.
Ź r ó d ł a : E lekto rzy 1674 r. (błędnie: Dymber); ODVCA, vyp. 4, k. 291—3 (błędnie D yszler); vyp. 5,
k. 27—200 i 202; Ragami teismas, s. 252, 258. L i t e r a t u r a : U ruski, T. 3, s. 316: Dymber

DYM OW ICZ
T a r y f a

16 6 7

r o k u

DymowicpAleksander p Pukiów dym 1 spłachetki w pow. telspewskim
Dymowicp Balcer. Bezpański Matiasp na miejscu Malchera Kontryma p Towdów. A p okolicy Dymajdów na
miejscu Balcera Dymowicpa i Matiaspa Dargienicpa poddański dym 1 wpow. telspewskim
Dymowicp Dawid Augustynonicp p Pukiów dym 1 spłachetki w pow. telspewskim
Dymowicp Jan Micha!onicp na miejscu rodpica swego Michała Dymowicpa p Wyksprupis dym 1 spłachetki
wpow. telspewskim
Dymowicpjan p Kieturnagispek dym 1 spłachetki w pow. telspewskim
Dymowicp Jerpy. Rubepenicp Dawid Janonicp pprpykupli od Jerpego Augustynowicpa Dymonicpa p Dymaj
dówpoĄd]ański dym 1 w pow. telspewskim
Dymowicpjópef Stanis/awowicppDymajdów dym 1 spłachetki wpow. telspewskim
Dymowicp Kapjmierpjanowicppio śmiera rodpica swe[go] Jana Dymowicpa y; Pukiów dym 1 splachecki wpow.
telspewskim
Dymowicp Krpysptof. Kugiekwicpjerpy na miejscu rodpica swego [F 11—1—752: Ambrożeja] w okoliy Brewik [na marginesie: z Bukukalna] [i] na miejscu Krpysptofa Dymowicpa ppowiatu telspewskiego pokoli[cy]
Janajdów 1poĄd]ański dym w pow. porańsłdm
Dymowicp Krpysptof. Mickiewicp Stanisław y; kupli od Krpysptofa Jópefowicpa Dymonicpa p Stulpin dym 1
splachecki w pow telspewskim
Dymowicp Wojdech Jerpewicp p Dymajdów dym 1 splachecki w pow. telspewskim
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Dymowieу Zygmont na miejscu brata swego rodyonego niebosycyyka Jóyefa Dymowicya у Pukiów dym 1 sylachecki wpow. telsyewskim
Dymowicy Beryański Balcer dym 1 sylacbecki w pow. telsyewskim
Dymowicy у Betka Marcin na miejscu Michała Dymowicya у Stulpinów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dymowicy Kryysytoj, na którego miejscu yostal spisany Maran Narkucki yBrewików w pow. wiesywiańskim
dym sylachecki 1
Dymowicy Marcin yStulpin w pow. telsyewskim [dym]poddański 1
Dymowicy [w Kop. 1: Dymorowicz] Zygmont у Pukiów w pow. telsyewskim [dym]poddański 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Dym (lit. Dima), które może być pocho
dzenia polskiego (Dym), niemieckiego (Diem, Thieme itp.) lub ruskiego (Dima). Swoje
votum separatum ogłosił Z. Zinkevicius, uznając nazwisko Dimavicius za pochodzące
od formy Dimas (dim—
), o genezie litewskiej.
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1568 r. Jan Pietkajt Dymajt kupił niwę Konczatyszki [we włości telszewskiej]. Tenże jako Jan Pietkowicz Dimajt napisał testament w 1571 r. W 1585 r. Paweł Jurewicz Bortkiewicz Dymajt
pogodził się w sprawie zastawu gruntów Puki we włości telszewskiej .W 1588 r. sąd wy
dal decyzję w sprawie spornych dóbr, które zajął wspomniany Paweł i jego córka Zofia
Jurewna, żona Marka Pawłowicza Martinowicza, na ich niekorzyść. W 1589 r. Stanisław
Jurewicz Jacowicz Dimajt zastawił majętność Puki, ale nie chciał dopuścić do tych dóbr
osoby, która wzięła ją w zastaw. Chyba tenże (Stanisław Jurewicz Dyjmowicz Jucajtis)
darował swojej żonie Gendrucie Stanisławownie Mickajtiewnie 80 kop groszy, zabez
pieczonych na Pukach. Tenże (Jucowicz Dymojtis) sprzedał w nieznanym czasie część
Puków. W 1590 r. Matiej Janowicz Dymajt kupił majętność Dymajty we włości telszew
skiej. W 1591 r. Stanisław Janowicz Dymajt z synami Hryhorym i Jurim i innymi boja
rami wziął w zastaw grunty Bartkajtyszki, Janiszki i Brużyszki we włości telszewskiej.
W 1599 r. Juri Martinowicz Pietrowicz Dimajtis zawarł ugodę z Wojtiechem Kasperowiczem Dimajtisem w sprawie dóbr w Dymajtiach i Barszach nad rzeką Pukąwe włości
telszewskiej. Wspomniany Wojtiech otrzymał od żony Kateriny Szczefanowny Wizgirdowej część majętności Puki we włości gruściewskiej i ziemię w Dymojtiach w telszew
skiej. W 1599 r. Bałtromiej Stanisławowicz Dymojtis zastawił obręb gruntu w Dymoj
tiach nad rzeką Liknową we włości telszewskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są interesujące dane. Wszyscy Dymowicze (Dimajtis itp.) mieszkali we włości telszewskiej właściwie w dwóch miejscowo
ściach: Pukach i Dymajciach. Lokalizacja tych osad nie jest wcale taka łatwa. Puki leżały
i leżą do dzisiaj na północ od miasteczka Barszczyce, tj. na północny zachód od Telsz,
dość daleko od tego miasta, o czym już pisano. Z kolei Dymajcie (lit. Dimaićiai) dzisiaj
leżą tuż przy Telszach, na wschód od miasta. Zatem obie miejscowości leżą z dala od sie
bie. Jest jednak pewna przesłanka wskazująca na lokalizację Dymajciów w XVI w. koło
Puków: wzmianka o obu dobrach nad rzeką Puką przy nazwisku Jurija Martinowicza Pietrowicza Dimajtisa w 1599 r. Nie można jednak wykluczyć, że informacja ta odnosiła się
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tylko do lokalizacji Puków. W każdym razie nie ulega wątpliwości silny związek bojarów
Dymajciów z tymi miejscowościami: Pukami i Dymajciami. Zresztą niektórzy badacze
skłaniają się do przyjęcia tezy o wspólnym pochodzeniu Dymowiczów i Pukińskich (zob.)
od Dyma: brata Gawdyka i syna Kniazia, bojarów telszewskich Qablonskis]. Zatem nie
wiadomo, gdzie rzeczywiście było gniazdo tego rodu. Może rzeczywiście było ono w Dymajciach pod Telszami, skąd niektórzy bojarzy przenieśli się do bardziej odległych Puków.
Dymowicze i Pukińscy byli najpewniej spokrewnieni również z Gawdykami (zob.), którzy
mieli swoje siedziby na północ od Telsz, przy tym miasteczku [ówczesnym].
We wspomnianych aktach ziemskich trzeba zwrócić uwagę na testament Jana Pietkowicza Dimajtia z 1571 r., pewnie pierwszego historycznego protoplasty rodziny.
Część, ale nie wszyscy, z wymienionych w tych aktach bojarów znajduje się w genealogii
rodu bojarów telszewskich Dymowiczów z początku XVII w. W tej genealogii protopla
stą został uznany Dym (pokolenie I), mający syna Michała (II) i dwóch wnuków (III):
Bortkę i Jana. Z nich Bortko wydal na świat trzech synów (IV): Pietrasza z synem Jurką, Jurija z synem Pawiem i córką Zofią, żoną Marka Pawłowicza (wystąpili w źródłach
w 1592 r.) i Martinela [tj. Martina] z synem Jurką i wnukiem Andrzejem. Z kolei jego
brat Jan (III) miał dwóch synów (IV): Jana z synem Stanisławem [linię tę można uzu
pełnić o jego dwóch synów: Hryhora i Jurija z 1591 r\] i Stanisa [tj. Stanisława] z synem
Bałtromiejem, wzmiankowanym w 1606 r. Qablonskis, F. 256—998, k. 6v]. Z wymienio
nych bojarów w aktach ziemskich żmudzkich wymieniono: Pawła Jurewicza Bortkowicza, Jurija Martinowicza [tj. Jurko Martinela] Pietrowicza [wg genealogii powinien być
Bortko], Stanisława Janowicza i Bałtromieja Stanisławowicza.
Na marginesie trzeba wskazać na Stanisława Jurewicza, którego dziad był róż
nie nazywany patrząc na awonimik: Jacowicz, Jucowicz, Jucajtis; pewnie chodzi o Juca.
Tymczasem w omawianej wyżej genealogii była mowa o Janie, może to pomyłka?
W taryfie 1667 r. spisano prawdopodobnie 11 rodzin. Wątpliwości dotyczą Balce
ra Dymowicza Berżańskiego, który może być tożsamy z Balcerem Dymowiczem. Po
minięto dwie rodziny (Jerzego i Krzysztofa), o których były tylko wzmianki dotyczące
kupna dóbr przez inne osoby. Spośród tych rodzin wszystkie mieszkały w pow. telszewskim, z reguły w Pukach (Pukiach) i Dymajciach. Żadna nie miała poddanych, co wska
zuje na ich status drobnej szlachty. Interesujący jest przykład Marcina Dymowicza, któ
ry jako jedyny użył przydawki pochodzeniowej: „z Petka”. Prawdopodobnie nawiązał
on do Jana Pietkowicza, tego od testamentu z 1571 r.
W 1673 r. testament spisał Aleksander Stanisławowicz Jucewicz [słabo widać] Dymowicz. Kazał się pochować przez małżonkę Jadwigę Janównę Koszuciównę „w mogi
łach naszych Pukińskich”. Miał majętność Pukie Wielkie w pow. telszewskim, nabyte od
teścia, tj. Jana Abramowicza Koszucia. Zapisał ją synowi Michałowi, jeszcze małoletnie
mu. Obie córki, Anna i Katarzyna, miały dostać po 200 kop groszy na wyprawę [VUB].
Wspomnianego Aleksandra spisano w taryfie 1667 r, w Pukiach, jednak jego syna Mi
chała nie było w taryfie 1690 r.
W taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w pow telszewskim (2)
i wieszwiańskim. Dwaj z nich mieli po jednym dymie poddańskim. Nie należeli do
szlachty utytułowanej.
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Rodzina Dymowiczów herbu Jastrzębiec została wylegitymowana ze szlachectwa
w późniejszej guberni kowieńskiej w 1803 r.
Źródła:

MACB, F. 2 5 6 -9 9 8 , k. 6, 6v (w ypisy źródłow e K. Jab lo n sk isa z k siąg ziem skich żm udzkich);

O D V CA , vyp. 1, s. 1 3 5 -1 3 9 , 1 3 7 -1 5 9 , 1 9 3 -2 2 0 ; vyp. 2, s. 1 4 -1 9 5 , 4 3 -1 0 1 , 4 9 -1 8 1 , 8 4 -5 , 1 2 8 -1 0 4 , 135—
517; vyp. 3, s. 1—3; vyp. 5, k. 91—173; Slovar, s. 107: D ym ajte; V U B, F 7—Z P 25, k. 253—256. L i t e r a t u r a :
LPŻ , T. 1, s. 498: D im a, D im atdcius; U ruski, T. 3, s. 317.

DYRDA
H. KOŚCIESZA
T aryfa 16 67 roku

Dyrda Samuel Stefan [F 11 1 752 inna kolejność imion] у imienia Gargas dymów 5 wpow. nielońskim
lecących, а у imienia nazwanego Rugał z kupli od Kwasyewicyów wpow. kroskim lepących dym 1, a drugich
poddanych tego imienia Rugał gwałtownie nabranych pryey Samuela Chryąstowskiego miesykal [sic], £imie
nia trzeciego Komp wpow. wilkiskim leżącego dym 1, у ccyvartego w Ugianach dymów 2, [ogółem] dymów 8
poddańskżch, a 1 dym szlachecki, wszystkiego ogółem dymów 9 w pow. widuklewskim. EytymowiczAdam na
miejscu Samuela Stefana Dyrdyjako opiekuna z KondratowicyKompów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
—

—

:

T aryf a 16 9 0 roku

Dyrda Stefan Władysław z majętności Gargasy wpow. widuklewskim dymówpoddańskich 2. Tenje Z ^Ща
[w Kop. 1: Ugiany] Podubisia w pow. ejragolskim dymy poddańskie 2
Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego lub raczej ruskiego i oznacza człowieka
wysokiego wzrostu [LPŻ]. Za ruska genezą Dyrdów opowiedzieli się autorzy słowni
ka nazw osobowych Białostocczyzny [Abramowicz, Citko, Dacewicz] i osobno L. Dacewicz. Jednak Z. Zinkevicius jednoznacznie zaliczył Dyrdów do nazwisk litewskich.
Prawdopodobnie spisany w popisie wojskowym z 1528 r. jako Piotr Dyrdoł z wło
ści berżańskiej należał do tego rodu. Później spisano ich w obu taryfach XVII w jako
pojedyncze rodziny, mające dobra w różnych powiatach, choć wspomniane Gargasy
leżały w pow. widuklewskim. Była to szlachta średnio zamożna, mająca albo 9 dymów
poddańskich (1667), albo 4 (1690).
Tylko nieliczni sprawowali urzędy na Żmudzi: Samuel Stefan Stanisławowicz Dyr
da, wzmiankowany w taryfie 1667 r., byl sędzią grodzkim w 1676 r. Później urzędy mieli
w XVIII w. Benedykt Dyrda byl strukczaszym w latach 1780 [nawet 1777]—1792. Z ko
lei Andrzej Dyrda strażnik wendeński byl elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńsakiego w 1733 r. W 1784 r. jeden z Dyrdów wraz z niejakim Kuszleyką ufundowali
nowy kościół w Ugianach, zapisując włókę ziemi [Buszyński],
W czasie Potopu 1655 r. spisano Samuela Stefana Dyrdę Jako uczestnika sejmiku
rosieńskiego w maju tego roku, zjazdu w Jaswojniach w sierpniu i w Kiejdanach w paź
dzierniku (gdzie podpisał unię ze Szwecją) oraz konfederacji w Szadowie w czerwcu
1656 r. o charakterze antyszwedzkim. Byl on kalwinem i długoletnim sługą Radziwiłłowskim [Kozak].
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Rodzina wylegitymowała się ze szlachectwa z herbem Kościesza w późniejszej gu
berni kowieńskiej w 1799 r. Według tego wywodu „rodonaczalnikiem” tej rodziny byl
Stanislaw Wimbor Dyrda (pokolenie I), właściciel majętności Kompy w pow. wilkiskim. Jego syn Hrehory (II) dostał te dobra od ojca w 1593 r. Spłodził on syna Sta
nisława (III), ojca trzech synów (IV): Samuela Stefana, Piotra i Jana. Potomstwo mieli
pierwsi dwaj (V): Samuel Stefan dał światu czterech synów: Stefana, Stanisława, Piotra
i Andrzeja oraz córkę Katarzynę [sic], a P io tr-----dwóch: Józefa i Jana. W następnym,
VI pokoleniu byli: Józef, syn Stanisława i Kazimierz, syn Józefa. Do kolejnego poko
lenia (VII) należeli: trzej synowie Józefa: Andrzej, Wiktor i Benedykt oraz trzej syno
wie Kazimierza: Mateusz, Marcin i Jakub. W pokoleniu VIII zanotowano: dziewięcioro
dzieci niezwykle płodnego Benedykta: Teklę, Annę, Katarzynę, Urszulę, Izabellę, Felik
sa, Ignacego Franciszka Karola, Marcelego Aleksandra i Adama; trzech synów Mate
usza: Piotra Ferdynanda, Kazimierza i Ignacego Andrzeja oraz dwóch synów Marcina:
Hieronima i Józefa Macieja. Wspomniany wyżej Marceli Aleksander (VIII), były asesor
sądu niższego rosieńskiego, w 1832 r. prosił o dołączenie do wywodu swego syna Bene
dykta Jakuba Floriana [RGIA]. Skądinąd wiadomo, że do Dyrdów należały dobra Ugiany w pow. jaswońskim, m.in. do wzmiankowanego wyżej Marcelego, sędziego granicz
nego rosieńskiego.
W tej genealogii warto zwrócić uwagę na pisownię nazwiska w 1799 r.: Stanisław
Wimbor Dyrda. Oczywiście, nazwisko to nie pochodzi z końca XVI w., kiedy żył ów Sta
nislaw, ale z końca XVIII. Określenie „Wimbor” to najpewniej przydawka pochodzenio
wa, inaczej zapisywana jako: z Wimbora (zob.). Ci ostatni pochodzili z pow. wilkiskiego.
W XIX w. Dyrdowie herbu Kościesza mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
W 1882 r. w guberni kowieńskiej posiadali dobra: Kondratowicze Kompy, gdzie byli no
towani już w 1667 r., Porzecze i Pozwerginiec—Ugiany; w Ugianach byli już w 1690 r.
Ź r ó d ł a : у 1kta sjapdów, T. 2, s. 274, 285, 301, 350; E lekto rzy 1733 r.; Perapis 1528, s. 238; R G IA , F 1343—
20—3992; U rzędnicy żm udzcy, n r 1105, 1379. L i t e r a t u r a : A b ram ow icz, Citko, D acew icz, T. 1, s. 84:
D yrda; B oniecki, T. 5, s. 144; B uszyński, Opisanie, s. 72—73; C iechanow icz, Suplement, s. 112; D acew icz,
s. 319; K ozak, s. 131; LPZ , T. 1, s. 501: D irda; U ruski, T. 3, s. 318.

DYRGINT (DIRGINT, DYRGINC)
T aryf a 16 6 7 roku

Dirgint Piotr pK weść dym 1 szlachecki w pow. korspewskim
Djrgint [w tekście: Byrgint] Jakub Bartłomiejewicp na miejscu Bartłomieja Jakubowicza Dirginta [GB:
pewnie ojca] £ Kweśdów dym 1 szlachecki wpow. korszewskim
Djrgint Zygmont. Sypowicpjerpy na miejscu Zygmonta Dyrginta i na miejscu bratanka swegojespcpe lat zupełnych
nie mającego Jana Gabńałouicpa Dyrginta w opiece zostaje z Kweśdów dym 1poddański wpow. korspewskim
T aryf a 16 9 0 roku

Dirgint Jan %bratem swym Jakubem Dargintem [sic] p Kweściów w pow. korspewskim dym splachecki 1
Dirgint Malcher p Kweśdów wpow. korspewskim dym splachecki 1
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Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: dir—i gint—. Pierwszy
człon ma niejasne pochodzenie, może łączy się z litewskim dirti, czyli „obierać”, „zdzie
rać”, „łupić” itp., zaś drugi człon zostanie omówiony przy Gimbutach (zob.). Prawdo
podobnie nie należy łączyć tego nazwiska z Derkintem (Dyrkintem), występującym tak
że na Żmudzi. Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach.
Najstarsza wzmianka dotyczy bojara kołtyniańskiego Dowginta, który w 1415 r.
otrzymał nadanie poddanego od wielkiego księcia Witolda. W 1529 r. zanotowano po
tomków „Dyrgintowego rodu”: Jana Woysznarowicza, Mikołaja Naruszewicza i Bartkę Montwiłowicza [AWAK]. Współcześnie, bo w 1528 r., został zanotowany w popisie
wojskowym Jakub Dirgintowicz, bojar we włości kroskiej.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest tylko pojedyncza informacja pod ro
kiem 1599 o Szymonie Matiejewiczu Dirgintisie, który sprzedał grunt „otczyzny” Dirgintie w Trepach we włości kroskiej. Najpewniej chodzi o gniazdo tego rodu. Wspo
mniane Trepy to okolica szlachecka na północny zachód od Skaudwiłów. Tam jeszcze
w połowie XIX w. notowano folwark Depgince [chyba zamiast Dergince] na Trzywiorstówce. Skądinąd wiadomo, że w pobliżu płynęła rzeczka Naresa [Slovar], którą można
chyba utożsamić z obecną rzeką Narasa, prawym dopływem pobliskiej Anczy, koło wsi
Narava [Upią ir eżer-ц vardynas;nie znaleziono jej na mapach],
Z 1669 r. pochodzi testament Stanisława Walentynowicza Macykiewicza Dyrginca,
o którym bliżej zob.: Macykiewicz.
W XVII w. nie mieszkali już w pow. kroskim, lecz w sąsiednich powiatach: korszewskim (1667 i 1690) i widuklewskim (1667), głównie w tym pierwszym w okoli
cy Kweście. Na ogół nie mieli poddanych z wyjątkiem jednej osoby z jednym podda
nym w 1667 r. W tym roku zanotowano fragment genealogii tej rodziny w Kweściach:
Zygmont i jego brat Gabriel, mający nieletniego syna Jana. Była to szlachta nieutytułowana do końca XVII w. Wyjątkowo Michał Dyrgint był komornikiem witebskim
w 1784 r. [AWAK],
Ź r ó d ł a : AWA.K, T. 24, s. 73; Perapis 1528 r., s. 233; Slovar, s. 96: D yrgince; Vitoldiana, s. 85 n r 89. L i 
t e r a t u r a : A lm onaitis, Kaltineną krastas, s. 86; LP Z , T. 1, s. 502: D irginćius, 486: D erkin tas; U p ią ir e źe rą
vardynas, s. 107: N arasa.

D YRKINT
T a r y f a

16 6 7

r o k u

Dyrkint Jan [na miejscu] Jana Łaudgina ^Żemigoły dym 1 Suchecki w pow. widuklewskim

Nie można wykluczyć, że jest to jedna rodzina z Dyrgintami (zob.). Niemniej jednak,
geneza tego nazwiska jest inna. Jest to nazwisko litewskie i dwuczłonowe: d ir- i kint—
[LPŻ]. O obu członach była już mowa, zob: Dyrgint i Dowkint. Brak jest tego nazwiska
w polskich herbarzach.
Dyrkint, właściwie Derkint, należał do rodu Ruszlisa o genezie Witoldowej, o czym
bliżej pisano przy Dydalewiczach (zob.).
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Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklewskim, bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : L P Ż , T. 1, s. 486: D erkintas.

D YRM A (DYRMOWICZ)
H. PÓŁ GOZDAWY
P opis 16 2 1 roku

Dyrma Adam p imienia tondpiagolskiego i datnomkiego po usarsku koni 4, tojest ppowinnośd koni 2, a mi
łości ku Ojcpypnie koni 2 wpow. tendpiagolskim [dobra Datnowo leżały jednak w pow. wielońskim]
T aryfa 16 67 roku

DyrmowicpAndrpejpStanajaów dym 1 spłachetki wpow. berpańskim
T aryfa 16 9 0 roku

DyrmowicpAndrpej p [S] Tanajdów p bratankiem swoim i pprpykupłi Ewanelispek w pow. berpańskim dym
splachecki 1
Dyrmowicp Ełiasp p B/id/yków, p kupli Budryki Drupspty p Janem Budrykiem w pow. retowskim [dym]
poddański 1
Nazwisko rodziny Dyrmowicz to patronimik od nazwiska Dyrma (lit. Dirma), które jest
niejasnego pochodzenia. Może mieć związek z łotewskim Dirmas [LPŻ]. Jednak, zda
niem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko litewskie, skrócenie nazwiska Dirmantas, co jest
dość prawdopodobne. Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.
Rodzina jest notowana na Żmudzi w połowie XV w. w księdze nadań wielkich
książąt litewskich z lat 1440—1498, gdzie wymieniono bojara Dirmeita, który otrzymał
„siemicę” [rodzinę]. Na początku XVI w. notowano Jana Dirmowicza, który pewnie
był potomkiem wspomnianego bojara żmudzkiego. Służył u Kieżgajłów: Stanisława
Janowicza, starosty żmudzkiego w latach 1486—1526 i jego syna Stanisława Stanisławowicza, również starosty żmudzkiego w 1527—1532. W latach 1514 i 1529 był namiest
nikiem kroskim i ciwunem widuklewskim. Ożenił sie z Barbarą Jundziłówną, z którą
miał kilkoro dzieci: Jana, dworzanina królowej Bony w latach 1537—1554, Pawła, praw
dopodobnie plebana w diecezji wileńskiej, Annę, żonę Jana Andrejewicza Nowickiego,
bojara rudomińskiego i Jadwigę [Saviscevas: nieznana z imienia], żonę Pawła Romanowicza (Romanowskiego). Ta ostatnia miała dwoje dzieci: Walentego i Matieja Romanowiczów Dyrmów [sic], którzy dziedziczyli dobra po swojej ciotce Annie Nowickiej (jej
testament z 1568 r.). Wspomniany w popisie wojskowym 1567 r. Walentyn Pawłowicz
Dyrma w imieniu swoim i swoich krewnych z dóbr żmudzkich i „dworca Litowskogo
niedielnych” wystawił 4 konie i 2 drabów.
Skądinąd wiadomo, że wspomniany Jan Dirma (Dirmowicz) wysłużył u Stanisła
wa Janowicza (Kieżgajły) 20 służb chłopskich we włości dyrwiańskiej i „dworec na rece
Wedere Wojtkowski Gieliunow” z czterema służbami. Nadanie to zostało potwierdzoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ne przez króla polskiego Zygmunta I w 1530 r. Dołączono doń jeszcze ziemie i „dworec” Gesminowski, który zakupił jego ojciec od Szembela [LM, Kn. 25]. W 1534 r. to
czył spór sądowy o majętność Żerdnoje, niezłokalizowaną [LM, Kn. 8]. W 1542 r. był
opiekunem dzieci Jana Janowicza Zabrzezińskiego, swego pana, i z tego tytułu zarzą
dzał nieznanymi bliżej dobrami we włości ejragolskiej [LM, Kn. 6]. W 1546 r. otrzymał
3 puste wsie we włości dyrwiańskiej od wielkiego księcia Zygmunta Augusta [Boniecki;
może chodzi o potwierdzenie dawniejszych nadań?]. Wspomniane pustosze to: Dimgajliszki, Gudelewszczyna i Kuszlejkowczyna, do czego trzeba dodać 2 pustosze we włości
tendziagolskiej: Narkowszczyna i Towtkowszczyna [MVKL].
Więcej wiadomo z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1551 r. Jan Dyrma poda
rował swojemu siostrzeńcowi Walentynowi Pawłowiczowi Romanowskiemu 3 majętno
ści: Okełony [tj. Ogłony], Tondiagołę i „dworec” Poszuszwieński. O nadaniu dla braci:
Walentyna i Matieja z 1568 r. pisano wyżej. Interesujące jest to, że obaj nosili nazwisko
Dyrma po matce, a nie po ojcu Pawłowiczu Romanowskim. W 1570 r. w testamencie
Walentyn Pawłowicz Dyrża [błąd, chodzi o Dyrmę] zapisał żonie Zofii Janownie na
stępujące majętności: Tondiagołę [w Tawtuszach we włości tendziagolskiej], Ogłojnę
[tj. Ogłona, dobra we włości korszewskiej nad rzeką Agłoną], Potuszbę [błąd: skądi
nąd wiadomo, że chodzi o Poszuszwie we włości widuklewskiej] i Dyrwiany [we wło
ści Małych Dyrwian, bo leżały nad rzeką Wederą, którą chyba można utożsamić z Wegierą, dopływem Aviżlys, która uchodzi do Wenty na północny zachód od Popielan].
W 1590 r. wspomniany Matys z żoną Barbarą Pawiowną Karwatowną Chondyńską Matiejewą Szatyńską sprzedał swoją część Dyrwian nad Wederą Mikołajowi Grużewskiemu, pozostała część należała kolejno do: Jedwigi Dyrmowny Pawiowej Romanowicz, jej
syna Walentyna Pawłowicza, jego żony Zofii Dawidowiczowny Qanowna Dawidowna],
która ponownie wyszła za mąż za Pawła [Dowmont] Siesickiego i wreszcie do jej syna
Adama Walentynowicza (z pierwszego małżeństwa). Wspomniana Zofia Pawłowa Sie
sicka, oprócz syna Adama Walentynowicza, posiadała jeszcze córki: Dorotę, Szczasną,
[adwigę i Hannę Dyrmianki, którym zapisała [w nieznanym roku] majętność Poogłony
we włości korszewskiej [tj.znane nam Ogłony], a właściwie Egłony.
W 1591 r. Adam [Walentynowicz Romanowicz] Dyrma, służebnik, zastawił dwóch
danników w majętności Poszuszwie we włości widuklewskiej. Tenże w 1592 r. jako pi
sarz grodzki żmudzki w latach 1592—1595 z żoną Zofiąjanowną Bojemską [w innym
miejscu: Bogińska] otrzymał sioło Wojneraty w dzierżawie rosieńskiej od Wencława
Szemeta, kasztelana połockiego. W tym roku darował pewnemu bojarowi niwę w ma
jętności Dyrwiany, którą otrzymał z podziału tej majętności Dyrmów oraz zastawił tę
majętność swojej żonie (za 1500 kop groszy). Znów w 1595 r. darował żonie wspomnia
ną sumę pieniędzy, zabezpieczoną na trzech majętnościach: Dyrwianach, Poszeszuwiu
nad rzeką Szeszuwą [nie Poszuszwie] i Tondiagołę. W latach 1612-1616 był podstarościm żmudzkim.
W 1591 r. Pietr Waskowicz Pietkowicz Dyrmejtowicz sprzedał dobra we włości
berżańskiej: Waskiszki, Urdyszki, Dwokliszki i Tydokliszki.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują chyba o dwóch różnych ro
dzinach: Dyrmach i drugiej zwanej wówczas Dyrmejt. Ci pierwsi należeli do zamoż
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nej szlachty żmudzkiej i wywodzili się od Jana Dyrmy z 1. połowy XVI w. Posiadali
oni cztery majątki ziemskie we włościach: dyrwiańskiej, korszewskiej, tendziagolskiej
i widuklewskiej. Jeden z nich piastował liczący się urząd pisarza grodzkiego. Z kolei
drugi ród to drobna szlachta we włości berżańskiej. Interesująca jest jeszcze konstata
cja o dziedziczeniu nazwiska przez Dyrmów w linii żeńskiej, skoro zabrakło potom
ków męskich.
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano tylko jedną rodzinę: Adama Dyrmę,
który miał dwie majętności: znaną nam Tendziagolę i Datnów w pobliskim pow. wielońskim. Wystawił on 4 konie po husarsku, w tym tylko 2 z obowiązku, a pozosta
łe „z miłości Ojczyzny”. Wskazuje to nie tylko na jego postawę obywatelską, ale i na
zamożność rodziny. Jest on tożsamy z „dozorcą zboru szydłowskiego” z tego roku,
tj. opiekunem świątyni kalwińskiej w Szydłowie [Lietuvos Vynausiojo Tńbunolo\. Nale
żał więc do gorliwych kalwinistów, o czym świadczą liczne wzmianki o nim w aktach
synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej z lat 1628-1634 [Akta synodów prow in
cjonalnycb\. Prawdopodobnie to on był deputatem żmudzkim do Trybunału Główne
go w latach 1598 i 1605 oraz posłem na sejm warszawski 1615 r., nie podano imienia
Dyrmy [MACB.]
W taryfie 1667 r. spisano tylko Andrzeja Dyrmowicza na dymie szlacheckim w pow.
berżańskim. Jest on zapewne potomkiem innej rodziny, o której była mowa przy anali
zie akt ziemskich żmudzkich, znacznie biedniejszym.
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. berżańskim i retowskim. Jed
na miała jednego poddanego, druga nie miała. Są to zapewne przedstawiciele tej drugiej
rodziny. Zaś właściwi Dyrmowie chyba wymarli, a w każdym razie nie notowano ich
w omawianych źródłach w 2. połowie XVII w.
Była to szlachta nie tylko zamożna, ale i utytułowana, szczególnie w XVI w. i na
początku XVII (Adam Dyrma zakończył karierę jako podstarości żmudzki). Potem pia
stowali oni urzędy w końcu XVIII w Po długiej przerwie dopiero Jerzy Dyrmowicz
w 1794 r. został strażnikiem telszewskim. W latach następnych był adwokatem w Telszach, przy którym zaczynał pracę młody aplikant Wincenty Wizbor Bohdanowicz, au
tor wspomnień.
Według herbarza Dworzeckiego Bohdanowicza Dyrmowie używali herbu składa
jącego się z trzech wrębów „coraz przydłuższych, na wierzchniej, najkrótszej Pół Goz
dawy”. Taki herb miał Adam, pisarz grodzki żmudzki w 1593 r., później, w 1612 r., był
podstarościm żmudzkim.
Ź r ó d ł a : .Akia synodów prowincjonalnych, indeks; Deputaci, T. 1, s. 105, 126; Dworzecki Bohdanowicz,
k. 51; U etuvos Tyriausiojo Tribunolo, s. 302; LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 231—232 nr 334—335; LM, 8—oji
Teismą byłą knyga, s. 114 nr 242; LM, Uprasy mą knyga 3, s. 49; LM, Uprasy mą knyga 25, s. 214—225 nr 154,
156, 157, 159; MACB, F 139—1072 (dane A. Rachuby dot. sejmu 1615 r); MVKL, Kniga yapisau 28, s. 65—
67; MVKL, Kniga yapisaii 30, s. 191; ODVCA, vyp. 1, s. 7-106,12-169 i 170,21-334, 55-190 i 192; vyp. 2,
s. 12-181, 124-330, 165-107, 170-166, 185^400; vyp. 3, s. 1-1, 5-53, 15-191, 31-190, 127-79 i 80;
vyp. 5, k. 70—12, 138—139; Popis 1567, k. 1259—1260; Taryfa woj. trockiego, s. 143; Urzędnicy żmudzcy,
nr 876, 1024, 1499; Wizbor Bohdanowicz, s. 242, 246—247. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5, s. 144; tenże,
Pocyet, s. 45, 52; LPŻ, T. 1, s. 502: Dirma; Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 311:312: Dirmaitis, 391 (tabli
ca geneal.); Uruski, T. 3, s. 318.
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DYRMOWICZ ZOB. DYRMA

DYRWANISZKO ZOB. DYRWONISZKO
DYRW IAŃ SKI
T aryfa 16 6 7 roku

Dyrwiański Awgustyn pjanowdowa; na którego miejscu postał spisany Malther Spymowicp £imienia swego
wpow. korkbńskim nasycanego Korklany Klibalów dym 1poddański w pow. korspewskim
Dyrwiański Rrgysptof p Dumitrów dym 1 szlachecki w pow. telspewskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Dyrwiański Jan na miejscu Kapimierpa Kownackiego p Pomłajaów wpow. M. Dymian dym splachecki 1
Nazwisko rodziny pochodzi najpewniej od nazwy włości, w której mieszkał ów szlach
cic. Forma litewska Dirvonas może być przezwiskiem od słowa dirmnas, czyli „ziemia
zaniedbana, opuszczona, nie wykorzystywana rolniczo” [LPZ]. Zupełnie inaczej sądził
S. Dziadulewicz, który uznał tę rodzinę za tatarską, pochodzącą od Dyrwina z początku
XVI w. Badacz ten łączył tę rodzinę z Dyrwoniszkami (zob.). Sprawa jest dość wątpliwa.
Najstarsza wzmianka o pobycie na Żmudzi pochodzi dopiero z 1656 r., kiedy Da
wid Barcewicz (zob.) nazwał Kazimierza Piotrowicza Dyrwiańskiego bratem stryjecz
nym. Później zanotowano ich na Żmudzi w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano
2 rodziny mieszkające w pow. korszewskim i telszewskim: z jednym dymem poddańskim i bez dymów, a w 1690 r. była tylko jedna rodzina w pow Małych Dyrwian, bez
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1845 r.
Niemniej jednak wywód Dyrwiańskich herbu Leliwa (?) pochodzi z 1800 r. Przodkiem ro
dziny został uznany Ambroży Iwanowicz [tj. Janowicz; forma rosyjska pochodzi z XIX w]
Dyrwiański (pokolenie I i II), wzmiankowany w 1638 r. Jego syn Marcin (III), syn Am
brożego, został nazwany „rodonaczalnikiem” według wywodu z 1835 r. Miał on dwóch
braci: Krzysztofa i Augustyna i posiadał dobra Burnie w 1663 r. Nie wiadomo konkretnie,
o jakie Burnie chodzi, bo na Żmudzi notowano je w pow. pojurskim, kroskim i wieszwiańskim [Taryfa 1690 r.]. Wspomniany Marcin wydał na świat syna Augustyna (IV) i dwóch
wnuków (V): Marcina i Pawła. Linię rodziny kontynuował Marcin, ojciec Jana i Stanisła
wa (VI). Z nich Jan spłodził siedmiu synów (VII): Kazimierza, Józefa, Jerzego, Antoniego,
Piotra, Jana i Mikołaja, a Stanislaw-----syna Jana. Na następne, VIII pokolenie składali
się: trzej synowie Kazimierza: Wawrzyniec, Józef i Stanislaw; trzej synowie Jerzego: Jan,
Piotr i Józef; dwaj synowie Antoniego: Ferdynand i Antoni; syn Piotra — Adam Bartło
miej; czterej synowie Jana: Stanislaw, Kazimierz, Adam i Jan oraz dwaj synowie Jana: Wik
tor i Wincenty, na których skończyła się linia Stanisława (VI).
Z kolei w pokoleniu IX zanotowano: Floriana, syna Wawrzyńca; czterech synów Jó 
zefa: Feliksa Andrzeja, Stanisława, Leona i Jerzego Ignacego; dwóch synów Ferdynanda:
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Józefa i Tadeusza oraz dwóch synów Adama: Alojzego Franciszka i Adama Franciszka.
Kolejne pokolenie (X) obejmowało tylko trzech synów Józefa: Pantaleona, Mateusza
i Wacława oraz dwóch synów Alojzego Franciszka: Stefana i Witolda. Z nich Pantaleon
Dyrwiański został pozbawiony praw szlachcica w 1855 r. [RGIA].
Omawiając ten wywód, trzeba stwierdzić, że nie ma pewności, czy rzeczywiście ro
dzina ta mieszkała na Żmudzi. Wzmianka o Burniach nie przesądza sprawy, choć nie
było takiej miejscowości w woj. trockim [Taryfa 1690 r.]. Za przynależnością do Żmu
dzi przemawiają jeszcze imiona Dyrwiańskich, występujące w taryfach z lat 1667 i 1690:
Augustyn [imię niecodzienne], Krzysztof i Jan.
Ź r ó d ł a : RGIA, F 1343—20—3991. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 393 (Dyrwański, forma
spolszczona od współczesnej formy zlituanizowanej — Dirvenskas); Dziadulewicz, s. 392—393; LPZ, T. 1,
s. 503: Dirvanskis, Dirvonas; Uruski, T. 3, s. 318—319.

DYRW ONISZKO (DYRWANISZKO)
P opis 16 2 1 roku

Dyrwonisgko Jan gjaśwońskiej »'/ości na podjegdku kań 1 w po»’, ejragolski [zapewne chodzi o Budrajcie w tej włości]
T aryfa 16 67 roku

Dynwnisgko Adam na miejscu Stanisława Hrehorowicga Butowta gimienia UgianpocĄA] ański dym 1 wpow.
ejragolskim
Dynwnisgko Gabriel. Wirgoński J e r y Piotrowic.g £ majętności Podubisia Birialisgek 3 [dymów] poddańskich wpow. rosieńskim. Tenge na 3 gawiedgione od tejge majętności Janowi Montrymowi, a cgwarty Gabrielowi
Dynwnisgkowi, [ogółem] 7 dymówpoddańskich wpow. rosieńskim
Dynwnisgko SamuelJanouicggDyrwonisgekpoddańskidym 1 wpow.jaswońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dyrwanisgko Samuel gDymiauisgków w pow.jaswońskim [dym] sglachecki 1
Dyrwonisgko Stefan g imienia Ugiany w pow. ejragolskim dym sglachecki 1
Dyrwonisgko Władysław g [SfTulgiów Podubisia w pow. kroskim gsgwagrem swoim Samuelem Stulgińskim
[dym] poddański 1 [w taryfie na marginesie dopisano: teraz Gruździa]
Nazwisko rodziny ma podobną genezę do rodziny Dyrwiańskich (zob.) [LPZ]. Warto tu
przypomnieć twierdzenie S. Dziadulewicza o tatarskim pochodzeniu tej rodziny.
Na Żmudzi notowano ich w XVII w W popisie wojskowym 1621 r. spisano jed
ną osobę, ale tak niejasno, że nie wiadomo, czy w pow. ejragolskim, czy w sąsiednim
jaswońskim. W 1655 r. dwaj z nich: Aleksander i Samuel Dyrwoniszki uczestniczyli
w unii kiedańskiej ze Szwecją.
W taryfie 1667 r. zanotowano 3 rodziny w pow. ejragolskim, jaswońskim i rosień
skim. Wszystkie miały po jednym dymie poddańskim. W pow. jaswońskim zanotowano
wówczas Dyrwoniszki, pewnie gniazdo tego rodu. Później była to okolica szlachecka
Dyrwaniszki (1775, 1789) lub Dyrwojniszki (1765) i wreszcie w końcu XIX w : dwór,
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

DYSZLEWICZ

611

folwark i wieś Dyrwaniszki. Leżała w pow. rosieńskim w gminie Betygoła w odległości
czterech wiorst na południe od tego miasteczka [Trzywiorstówka].
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano również 3 rodziny, mieszkające w różnych po
wiatach: tradycyjnie w jaswońskim i ejragolskim oraz w kroskim. Tylko jedna z nich mia
ła jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Znaną postacią tej rodziny był Krzysztof Dyrwoniszko (zm. 1621), który praw
dopodobnie studiował w Akademii Wileńskiej, był kapelanem i komendarzem biskupa
żmudzkiego Melchiora Giedroycią, potem plebanem okmiańskim w diecezji żmudzkiej (w 1596), kanonikiem żmudzkim (w 1599) i oficjałem (1612). Miał własną biblio
tekę z książkami polskimi i łacińskimi. Miał trzech braci: Ławryna, Stanisława i Jana
[Błaszczyk].
Ź r ó d ł a : Akta pjaydów, T. 2, s. 299, 311, 321; SG, T. 15, cz. 1, s. 460: Dyrwaniszki. L i t e r a t u r a : Błasz
czyk, Diecezja ynm dgka. Ustrój', s. 113; Ciechanowicz, Rody, T. 2, s. 393 (Dyrwoniski); Dziadulewicz, s. 393;
Gloger, s. 288.

DYSTERLOFF (DESZTORLOP, DÜSTERLOH)
H. WŁASNEGO
T aryf a 16 6 7 roku

Desgtorlop Jery. Bolswingowa Janowa Margorata Torkónma [na miejscu] Jerzego Desytorlopa wedłĄg] Bo
rowskiego kwity yastawą dyierpąca od Stanisława Onńda p Podnbisia podĄańskiz] dymy 4 w pow. kroskim
Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego. Jest to rodzina kurlandzka, część
z nich posiadała dobra na Litwie. W herbarzach notuje się Jerzego Dysterloffa, sędzie
go ziemskiego zelburskiego [w Kurlandii], który na sejmie 1775 r. został wyznaczony
do rozsądzenia sprawy Gierharda z Haudryngami oraz Adolfa, syna Bazylego, barona,
dziedzica dóbr Dauciszki i Pomowgie w guberni kowieńskiej w 1882 r.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. kroskim,
mająca w zastawie 4 dymy poddańskie. Pobyt na Żmudzi byl więc ograniczony. Nie na
leżeli do szlachty utytułowanej. Najstarsza wzmianka dotyczy jednak Marianny Dysterlof, która z mężem Matiaszem Salomonowiczem Dortezenem nabyli wspomiane Podubisie w 1644 r. od Fryderyka Torhaka, który posiadał te dobra prawem zastawnym od
Stanisława Orwida [dane A. Rachuby].
W herbarzu Ciechanowicza wymieniono ich jako Disterlo lub Disterlaugh herbu
własnego. Notowano ich w Prusach jako Düsterloh [Ledebur],
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 103; Ledebur, Bd 1 s. 186; Uruski, T. 3, s. 319.

DYSZLEWICZ
P opis 16 2 1 roku

DysylewicyAliko/aj %ucpest[nikami] po koyacku koń 1 w pow. wilMskim
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T aryfa 16 67 roku

Dysylewicy Ba/tromiej, na którego miejscu postał spisany Jan PiotrowicyŁukasyewicу у Potawrupia. A na któ
rym sam miesykał w Giniejdach do pasyni domowejpryyłącyy/ dym 1 sylachecki w pow. ejragolskim
Dysylewicy Dawid, na miejscu którego yostał spisany Stanislaw Chrycyonowicy у Syunkiep i у p r y kupli od
Kryysytofa Eymutowicya yagroĄiliczych] dy\ynóvĄ 3 w pow. rosieńskim
Dysylewicy Hreho/y na miejscu Hrehorego Dysylewicya rodyica jw[go] £ Derbutów dym 1 sylachecki w pow.
ejragolskim
Dysylewicyjan na miejscu Pawła Dysylewicya ojca swego у Syunkiepiów dym 1 sylachecki w pow. rosieńskim
Dysylewicyjan na miejscu rodyica swego Adama Dysylewicya у Potawnpia dym 1 sylachecki wpow. ejragolskim
DysylewicyAliko/aj na miejscu rodyica swe[go] Adama Dysylenicya у Potawrupia i odłącyywsyy sie od brata
swe\go] Jana Adamowicya Dysylewicya dym 1 sylachecki wpow. ejragolskim
Dysyliewicy [sic] Mikołaj yjurgajńów Po/opisya dym 1 sylachecki w pow. rosieńskim
Dysylewicy Mikołaj. Syymkiewicyowa Zofia Marankiewicyówna na słtrybie małyonka ostającego na miejscu
Mikołaja Dysylewicya yjurgajć dym 1 sylachecki w pow. rosieńskim
Dysyliewicyowa Kayimieryowa. Pynksyelewski Aleksander Bogdanowicy у Pynksyel i у p r y kupli od Jana
Pynksyyla, takye od Alsyki Hrehorówny Rynksyelowej Kayjmżeryowej Dysyliewicyowej [sic] dym 1 sylachec
ki w pow. rosieńskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Dysylewicy Hrehoty [MB: Zdyszkiewicz; w Kop. 1: Dyszlewicz; w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 62
błędnie: Wyszkiewicz] у Derbut wpow. ejragolskim dym sylachecki 1
Dysylewicyjan у Syunkiepiów w pow. rosieńskim na miejscu rodyica [dym] sylachecki 1
DysylewicyMikołaj na miejscu ojca i у nabyda od Jana Dysylewicya у okolicy Dysylewicy wpow. ejragolskim
dym sylachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Dyszel o niejasnej genezie. Może jest to
przezwisko? [LPŻ].
Na Żmudzi w 1537 r. zanotowano Januszkę Mickowicza Dyszla jako świadka,
a więc bojara [AWAK]. Potem w popisie wojskowym 1567 r. spisano Pietra Janowicza
Dyszla we włości rosieńskiej.
Trochę więcej wiadomości jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r.
Martin Janowicz Dyszel kupił grunty w Żoginiach we włości rosieńskiej. Tenże w 1591 r.
kupił 3 niwy w uroczysku Szunkiepy we włości rosieńskiej. W 1599 r. kupił część Szunkiepów [w tekście: Szuknemi] od Matieja Chrzczanowicza i jego żony Magdaleny Mikołajewny Dyszlewicz.
W 1589 r. Łukasz Pietrowicz Diszlewicz sprzedał część pustoszy Gejtartyszki
w Okstinach we włości rosieńskiej. Tenże w 1590 r. miał dom w Szunkiepach w tej wło
ści. W 1595 r. Jezof i Ambrożej Pietrowicze Dyszlewicze, pewnie bracia Łukasza, sprze
dali trzeciznę wspomnianej pustoszy Gejtartyszki.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w wiadomo o osadnictwie Dyszlewiczów tylko we włości rosieńskiej, ściślej na południe od Szydłowa (Okstyny, lit. Akstinai)
i południowy wschód odeń, koło miasteczka Żoginie (lit. Żaiginys), gdzie dawniej notowano
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Szunkiepy [Trzywiorstówka]. Można ustalić 3 pokolenia Dyszlów z włości rosieńskiej: 1. Jan,
znany z patronimika. 2. Piotr (1567). 3. Piotrowicze: Marcin, Łukasz,Józef i Ambroży.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zano
towano Mikołaja w pow. wilkiskim, który stawiał jednego konia z „uczestnikami”, co
świadczy o jego ubóstwie. Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 9 rodzin, mieszkających tyl
ko w dwóch powiatach: ejragolskim (5) i rosieńskim (4). Nadal mieszkali w Szunkiepach
w pow. rosieńskim. Z nich tylko jedna osoba miała poddanych — 3 dymy.
W taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny, które mieszkały w pow. rosieńskim i ejra
golskim. Żadna z nich nie miała poddanych. Interesująca jest tu informacja o Dyszlewiczach w pow. ejragolskim. Z układu taryfy z 1690 r. można wnosić, że Dyszlewicze
mogły znajdować się w rejonie Żemigoły i Skirmontów. Prawdopodobnie chodzi o po
granicze pow. rosieńskiego i ejragolskiego nad Dubissą, w rejonie drogi z Rosieni do Ejragoły i na północ odeń. Wątpliwe, by było to gniazdo tego rodu, skoro zanotowano je
tak późno, dopiero w końcu XVII w.
W zasadzie była to szlachta nieutytułowana. Wyjątkowo w 1729 r. zanotowano Je
rzego Dyszlewicza jako deputata żmudzkiego do Trybunału Głównego, który był horodniczym trockim w latach 1700—1745.
W aktach grodzkich żmudzkich z 1732 r. zachował się wywód tej rodziny, powstały
z inicjatywy Michała Narwoysza Dys[z]lewicza, wojskiego smoleńskiego [nominowany na
ten urząd w 1730 r.]. Potrzeba powstania tego dokumentu powstała podczas obrad Try
bunału Głównego WXL w roku poprzednim, kiedy wojewoda miński [Jan Kazimierz]
Żaba zarzucił mu nieprawe pochodzenie. Wtedy wspomniany Michał Narwoysz zwrócił
się do sejmiku żmudzkiego z prośbą o potwierdzenie swego pochodzenia. Udało się usta
lić, że Jakub Narwoysz Dys[z]lewicz (pokolenie I i II) przed 1525 r. miał dobra Potawrupie
w pow ejragolskim, nad rzeką Tawrupą. Miał on dwóch synów (III): Andrzeja i Wojcie
cha. Z nich Wojciech wydał na świat syna Łukasza (IV), który przejął całość dóbr wo
bec braku potomka u Andrzeja. Dobra te były zwane Potawrupie alias Dyszle. W 1525 r.
wspomniany Wojciech został pozwany przez Hieronima Aleksandrowicza Chodkiewi
cza, starostę żmudzkiego, o niewykonanie pewnych spraw związanych z zamianą gruntów
mierczego „Pana Gradowskiego”. Był to najstarszy zachowany dokument przez Narwoyszów. Później wspomniany Łukasz toczył spór sądowy z Czechowiczami o granice dóbr,
m.in. w 1543 r. Następne pokolenie tworzyli synowie Łukasza (V): Adam, Mikołaj, Bartło
miej i Stanisław Dyszlewicze. Z nich Stanisław sprzedał Adamowi przypadającą nań część
dóbr Potawrupie w 1623 r. W latach następnych pozostali bracia toczyli spory o podział
tych dóbr. Wspomniany Adam ożenił się z Anną de domo Dowkszanką i miał czterech
synów (VI): Jana, Stanisława, Stefana i Mikołaja oraz trzy córki: Wymieniony tu Mikołaj
był dziadem Michała Dyszlewicza, wspomnianego na początku tego dokumentu. Posiadał
on część Potawrupia. Ożenił się z Konstancją Bogumiłą Czarkowską, która wniosła mu
dobra Nielubowszczyzna w województwie mińskim, z którą miał trzech synów (VII): Mi
kołaja, Konstantego i Jerzego, horodniczego trockiego [wiatach 1700—1745] i ojca wspo
mnianego Michała Narwoysza Dys[z]lewicza (VIII). Z nich Mikołaj [w tekście Michał
Mikołajewicz] „w młodzieńczym stanie fatis cesit” [zmarł], a pozostali bracia (Konstanty
i Jerzy) przejęli prawie całość dóbr Potawrupie. Wspomniany Konstanty w swoim testa
mencie z 1705 r. zapisał swoją część tych dóbr synowi Franciszkowi. Z kolei brat Mikołaja
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Jan kupił majętność Derbuty takżewpow ejragolskim, ożenił się z Justyną Ciundziewicką,
z którą miał jednego syna Stanisława. W sumie po omówieniu zaprezentowanych faktów
szlachta żmudzka, zgromadzona na sejmiku gospodarczym, oświadczyła, że Narwojszowie Dyszlewicze to „szlachta bracia nasza” ab antiquo [od dawna].
W XIX w. notowano Dyszlewiczów z przydawką pochodzeniową Narwojsz, ale
nie na Żmudzi [Uruski], Byli jednak na Żmudzi, na co wskazuje wywód z 1732 r. Nale
ży przyjąć, że byli tego samego pochodzenia co Narwoysze (zob.). Według Uruskiego,
używali oni herbu Gozdawa.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 91; Deputaci; T. 2, s. 144; LULA, F SA, ks. grodzka żmudzka z 1732 r ODVCA,
vyp. 2, s. 17-28, 103-4, 154-757, 172-193; vyp. 3, s. 141-312; vyp. 5, k. 143-177; Popis 1567 r , kol. 1323;
Slovar, s. 341: Sunkiepi; Urzędnicy woj. trockiego, s. 120 nr 474; Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 224
nr 1655. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 3, s. 319.

D ZIAD KIEW ICZ
T aryf a 16 6 7 roku

D^adkiemcpMicha! na miejscu Ekny Niekraspówny Janowej Żynkiewicpowej pNiekraspów dym 1 szlachec
ki wpow. rosieńskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Dziadko, najpewniej pochodzenia pol
skiego lub ruskiego. Może być związane z Dziatkiewiczami, notowanymi wśród boja
rów witebskich w 1677 r.? [Uruski].
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosień
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Uruski, T. 3, s. 331.

D ZIADOW SKI
T aryfa 16 67 roku

Dziadowska Stefanówa Anna Gudowiczpwna na miejscu małżonka swego Stefana Dziadowskiego zMontwidów dym 1 szlachecki wpow. telszęwskim
Nazwisko rodziny może być spolonizowaną formą nazwiska Dziadowicz, która może
być pochodzenia polskiego (Dziad, Dziadek) lub ruskiego [LPŻ]. Rodziny tej nie noto
wano w polskich herbarzach.
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 550: Dżedavićius.

D ZIAK IEW ICZ
P opis 16 2 1 roku

DzjakiewiczJerzy z /ic^rĄnikami] po kozacku koń 1 w pow. widuklewskim
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T aryf a 16 6 7 roku

DzjakiemczJan na miejscu Andrzeja Wojdechowiczą ^S^ylan dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Dzjakiemczpwa Pawłowa. Papina Bickiewiczpwna Pagina wprzód bywsyąJakubowa Dramińska, potym wtórego
małżeństwa bywszą Pawłowa Dyjakieniczowa wdowa z Szyła Poktfpia zagrodnicy] dym 1 wpow. berżąńskim
Nazwisko rodziny jest prawdopodobnie pochodzenia ruskiego i może być tego samego
pochodzenia co Diakiewicz, Dyakiewicz (zob.) [LPZ]. Także L. Dacewicz łączyła na
zwisko „Dziak” z białoruskim diak.
Na Żmudzi notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zano
towano jedną rodzinę w pow. widuklewskim, a w taryfie 1667 r. były to 2 rodziny w pow.
berżąńskim: z jednym dymem poddańskim i bez poddanych. Była to szlachta drobna
i nieutytulowana.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Nomenclator, s. 157. L i t e r a t u r a ; Dacewicz, s. 319; LPŻ, T. 1, s. 550: Dzekerdćius, Dzekas.

DZIAKOŃSKI
H. JASTRZĘBIEC, KORAB
T aryfa 16 6 7 roku

Dytakoński Jan [na miejscu] Gabriela Petkuna yPlongin dy[m] /poddański w pow. rosieńskim. Tenćpna
miejscu Gabriela Petkuna у Petkmi dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Dzjakońska [w Kop. 1: D ziakowska] Janowa zPłowgin w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest chyba pochodzenia polskiego, choć powinno ono brzmieć raczej
Dziekoński: pochodzli z powiatu goniądzkiego na Podlasiu. Chyba nie można jednak wyklu
czyć, że jest to forma spolonizowana nazwiska Dziakiewicz, notowanego na Żmudzi (zob.)?
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W latach 1667 i 1690 r. spisano
jedną i tę samą rodzinę, mieszkającą w Płowginach w pow. rosieńskim. W zasadzie nie
mieli poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa z herbem Jastrzębiec w później
szej guberni kowieńskiej w 1835 r.
W XIX w. Dziakońscy herbu Jastrzębiec mieszkali w pow. telszewskim, a Dziekońscy herbu Korab w pow. rosieńskim [Ciechanowicz],
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 113; Uruski, T. 3, s. 321.

DZID (DYD)
H. GIEJSZ
T aryf a 16 6 7 roku

Dyd Gauryn z Podogla dym 1 szlachecki wpow. berżąńskim
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DZIENDOLETA (DZIEDOLET[0], DŻENDOLETA)

Dpid Piotr, na którego miejscu posta/ spisany Jeny Czajkowski p Dpidów Podubisia dymy zagrodnicy; 3
wpow. berpąńskim
Dpid Stanisław у Dydów Podubisia dymy 2 zagrodnicy w pow. berpąńskim
Dpid Stefan [na miejscu] Marana Jasuda i Zofii Giełgudówny bywspej Piotrowej Prycisywskiej, apoty/n
Jerpynej Gupewskiej z Gierdyagoły podfiański] dym 1 w pow. kroskim. Witkowski Kapimierp od Steffina]
D yda z Pobijatysyk na ząstaw\ny] sobie dym 1 szlachecki w pow. berpąńskim
Nazwisko rodziny może pochodzi od litewskiego Didas (Dydas), które zapewne łą
czy się z litewskim didis, czyli wielki [LPZ]. Może jednak pochodzić od miejscowo
ści Dzidy we włości berżańskiej, leżącej nad D ubissą [stąd Dzidy Podubisie]. Cho
dzi o dzisiejszą wieś Dzidai na południe od Bubiów (lit. Bubliai) na południowy
zachód od Szawli.
Zdaniem Kojałowicza, byli jednego pochodzenia z Titami i używali ten sam herb
Giejsz, zob. Tytowicz.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r. Były to 4 rodziny w pow. berżańskim: połowa nie miała poddanych, a pozostali dwaj mieli odpowiednio 2 i 3 dymy poddańskie. W 1648 r. Piotr Michał Dzid (zm. 1656) był „biegłym prawnikiem, urzędni
kiem kancelarii litewskiej”, który uczestniczył w elekcji króla polskiego Jana Kazimierza
w 1648 r. [Kojałowicz].
W 1799 r. rodzina herbu Giejsz [Geysz] wylegitymował sie ze szlachectwa w póź
niejszej guberni kowieńskiej. W XIX w. mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1648 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 49; tenże, Nomenclator, s. 158; L i t e r a t u r a :
Ciechanowicz, Suplement, s. 113; LPŻ, T. 1, s. 490: Didas, Dydas; Umski, T. 3, s. 332.

DZIENDOLETA (DZIEDOLET[0], DŻENDOLETA)
H. SAS
T aryfa 16 6 7 roku

Dpiendolet Aleksander na miejscu Jakuba Girdwoyna pjamontysyk 1poddański dym w pow. twerskim
Dpiendoleta Aleksander, na którego miejscu i na miejscu Jerzego Mostowicza zpsta! spisany Jan Rymkiewicz
Zokolicy DLjdinik w pow. medingiańskim 1poddański do imienia Sągajlów nalepyce\go] w pow. twerskim
Dpiendoleta Jan na miejscu Jana Adamomcpa pPren dym 1 szlachecki w pow. korsywskim
Dpiendoleta Jan Stanisławowicp p Powdpźów dym 1 spłachetki wpow. berpąńskim
Dpiendoleta Kapimierpjanowicp p Birpo/owków dym 1 spłachetki wpow. korsywskim
Dpientolet Jópef na miejscu Hrehorego Miputonicpa i na miejscu Krpysptofa Miputonicpa p [SjKierdyn dym
1 spłachetki w pow. pojurskim
Dpientolet Węcław Stanisławowicp p Powdpźa wpow. berpąńskim dym 1 spłachetki
Dpientoleto Jan pkupliodAlpbiety Bi[tó\wtówny [sylaba „to” nadpisana nad nazwiskiem] Krpysptofowej
Jópefomcpa Dpientoletowej p\S\Kierdynpoddański dym 1 w pow.pojurskim
Dpientolota Wacław р \S\Kierdyn dym 1 spłachetki wpow. pojurskim
DpiędoletaAndrpejStanisławowicppPowdpiów dym 1 spłachetki wpow. berpąńskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Dpiedoleta Jópef pAwpbikowa w pow.pojurskim na miejscu Jana Moypryma dympoddański 1
Dpiedoleta Mikołaj p \S\Kierdon w pow. pojurskim na miejscu ojca p Janem Jencpewskim [i] Danielem Lutkienicpem dym splachecki 1
Dpiedoleta Stefan p Powdp w pow. berpańskim [dym] splachecki 1
Dpiendokta Kapimierp p Wojspttarów w pow. pojurskim dym splachecki 1
Dpendoleta Jópef p Wipitlawkas w pow. korspewskim dym splachecki 1
Nazwisko rodziny ma pochodzić z łotewskiego nazwiska Dżendolet [LPZ]. W rzeczy
wistości był to ród włoski o nazwisku Gintaliot [w transkrypcji białoruskiej [Gintaloc]
i pochodził z Wenecji, o czym niżej.
Na Żmudzi pojawili się w latach 1583—1584, kiedy Jan Dyntalota (Dyntołota)
otrzymał przywilej od króla polskiego Stefana Batorego w postaci sioła hospodarskiego
Bolsze w wójtostwie chwejdańskim w dzierżawie pojurskiej „do dwóch żywotów” pod
warunkiem pełnienia służby wojennej. Został nazwany wówczas rotmistrzem i „Wło
chem”. Skądinąd można prześledzić jego wcześniejsze losy. Po raz pierwszy zanoto
wano go jako rotmistrza piechoty w 1567 r., kiedy służył w Leplu. Został wówczas
określony Włochem i „porucznikiem Wenecjanów” |Januśkević]. Potem służył na tym
stanowisku w latach 1578—1579, stacjonował na zamku w Dziśnie. Nazwisko jego pisa
no tak: Gintiliot, potem Dzintiliot. Tak więc uczestniczył w wojnach Batorego z Rosją,
przynajmniej w I kampanii z 1579 r\, a najpewniej i w następnych [Kotarski].
W 1674 r. testament spisał Jan Jurewicz Dziendoleto. Zadysponował, by jego sy
nowie: Józef i Mikołaj pochowali go w kościele chwejdańskim. Swoje dobra dziedzicz
ne i przykupne Sowsłowkie Skierdyny w pow pojurskim zapisał wspomnianym synom,
oddalając trzeciego syna Jerzego, któremu podarował już grunt Kutymy w tymże pow.
za 100 kop groszy. Z kolei jego córki zostały już uposażone przy wychodzeniu za mąż
(posag po 30 kop groszy): Zuzanna Adamowa Rymkiewiczowa, Regina Kosztowniowa
[brak imienia męża], Katarzyna Piotrowa [..Jdoyniowa i Krystyna Mikołajowa Norwiłowa [VUB, F 7-ŻP 26]. W taryfie 1667 r. notowano testatora w Skierdynach, a w 1690
— jego syna Mikołaja tamże.
W taryfie 1667 r. była to rodzina dość rozrodzona, skoro spisano 10 rodzin, miesz
kających w pięciu powiatach: najwięcej w pojurskim (tradycyjnie) i berżańskim (po 3),
w kroskim (2) i pojedynczo w twerskim i medyngiańskim. Niemal z reguły była to
szlachta bez poddanych (7), jedynie trzech miało po jednym poddanym.
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. pojur
skim (3) oraz pojedynczo w berżańskim i korszewskim. Tylko jedna z nich miała jedne
go poddanego. Była to więc szlachta drobna, nieutytułowana.
W XIX w. rodzina Dziendolet herbu Sas mieszkała w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Zdaniem Bonieckiego, ród ten znany jest od Kazimierza, syna Samuela (pokole
nie I i II), który w 1696 r. miał dobra Sieprujki w pow. pojurskim [chodzi o dwór Strujki koło miasteczka Szyłele; LVIA]. [Z samego dokumentu wynika, że chodzi o dobra
Strujki Urduliszki lub Urduliszki, a później: Strujki Birżułowki Urduliszki]. W testamenDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

618

DZIENDOLETA (DZIEDOLET[0], DŻENDOLETA)

cie z 1740 r. zapisał on te dobra żonie Elżbiecie z Iwaszkiewiczów i synowi Antonie
mu (III). Syn tego ostatniego Piotr (IV) miał trzech synów (V): Augustyna, Franciszka
i Tadeusza, których potomstwo żyło w 1. połowie XIX w. i zostało wylegitymowane ze
szlachectwa w latach 1800 i 1860. Byli to: synowie Augustyna: Ludwik [ur. 1808], Antoni
[ur. 1810], Józef [ur. 1816] i Franciszek [ur. 1818; VI] z synami (VII): Piotrem, Klemen
sem, Szymonem, Stefanem i Janem; syn Franciszka Bartłomiej [ur. 1820] z synami: Ja
nem i Antonim (VII) oraz synowie Tadeusza: Jerzy, Józef i Ignacy (VI). [Należy dodać,
że wspomniane dobra Strujki zostały sprzedane w 1785 r. przez Antoniego Dziendoletę z synem Piotrem. Ten ostatni w testamencie z 1791 r. zapisał swój majątek ruchomy
synom: Augustynowi, Franciszkowi i Tadeuszowi].
Druga linia tej rodziny pochodzi od Jana (II), syna Stanisława, którego nie można
połączyć z poprzednią linią. Miał on dwóch synów (III): Stanisława i Franciszka. Pierw
szy z nich wydał na świat syna Jana (IV), ojca też Jana (V). Ten ostatni ojcował trzem
synom (VI): Janowi (ur. 1824), Józefowi (ur. 1827) i Piotrowi Pawłowi (ur. 1830). Z ko
lei Franciszek (III) miał dwóch synów (IV): Onufrego i Jerzego oraz wnuka Antonie
go (V), syna Onufrego. Ow Antoni spłodził dwóch synów (VI): Jozafata Antoniego
(ur. 1804) i Kazimierza. Pierwszy z nich był ojcem czterech synów (VII): Cypriana Do
minika, Franciszka Onufrego, Jana Chryzostoma i Onufrego, żyjących w latach 1832—
1851. Z kolei Kazimierz (VI) spłodził trzech synów (VII): Antoniego Kazimierza, Jana
Zachariasza i Dominika, żyjących w latach 1837-1851.
Z kolei linia Jerzego (IV), który miał syna Marcina (V) w 1788 r., ojca trzech sy
nów (VI): Jana, Bernarda Justyna i Jerzego Anastazego, żyjących w latach 1814—1832.
Po Janie pozostało pięciu synów (VII): Stanisław, Jan, Józef, Kazimierz i Leopold, a po
Bernardzie Justynie — czterech synów: Hipolit, Jan, Aleksander i Bernard, żyjący w la
tach 1842—1864. Wszyscy wylegitymowali się ze szlachectwa w latach 1820 i 1853 [Bo
niecki; dane w nawiasie kwadratowym z: LVIA, F 391—7—1788, k. 44].
W wywodzie Dziendoletów herbu Sas z 1820 r. protoplastą rodziny został uznany
Stanisław Dziendoleto z synem Janem (pokolenie I i II), który w 1764 r. wszedł we wła
danie dobrami rodowymi Spowdzie Szukiszki [w pow berżańskim]. Chodzi o Powdzie,
które posiadali w świetle taryfy 1667 r. Wspomniany Jan Dziendoleto miał dwóch sy
nów (III): Stanisława i Franciszka, którzy zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. Pierw
szą zaczął Stanisław jako ojciec Jana (IV), dziad Jana (V) oraz pradziad trzech chłop
ców (VI): Jana (ur. 1824), Józefa (ur. 1827) i Piotra Pawła (ur. 1830).
Druga linia rodziny pochodzi od Franciszka (III), która jest bardziej rozwinięta.
Wspomniany Franciszek spłodził dwóch synów (IV): Onufrego Romualda (ur. 1747)
i Jerzego Aleksandra [nie widać]. Pierwszy z nich wydał na świat dwóch synów (V): An
toniego i Kazimierza (ur. 1771), bezpotomnego. Z kolei Antoni był ojcem dwóch sy
nów (VI): Jozafata Antoniego (ur. 1804) i Kazimierza (ur. 1807?). Z nich pierwszy wy
dał na świat czterech synów (VII): Cypriana Dominika (ur. 1832), Franciszka Onufrego
(ur. 1839), Jana Chryzostoma Piotra (ur. 1848) i Onufrego (ur. 1851) z dwoma syna
mi (VIII): Ludowikiem [sic] (ur. 1885) i Stanisławem (ur. 1888). Z kolei jego brat Kazi
mierz (VI) miał trzech synów (VII): Antoniego Kazimierza (ur. 1837), Józefa Zacharia
sza (ur. 1843) i Dominika Antoniego (ur. 1851).
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Wracam do Jerzego Aleksandra z pokolenia IV, który byl ojcem Mateusza (ur. 1788;
V) i dziadem trzech wnuków (VI): Jana (ur. 1814), Bernarda Justyna (ur. 1822) i Jerzego
Anastazego (ur. 1832), bezpotomnego. Pierwszy z nich wydał na świat pięciu synów (VII):
Stanisława (ur. 1842), Jana (ur. 1844), Józefa (ur. 1847), Kazimierza (ur. 1849) i Leo
polda (ur. 1851), a drugi, Bernard Justyn, powołał do życia trzech synów (VII): Hipolita
(ur. 1854), Jana Aleksandra (ur. 1860) i Bernarda (ur. 1864) [LVIA, F 391—7—1788, k. 38].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—7—1788, k. 38 (Spowdzie Szukiszki, skan 00077) i 44 (Strujki); MVKL, Kniga za
pisań 70, s. 86—87,159; VUB, F 7—ŻP 26, nr 89. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5, s. 178 (genealogia); Ciecha
nowicz, Suplementy s. 114; Januskevic, s. 178: Gintaloc; H. Kotarski, Wojskopolsko—litewskie podczas wojny inflancjiej 1576—1582. Sprany organizacyjne, cz. 2, s. 69, 83, 97; „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, T. 17,
cz. 1: Warszawa 1971; LPŻ, T. 1, s. 559: Dżendżeleta; Uruski, T. 3, s. 345.

DZIENOZAG ?
T aryfa 16 6 7 roku

Dyienowag p m oże: D zienozag; F 11—1-7 52 : D ziewczę] Kaytmiett^ na miejscu którego yostal spisany
Michał Wierzchowski dym 1poddański wpow. tendyźagolskim
Są wątpliwości nie tyle co do odczytania tego nazwiska (Dzienowag czy Dzienozag),
ile raczej co do jego nietypowej formy. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Nazwisko rodziny ma trudną do wyjaśnienia genezę. W języku litewskim spoty
ka się nazwisko Dienavagis (dienet + pagis) i jego oboczności: Dzienavagis, Dzienovagis.
Pierwsza część nazwiska to po litewsku „dzień”, a druga może oznaczać „złodzieja” lub
„kruka” [LPŻ; Zinkevicius].
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. tendziagolskim, z jednym dymem poddańskim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 493: Dienavagis, 554—555: Dzienavagis, Dzienovagis Zinkevicius, s. 590.

DZIEW[I]AŁTOWSKI GINTOWT (GINTOWT DZIEWIAŁTOWSKI)
P opis 16 2 1 roku

Dyiewiałtowski Karolpo rajtarsku koń 1 wpow. wiehńskim. Tenye po koyacku koń 1
T aryfa 16 9 0 roku

Gintowt [D ziewiałtowski] Jan Abramowieу stolnik wiłkomierski у dóbrJKMci Kubihmy [i] Klejmy wpow.
wiehńskim ijaswońskim [dymów] poddańskich 24.

Jest to gałęź rodu Gintowtów (zob.), która dodała do nazwiska rodowego przydomek
Dziewałtowski [lub Dziewiałtowski] od Dziewaltowa, dóbr w pow. wiłkomierskim,
w połowie XVI w.
Na Żmudzi notowano ich wiele razy w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1567 r. Wojtiech Diewiałtowski wziął w zastaw część majętności w Poszokach, BiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

620

DZIEW[I]AŁTOWSIvI GINTOWT (GINTOWT DZIEW[I]ALTOWSId)

rzyniniach i Ritikach we włości wielońskiej.Tenże w 1570 r. kupił majętność w polu
Liawdeńskim nad rzeką Gordową [we włości wielońskiej]. W 1580 r. darował żonie
4 sioła: Koniuchy (albo Growże), Perewozniki, Kuczynowo nad Niewiażą, Rebżducze
i „dworec” Kosowski we włości wilkiskiej. W innym dokumencie darowiznę uzupełnił
o: majętność Liawda w polu Liawdeńskim, sioło Poniekielpie w tymże powiecie [tj. wielońskim], sioło Ilgiże „wOjragole” [tj. we włości ejragolskiej] i dwa sioła „na Upitie” [tj.
w pow. upickim]: Kondrany i Judkany. W 1590 r. Krisztof Markowicz Czajewski (zob.)
zapisał wiano swojej żonie Hannie Wojtiechownie Diewiałtowskiej, córce wspomniane
go Wojtiecha, na majętności Leszcze we włości ejragolskiej i siole Smułki w widuklewskiej. W 1591 r. wdowa po Wojtiechu Diewiałtowskim, Hanna Matwiejewna Ogińska
Jeronimowa Jaszewska (zm. przed 9 II 1592), darowała swojemu synowi Janowi Diewiałtowskiemu następujące dobra: Liawdy [w pow. wielońskim na Żmudzi], Diewiałtow
z „dworcem” Juszkiskim [w pow. wiłkomierskim] i Podbereze z „dworcem” Suderwskim [w pow. wileńskim].
Wspomniany wyżej Jan Wojtiechowicz Diewiałtowski [w tekście błędnie: Wojtiech
Andrejewicz Diewiałtowski] w 1592 r. zastawił 2 sioła we włości ejragolskiej: Sartragi i IIgiszki [tj. Ilgiże]. W 1594 r. zapisał wiano swojej żonie Hannie Wojtiechownie Bilewicz [tj.
Bfflewicz], zabezpieczone na majętnościach: Poniemonie [między Niemnem a Niewiażą
we włości wielońskiej], trzeciźnie Liawdy i Diewiałtowo z dwoma folwarkami oraz sio
le Ilgiże. W 1598 r. rodzeństwo: Jan i Hanna (żona Krzysztofa Czajewskiego) podzielili
się dobrami ojczystymi: Poniemoniem i Poniewiażem w ziemi żmudzkiej. Wspomniany
Jan w tym roku kupił jeszcze dobra Poszoki we włości wielońskiej [w polu Laudańskim].
W roku następnym kupił w tym polu nad rzeką Wierszup majętność Wojtkowicze.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. była mowa o Wojciechu Dziewiałtowskim, jego żonie i dzieciach. Ich dobra były nie tylko na Żmudzi w dwóch wło
ściach: wielońskiej i ejragolskiej, ale również w sąsiednim pow. upickim [sąsiadował
z włością wielońską] i w wileńskim.
Wymieniony kilka razy Wojciech Andrzejewicz Dziewiałtowski był podkomorzym
kowieńskim w latach 1566—1581, kiedy zmarł. Był dworzaninem królewskim. Odegrał
pewną rolę jako rewizor dworów JKMci poniemońskich: wielońskiej [Pićeta: wileńskiej;
obie włości często mylono], jurborskiej i botockiej w 1560 r. [Pićeta] i innych, np. dorsuniskiej i kowieńskiej [IA]. W przywileju króla polskiego Zygmunta Augusta z 1562 r.
otrzymał on Czynszyszki (?), Przewoźniki i przewóz na Niewiaży, Rady i Kojranowo.
Z kolei w 1568 r. otrzymał sioło Ilgiże we włości ejragolskiej. W 1572 r. doszło do za
miany: otrzymał od króla polskiego 4 sioła w dzierżawie wilkiskiej, przyległe do jego
dóbr Poniemonie i Poniewież: Ażymińskie, Pierewozniki z przewozem na Niewiaży, Rebżcze [raczej Rebzdie, inwentarz z 1569 r. w IA] i „sielce” Kuganowo. W zamian oddał
królowi sioła: Kondrany, Gonkojny i Gonkiszki, które zostały przyłączone do dzierża
wy wielońskiej [IA, inwentarz z 1572 r.] Wspomniane tu sioła przyłączone do Poniemonia i Poniewieża Dziewiałtowskiego to późniejsze dobra z zamkiem Czerwony Dwór,
leżące w widłach Niemna i Niewiaży. Do tej rodziny należały do 1. połowy XVII w.,
skąd przeszły do Radziwiłłów, Worłowskich, Zabiełłów i wreszcie w XIX w. do Tysz
kiewiczów [Aftanazy].
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Wojciech Dziewiałtowski ożenił się z Hanną Matwiejówną Ogińską, ciwunówną
wileńską. Żona wniosła mu Poniewież, który kupiła od swej matki w 1579 r. Z nabycia
pewnych dóbr od Kossowa w 1578 r. „zwiększył znacznie Czerwony Dwór”. Jego syn
Jan Wojciechowicz Dziewiałtowski (zm. ok. 1629), dworzanin królewski i chorąży ko
wieński, był dziedzicem dóbr Poniemunia i Czerwonego Dworu, Laudy, Dziewałtowa
i Podbrzezia oraz posesorem we włości ejragolskiej i upickiej. Ożenił się z AnnąBillewiczówną, potem z Anną Kryszpinówną Kirszensteinówną. Swoje dobra podzielił między
dwóch synów: Karola i Jana oraz dwie córki: Krystynę, żonę Jana Sapiehę i Zofię, żonę
Koryzny. Wspomniany syn Jan, chorąży kowieński, utracił nie tylko Czerwony Dwór,
ale i inne dobra. Czerwony Dwór wrócił do syna ww, tj. Aleksandra w 1652 r., który za
raz sprzedał go Janowi Władysławowi Worłowskiemu i jego żonie Dorocie z Miniewskich. Ten ostatni później ożenił się z Anną Pukieniówną i miał córkę Magdalenę. Ta
wyszła za mąż za Szymona Zabiełłę, wnosząc mu wspomniane dobra razem z folwar
kiem Bejnartowicze [MACB].
Jeszcze w popisie wojskowym 1621 r. spisano Karola, syna Jana Wojciechowicza,
Dziewiałtowskiego, który wystawił konia z pow. wielońskiego.
Później Dziewiałtowscy mieszkali głównie w pow. wiłkomierskim i tam piastowali
lokalne urzędy. Ich związek ze Żmudzią stał się incydentalny, na co wskazuje ich brak
w taryfie 1667 oraz posiadanie tylko królewszczyzny w kolejnej taryfie z 1690 r. Tym
ostatnim był Jan Abramowicz Gintowt Dziewałtowski, który kolejno był: cześnikiem
smoleńskim w latach 1668—1678 i stolnikiem wiłkomierskim w 1676—1690. Był też sta
rostą kojrańskim i kubilańskim [niewielkie dobra królewskie na Żmudzi]. Miał dobra
w pow. wiłkomierskim. Ożenił się z Eufrozyną Teresą Zawacką.
W późniejszym czasie część Dziewiałtowskich przeniosła się do Królestwa Pol
skiego (w XIX w.) i tam zostali wylegitymowani ze szlachectwa w 1844 r.
Ź r ó d ł a : IA, passim; Kojałowicz, Compendium, s. 310; LM, U^raśymą knyga 51, s. 126—127 nr 98, s. 315—
317 nr 226; MACB, F 37—6474 (schemat genealogiczny); ODVCA, vyp. 1, s. 57—234, 62-16, 63—38 i 41;
vyp. 2, s. 64-332, 88-54 i 56, 148-686, 175-246 i 247; vyp. 3, s. 11-140, 18-228, 28-139, 30-177, 94-56,
101—35 i 36; 133—168; vyp. 4, к. 35—274 i 276, 293—21, 304—107; vyp. 5, к. 155—270; Taryfa woj. wileńskie
go, s. 255; Urzędnicy: woj. trockie, s. 398—399 nr 2876; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 498 nr 3806; Urzędni
cy: ziemia smoleńska, s. 65 nr, 146. L i t e r a t u r a : Aftanazy, T. 3, s. 204—215; Boniecki, T. 5, s. 203; Pićeta,
s. 241; Uruski, T. 3, s. 360-361.

DZIĘGIELEWSKI (DZIENGIELEWSKI)
T aryf a 16 67 roku

Dyjęyielewski Zachańasp wpolu Geniach dym 1 szlachecki w pow. melońskim
Nazwisko rodziny wskazuje na pochodzenie polskie, zapewne z Dzięgielewa w woje
wództwie płockim (Mazowsze), na północ od Płocka [Uruski].
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Uruski,T. 3, s. 365.
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EFRAMOWICZ (EFFREMOWICZ)

EJ... ZOB. EY...

EFRAMOWICZ (EFFREMOWICZ)
T aryfa 16 67 roku

Eframowicpowa Rapmusowicpowa Anna na miejscu Samuela Eframowicpa [z] astawnej majętnośdjana Błinstmba Janowi Melcherom Billewicpowi sędpżemugrodzkiemu pmujdpkiemu niecpnośdą [sprzedanej?] pLepojć Ławkowa n>pow. rosieńskim dymy 4
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Efraim (Efrem), pochodzenia łacińskiego.
Od imienia cerkiewnego Jefrem urobiono wiele nazwisk, np. Chrom itp. [LPŻ].
Rodziny tej nie znano w polskich herbarzach. Na Żmudzi notowano ich tylko
w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim, z czterema dymami poddańskimi.
Wspomniany Samuel Eframowicz (Effremowicz) był uczestnikiem unii kiejdańskiej ze
Szwedami w 1655 r., w 1667 może już nie żył. W sumie była to szlachta majętna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : A.kta sęjasrdón’, T. 2, s. 312, 332. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 561: Efromas; Tichoniuk, s. 82.

ELIASZEWICZ (HELIASZEWICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Heliaspewicp Wojaech p widuklewskiej majętnościpo usarsku koń 1. Tenje p rosiejńskiej włościpo kopacku koń 1
Heliaspewicpowa Adamowa £ imienia swego prpy Chrpąstowskdm stand!a koń 1 w pow. widuklewskim. Na
Hrehorego Woyniata, je się nieprpyłopył, protestował się
Heliaspewicpowa Mikołajowa wdowaposłała AndrpejaPiotronicja po A^acku] koń 1 w pow. korspewskim
T aryf a 16 6 7 roku

Heliaspewicpjerpy na miejscu rodpica swego Michała Heliaspenicpa p Pogromoncie [sic] dymy 2 pagrodnicpe
i poddański 1, ogółem dymów 3 wpow. korspewskim
Heliaspewicpe: Jan i Stanisław, na któiych miejscu postał dwukrotnie spisany Stefan Ronikier: psio!a napwanego Kwaspe podcĄaashich] dymów 8 wpow. kroskim i pmajętności Traulan 12 dymówpoznańskich wpow.

T aryfa 16 9 0 roku

Eliaspewicpjan p majętności Romany w pow. rosieńskim [dymów] poddańskich 2
Eliaspenicp jerpy p Pogromonciów w pow. korspewskim dymy poddańskich 2
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Problemem jest, jaką przyjąć pisownię tego nazwiska: Eliaszewicz, Heliaszewicz czy
może Iliaszewicz? Ta ostatnia forma jest najmniej prawdopodobna, a pozostałe formy
dość długo rywalizowały ze sobą przez cały wiek XVII. Ostatecznie przyjęła się forma
Eliaszewicz, notowana w późniejszych herbarzach, co zaakceptowano.
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia herbrajskiego Eliasz, a ściślej — od syna
Eliasza. Wydaje się, że nie ma podstaw do łączenia wymienionej wyżej rodziny z rodem
Gieyszów Eliaszewiczów (Heliaszewiczów) (zob.). Wspólny patronimik, i to pochodzący od
dość popularnego na ziemiach litewsko—ruskich imienia Eliasz (Ilia), to za słaba przesłanka.
Na Żmudzi notowano ich w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano
3 rodziny w pow. widuklewskim, rosieńskim i korszewskim. Najwięcej stawiał Wojciech
Heliaszewicz, który miał główne dobra w pow. widuklewskim (stawiał z nich husarza),
a mniejsze w rosieńskim (stawiał tam kozaka, czyli praktycznie o połowę mniej, bo
dwóch kozaków odpowiadało jednemu husarzowi).
W taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. korszewskim oraz w berżańskim
i kroskim łącznie. Była to szlachta dość zamożna, bo dwaj bracia (?) razem posiadali
20 dymów poddańskich. Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano także 2 rodziny, mieszkające
w pow. rosieńskim i w sąsiednim korszewskim. Obie miały po dwa dymy poddańskie.
W zasadzie nie była to szlachta utytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ , T. 1, s. 572—573: E lijośius, E ljasevicius; U ruski, T. 3, s. 378—379: E liaszew icz (wła
ściw ie o G ieyszach).

ELMENDORF (HELMONSDORS)
H. WŁASNEGO
T a r y f a

1 69 0

r o k u

Helmondors [w Kop. 1: Elmendorf] Herbert £ Dubupis imienicpa w pow. tels^ewskdm [dymów] poddań
skich 4
Rodzina jest pochodzenia niemieckiego. To ród szlachecki z Westfalii, znany w źródłach
od 1323 r. [Janicki]. Wzmiankowano ją w herbarzu Uruskiego, gdzie wymieniono Hen
ryka Krzysztofa Elmendorfa pod 1743 r. Notowano ich również w Prusach [Ledebur].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, z czterema dy
mami poddańskimi. Wprawdzie była to szlachta majętna, ale nie utytułowana. Wspo
mniany Herbert Elmendorf posiadał Dubupie przed 1681 r., kiedy starał się o mostowe
w tych dobrach [dane A. Rachuby].
L i t e r a t u r a : Jan ick i, Kurlandia, s. 779; L edeb ur, B d 1 s. 200; U ruski, T. 3, s. 379.

EPERYASZY (EPERYASZ, EPERYESZ, EPERIESS, EPERYESZY)
P o p is

1621

r o k u

Eperyaspy Geipy p branąpo husarsku koni 4 wpow. wielońskim
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T a r y f a

1667

r o k u

Epetyespy Adam Chryzostom podstolic kowieński p majętności Ротетоnia w pow. nielońskim leżącej dymów
pod[d]ańskżch 122
T a r y f a

1690

r o k u

Eperyaspp Chryzostom wojski pmudpki p majętności Poniemonie i p karcpmą w pow. wielońskim dymówpoddańskich 30. Za attestacją grodu kowieńskiego
Rodzina jest pochodzenia węgierskiego, prawdopodobnie pochodzi z Eperies, węgier
skiej nazwa Preszowa: miasta w historycznych Węgrzech, obecnie we wschodniej Słowa
cji. Jej najstarszym przedstawicielem jest Janusz, syn Krzysztofa (pokolenie I), nobilito
wany w 1601 r. przez króla polskiego Zygmunta III Wazę (i ponownie w 1607 na sejmie)
za zasługi wojenne. W Litwie przebywał on od pewnego czasu, najpewniej od panowania
króla polskiego Stefana Batorego, skoro w 1595 r. wziął w zastaw majętność Poniemo
nie od Stanisława Stankiewicza Bielewicza [tj. Billewicza] za 1320 (właściwie 4000) kop
groszy litewskich. W 1597 r. kupił tę majętność nad Niemnem z zamkiem krzyżackim,
późniejszy Giełgudów. Chodzi tu o dobra przy drodze z Jurborka do Średników, nieda
leko Giełgudyszek położonych już na Zaniemeniu (po drugiej stronie rzeki). Dobra te
przeszły w 1686 r. w ręce Giełgudów, od których pochodzi nowa nazwa tej miejscowości.
Obecnie to miejscowość Pilis (tj. Zamek) lub Vytenai w rejonie jurborskim.
Wspomniany Janusz (Jan) (II) przebudował zakupiony zamek na nowy zamek
w stylu gotycko—renesansowym, wykonany w latach 1604—1610 według planów Pio
tra Nonhardta, architekta wileńskiego. Miał on trzech synów (III): Jana (zm. po 2 IX
1633), Jerzego i Krzysztofa. Z nich Krzysztof był dworzaninem królewskim, cześnikiem wileńskim w latach 1641(1642)—1648 i podstolim kowieńskim w 1648—1664, kie
dy zapewne zmarł. Pewnie do niego odnosi się informacja, że był elektorem króla pol
skiego Jana Kazimierza w 1648 r., a nie do Jerzego. W czasie Potopu w 1655 r. zbiegł
do Prus [Spis uchodpcow p WKL], Służył w wojsku litewskim, był rotmistrzem chorągwi
dragonu [Poczobut Odlanicki]. Ożenił się z Barbarą S[z]trunkówną, mieszczką wileń
ską i luteranką, co mogło leżeć u źródeł jego orientacji proradziwiłłowskiej [Sawic
ki], Z kolei |erzy byl podstolim żmudzkim w latach 1633—1644 i stolnikiem żmudziom
w 1644 (zmarł 3 II 1645 r.). Był posłem żmudzkim na sejm warszawski 1643 r. Jego je
dyny synek Krzysztof (IV) został pochowany razem z nim \X\ZII a. Uetuvos lenkiśkoĄ.
Linię rodziny kontynuował Adam Chryzostom (IV; zm. po 1700), syn Krzysztofa podstolego kowieńskiego, wojski żmudzki i elektor króla polskiego Jana III Sobieskiego
w 1674 r., ożeniony z Anną Klarą z Paców, wdową po Wojciechu Ważyńskim, ciwunie
dyrwiańskim, wiążąc się z tym potężnym wówczas rodem magnackim. Byl człowiekiem
zamożnym, zwanym Florianem Adamem, który w 1670 r. zapisał żonie 66 000 zło
tych polskich, zabezpieczonych na swoich dobrach. Wspomniany Adam Chryzostom
[czy Florian Adam] miał trzech synów (V): (Adama) Krzysztofa, Michała i Antoniego.
Pierwszy był wojskim żmudzkim (urząd przejął po ojcu) w latach 1673-1705 i posłem
żmudzkim na sejm koronacyjny w 1697 r. Pozostali dwaj bracia zapisali się silnie w hi
storii. Michał (ok. 1680-1747) był starostą szyrwinckim i mejszagolskim i strażnikiem
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polnym litewskim w 1710 r. (nie był jednak zawodowym wojskowym). W 1709 r. byl ciwunem ejragolskim. Kilka razy był posłem sejmowym z różnych województw w latach
1710—1740 oraz deputatem do Trybunału Głównego w latach: 1700,1720,1725 (z pow.
starodubowskiego w województwie smoleńskim), 1741 (z pow. kowieńskiego) i 1747
(z pow. wilkomierskiego). Przez większość swego życia popierał orientację szwedzką:
króla Szwecji Karola XII i Polski Stanisława Leszczyńskiego.
Jego brat Antoni (1689—1749) był starostą skirstymońskim [na Żmudzi] i dwu
krotnie byl deputatem do Trybunału Głównego w latach 1721 i 1731 (wtedy był mar
szałkiem). Dwukrotnie posłował ze Żmudzi na sejmy w latach 1724 i 1726, nie li
cząc posłowania z innych ziem. Był politykiem i wojskowym, również o orientacji
proszwedzkiej, należał do najgorliwszych zwolenników Stanisława Leszczyńskiego.
Orientację tę popierał przez całe swoje burzliwe życie, walcząc z królem Augustem II
i jego zwolennikami i działając między Szwecją, Norwegią Francją Turcją i Kurlandią.
Jego życie to gotowy scenariusz filmu sensacyjnego rozgrywającego się w latach 1702—
1703 (jako 13-latek!) do 1742, dochodząc do rangi pułkownika szwedzkiego, „naszego
pułkownika” w służbie szlachty żmudzkiej, generała majora w 1733 r. oraz generała
lejtnanta francuskiego.
Żaden z obu braci nie osiągnął wyższego urzędu. Wiadomo jeszcze o synu ww. Mi
chała — Janie (VI), który był również starostą szyrwinckim i mejszagolskim oraz staro
stą wiłkomierskim w latach 1765—1772. Należał wówczas do stronnictwa Czartoryskich.
Z herbarza Dworzeckiego Bogdanowicza [zob. niżej] wiadomo, że sprzedał on rodzin
ne Poniemunie. Rodzina ta prawdopodobnie wymarła w 2. połowie XVIII w. Z kolei
Franciszek, który ożenił się z Heleną Hołubicką w 1746 r., był podstolim żmudzkim
w latach 1737-1746, używał też tytułów miecznika żmudzkiego i podstolego kowień
skiego. Prawdopodobnie chodzi o potomków podstolego kowieńskiego Krzysztofa
Eperyeszego: Franciszką Ignacego, Krzysztofa i Jozafata.
W XVII w. notowano ich we wszystkich trzech źródłach: w 1621 r. byli to trzej bra
cia, w taryfach z lat 1667 i 1690 były to tylko pojedyncze rodziny. Przez cały czas posiadali
dobra Poniemonie o wartości: czterech koni husarskich (1621), 122 dymów (1667) i 30 dy
mów (1690). Szczególnie znamienna jest relacja dymów rzeczywistych z 1667 do skarbo
wych z 1690 r. mniej więcej jak 4 do 1. Liczba 122 dymów to już wielka własność ziemska.
O urzędach Eperyeszych była już mowa. Byli oni posłami ne sejmy ze Żmudzi [tak
że z innych powiatów]: Jerzy w 1643 r., Krzysztof w 1697 i Antoni posłował w latach
1724 i 1726. Dwaj bracia byli deputatami do Trybunału Głównego ze Żmudzi: Michał
w latach 1700 i 1720, a Antoni w 1721 r. Z kolei elektorami królów polskich było dzie
więciu Eperyeszych, co jest niemałą liczbą. W 1632 r. Jerzy dworzanin królewski wy
bierał królem Władysława IV [brak w wykazie Kaczorowskiego]. W 1669 r. elektorem
Michała Korybuta Wiśniowieckiego był Krzysztof Adam, a w 1674 r. Jana III Sobie
skiego wybierał Adam wojski żmudzki. Wojski żmudzki Krzysztof i Michał elektorowali jeszcze w 1697 r., wybierając królem Augusta II. Najwięcej Eperyeszych uczestniczyło
w elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r., bo czterech ze Żmudzi i jeden z woje
wództwa wileńskiego (pominięto go): Antoni starosta skirstymoński i rotmistrz żmudz
ki [jakiegoś pow. pospolitego ruszenia szlachty], Franciszek, Krzysztof i Józef.
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W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Eperieszych i Eperyeszych.
Protoplasta tej linii Janusz dostał indygenat w 1601 r, który zatwierdzono na sejmie
w 1607. Miał on dwóch synów: Jerzego, dworzanina królewskiego i Krzysztofa, podstolego kowieńskiego. Chyba do tego ostatniego odnosi się informacja o posiadanych
dobrach: Poniemuniu na Żmudzi w pow. wielońskim, Janowki i Dowspudów w gro
dzieńskim za 71 500 złotych i Świętych Jezior za 50 000 złotych. Spłodził on dwóch
synów: Adama Chryzostoma, wojskiego żmudzkiego i Floriana Stanisława, podstolego kowieńskiego. Dział dóbr między nimi pochodzi z 1674 r. „w kapturze żmudzkim”
[w czasie bezkrólewia]. Pierwszy z nich, Adam, był wojskim żmudzkim i elektorem
króla polskiego w 1674 r. Jego żoną była Anna Pacówna. Ojcował on trzem synom:
Krzysztofowi, Antoniemu Chryzostomowi, generałowi wojsk francuskich i pułkowni
kowi wojsk polskich i Michałowi, staroście szyrwinckiemu. Jego żona Agata Zyberkówna, krajczanka inflancka, darowała mu 20 000 złotych na dobrach Rubinie w Kurlandii
i prawa do dalszych dóbr. Z wymienionych najbardziej znani są dwaj: Antoni i Michał,
o których pisano wyżej.
Z kolei Florian Stanisław zostawił po sobie czterech synów: Franciszka, Ignacego,
Krzysztofa i Józefa. Ta linia jest mniej znana. Być może Franciszek był podstolim ko
wieńskim, a jego synem był Antoni, zwany podstolicem kowieńskim.
W sumie w omawianym herbarzu zamieszczono wiele szczegółowych informacji,
wyjętych ze źródeł.
Źródła:

AG A D , A R , dz. II n r 1206 (sejm 1643 r.); Deputaci, T. 2, s. 3 8 ,1 1 2 ,1 3 0 ,1 8 9 ,2 1 2 (M ichał) i 116,

150 (A ntoni); D w o rzecki B o h dano w icz, k. 396—396v; E lekto rzy 1669, 1674, 1697, 1733 r.; Elektorowie kró

lów , s. 50; K ojałow icz, Nomenclator, s. 165; O D V CA , vyp. 3, s. 123—1 ,1 4 2 —326; P oczobut O dlanicki, s. 121—
122 (A p erjaszy); NVP1 a. Lietums lenkiśkos knygos, s. 146—147 n r 595; Spis uchodźców pW KL, s. 119; U rzędnicy:
woj. trockie, s. 412, p o nr. 2982; U rzę d n ic y w oj. w ileńskie, s. 94 n r 257; U rzędnicy żm udzcy, n r 272, 1060,
1083, 1301, 1411; Z aw isza, s. 190 (sejm 1697 r ) . L i t e r a t u r a : A ftanazy, T. 3, s. 223—224 (G iełgudów );
Boniecki, T. 5, s. 230—231; Jack iew icz, Eitwa, s. 368 (G iełgudów ); L E , T. 5, s. 533; E p eń as M yko las; PSB,
T. 6, s. 279—281: E p eryaszy A n to n i i M ichał; Saw icki, s. 168; T rim oniene, Svetimsalip, s. 505 (z pow ołaniem
się na h erbarz w ęgierski); U ruski, T. 3, s. 384; W olff, Paconie, s. 232.

ERGLOWICZ (ARGLOWICZ, ORGLEWICZ)
T a r y f a

166 7

r o k u

Arg/owicpAndtpej, na którego miejscu postał spisany Eawryn Mitkiewicp pjunowicp dym 1 splacheck wpow.
ejragcjlskm
Erg/owicpjópef HrehorowicppRumspajdów dym 1 spłachetki w pow. rosieńskim
OrglemcpAndrpej £ kupli swej od Michała Wołodk Sypowicpa p Datnowa dym 1 splachecki wpow. wielońskim
T a r y f a

1 69 0

r o k u

Erg/owicp [w Kop. 1: Ergołowicp] Jópef pRumspajciów w pow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska litewskiego Erglis, które ma być pocho
dzenia łotewskiego i oznaczać „orła” [LPŻ], Może jednak należy je łączyć z litewskim
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nazwiskiem Argelas, które należy do typowych nazwisk dwuczłonowych: ar—i gelA5
[Zinkevicius]. Warto zwrócić uwagę na nazwisko Ergołowicz z 1690 r. Rodzina jest nie
znana w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć bardzo
rzadko. W 1584 r. Hryhory Matiejewicz Erkłojt został uwolniony od oskarżenia o za
bójstwo pewnego bojara. W 1589 r. Juri Wojtiechowicz Michałowicz Orgłowicz został
oskarżony o grabież kobyły z saniami pod Ejragołą.
W aktach ziemskich żmudzkich notowano jeszcze kilka nazw we włości rosieńskiej:
pole Ergłojtie iii Orgłojtie, pustosz Argłajtyszki w siołe Kołnuje koło Rosieni i niwkę
Argojti tamże [Slovar]. W pewnej, choć niedużej odległości od Kołnujów leżała okolica
szlachecka Rumszajcie, w której mieszkali Ergłowicze, leżąca w parafii Girtakol, na pół
noc od tego miasteczka [mapa Chrzanowskiego]. Prawdopodobnie dzisiaj jest to wieś
Rumśiai koło Girtakola.
W 1652 r. Józef Hrehorowicz Ergłowicz kupił grunty Ergłajcie w okolicy Kiebojciach i Rumszajciach w pow. rosieńskim od Samuela Mikołajewicza Witkiewicza [LVIA].
Później spisano ich w obu taryfach. W 1667 r. były to 3 rodziny, mieszkające w róż
nych powiatach: rosieńskim, ejragolskim i wielońskim, bez poddanych. W 1690 r. była
to tylko jedna rodzina w pow. rosieńskim, w tej samej miejscowości co w 1667 r. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : L V IA , F 1 1 3 5 -2 0 -2 7 , k. 195; O D V CA , vyp. 1, s. 1 1 8 -2 3 3 ; vyp. 2, s. 8 2 -5 0 2 ; Slovar, s. 14:
A rglaitiśki, A rgo jti, s. 110: E rglojte. L i t e r a t u r a : LPŻ , T. 1, s. 580: E rglis; Z inkevicius, s. 193: A rgelas.

ERMANOWICZ ZOB. HERMANOWICZ

ERUBOWICZ ZOB. HERUBCWICZ

ESTKO
H. WŁASNEGO (RADWAN)

Taryfa 1 6 9 0 roku
Estkowa Anna £ majętności Poniewiera w pow. ndelońskim dymówpoddańskich 5
Rodzina ma być pochodzenia niemieckiego, od rodu von Estken w Prusach Zachodnich
[Uruski]. Na Litwie osiedlili się w XVII w., polszcząc swoje nazwisko na Estko lub Estka. Byli kalwinami. Zdaniem L. Ledebura, von Estken to ród rycerski, potem przeszli
do patrycjatu Torunia, w XIX w. wymarli.
Na Żmudzi mieli być w 2. połowie XVII w., gdzie zanotowano Aleksandra
(zm. 1688), cześnika brasławskiego [nie bracławskiego] w latach 1678-1688 i porucz
nika Księstwa Żmudzkiego [pospolitego ruszenia jednego z powiatów na Żmudzi], Był
on ożeniony z Anną von der Schlissen [? Urzędnicy] czy Sliziówny [? Konarski], być
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może, tożsamą z Anną z taryfy z 1690 r. Miał on ośmioro dzieci, ale trudno powiedzieć
o nich coś bliższego [Konarski].
Był jeszcze inny Aleksander (zm. 1729), który w 1699 r. był skarbnikiem chełmiń
skim, potem skarbnikiem żmudzkim w latach 1709—1729 i seniorem zboru kalwińskie
go w Kiejdanach w 1729 r. Był on żonaty z Anną Mitjan (Mityan), z którą miał syna
Adama (chrzest 1713). Wspomniany Adam w 1740 r. zapisał majątek Roszczę Rominie
[w pow. wielońskim] synowi Feliksowi Władysławowi [LYIA].
Z kolei Jakub (Michał) Estko (zm. 1725) był żonaty z Łukiańską, z którą spło
dził dwanaścioro dzieci. Był miecznikiem kowieńskim w latach 1696—1709 i stolni
kiem kowieńskim w 1709—1725 oraz pisarzem grodzkim kowieńskim w 1714—1717.
Był więc związany z pow. kowieńskim. Niemniej jednak w 1704 r. był konsyliarzem
z pow. wielońskiego w konfederacji Żmudzi, musiał mieć posiadłość w tym powiecie.
W 1712 r. był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego jako stolnik kowieński.
W 1717 r. otrzymał prawo do przekazania wsi [królewskiej] Zwile w pow. korszewskim,
dotąd dzierżawionej przezeń i żonę Ludowikę, dla swego syna Augusta Konstantego.
Ten ostatni był cześnikiem żmudzkim w 1728 r. (zm. w 1768) i porucznikiem JKMci.
W małżeństwie z Krystyną z Ganhoffów (?) miał córkę Ludwikę Konstancję (chrzest
1728), żonę Tomasza Zabiełły [Konarski].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę, zapewne wdowę. Mając 5 dymów
poddańskich w pow. wielońskim, należała ona do szlachty średnio zamożnej.
W 1803 r. Estkowie herbu Radwan wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w póź
niejszej guberni kowieńskiej. Mieli oni dobra Roszczę Rominie [w pow. wielońskim],
choć chyba mieszkali w sąsiednim pow. upickim. W każdym razie dobra te w 1740 r. po
siadał Adam Estko i zapisał je synowi Feliksowi Ferdynandowi. Ten ostatni sprzedał je
w 1771 r. Powyższe dane nawiązują do przedstawionych wyżej.
Drzewo genealogiczne Estków było więc następujące. Protoplasta Aleksander (po
kolenie I) spłodził syna Adama (II) i miał wnuka Feliksa Władysława (III). Ten zaś wy
dał na świat syna Karola Ferdynanda (ur. 1782; IV), ojca czterech synów (V): Leona
(ur. 1831), Józefa i Antoniego, bliźniaków (ur. 1833) oraz Dominika Jana (ur. 1837).
Z nich potomstwo mieli tylko wspomniani bliźniacy: Józef wydał na świat dwóch sy
nów (VI): Antoniego (ur. 1869) i Władysława (ur. 1882 lub 1889), a Antoni miał jedne
go syna — Michała (ur. 1863) [LVIA],
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 2, s. 83; K onarski, s. 75—76; K o n federacja 1704 r., s. 686, 690v, LV IA , F 391—7—
1997, k. 131; Sigillata, s. 155, n r 1028; U rzędnicy: woj. trockie, s. 580; U rzędnicy: woj. w ileńskie, s. 518,
n r 3980; U rzędnicy żm udzcy, n r 564, 1220. L i t e r a t u r a : B oniecki, T. 5, s. 233; Ledebur, B d 1 s. 209;
U ruski, T. 3, s. 3 8 7 -3 8 8 .

EYBART
Taryfa 1 6 9 0 roku
Ej ibart [w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Zybart; MB: może Eybart] Kacymie^yKompowa Jawccyk w pow.
mlkiskim dym 1 szlachecki
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Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ei—i bart—.Pierwszy łą
czy się z litewskim: eiti, czyli „iść”, jest często spotykany w antroponimii litewskiej. Zaś
drugi człon pochodzi głównie od imienia chrześcijańskiego Bartłomiej [Zinkevicius].
Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach. Podobne nazwisko, Eyborowicz, za
notowano jedynie w kole dorsuniskim w pow. kowieńskim województwa trockiego [Ta
ryfa woj. trockiego].
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wilkiskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Źródła:

Taryfa woj. trockiego, s. 133; Taryfa Ż m udzi 1690 r , s. 35. L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 77, 85—86.

EYDRYGIEW ICZ (EYD RZYKIEW ICZ, EYDRYKIEWICZ)
H. ABDANK
T a r y f a

166 7

r o k u

EydrygjemcyMikolaj Adamomcyykupli odKaspraJankowskie[go\ yTowginajciówdym 1 szlacheckiu>pow.
mlońskim
T a r y f a

EydryykiewicyAliko/aj [w

K o p .l: E y d r y k ie w ic z ]

1 69 0

r o k u

у Kotelanców w pow. wiebńskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Eidrikis, które jest pochodzenia niemiec
kiego (Eidrich) [LPŻ].
Zanotowano ich w obu taryfach XVII—wiecznych jako pojedyncze rodziny w pow
wielońskim i bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach 1845—1865.
L i t e r a t u r a : C iechanow icz, Rody, T. 3, s. 5; L P Ż , T. 1, s. 564: E idrigevicius, E idrikis. U ruski, T. 3, s. 390—
391 iT . 5, s. 211: H rydrygiew icz [błąd].

EYDYMT (EYDINT, EYDYMPL, EYDYNT)
H. TĘPA PODKOWA
T a r y f a

166 7

r o k u

Eidymt Mikołaj na miejscu Salamona Eidymta z Teterwiników Wojdyłów [w tekście: Teterminkowoydyłów] dym poddański 1 wpow. pojurskim
Eydimt Abram na miejscu Adama Eydimta rodyica yPosyyla dym 1poddański w pow. korszęwskim
Eydimt Adam, na którego miejscu yostał spisany Dawid Mitowicy у Wojdaton dym 1 sylachecki w pow.
kroskim
Eydimt Jakub na miejscu Mikołaja Eickmta [sic] yjanowdowa dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim. Kosytown Kayimiery Piotrowicy у cyęści od Jakuba Eydimta yjanowdowa zastawnym prawem w sumie dyieryący,
а у nabycia na miejscu Wojciecha Pikturny dym 1poddański wpow. korsyewskim
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Eydimt Jan. Montrymowicp Abram Kapimierp sekretarpJKMd p imienia swego Ко/man dymówpoddańskich
i pagrodnicsych 14, prpy tym dymów 8 w tympepow. i okolicy od Jadwigi Mostniłówny Janowej Eydimtowej,
od Jana Stanisławondcpa Eyckmta i od Krpysptofa Gimbuta, od Augustyna Mopryma i od Jana Kinstowta po
Wojciechu Babinie nabytych pjanowdowa dymów 22 wpow. korspewskim
Eydimt Jópef na miejscu na miejscu Stanisława Hrehorowicpa Juchniewicza Junspewicpa pDrabukspt dym 1
poddański w pow. powondeńskim
Eydimt Kaźmierz w zastawie mający od Zofii Sewerynówny Rodowicpowej i synajej Piotra Rodowicza, który
do skarbupłacili z Bumiów dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Eydimt Malcher pTeterwinik dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
Eydymt Dawid BałtromiejewicppPacajaów dym 1 szlachecki w pow. porańskim
Eydymt Gabńel Jurewicz na miejscu Bałtromieja Szymkiewicza p Kowłokiów dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Eydymt Niespukoc Stanisław i Bałtromiej na miejscu Wojciecha Niespukuda p Pokłon dym 1 pagrodnicpy
wpow. rosieńsłdm
T a r y f a

1 69 0

r o k u

Eydympl [sic] Bartłomiej p Tetenńników w pow. pojurskim dym splachecki 1
Eydymt Dawid p Drabukspt w pow. powondeńskim na miejscu ojca [dym] poddański 1
Eydint Adam pEapajaów w pow. korspewskim na miejscu rodpica dympoddański 1
Eydynt Jakub pjanowdowa w pow. korspewskim dym splachecki 1
Eydynt Salomon p Teterwiników Wojdiłach w pow. pojurskim dym poddański 1
Wydaje się, że połączenie rodzin z nazwiskami Eydymt i Eydynt jest uzasadnione wspól
ną genezą, podobieństwem nazwiska i związkiem obu rodzin z Janowdowem.
Nazwisko obu rodzin: Eydint i Eydimt jest pochodzenia litewskiego i zapewne łą
czy się z eidyti, czyli „iść” [LPŻ],
Po raz pierwszy na Żmudzi zanotowano ich w księdze nadań wielkich książąt li
tewskich z lat 1440-1498, kiedy bojar Eidimt otrzymał „czołowieka”, brak lokalizacji
tego nadania.
Stosunkowo dużo pisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r.
Andrej Ławrynowicz Ejdymt kupił połowę majętności Korklany koło rzeki Karkli we
włości korklańskiej. Tenże w 1591 r. kupił 4 włóki ziemi nad rzeczką Wojdotup, należące
do dóbr Montwidyszki we włości telszewskiej. W roku następnym wziął w zastaw połowę
majętności Korklany oraz 2 służby ludzi w Garojniach w majętności Wojgowo we wło
ści użwenckiej. Znów w 1595 r. kupił majętność Birżuławkas nad rzeką Korkląwe włości
korklańskiej. W 1597 r. sprzedał służbę ludzi we wspomnianych Garojniach [tu Gierojni] oraz: majętność Korklany i Birżuławkas—'Wirszyliszki, koło rzeki Wabały w tej włości.
W 1590 r. Jakub Kasporowicz Ejdymt miał brata Bejnarta, który mieszkał w Prenach [we włości widuklewskiej]. Tenże w 1591 r. zapisał synowi Juremu Janowiczowi
[pewnie błąd: zamiast Jakubowiczowi] połowę majętności Montwidyszki w Janowdowie we włości korszewskiej wraz z przynależnymi doń ziemiami nad rzeką Oszwą.
W 1595 r. Jakub i Pietr Kasperowicze Ejdymty pogodzili się ze swoim bratem przyrod
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nim Andrejem Ławrynowiczem Ejdymtem o „równy dieł” majętności Janowdowskiej.
Z nich Jakub sprzedał synowi Juremu połowę trzech „ziemlic” w Baksztach w polu Ja
nowdowo, koło rzeki Oszwy. Wspomniany Juri w 1598 r. darował żonie Nastazji Martinownie Płotustowicz [pewnie Płatusc] połowę Janowdowa wraz z przynależnymi do
nich ziemiami, w tym „szmatem” ziemi w Baksztach. W 1598 r. Urban Pawłowicz Ejdymt, skądinąd nieznany, kupił część Janowdowa i część ziemi Andrejszki. Wreszcie
w 1599 r. wspomniany Pietr Kasperowicz darował synowi Sebestianowi Janowdowo.
W 1596 r. Bartosz Januszewicz Ejdymt, sekretarz królewski, wziął w zastaw dwie części
Janowdowa we włości korszewskiej. Tenże, ale z imieniem Bernat, zastawił bratu „powinnemu” [powinowatemu] Mikołajowi Giedwiłowi sioła Preny, Ringale, grunty Pożolty, Żwile, Wingi i Miłajtie z lasem Ławmes Kałnas we włości korszewskiej. W tym
że roku zastawił jeszcze 2 z wymienionych wyżej siół: Żwile i Wingi. Nie żył w 1599 r„
zmarł przed 6 stycznia, kiedy sporządzono inwentarz jego dóbr ruchomych [IA]; przed
śmiercią zastawił „dworec” Janowdowo. Był on bratem stryjecznym Pietra Kasperowicza Ejdimta (zob. wyżej). W 1599 r. Matiej Januszewicz Ejdymt — pewnie brat Berna
ta [raczej nie Bartosza] Januszewicza, sekretarza królewskiego (zob. wyżej) — zastawił
część ziem w Boksztach w polu Janowdowskim we włości korszewskiej.
W 1594 r. Bałtromiej Jurewicz Ejdimpt kupił połowę „ziemlicy” Witiurgiszki w Bo
giniach [Baginach we włości żorańskiej].
W 1595 r. Matiej i Ławryn Pietrowicze Ejdymtowicze kupili grunt w Drabuksztach
we włości powondeńskiej.
W sumie według akt ziemskich XVI w. mieszkali oni głównie we włości korszew
skiej, w Janowdowie. Z tymi dobrami była związana większość Eydymtów, w tym na
pewno postać nietuzinkowa, czyli Bernat Januszewicz Eydymt, sekretarz królewski.
Mieszkali również we włości korklańskiej (brat przyrodni Eydymtów z Janowdowa)
oraz pojedynczo w innych włościach: telszewskiej, użwenckiej, żorańskiej i powondeń
skiej. Można ustalić fragment ich genealogii (linia z Janowdowa): 1. Kasper i Janusz.
2. Piotr i Jakub Kasperowicze oraz Bernat i Maciej Januszewicze. 3. Juri Jakubowicz
i Sebestian Piotrowicz.
W taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszkających tradycyjnie głównie w pow. korszewskim (Janowdowo; 3) oraz w pojurskim i kroskim (po 2) oraz pojedynczo w: powondeńskim, żorańskim, medyngiańskim i rosieńskim. W większości były to dawne
miejsca osadnictwa tego rodu, od XVI w. Większość z nich miała poddanych (6 na 11),
choć z reguły był to jeden dym poddański (czy zagrodniczy).
W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. pojurskim i są
siadującym z nim korszewskim, a tylko jedna rodzina w powondeńskim. Była to szlach
ta drobna, skoro dwóch nie miało poddanych, a pozostałych trzech miało po jednym
poddanym. Nie należeli do szlachty najuboższej i utytułowanej.
Rodzinę tę herbu Tępa Podkowa można wywieść od 1. połowy XVI w. od nieja
kiego Stanojtisa [może Stanajtisa?] (pokolenie I), dziedzica dóbr Janowdowo we włości
korszewskiej. Miał on trzech synów w połowie XVI w.: Kacpra, Janusza i Lawryna (II).
Najwięcej wiadomo o tym pierwszym, który miał dwóch synów (III): Jakuba i Piotra.
Syn tego ostatniego Sebastian (IV: wzmianka z 1607 r.) spłodził trzech synów (V): Ada
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ma, dziedzica Janowdowa (1629), Stanisława, dziedzica dóbr Drabukszty i Eydimtty
[sama nazwa jest późniejsza] w 1652 r. i Marcina, który sprzedał Drabukszty w 1684 r.
Syn Adama, Abraham (VI), oprócz Janowdowa posiadał jeszcze Łupacie, Wirszyliszki,
Masperowszczyznę [chyba Kasperowszczyznę od wspomnianego wyżej Kaspra] i inne
w 1687 i 1691 r. Wydał on na świat dwóch synów (VII): Mikołaja i Wincentego. Ten
ostatni sprzedał swój dział bratu i zakupił inne dobra: Korklany, Bizopole [raczej BI
rzupole] i inne, które przekazał testamentem z 1754 r. dwóm synom (VIII): Ignacemu
i Stanisławowi. Ten ostatni sprzedał swoje dobra w 1778, a jego synowie (IX) dowiedli
swego szlachectwa w 1807 r.: Antoni (ur. 1783) z pięcioma synami: Maciejem Walen
tym (ur. 1810), Franciszkiem (ur. 1811), Józefem Tomaszem (ur. 1813), Janem Stefa
nem (ur. 1824) i Fortunatem Julianem (ur. 1826); Mateusz (ur. 1785) z synem Cypria
nem Adamem (ur. 1825); Felicjan (ur. 1788) z synem Franciszkiem (ur. 1826); Ignacy
(ur. 1791) z dwoma synami: Wincentym (ur. 1812) i Stanisławem (ur. 1820); Wincenty
(ur. 1793) i Jan (ur. 1795).
Z kolei bracia omówionego wyżej Kacpra to Ławryn i Janusz (II). Pierwszy miał
syna Andrzeja (III), który kupił dobra Korklesy [pewnie Korklany] w 1588 r. i testa
mentem z 1597 r. przekazał je synowi Stanisławowi (IV; 1604 r.). Z kolei Janusz miał
dwóch synów (III): Bernarda (zm. 1599), sekretarza królewskiego i Matysa, ojca dwóch
synów (IV): Jerzego, dziedzica Wyszwiliszek w pow. kroskim (1650) i Jana [Boniecki].
Komentując ten wywód, łatwo zauważyć, że dość ściśle pokrywał się z podanymi wyżej
informacjami z akt ziemskich żmudzkich XVI w.
Wspomniane tu dobra Janowdowo we włości korszewskiej (późniejszy Janowdów
w pow. rosieńskim w parafii kołtyniańskiej) leżały na północ od Kołtynian. Tu pew
nie należy szukać gniazda rodu. Raczej gniazdem tym nie jest wieś Ejdynty albo Ejdymty w pow. rosieńskim (XIX—wiecznym) w gminie Jurbork, które leżały na południe
od Botoków, nad Anczą dopływem Szeszuwy. Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich
z XVI w. była mowa o Ejdymtyszkach: niwach we włości kroskiej nad rzeką Szeszuwą,
niwie w majętności Wonki we włości powondeńskiej i pustoszy we włości korszewskiej.
Słabością tych informacji jest to, że odnoszą się nie do miejscowości, lecz do drob
nej własności ziemskiej (niwa, pustosz). W każdym razie dotyczą pobliskiego obszaru,
zwłaszcza pow. korszewskiego i powondeńskiego.
Według podobnego wywodu rodziny herbu Tępa Podkowa z 1832 r. jej przodkiem
był Stanoytis Eydintt [pisownia późniejsza], dziedzic dóbr Janowdow w pow. korszewskim. Miał on trzech synów (II): Gaspera [tj. Kaspra], Janusza i Ławryna. Gasper miał
z bratem dodatkowo dobra zakupione u Jakuba Woytkaycia w 1552 r. Po sobie zostawił
on dwóch synów (III): Piotra i Jakuba. Z nich potomstwo miał tylko Piotr: syna Sebestiana (IV), który dziedziczył dobra ojcowskie w 1599 r. Spłodził on trzech synów (V):
Adama, który wziął w zastaw Kweście w 1629 r.; Stanisława, dziedzica dóbr Drabukszty
i Eydintty (1652) i Marcina, także dziedzica wspomnianych Drabuksztów. Ci dwaj ostat
ni nie mieli potomstwa, więc linię tę kontynuował tylko Adam, ojciec Abrahama (VI),
posiadacz Janowdowa, Kweściów oraz Lepajciów, Wilan i Poszyła, a także Wirszyliszek
i Masperowszczyzny (1687 r.). Miał on dwóch synów (VII): Mikołaja, który oprócz
dóbr ojczystych dziedziczył Poszyle, Juceliszki i Piławy, a od brata i dalszych krewnych
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kupił Korklany, Birżopole, Jucyszki i Władyszki oraz Wincentego. Ten ostatni ojcował
dwóm synom (VIII): Ignacemu i Stanisławowi, ten ostatni sprzedał dobra ojczyste. Miał
on sześciu synów (IX): Antoniego (ur. 1783), Mateusza (ur. 1785), Felicjana (ur. 1788),
Ignacego (ur. 1791), Wincentego (ur. 1793) i Jana (ur. 1795). Z wymienionych Antoni
miał pięciu synów (X): Macieja Walentego (ur. 1810), Franciszka (ur. 1811), Józefa To
masza (ur. 1813), Jana Stefana (ur. 1824) i Fortunata Juliana (ur. 1826). Z kolei Mateusz
miał syna Cypriana Adama (ur. 1825), a Felicjan miał syna Franciszka (ur. 1826) i wresz
cie Ignacy miał syna Stanisława (ur. 1820).
Dużo mniej wiadomo o pozostałych liniach rodziny, pochodzących od Janusza
i Ławryna (II). Wspomniany Janusz miał dwóch synów (III): Bernarda i Matisa. Ber
nard Januszewicz był sekretarzem królewskim i dziedzicem Janowdowa (1595), zmarł
bezpotomnie. Jego brat Matis miał dwóch synów (IV): Jerzego i Jana. Z nich Jerzy dzie
dziczył dobra Wojszwiliszki i 3 pustosze w pow. kroskim w 1650 r. Brak danych o po
tomstwie obu braci. Z kolei Ławryn (II) miał syna Andrzeja (III), który posiadał ojczy
sty Janowdów i Korklany w pow. korklańskim, nadane mu przez króla w 1588 r. [data
poprawiona]. Na świat wydał on syna Andrzeja (IV), pewnie bezpotomnego [МАСВ].
Trzeba podkreślić, że w dużym stopniu są to te same dane, które przytoczył wyżej Bo
niecki w swoim herbarzu.
Ź r ó d ł a : IA , kol. 507 n; K ojałow icz, Nomenclator; s. 165; L M , Ujrasymą knyga 5, s. 50; M A C B , F 20—5192
(w yw ód z 1832 r ) ; O D V CA , vyp. 2, s. 2 4 - 1 4 2 ,1 5 4 -7 5 2 ,1 8 0 -3 1 5 , 1 8 5 -3 9 4 ; vyp. 3, s. 2 8 - 1 3 7 ,4 2 - 8 7 ,1 0 1 27, 1 0 7 -1 3 4 , 1 1 7 -3 0 1 , 1 2 8 -9 6 ; vyp. 4, к. 6 1 M 4 , 1 5 8 -1 5 1 , 1 8 3 -7 2 , 2 1 2 -6 1 , 2 3 2 -2 1 3 , 2 3 8 -2 5 7 , 3 0 8 -1 3 5 ;
vyp. 5, к. 49—362, 119—391, 120—392, 128—58, 1 7 5 -4 2 0 ; Slovar, s. 109: E jdym tiśki, E jdym tiśkia. L i t e r a 
t u r a : B oniecki, T. 5, s. 234—235 [najlepsze o pracow anie]; C iechanow icz, Rody, T. 3, s. 5 (E jdym i E jdym t
lub E jdyn t); U ruski, T. 3, s. 391.

EYDZIAT (EYDZIATOWICZ)
Taryfa 1 6 6 7 roku
Eydpiatjau Hrehorowicp na którego miejscu postał spisany Jópef M adejemp Rymkiewicz p Kweśdów wpow.
korspewskim dym 1 szlachecki
Nazwisko rodziny może łączy się z litewskim Eidys, które zapewne pochodzi od eidyti,
czyli „iść” itp. [LPZ].
Na Żmudzi pojawili się w 1495 r., kiedy wymieniono Michała i Pietraszkę Ejdziatów, bojarów żmudzkich, gdy toczyli spór sądowy z Mingajłowiczami [Żychliński],
Później notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Hryhory
Stanisławowicz [Markowicz] Ejdiat sprzedał ziemię Koniec Dziawgieni we włości korszewskiej. W tymże roku toczył spór o puszczę Trumpy we włości pojurskiej. W 1586 r.
tenże [Ejdżiat] sprzedał część gruntów Żondykiszki nad rzeką Jeżną we włości korszewskiej. Tenże w 1588 r. sprzedał różne grunty we włości korszewskiej nad rzekami
Jeżną i Posudą. Z kolei w 1591 r. tenże [jako Narkiewicz Ejdczat] sprzedał 2 włóki zie
mi w majętności Poiżny [nad rzeką Iżną, prawym dopływem Okmiany, na zachód od
Kołtynian przy grupie jezior] [we włości korszewskiej]. Tenże w 1593 r. [jako Gejdcziat]
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darował córce Brygidie ziemię Janiszki w Mowdylianach we włości pojurskiej i wziął
w zastaw niwy i sianożęci w Trulepiach [właściwie Trumpy, prawdopodobnie we włości
pojurskiej] koło rzeki Jury. Z kolei w 1595 r. ów „Gejdżat” sprzedał grunty Łapiukałnai
[właściwie Lapiu Kałnas] pod Szałtukszniem, niedaleko sioła Bertaszyszki we włości
korszewskiej. W 1597 r. zawarł ugodę w sprawie zastawy jego ojca na ziemię Mażutyszki Kiebiszki w Mowdyliekach [tj. Mowdelanach] nad rzeką Jurą [we włości pojurskiej].
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. była mowa tylko o jednym bojarze
0 różnej pisowni jego nazwiska. Mieszkał w dwóch pobliskich włościach: korszewskiej
1pojurskiej. Wiadomo, że miał córkę Brigidę. Był synem Stanisława i wnukiem Marka.
W tychże aktach jest informacja, że w 1597 r. Wojtiech Ejdżiata Jagintowicz zasta
wił dwóch poddanych w Birżołowkach we włości korszewskiej. Wskazuje ona na zwią
zek Ejdziatów z Jagmtami (zob.).
Zdaniem Kojałowicza, mieli pochodzić ze Żmudzi, skąd przenieśli się do woje
wództwa witebskiego i smoleńskiego.
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. korszewskim, bez
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Eydziatów i Eydziatowiczów notowano jeszcze w 1690 r. w sąsiednim wojewódz
twie trockim: w pow. kowieńskim i grodzieńskim. Według Uruskiego, Eydziatowicze
używali herbu Luk Napięty.
Ź r ó d ł a : K ojałow icż, Nomenclator, s. 165—166; O D V C A (E jdziat, G ejdziat), vyp. 1, s. 119—250, 1 2 9 -2 4 ,
1 7 0 -3 2 5 , 1 9 4 -5 ; vyp. 2, s. 2 5 -1 5 1 , 9 7 -1 8 0 , 1 7 8 -2 8 3 ; vyp. 3, s. 8 0 -1 8 9 , 8 1 -1 9 9 , 1 3 8 -2 5 0 ; vyp. 4, k. 1 9 2 148, 233—223; T aryfa woj. trockiego, s. 232. L i t e r a t u r a : LPŻ , T. 1, s. 565: E idziatavicius, E idźiotas, 564:
E idys; U ruski, T. 3, s. 391; Ż ychliński, T. 12, s. 3.

EYGINT (EYGINTOWICZ)

Eygint [?] Ambroży sam Za

Popis 1 6 2 1 roku
P° kozacku koń 1 wpow. porańskim i medyngiańskim
T a r y f a

169 0

r o k u

Eygintowicz Piotr na miejscu Jópefa Rodowicza z Siawdłów Ponarajć wpow. spawdowskim dym szlachecki 1
Połączenie nazwisk Eygint i Eygintowicz jest oczywiste. Natomiast nie ma pewności,
czy można tu włączyć Eykintów (zob.). To samo dotyczy Jagintów (zob.).
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Eygint, najpewniej pochodzenia li
tewskiego i dwuczłonowe: eig—i gin—. Pierwszy człon najpewniej łączy się z litewskim
eiti, czyli „iść”, i występuje w nazwiskach typu „Eibutas”, zob: Eibart. Z kolei o drugim
zob. niżej: Gimbutas [LPŻ].
Rodzina jest nieznana w polskich herbarzach. Niemniej jednak rody Eygintów
i Eygintowiczów spotyka się na Litwie. W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego
z 1528 r. zanotowano: Ejginta Pietraszewicza w pow. wiłkomierskim i Bortka Ejgintowicza w pow. kowieńskim. Również w taryfie dymów woj. trockiego z 1690 r., w pow.
kowieńskim spisano Wojciecha Eygintowicza w rodzie Minełgów.
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Na Żmudzi zachowała się pojedyncza wzmianka z akt ziemskich pod rokiem 1598
o Bałtromieju Pietrowiczu Ejgintowiczu, który sprzedał majętność w Jawgilach we wło
ści wielońskiej.
Notowano ich jeszcze w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. został spisany Am
broży Eygint (?), który sam wystawił jednego konia w pow. medyngiańskim. W taryfie
z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pobliskim pow. szawdowskim, bez poddanych.
Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : K ojałow icz, Nomenclator, s. 166; O D V C A , vyp. 5, k. 5 8 -4 3 2 ; P erap is 1528 r , s. 238; T aryfa woj.
tro ckiego s. 51. L i t e r a t u r a : L P Ż , T. 1, s. 562: Eibutas.

EYGIRD (EYGIERD, EYGERT)
H. ABDANIC
P o p is

1621

r o k u

Eigird Jan Mikołajewicz ~bracią z majętności żmujdzkich po usarsku koń 1 w pow. sząwelskim
T a r y f a

1667

r o k u

Eygird Krzysztof na miejscu Jana Augustynowicza %Dowbor dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Ejgird Krgyspfof z Komp poddańskie dymy 3 w pow. wilkiskim
Eygirdowa Marcinowa Eliząbet Srylkinkówna na miejscu maljonka swego Marcina Eygirda z Poawdruwia 2
/wajdańskie] dymy wpow. sząwelskim
T a r y f a

169 0

r o k u

Eygierd Stanisław, na którego miejscu została spisana Giertruda Eygirdowa z Powdruwia w pow. sząwelskim
dymów poddańskich 2
Eygird Jan z szwagrami zMacian i z kupli w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Eygird Maciej Krzysztof z Polepią w pow. nilkiskim ogrodniczy Фт 1
Eygirdowa Giertruda Eodyjańska na miejscu Stanisława Eygierda £ Powdruwia w pow. sząwelskim dymów
poddańskich 2
Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe; ei—i gird—. O pierw
szym była już mowa, zob.: Eybort, o drugim zob.: Dowgird. W przybliżeniu można to
przetłumaczyć jako „chodzący w sławie”, czyli staropolski Wodzisław Q.D. Ejgierd].
To „dawna żmudzko—litewska rodzina” [Uruski]. Jan był „cytowany w Metrykach
Litewskich 1528 r.” [tj. w popisie wojskowym z tego roku]. Później Jan był elektorem
króla Władysława IV w 1633 r. [Uruski, co jest chyba błędem; sama elekcja odbyła się
w 1632 r.] lub Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 [Boniecki]. Bardziej konkret
na jest wzmianka o małżeństwie Mikołaja i Gertrudy „z Lodów”, którzy mieli syna Wła
dysława Hermana, elektora króla polskiego Augusta III w 1697 r. [sic; chodzi o Augu
sta II] ze Żmudzi. Ta informacja dotyczy osób wymienionych w taryfie z 1690 r., przede
wszystkim Giertrudy Łodziańskiej (= Gertruda z Lodów), a wspomniana majętność
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Powdruwie w pow. szawelskim to późniejszy dwór i wieś Poawdruwie, którego nazwa
nawiązywała do położenia nad rzeką Audruwą. Dziś już nie istnieje, ale dwór ten no
towano jeszcze na mapach XIX—wiecznych [Chrzanowski, Trzywiorstówka] na północ
od Janiszek i zachód od Kruków, koło wsi Proczuny (obecnie Prociünai). Obok był fol
wark Gierwele, należący do tych dóbr.
Zdaniem Kojałowicza, to „rodzina starożytna a rycerska” herbu Abdank „z przy
datkiem”. Wymienił on kilku bardziej znanych osób tej rodziny.
Ród pochodzi z pow. kowieńskiego. Jeszcze w 1690 r. notowano w tym powiecie
„Ród Eygirdów Wordowo”, podobnie w popisie 1567 r. Chodzi o późniejszą okolicę szla
checką Ejgirpole w gminie Krasne w odległości 11 wiorst od Kowna. Obecnie to najpew
niej Eigirgala na północ od Kowna, przy drodze do Wędziagoły. Obok notowano Worłowo, znane z popisu 1567 r., obecnie to mała wieś Varluva koło większej wsi Voskoniai.
Pierwsza wzmianka o tym rodzie pochodzi z akt ziemskich żmudzkich z 1595 r.,
kiedy wpisano do nich dwa dokumenty. W pierwszym datowanym indyktem 2 Jan Kieżgajłowicz [starostą żmudzkim był w latach 1450—1486] darował Ejgirdowi, przodkowi
występującemu w 1595 r., i jego bratu Mikołajowi prawo ,Jesaseczi” nad rzeczką Awdruwą w Sudingieliszkach. Drugi dokument z datą 1500 r. i indyktem 3 dotyczy sprzedaży
przez Tomasza Jakubowicza, bojara włości wilkiskiej, dwóch niwek na 4 beczki zasiewu
Mikołajowi Janowiczowi Ejgirdowiczowi i jego bratu Grigorijowi. Wspomniane niwki
leżały nad rzeką Niewiażą (pierwsza) „na poł góry pod Bałtromiejewym domem” i na
„luce pod Jakowym sieliszczem” Ejgirdowicza (druga). Wzmiankowany wyżej Mikołaj
Janowicz Ejgirdowicz [czy raczej Eygirdowicza] był ojcem Eygirda z 1595 г. [МАСВ].
Później notowano ich w popisie wojskowym 1528 r., kiedy spisano bojara Jana
Egirdowicza we włości wilkiskiej.
Sporo informacji o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1576 r.
Szymon Bałtromiejewicz Giejgird zapisał testamentem żonie Jadwigie Stanisławownie
Bortkiewicz dwie majętności: Kompy [we włości wilkiskiej] i Poowdrui [tj. Poawdruwie we włości szawelskiej]. W 1581 r. Szymon Bałtromiejewicz Ejgird [w tekście: Gejkird] pogodził się z braćmi w sprawie podziału majętności Poawdruwie we włości sza
welskiej. W 1585 r. został oskarżony przez swoich krewnych: Mikołaja Hryhorowicza
oraz Stanisława i Matysa Mikołajewiczów o nieprawidłowy podział Poawdruwia i pu
stoszy Krutyszki. Jego synem był Jan Szymonowicz Bałtromiejewicz Rymwidowicz Ej
gird, który toczył spór sądowy ze Stanisławem Mikołajewiczem Janowiczem Ejgirdem
(zob. wyżej) o dobra Poawdruwie. W 1591 r. Jan Szymonowicz wziął w zastaw majęt
ność Mała Gojżowa we włości wilkiskiej. Znów w 1593 r. tenże sprzedał swojemu bratu
[nie rodzonemu, najpewniej stryjecznemu] Matysowi Mikołajewiczowi Ejgirdowi (zob.
wyżej) część zaścianka Morgowanie w Poawdruwiu. Zaś w 1599 r. Krisztof Szymono
wicz Ejgird pozwolił swemu bratu Janowi na sprzedaż ich wspólnego folwarku Borgowanie [chyba tożsamy z ww. zaściankiem Morgowanie] we włości szawelskiej.
W 1578 r. Mikołaj Hryhorowicz Ejgird kupił „imienice” Narkowszczyzna nad rzeką
Arduwą [właściwie Audruwą, dzisiaj Audruva, rzeka ma źródła na południe od miastecz
ka Janiszki, skąd płynie prosto na północ do granicy inflanckiej] we włości szawelskiej.
Tenże w 1582 r. darował bratu [ale nie rodzonemu] Jakubowi Janowiczowi dwie majęt
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ności: Poawdruwie we włości szawelskiej i Kompy w wflkiskiej. W tymże roku Barba
ra [GjEjgirdowa Borkowna oraz Mikołaj Hryhorowicz [G]Ejgird przenieśli termin roz
prawy ze Stanisławem i Matysem Mikołajewiczami [GjEjgirdami w sprawie podziału
Poawdruwia, a zapewne i Kompów. Spór ten został rozstrzygnięty w 1583 r. między Mi
kołajem Hryhorowiczem a jego braćmi stryjecznymi: Mikołajem, Pietrem, Stanisławem
1Matysem Mikołajewiczami. Z kolei Ełanna Mikołajewna Ejgirdowna, siostra wymienio
nych wyżej Mikołajewiczów, była żoną Walentyna Jurewicza Satkuna i w 1584 r. otrzy
mała 60 kop groszy z tytułu dziedziczenia Poawdruwia i Kompów. W 1585 r. Mikołaj
Hryhorowicz [GjEjgird z żoną Halszką Andrejewną Bielewicz [tj. Billewicz] oświadczył,
że otrzymał od Mikołaja Burby odpowiednią część dziedziczonej majętności Poszwityń w pow. upickim, należącej do Bielewiczów. Był więc spokrewniony ze znaną rodzi
ną żmudzką Billewiczów. W zamian darował małżonce trzeciznę majętności Poawdru
wie (300 kop groszy). W 1591 r. kupił 3 „sztuki gruntu” w majętności Powirczuwie po
obu stronach rzeki Wirczuwy [we włości szawelskiej]. W 1589 r. Mikołaj Pietrowicz Ejgird [to zapewne błąd: chodziło o Mikołaja Hryhorowicza] wziął w zastaw 5 włók zie
mi w siole Grawże w majętności Koranowo we włości wflkiskiej [błędnie: wielońskiej].
Dalsze włóki wziął w zastaw w 1592 r. W tymże roku kupił dobra Kompy nad rzekami
Szuszwą i Niewiażąwe włości wflkiskiej. W 1593 r. Mikołaj Hryhorowicz Ejgird kupił
2 niwy we włości wflkiskiej. W 1598 r. kupił 3 sianożęci w polu Kompy we włości wilkiskiej. W 1599 r. darował wspomnianej już żonie swoje majętności: Poawdruwie i Kompy.
Wspomniany wyżej Matys Mikołajewicz Ejgird z żoną Hanną Jakubowną Skorojt
wyraził swoje pretensje do części majętności Podubiskiej we włości rosieńskiej w 1589 r.
W tym czasie toczył spór sądowy z Janem Szymkowiczem Ejgirdem o majętność Poandruwie [tj. Poawdruwie]. Okazało się wówczas, że te dobra zostały zastawione Bałtromiejowi Janowiczowi Semaszkiewiczowi. W 1593 r. wzmiankowani Matys i Stanisław Mikołajewicze Ejgirdy podzielili się z siostrami dobrami rodzinnymi: Poniewież nad rzekami
Szuszwą i Niewiażą [właściwie chodzi o Kompy] i Poawdruwie. Wreszcie w 1599 r. Matys
kupił majętność Pokroje nad rzeką Grują [i pobliską Kroją] we włości szawelskiej.
Z kolei jego brat Stanisław Mikołajewicz Ejgird wystąpił w 1590 r., kiedy zawarł
ugodę z Erazmusem Ejrimowiczem w sprawie uroczyska Kawtini, prawdopodobnie le
żącego w polu Kompach we włości ejragolskiej [czy to nie pomyłka, bo Kompy leżą we
włości wflkiskiej?].
W 1585 r. został rozstrzygnięty spór Jesifa Korsaka, sędziego ziemskiego połockiego, z Jakubem Janowiczem Nacowiczem Ejgirdem o „nasilstwiennom otniatii” sioła
Braterele w majętności Derkczyce we włości wieszwiańskiej.
W sumie w świede akt ziemskich żmudzkich XVI w wynika, że wszyscy Eygirdowie
byli ze sobą spokrewnieni. Prawdopodobna genealogia tego rodu była następująca: 1. Jan,
znany tylko z patronimika. Może jest tożsamy z Janem Ejgirdowiczem z popisu 1528 r.
2. Jego synowie: Mikołaj, Hryhory i zapewne Jakub. 3. Mikołajewicze: Mikołaj, Piotr, Sta
nisław i Madej (Matys). Niezbyt jasny jest związek wyżej wymienionych z linią Szymona
Bartłomiejewicza Rymwida, który miał dwóch synów: pewnie starszego Jana i wymienio
nego tylko raz Krzysztofa. Z pewnej informacji, o ile nie jest błędna, należałoby wnosić,
że ów Szymon był kolejnym bratem Jana, wymienionego pod numerem 1. W grę wchodzi
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jeszcze możliwość, że Jan byl synem Bartłomieja, brata owego Jana, co bardziej prawdopo
dobne (zob. niżej). W każdym razie byli bliskimi krewnymi. Wspomniany Szymon byl sy
nem Bartłomieja i wnukiem Rymwida oraz ojcem dwóch synów: Jana i Krzysztofa. Zatem
mamy linię rodu od Rymwida, która podzieliła się na dwie gałęzi: od Jana i od Szymona.
Warto zwrócić uwagę na małżeństwo Eygirdów z Bielewiczami [Billewiczami], co
wskazuje na znaczenie tej rodziny.
Praktycznie wszyscy mieszkali w dwóch włościach: szawelskiej w Poawdruwiu
i wilkiskiej w Kompach (Poniewieżu). Są to obszary dość odległe od siebie. Prawdopo
dobnie najstarszym miejscem ich osadnictwa było Poawdruwie, z którym związani byli
chyba wszyscy Eygirdowie. Z kolei osadnictwo we włości wilkiskiej ma starą genezę,
sięgającą popisu 1528 r.
W popisie 1621 r. zanotowano Jana Mikołajewicza w pow. szawelskim, na pewno
w Poawdruwiu, który z bracią wystawił jednego husarza. Wskazuje to, że nie był to naj
mniejszy majątek. Wspomniany Jan Mikołajewicz pewnie był synem Mikołaja Janowicza, choć nie można wykluczyć Mikołaja Hryhorowicza.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano czterech lub pięciu Eygirdów' (Eigirdów):
Baltazara i Jerzego, uczestników zjazdu w Jaswojniach w sierpniu tego roku oraz uczest
ników unii kiejdańskiej ze Szwecją: Michała i Mikołaja (być może, były to dwie różne
osoby). Są to osoby na ogół znane skądinąd.
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. wilkiskim (2) i szawelskim (1). Nadal
mieszkali w Poawdruwiu i Kompach. Tylko jedna rodzina nie miała poddanych, pozosta
łe posiadały dwóch i trzech poddanych. W taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny zamieszkałe
w pow. szawelskim (2) oraz pojedynczo w wielońskim i wilkiskim, a więc we wschodniej
Żmudzi, przylegające] do województwa trockiego. Nadal mieszkali w Poawdruwiu, ale już
nie w Kompach. Tylko jedna rodzina nie miała poddanych, a pozostałe miały od jednego
(tu włączono dym ogrodniczy) do dwóch dymów poddańskich.
Była to szlachta meutytułowana. Kilku z nich było uczestnikami elekcji królów polskich.
W 1632 r. w Warszawie Jan Eygert wybierał królem Władysława IV. Pewnie inny Jan Eygird
elektorował w 1669 r. przy wyborze Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Z kolei w elekcji
króla Augusta II w 1697 r. uczestniczyło dwóch: Michał stolnik brzeski i Władysław.
Według wywodu szlachectwa z 1686 r., dokonanego w Trybunale lubelskim, mieli
oni pochodzić od wielkiego księcia Olgierda, a więc byliby pochodzenia dynastycznego
od Giedymina. Prawdopodobnie podstawą tego twierdzenia było podobieństwo nazwy
rodu z imieniem Olgierd. Przodkiem tego rodu miał być Jan Olgierda (pokolenie I), cho
rąży generalny Księstwa Żmudzkiego z końca XV w. Ożenił się z nieznaną z imienia Billewiczówną z którą miał syna Mikołaja (II). Był dziedzicem dóbr: Poardowie, Gojkiszki,
Lepary, Kąpy [właściwa pisownia to Kompy], Medji, Kulaze i Koryły. Ożenił się z Eleo
norą Stankiewiczówną z którą miał dwóch synów (III): Macieja i Stanisława, którzy
w 1593 r. podzielili się tymi dobrami. Drugi z nich nie miał potomstwa, a Maciej ożenił
się z Katarzyną Wołłowiczówną (dożywocie zapisał jej w 1605 r.), z którą miał dwóch sy
nów (IV): Marcjana i Samuela (bezpotomnego). Marcjan miał dobra Poardowie [właściwie
Poawdruwie], z żoną Elżbietą Szelinżanką spłodził dwóch synów (V): Michała, stolnika
rzeczyckiego i Jana oraz trzy córki: Mariannę, Elżbietę i Helenę [Uruski].
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Powyższa genealogia została sporządzona w 1686 r., ponieważ Marcin z Dębicy
Dębicki, podkomorzy sandomierski, zarzucił pochodzenie nieszlacheckie Michałowi
Eygierdowi, stolnikowi rzeczyckiemu, który osiadł w Polsce [formalnie w Koronie Kró
lestwa Polskiego]. Zawarta tam genealogia została potwierdzona przez wielu współ
czesnych z linii ojca (m.in. Łukasz Konstanty Szemiot, pisarz ziemski żmudzki i Józef
Chrząstowski, pisarz ziemski żmudzki) i matki (m. in. Mikołaj Tyzenhauz, wojski in
flancki) . Byli to ludzie kompetentni, mieszkający na Żmudzi i najpewniej znający Eygirdów. W sumie wydaje się, że ta genealogia rodu jest bardziej wiarygodna od niektórych
XIX—wiecznych wywodów, robionych na zamówienie. Zostanie ona zweryfikowana
w oparciu o inne źródła, w tym herbarz Kojałowicza.
Oczywiście pochodzenie od wielkiego księcia Olgierda jest bezpodstawne i bez
wartościowe. Pierwszą prawdziwą i konkretną osobą jest Jan Eygird (tu nazwany Olgier
da), rzekomy chorąży żmudzki, żonaty z Billewiczówną, z którą spłodził syna Mikołaja.
Błędne jest małżeństwo Jana z Billewiczówną, z którą ożenił się jego syn Mikołaj. Z ko
lei z akt ziemskich żmudzkich wiadomo, że przodkiem rodu był niejaki Rymwid, który
miał syna Bartłomieja i zapewne dwóch wnuków: Jana i Szymona. Linia Jana jest dość
dobrze znana: miał on na pewno dwóch synów (Mikołaja i Hryhora), a zapewne jeszcze
Jakuba [sądząc po patronimiku] i wymienionego wyżej Szymona.
Wspomniany Mikołaj Janowicz (II) ożenił sie z Eleonorą Stankiewiczówną [—Bille
wiczówną], z którą miał mieć dwie córki: Annę, żonę Lackiego i Zofię, żonę Boniszka
oraz dwóch synów (III): Macieja i Stanisława, bezpotomnego, którzy w 1593 r. podzielili
się dobrami rodzinnymi. Należy jednak dodać, że Mikołaj miał czterech synów: oprócz
wymienionych byli jeszcze: Mikołaj i Piotr. Najpewniej tę linię rodziny kontynuował tyl
ko Matys (Maciej), który w 1601 r. procesował sie ze swoimi krewnymi: Janem i Bar
tłomiejem Szymonowiczami. Dalsza genealogia tej linii nie budzi większych wątpliwo
ści. Maciej miał dwóch synów (IV): Marcjana i Samuela, pewnie tożsamego z Pawłem
w herbarzu Kojałowicza. Ten ostatni był bezpotomny, linię rodziny kontynuował Marcjan, który „po długich wojennych pod [Janem Karolem] Chodkiewiczem wyprawach
umarł”, zostawiając czterech synów (V): Michała, skarżącego się w 1686 r., Jana, Jerze
go, „który na wojnie Moskiewskiej służył” i Zygmunta, „który na Żmodzi rotmistrzem
jezdnym przeciw Szwedom był” [Kojalowicz].
Trudno jest związać tę linię rodziny z genealogią podaną w herbarzu Kojałowicza,
który wymienił trzech braci Eygirdów, żyjących w 1. połowie XVII w.: Jana, Balcera
i Aleksandra. Z nich Balcer był „żołnierzem sławnym”, o Aleksandrze nic nie powie
dział, a Jan, elektor króla polskiego Władysława IV w 1632 r., miał dwóch synów: Miko
łaja z synem Władysławem i Stanisława. Skądinąd można dodać, że Baltazar [tj. Balcer]
był notowany w czasie Potopu w 1655 r. Z kolei Aleksander miał syna Krzysztofa, inży
niera i kapitana artylerii, autora mapy bitwy pod Rzeczycą w 1649 r. 0. D. Eigierd]. Zaś
Władysław (Herman) podpisał elekcję króla polskiego Augusta II w 1697 r. Wzmianka
o Krzysztofie jest błędna i w rzeczywistości dotyczy Krzysztofa von Eggert, syna Rein
holda, burmistrza Knipawy [tj. Królewca], uszlachconego w 1635 r. [dane A. Rachuby].
Wracam do Jana, który miał dwóch [braci] stryjecznych: Marcjana [w tekście Marcia
na] i Pawła. Jeśli przyjąć ten związek genealogiczny Eygirdów za fakt historyczny oraz toż
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samość Samuela z wywodu z 1686 r. z Pawłem u Kojałowicza, to pozostaje przyjąć, iż Jan
i jego dwaj bracia byli synami Mikołaja, brata Matysa (=Macieja). Warto tu przypomnieć,
że Jan Mikolajewicz Eygird byl notowany w popisie 1621 r. z bracią w pow. szawelskim.
W sumie genealogia tej rodziny byłaby następująca (pierwszych pięć pokoleń):
1. Rymwid.
2. 1. Jan i 2. 2. Bartłomiej.
3. 1. Mikołaj. 3. 2. Hryhory. 3. 3. Jakub. 3. 4. Szymon.
4.1. Mikołaj. 4. 2. Piotr. 4. 3. Stanisław. 4. 4. Matys (Maciej): synowie Mikołaja. 4. 5. Mi
kołaj (syn Hryhorego). 4. 6. Jan. 4. 7. Bartłomiej. 4. 8. Krzysztof: synowie Szymona.
5. 1. Jan. 5. 2. Balcer. 5. 3. Aleksander: synowie Mikołaja. 5. 4. Marcjan. 5. 5. Samu
el (Paweł): synowie Macieja.
Rodzina Eygirdów herbu Tępa Podkowa została wylegitymowana w guberni ko
wieńskiej wiatach 1854—1861.
W 1799 r. wywiedli się Ejgirdowie herbu Abdank. Ich genealogia była następują
ca. Protoplasta rodziny Jakub (pokolenie I) miał syna Krzysztofa (II), wnuka Kazimie
rza (III) i prawnuka Macieja (IV). Ten ostatni spłodził trzech synów (V): Kazimierza,
Adama, bezpotomnego i Dominika z synem Jakubem Aleksandrem (ur. 1814; VI), tak
że bezpotomnym. Tak więc linię rodziny prowadził tylko Kazimierz jako ojciec trzech
synów (VI): Dominika, bezpotomnego, Tomasza i Wincentego (ur. 1793). Wspomnia
ny Tomasz zostawił po sobie dwóch synów (VII): Józefa Tomasza i Józefa (ur. 1828).
Z nich Józef Tomasz spłodził trzech synów (VIII): Antoniego, Ottona (ur. 1847) i Wła
dysława (ur. 1850). Zaś jego brat Józef wydał na świat dwóch synów (VIII): Leonarda
(ur. 1852) i Józefa.
Trzeci z braci, obok Dominika i Tomasza to Wincenty (VI). Miał on dwóch sy
nów (VII): Józefa Jerzego (ur. 1834) i Jana. Pierwszy z nich spłodził syna Ignacego Leo
na (ur. 1858; VIII), a drugi, czyli Jan, miał trzech synów (VIII): Wincentego (ur. 1874),
Stanisława (ur. 1883) i Władysława (ur. 1893) [LVIA, F 391—8—2577].
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 284, 289, 302, 319, 341; Elektorzy 1669, 1697 r.; Elektorowie królów, s. 50;
Kojałowicz, Compendium, s. 19; LVIA, F 391—8—2577, k. 111 (115); MACB, F 256-3526, k. 30; ODVCA,
vyp.l, s. 46-39, 75-223, 80-54, 86-151 i 158, 97-167, 107-33, 144-287, 167-265, 169-307, 172-8, 18362, 184-79; vyp. 2, s. 21-84, 50-190, 59-290, 95-155 i 156, 121-287, 137-547, 168-144, 169-156; vyp.
3, s. 3-25, 6-63, 60-112, 61-132, 63-159 i 160; vyp. 4, k. 70-101; vyp. 5, к. 39-294, 106-286, 110-313,
111—324, 143—174; Perapis 1528 r , s. 238; SG, T. 15, cz. 1, s. 469: Ejgirpole; Taryfa woj. trockiego, s. 144.
L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5, s. 236—237; J. D. Ejgierd, Siadami rodu Eygird, Ejgird, Ejgierd;poprpep wieki ap
p o współczesność [Internet, opracowanie popularnonaukowe]; Kaczorowski, Eitwini, s. 207; LPŻ, T. 1, s. 565:
Eigirdas; Uruski, T. 3, s. 392 i T. 16, cz. 4 (Upupelnienia), s. 6—7 (genealogia).

EYKIN T

Taryfa 16 6 7 roku
Eykint Wojdech. Drowdpik Jan na miejscu Marana Uwoynia i K[on\d\sä\ta Busiewicpa p okolicy Meaów na
miejscu Jana i Jerpe[gó) Majkowskich, Cealy Urbanówny, Jópefa Rubejewicpa, Kacjmierpa Dowkonta i Anny
Sakidówny Abramowej Miecpewicpowej ^ okolicy Jamontów na miejscu Wojaecha Eykinta 6 poddańskich,
osobliwie [z] pastauy dwu. A [w] Jurgmispkiach alias Trowknach 1, ogółem 9 dymów w pow. wiespniańskim
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Nie ma pewności, czy nie należy połączyć dwóch rodzin: Eygintów (zob) i Eykintów.
W każdym razie genetycznie były to dwie różne rodziny. Nazwisko Eykint jest po
chodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ei—i kint—. O obu była już mowa, zob.: Eybort
iDowkint [Zinkevicius].
O Eykintach na Żmudzi są dane z początku XV w Bocz Eykythen, czyli syn Eikinta
w 1419 r. był komornikiem miednickim, jest bliżej nieznany [Saviscevas]. Wiadomo jeszcze
o Girikoldzie Ejkintowiczu, bojarze medyngiańskim, który dostał „czołowieka” od Witol
da w 1417 г. [I ItoldianĄ. Można przypuszczać, że był synem wymienionego wyżej Eikinta.
Zwraca też uwagę lokalizacja Eikintów we włości, czy raczej w ziemi miednickiej, w cen
trum Żmudzi, z której później wydzieliło się kilka włości, w tym najpewniej żorańska i medyngiańska. Tu notowano Eygintów (Eykintów?) jeszcze na początku XVII w. (1621 r.).
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina z 6 dymami o nie
określonej lokalizacji.
Ź r ó d ł a : Vitoldiana, s. 88 nr 92. L i t e r a t u r a : Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 312: Eikintaitis; Zinke
vicius, s. 201: Eikintas.

EYMUTOWICZ (EYMUNTOWICZ)
H. DZIAŁOSZA ?
P o p is

1621

r o k u

EjmontowicpStanisław pucpestni]kars\\] napodjepdku koń 1 w pow. ndelońskim
T aryfa 16 6 7 roku

Eymutowicp Bałtromiej [na miejscu] Jana Eymutondcpa rodzica p Giejsp Wilajćdy[m] /poddański w pow.
rosieńskim
Eymutowicp Dawid na miejscu Stanisława Eymutondcpa rodpica pjotkun dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
EymutowicpKrpysptof. ChrpcponondcpStanisław [na miejscu] DanielaDysplendcpa pSpunkiep i pprpyku
pli od Krzysztofa Eymutondcpa pagrodjaiczych] dy[mów] 3 w pow. rosieńskim
Eymutowicpowa Mardnowa. Butowtowa teraptńejspa, lywspa Mardnowa Eymutoudcpowa Spcpesna Jankiendcpówna, jako aktorka p Giejspów K/uspów dym 1 spłachetki w pow. rosieńskim
T aryfa 16 90 roku

Eymuntowicpjan p Giejsp Wilajć w pow. rosieńskim na miejscu rodpica [dym] spłachetki 1
Eymutowicp Bartłomiej p Pokłon w pow. rosieńskim [dym] spłachetki 1
Eymutowicp Dawid pjutkajn wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Eymutowicp Stanisław na miejscu Michała Gudowicpa p Pokłon wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Eymut (lit. Eimutis). Najpewniej pocho
dzi od litewskiego eimtts, czyli „dobry”, „odpowiedni”, „zdolny”, „dzielny” itp. [LPZ].
Rodzina pochodzi z pow. kowieńskiego. W popisie wojskowym z 1567 r. spisano
Ejmontowiczów od Kaplicy, a w 1690: „Ród Eymuntów w Żadunach”. Wspomniane
Kaplice (lub Kaplica) to późniejszy folwark i wieś w pow. kowieńskim w gminie Janów,
na północny wschód od Skomli.
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Na Żmudzi najstarsza wzmianka dotyczy bojara kołtyniańskiego Eymunda (Eimunta),
który uczestniczył w podpisaniu układu z Krzyżakami w 1390 r. Oczywiście, wątpliwy jest
związek tego bojara z późniejszymi Eymuntowiczami żmudzkimi. Pojawili się oni dopiero
w popisie wojskowym 1621 r., gdzie zanotowano jednego szlachcica w pow wielońskim.
W 1652 r. Piotr Marcinowicz Eymutis [sic] sprzedał swojemu synowi „imienicze”
Pokłonie Stykiszki Kołnuje Miekiszki w pow. rosieńskim [LVIA]. Pewnie to jego mat
kę „bywszą Marcinową Eymuntowiczową” [czyli wdowę] zanotowano w taryfie 1667 r.
Zapewne jego synem był Jan z taryfy 1690 r., mieszkający w Giejszach.
W taryfie 1667 r. były to 2 rodziny w pow. rosieńskim, przede wszystkim w Giej
szach koło Rosieni. Jedna miała jednego, druga nie miała poddanych. W taryfie z 1690 r.
spisano 4 rodziny także w pow. rosieńskim, żadna nie miała poddanych. Większość
z nich mieszkała w pobliżu Rosieni (Giejsze i Pokłonie). W sumie była to szlachta drob
na i nieutytułowana.
W latach 1799—1861 zostały wylegitymowane ze szlachectwa rodziny Eymontów
herbu Jastrzębiec i Eymuntowiczów (też Ejmutowiczów) herbu Hipocentaurus, które
mogą być tego samego pochodzenia.
Z 1817 r. pochodzi wywód Ejtutowiczów [sic] herbu Działosza. Za swego przodka
przyjęto Dawida (pokolenie I), ojca Mikołaja (II), dziada Jakuba (III), pradziada Macie
ja (IV), prapradziada Macieja Kazimierza (V), praprapradziada Marcina (ur. 1776; VI)
i prapraprapradziada Antoniego Franciszka (ur. 1821; VII). Ten ostatni spłodził czte
rech synów (VIII): Jana (ur. 1853), Antoniego (ur. 1860), Piotra (ur. 1869) i Onufre
go (ur. 1873). Najstarszy dokument tej rodziny pochodzi z 1710 r., kiedy Mikołaj Eytutowicz, syn Dawida, z synem Jakubem (II i III) weszli w posiadanie dóbr Pokłonie.
W 1763 r. Maciej Eytutowicz (IV) sprzedał te dobra. W swoim testamencie z 1793 r.
mógł tylko zapisać swemu synowi Maciejowi Kazimierzowi i wnukom pewne sumy pie
niężne [LVIA, F 391-7-1997].
Prawdopodobnie wspomniani wyżej Ejtutowicze to w rzeczywistości Eymuntowicze. Przemawia za tych związek Eytutowiczów z Pokłoniami oraz osoba Dawida Eytutowicza zapewne tożsama z Dawidem Eymuntowiczem z obu taryf XVII w.: 1667
i 1690 r. Ten ostatni posiadał dobra Jotkuny (1667) lub Jutkajnie (1690). Najpewniej
chodzi o dzisiejsze Juodkenai, wieś na południe od Pokłonów.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-7—1997, k. 127, F 1135—20—27, к 195v; Taryfa woj. trockiego, s. 144. L i t e r a 
t u r a : Ałmonaitis, КаШпепц kraśto, s. 86; Boniecki, T. 5, s. 237; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 6; LPŻ, T. 1,
s. 567: Eimutardcius, Eimutis; Uruski, T. 3, s. 392-393.

EYNIK (EYNIKOWICZ, HEYNIK)
H. POBÓG, PORAJ

Taryfa 16 6 7 roku
Eynik Jan z zastany od Mikołaja Eynika у Bołtmisyek Ejnikówpoddafiski dym 1 wpow. widuklewskim
Eynik Mikołaj [na miejscu] Krpysptofa Bacewicza z Giewil dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
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Ejnik Mikołaj [na miejscu] Adama Mikołajewicya Eynika [GB: pewnie syna] у Ejników dym 1 szla
checki wpow. widuklewskim
Eynik Mikołaj i Jeryy Dębiński na miejscu Jakuba Dębińskiego yMiłyonian podjdjański dym 1 w pow. widuklewskim
Eynik Piotr Jakubonicy [na miejscu] Jakuba Eynika [GB: pewnie ojca] p. Bołtmisyek dym 1 szlachecki
w pow. widuklewskim
Eynikowicz Daniel na miejscu Józęfa Eynikowicza z Eipniun dym 1 szlachecki wpow. wiehńskim
Eynikowicyjan, na którego miejscu został spisany Ławryn Rakowski z Eipniun dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Eynikowicy Kayimiery Jóyefonicy у Lipniun dym 1 szlachecki wpow. nielońskim
Eynikowicz Kayimierz na miejscu Eraymusa Stams/awonicya Eynika у Małej Gojyewki dym sylachecki 1
w pow. wilkiskim
EynikomcyMikołaj Janowicyna miejscu Jana Stanis/awonicya Eynikowicya [GB: pewnie ojca] yLipniun
dym 1 sylachecki w pow. wiebńskim
EyuikowicyMikołaj yLipniun dym 1 sylachecki w pow. nielońskim
Eynikowicy Paweł у Eipniun dym 1 sylachecki w pow. nielońskim
Eynikowicy Paweł. Trupiański Kayimiery [na miejscu] Stefana Eegacyyńskiego i [na miejscu] Pawła Eynikowicya у Reygol у yastany ogrodniczych dymów 2 w pow. kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

Eynik ]an Kayimiery у Eipniun w pow. nielońskim dym sylachecki 1
Eynik Piotr у Bołtmisyek wpow. widuklewskim dym sylachecki 1
Eyuikowa Janowa у Bołtmisyek wpow. widuklewskim dym sylachecki 1
Eynikowicyjan у okolicy Roscyypnian w pow. nielońskim dym sylachecki 1
Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego, od imienia Johannes, które przybrało
formę litewską Einikis [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, to nazwisko litewskie,
nawiązujące do członu ein—, czyli czasownika eina — „iść”.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.: Pie
trasz Ejnikajtis we włości kroskiej, Jakub Enejkowicz w widuklewskiej i Jurij Enikowicz
w wielońskiej.
W 1541 r. wymieniono wielu bojarów z rodu Lipniewiczów „Roszczeńców”, miesz
kających w polu (późniejszej okolicy szlacheckiej) Roszczę w pow. wielońskim, niedale
ko Kiejdan. Byl wśród nich Wojtko Ejnikowicz [Iston/os śaltiniii tyńmaĄ. Nie notowano ich
w innych źródłach XVI w. Niemniej jednak jeszcze w obu taryfach XVII w. wymienio
no Eynikowiczów w Lipniunach w pow wielońskim, w 1667 r. aż sześciu Eynikowiczów.
Niewiele więcej wiadomo o tym rodzie w świetle akt ziemskich żmudzkich
XVI w. W 1585 r. Hryhory i Mikołaj Gejnikojtie zostali oskarżeni o pobicie, grabież
konia i niezwrócenie długu. W 1595 r. pewnie ten sam, Hryhory Pietrowicz Ejniko
wicz sprzedał swemu bratankowi Hryhoremu Wojtiechowiczowi Ejnikowiczowi po
łowę gruntów Kupryłonka [nad rzeczką I-Cuprą koło Ejników] w majętności Bołtmiszki we włości widuklewskiej. Tenże sprzedał temuż w 1597 r. połowę tej majętności
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

644

EYNIK (EYNIICOWICZ, HEYNIK)

[może drugą połowę]. W sumie wiadomo tylko o jednej rodzinie w Bołtmiszkach we
włości widuklewskiej. Linia rodziny we włości wielońskiej mogła wyglądać tak: 1. Ejnik. 2. Piotr. 3. Mikołaj? Hrykory i Wojciech. 4. Hrykory Wojcieckowicz.
Zwraca uwagę fakt, że w 1690 r. Eynikowie mieszkali w dwóch z wymienionych
wyżej włości (późniejszych powiatów): widuklewskiej i wielońskiej.
W XVII w. zanotowano ich w obu taryfach. W 1667 r. były to tylko 2 rodziny
w pow. widuklewskim (Bołtmiszki Ejniki). Jedna rodzina miała jednego, druga nie mia
ła poddanych. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające w pow. wi
duklewskim i wielońskim. Żadna nie miała poddanych. W sumie była to szlachta drobna
i nieutytułowana. Dodajmy, że w 1667 r. w Lipniunach można ustalić 3 pokolenia rodzi
ny: 1. Stanislaw. 2. Jan. 3. Mikołaj.
Uwagę zwraca nazwa Bołtmiszki Ejniki w 1667 r. Było tam prawdopodobnie gniaz
do ich rodu. Chodzi o późniejszą okolicę szlachecką Hejniki (1789) lub Ejniki w pow.
widuklewskim, na południowy wschód od miasteczka Lale. Z kolei wspomniane Bołt
miszki to niewielka wieś na południe od Ejników (lit. Baltmiśkis). Warto dodać, że jesz
cze w 1882 r. dobra Ejniki (oraz Lipluny, Macale i Sosłowki) w guberni kowieńskiej na
leżały do tej rodziny. Obecnie to Einikiai.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Eynikowie her
bu Pobóg, Poraj, Radwan (ci ostatni zapisani jako Hejnink lub Heynink) i Żnin [właści
wie Żnin],
Wywód tej rodziny herbu Pobóg pochodzi z 1799 r. Przodkiem był Jan Eynik (po
kolenie I), który w testamencie z 1722 r. zapisał majątek Sowsławki [w tekście: Sowieławki; w pow. pojurskim] synowi (II) Jakubowi, a Sylwestrowi — pewną sumę pieniędzy.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w obu taryfach z lat 1667 i 1690 nie notowano
wymienionych osób w tych miejscowościach.
Wspomniani bracia Jakub i Sylwester zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. Starszą
linię prowadził Jakub jako ojciec Józefa (III), dziad Leopolda (IV) i pradziad (V) Placyda Antoniego Stanisława (ur. 1821). Ten ostatni dał życie dwóm synom (VI): Jano
wi Czesławowi Ludwikowi (ur. 1849) i Jerzemu [ras. Gieorgij] (ur. 1850). Wspomniany
wyżej Józef Eynik w 1767 r. wszedł w posiadanie dóbr Sowsławki Poplisztyszki, które
w 1802 r. zapisał synowi Leopoldowi.
Teraz druga, młodsza linia od Sylwestra (II), ojca Antoniego (III) i dziada dwóch
wnuków (IV): Jana i Jerzego. W 1757 r. Antoni Eynik wszedł w posiadanie dóbr Wojdatany. Tenże w swoim testamencie z 1783 r. zapisał synom: Janowi i Jerzemu pewną
sumę pieniędzy. Pierwszy z tych synów, Jan, spłodził dwóch synów (V): Adama Macie
ja (ur. 1816) i Franciszka Piotra (ur. 1823), bezpotomnych. Z kolei jego brat Jerzy miał
dwóch synów (V): Leona Wiktora (ur. 1814) i Franciszka Marcina (ur. 1816), bezpo
tomnego. Pierwszy z nich dał światu pięciu synów (VI): Wincentego (ur. 1852), bliźnia
ków Władysława Ewarysta i Leona Mieczysława (ur. 1853) oraz Antoniego Kazimierza
(ur. 1854) i Franciszka Januarego (ur. 1855) [LVIA, F 391—7—1997, k. 117].
W 1799 r. wywiedli się Eynikowie herbu Pobóg. Według najstarszego dokumentu
z 1733 r. posiadali oni dobra Lipojni, które Daniel zapisał swojemu synowi Jakubowi.
Wspomniana miejscowość jest chyba zniekształcona. Można zaryzykować przypusz
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czenie, że chodzi o Lepojtie, Lipojtie [Lepajcie] we włości retowskiej i pojurskiej, znane
z akt ziemskich żmudzkich XVI w. [Slovar], Dzisiaj to Liepaićiai, pojedyncza osada na
północny wschód od Wewirżan. Może chodzi o Lipniuny w pow. wielońskim?
Ich drzewo genealogiczne było dość skromne. Zapoczątkował je Mikołaj Eynik
(pokolenie I), ojciec Daniela (II), dziad Jakuba (III) i pradziad Franciszka (IV). Ten
ostatni ojcował dwóm synom (V): Wincentemu Kazimierzowi (ur. 1799) i Teodoro
wi Józefowi (ur. 1808). Ostatni z nich spłodził jeszcze dwóch synów (VI): Daniela
(ur. 1860) i Wincentego (ur. 1872) [LVIA, F 391—8—2577].
Według wywodu rodziny herbu Żnin z lat 1804 i 1832 jego przodkiem był Adam
Eynik (pokolenie I). Przed 1772 r. Eynikowie posiadali dobra Ejniki w pow. rosieńskim
[pewnie po reformie administracyjnej, kiedy pow. widuklewski włączono do pow. rosieńskiego], które Stefan Eynik (II), syn Adama, zapisał swoim synom (III): Maciejo
wi, Józefowi, Janowi, Antoniemu, Marcelemu i Stanisławowi. Synowie wspomnianego
Macieja, dziedzica dóbr Grycie to (IV): Szymon (ur. 1770), Maciej (ur. 1773), Marcin
(ur. 1781), Jan (ur. 1784), Andrzej (ur. 1789) i Wincenty (ur. 1792) dowiedli pochodze
nia szlacheckiego w 1804 r. Wspomniany Maciej miał jeszcze syna Mikołaja Nikazjasza
[sic] Waleriana (ur. 1817; V) [МАСВ]. Wzmiankowane dobra leżały w parafii Girtakol
(skoro tu zostali ochrzczeni), na południe od tego miasteczka, koło Misiunów. Z kolei
wspomniany na początku Adam Eynik to najpewniej znany z taryfy 1667 r. Adam Mikołajewicz Eynik, posiadacz dóbr Ejniki.
Eynikowie herbu Poraj wywiedli swoje pochodzenie w 1804 r. Za swego przodka
uznali Adama, który w 1690 r. nabył majątek Ejniki ze wsią Giewile [LVIA, F 391—7—
1997, k. 113], zob. wyżej.
Ź r ó d ł a : Istonjos śaltinią tyrimai, T. 3, s. 187, 190; LVIA, F 391-7-1997, к. 113, 117 (skan 00234), F 391—
8-2577, k. 122; MACB, F 20-5192 (wywody z lat 1804 i 1832); ODVCA, vyp. 1, s. 166-248; vyp. 3, s. 121371; vyp. 4, k. 270-215; Perapis 1528 r., s. 238-239; Slovar, s. 166: Lepojte. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5,
s. 237; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 6; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 568: F.inikis; Uruski, T. 3, s. 393 i T. 5,
s. 122 (Hejnink); Zinkevicius, s. 86: ein—, 281: Einas.

EYRYMOWICZ
Taryfa 16 67 roku
Eyrymcnmc-^Jan ^Ejrymajaów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
EyrymorncpAdam na miejscu Samuela Stefana Dyrdyjako opiekuna z Kondratowicz Kompów dym szlachec
ki 1 w pow. nilkiskim
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Eyrym, które jest pochodzenia litewskie
go i dwuczłonowe: ei—i rim [Zinkevicius]. O pierwszym pisano przy Eybartach (zob.),
o drugim przy Butrymie (zob.). Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.
Najstarsza wzmianka o tym rodzie na Żmudzi pochodzi z księgi nadań wielkich
książąt litewskich z lat 1440-1498. Zanotowano tam Eirima, który otrzymał nada
nie dwóch „czołowieków” we włości rosieńskiej [LM]. Z kolei w popisie wojskowym
1528 r. spisano bojara wilkiskiego Ejryma Kondratowicza.
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Więcej wiadomo o nich na podstawie akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r.
został wydany wyrok na Erazmusa Janowicza Ejrimowicza, oskarżonego o grabież kóz
w Kompach we włości wilkiskiej. Tenże w 1590 r. pogodził się w sprawie napadu na
2 niwy w uroczysku Kawtyni [w innym miejscu: Kowty—niani] koło granicy jaswońskiej
we włości wilkiskiej. Prawdopodobnie chodzi o rejon wspomnianych wyżej Kompów,
leżących rzeczywiście koło granicy jaswońskiej, na południe odjaswojni. W 1591 r. ten
że kupił grunty w polu Kompach oraz sianożęć i niwki w tym polu. W 1597 r. Adam
i Jan Razmusowicze Ejrimowicze, synowie wyżej wymienionego, zastawili niwę Dangieliszki kolo ruczaju Stulgup w Kompach. Z nich Jan Razmusowicz Giejrimowicz zasta
wił dom w polu Kompy swojemu zięciowi Szczefanowi Wondziagolskiemu.
W 1595 r. Jan Andrejewicz Ejrimowicz kupił sianożęć w uroczysku w Kompach,
a w 1597 sprzedał tam niwy. W 1598 r. sprzedał 3 niwy w tym polu, a w roku na
stępnym — dalsze 2 niwy. W 1600 r. zamienił się niwami z innym szlachcicem, znów
w Kompach.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. wymieniono zaledwie 2 rodziny,
związane pewnie pokrewieństwem: wszyscy mieli udziały w Kompach we włości wilki
skiej. Warto dodać, że w tej włości byli notowani już na początku XVI w. (1528). Sądząc
po zakupach, była to drobna szlachta.
W XVII w. zanotowano ich tylko w aktach unii kiejdańskiej 1655 i w taryfie 1667 r.
W czasie Potopu zanotowano dwóch Eyrymów: Adama i Bartłomieja. Z kolei w tary
fie 1667 r. były tylko 2 rodziny w pow. wielońskim i wilkiskim. W tym pierwszym pow.
mieszkali w Ejrymajciach. Miejscowość nie zachowała się do dzisiaj, choć jeszcze na
Trzywiorstówce notowano wieś Orimajcy na północny wschód od Pacuneli, koło wsi
Użpurwie. Tam płynęła rzeczka Kiemsrowta (obecnie Kiemsrutas), lewy dopływ Laudy.
Jest to Lauda. Lokalizację tę potwierdzają akta ziemskie żmudzkie XVI w. [pole Giejrimojti w majętności Liawda; Slovar] oraz późniejsze taryfy, w których notowano Ejrymajcie Pokiemsiowie [czyli leżące nad Kiemsiową, czy raczej Kiemsrowtą].
Ź r ó d ł a : Akta yjaydów, T. 2, s. 309, 329; LM, Ujraśymą knyga i , s. 48; ODVCA, vyp. 1, s. 209—224; vyp. 2,
s. 121-287 i 292, 163-69, 179-301; vyp. 3, s. 126-59; vyp. 4, k. 174-7, 242-4, 304-108; vyp. 5, k. 3-22,
164—334, 228—210, 254—193; Perapis 1528 r , s. 253; Slovar, s. 69: Gejrimojti. L i t e r a t u r a : Zinkevicius,
s. 190: Rimgaila.

EYSYMONT (EYSMONT)
H. KORAB

Taryfa 16 6 7 roku
Eysymont [w tekście: Esymont] Eustachy na miejscu Martina Jusykiewicpa p Pojurya i Saus/awkiówpoddańskich dymów 18 w pow. pojurskim. Siutił Daniel p postawy swej od Stanisława Eustachego Eysymonta
[w tekście: Eurymonta] i malipnki у Niekwećyspek w okolicy Sowplowkach podĄański] dym 1 w pow.
pojurskim. Eysymont [w tekście: Eysimont] Stanisław Eustachi у dóbr postawy Girydel alias Minkspowk
[F 11—1—752: Miksztot] odjópefa Chryąstows.kiego starosty rosieńskiego 7 [dymów] w утре pow., takje
od Stanisława Pyłsuckiego у dóbr Poryngou-ia w tym pow. 1, ogółem 8 dymówpoddańskich wpow. berpańskim
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Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: eis—i mant— O pierw
szym była mowa przy Eiborcie (zob), o drugim przy Dowmoncie (zob.) [LPŻ], Zdaniem
Julii Gurskiej, jest to nazwisko pochodzenia indoeuropejskiego, notowane w wielu języ
kach i rozprzestrzenione na pograniczu litewsko—białoruskim między Polską a Łotwą.
Ród pochodził z pow. grodzieńskiego, gdzie był silnie rozrodzony. Na Żmudzi za
notowano tylko jedną rodzinę w taryfie 1667 r. Był to Stanislaw Eustachy Eysymont,
który został spisany z 26 dymami z różnych dóbr w pow. pojurskim i berżańskim. Była
to więc szlachta zamożna, ale nie utytułowana. Niemniej jednak Stanislaw Eysymont
[w tekście: Gizymont] skarbnik połocki elektorował w 1674 r., kiedy wybrano królem
polskim Jana III Sobieskiego.
W XIX. Eysymontowie wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej.
Ze Żmudzią można łączyć Eysymontów herbu Korab, którzy wywiedli swoje pocho
dzenie szlacheckie w 1817 r. Za przodka uznali Kazimierza Eysymonta (pokolenie I),
który w 1701 r. nabył majątek Janowdów Pobiele. Prawdopodobnie chodzi o Janowdowo Poszyle, leżące na północ od Kołtynian w pow. korszewskim. Wiadomo, że dobra
te sprzedali w 1775 r.
Wspomniany protoplasta spłodził trzech synów (II): Jakuba, bezpotomnego, Je
rzego i Stanisława. Dwaj ostatni zapoczątkowali dwie linie rodziny. Pierwszą starszą za
czął Jerzy Eysymont jako ojciec trzech synów (III): Piotra, Stanisława i Tomasza. Pierw
szy z nich wydał na świat syna Gabriela Ludwika (ur. 1800; IV), ojca Teodora (ur. 1815;
V). Jest to data niemożliwa do przyjęcia, prawdopodobnie chodzi o 1825 lub inny rok].
Z kolei jego brat Stanisław miał czterech synów (IV): Jerzego (ur. 1798), bezpotom
nego, Józefa (ur. 1800), Rocha (ur. 1802) i Stanisława (ur. 1811). Z wymienionych Jó 
zef byl ojcem czterech synów (V): Aleksandra Norberta (ur. 1835), Bogusława, Piotra
(ur. 1838) i Jana Szczepana (ur. 1854); jego brat Roch miał syna Józefa (ur. 1844; V),
a Stanisław — Jana (ur. 1853; V).
Z kolei Tomasz z pokolenia III był ojcem dwóch synów (IV): Ignacego (ur. 1798) i Ma
cieja. Pierwszy z nich zostawił po sobie trzech synów (V): Antoniego Jordana (ur. 1831),
Stanisława Klemensa (ur. 1833) i Józefa Wawrzyńca (ur. 1855) [Tu potrzebny jest komen
tarz: wymieniono go jako pierwszego, co może sugerować, że urodził się jednak wcześniej,
bo w 1825 r.]. Z kolei Maciej spłodził sześciu synów (V): Mikołaja (ur. 1832) z dwoma
dziećmi (VI): Mikołajem (ur. 1875) i Aleksandrąjoanną (ur. 1879) oraz Józefa Lucjusza
(ur. 1833), Franciszka Narcyza (ur. 1835), Kazimierza (ur. 1845), Józefa (ur. 1845) i Kazi
mierza Ferdynanda (ur. 1853). [Niektóre daty urodzenia budzą wątpliwości, zwłaszcza Ka
zimierza i Józefa w 1845 r., może byli bliźniakami? Nie można wykluczyć, że Kazimierz
urodził się wcześniej, w 1825 r., sądząc po kolejności wymieniania dzieci].
Druga, młodsza linia wywodzi się od Stanisława (II) jako ojca trzech synów (III): To
masza Fortunata, Mateusza i Franciszka. Pierwszy z nich spłodził także trzech synów (IV):
Stanisława Jozafata (ur. 1803), Tadeusza (ur. 1818) i Franciszka (ur. 1822). Z wymienio
nych Stanisław Jozafat miał synajózefa (ur. 1859; V), a jego brat Tadeusz spłodził trzech
synów (V): Aleksandra Józefa (ur. 1854), Józefa (ur. 1855) i Romualda (ur. 1863).
Z kolei bracia Tomasza Fortunata (III): Mateusz i Franciszek Pierwszy dał świa
tu syna Stanisława (ur. 1825; IV), ojca dwóch synów (V): Józefa (ur. 1861) i Pawła
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(ur. 1862), a drugi, Franciszek, wydał na świat dwóch synów (IV): Kazimierza i Jana,
bezpotomnego. Zaś Kazimierz zostawił po sobie trzech synów (V): Aleksandra Niko
dema (ur. 1845), Henryka (ur. 1847) i Józefa (ur. 1862) [LVIA, F 391—7—1997].
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1674 r.; LVIA, F 391—7—1997, k. 121 (skan 00242); Taryfa woj. trockiego, s. 232—234
(indeks). L i t e r a t u r a : J. Gurskaja, D remiefamilii v svete etnojazykoiych i ku Г tumych kontaktov VKL, w: Języko
we I kulturowe dzfedzfctwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księgajubileuszowa na 1000—lede Litwy, Bydgoszcz 2010,
s. 187—193; LPŻ, T. 1, s. 568—569: Eisimontas, Eismantas, Eismontas; Uruski, T. 3, s. 394—395.

FABIJANOWICZ (FABIANOWICZ)
H. CZEWOJA (LZAWIA)

Taryfa 16 6 7 roku
Fabijanowicp Jerpy, na którego miejscu postał spisany Maciej Witkowski p Pobola Gojpewa Wielkiego dym
szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Fabijanowicpjópef, na miejscu kórego posta/ spisany Jerpy Truspewicp p Dumitrów dym 1 spłachetki w pow.
telspewskim
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia chrześcijańskiego Fabian [LPŻ]. W herba
rzach polskich było bardzo rzadkie.
Na Żmudzi zostali zanotowani tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. telszewskim i wilkiskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. notowano Fabianowiczów herbu Łzawa [właściwie Łzawia lub Czewoja] w pow. szawelskim i telszewskim. Z takim herbem wywiedli się Fabianowicze w pow.
telszewskim [Lowmiański].
L i t e r a t u r a : Ciechanowicż, Rody, T. 3, s. 14; LPŻ, T. 1, s. 585: Fabijonavicius; Lowmiański, Wykap, s. 69.

FASZCZAK ?
Taryfa 16 67 roku
Faspcpak [?; F 11—1—752: Fontak] Marcjan postawnym prawem od Michała Spostowickiego p Sutelk nad
rpeką Wentą 1poddański dym wpow. M. Dyrwian
Nazwisko rodziny jest trudne do odczytania i wyjaśnienia.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina z jednym dymem poddańskim, zastawnym w pow. Małych Dyrwian. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
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FEDOROWICZ (FEDEROWICZ, FIEDOROWICZ)
H. FERBER
P opis 1 6 2 1 roku

Chnńedoromc.p [Fedorowicz] Jan p bratem ppółkonia napodf\e.2.äku\ koń 1 wpo w. berpańskim

Taryfa 16 67 roku
Fedorowicpje/gy na miejscu rodpica swe\go] Jana Fedorowicza p Gosptyn dym 1 splachecki wpow. berpańskim
FedorowicpMiko/aj na miejscu Jópefa Fedorowicpa pStanajaów Obspruje dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Fedorowicp Teodor na miejscu Michała Petkiewicpa p Dowkintławek dym 1 splachecki wpow. kroskim
Fedorowicp Władysław Fronckiewicp na miejscu Jana Fronckiewicpa Fedorowicpa rodpica swego p Kucpkiewicpów dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
T aryfa 16 9 0 roku

Federowicp [w Kop. 9: Fiedorowicz] Teodor pDowkintławek wpow. kroskim [dym] splachecki 1
Fedorowicpjan p Gierdpiagoły wpo w. berpańskim dym splachecki 1
Fiedorowicp [w Kop. 11: Fiodorowicz] Stefan p Obspruj Stanajć wpow. berpańskim dym splachecki 1
Nazwisko rodziny pochodzi od greckiego imienia Teodor (ruski Fedor), ściślej — od
syna Teodora. Na Litwie było wiele rodzin o tym lub podobnym nazwisku. Wielu Fedorów i Fedorowiczów spisano w popisie wojskowym z 1528 r. w różnych rejonach
W Ks. Litewskiego.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1528 r.: Gric Fe
dorowicz we włości wielońskiej.
Trzeba wyjaśnić wpis do akt ziemskich żmudzkich w 1595 r. w sporze o dobra Kurtowiany i Wajgów. W pierwszym dokumencie z 1507 r. dobra te nadano bliskim siestranka Mikołaja Janielewicza. W drugim dokumencie z 1513 r. na czołobicie Tyszka Fedo
rowicza starosta żmudzki zatwierdził nabycie przezeń dworca Giedkuniszki [w innym
miejscu: Giedminiszki]. Po śmierci Tyszki dworec ten zabrała królowa [Bona], dając
w zamian inny — Linkowski [МАСВ].
Potem pisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r. Jan, Stani
sław i Jakub Janowicze Tiszkiewicze Fedorowicze zostali pozwani do sądu przez Sta
nisława, Andreja i Michała Jurewiczów Tiszkiewiczów Fedorowiczów. Z innego doku
mentu wiadomo, że przedmiotem sporu była majętność Okmiany [w Pokrożontach we
włości kroskiej|.
W 1590 r. Wasil Fedorowicz, Moskwityn, podarował synowi Janowi [nie Iwanowi]
włókę ziemi w Szylinikach we włości rosieńskiej.
W 1590 r. Mikołaj Fedorowicz sprzedał niwy w Ankopiszkach w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej. Tenże w 1592 r. sprzedał 2 sianożęci w Pogirach w polu
Gojżowskim. W 1593 r. zastawił część majętności w Ruczkiewiczach w tym polu.
W 1593 r. Bałtromiej Fedorowicz z synami Wojtiechem i Janem pogodził sie z pew
nym bojarem w sprawie „wybitia z spokojnago derżania” domu Butwiłowicze w polu
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Posztowskim we włości wiikiskiej. Tenże w tym roku zastawił niwę majętności Posztowo we włości wiikiskiej.
W 1593 r. Jan Fedorowicz w testamencie zapisał żonie Marynie Danilewnie 2 „sielca”: Wożginty i Rustejki [łub Rustejni] [we włości berżańskiej] oraz „dworce”: Gilwicki
i Bantcajcki.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano ich w czterech włościach:
najwięcej w wiikiskiej w dwóch polach: Gojżewskim i Posztowskim (Pocztowskim) oraz
w kroskiej, rosieńskiej i berżańskiej. Jeden z tych rodów był pochodzenia moskiewskiego
[z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego]. Najciekawsza informacja dotyczy jednak Tiszkowiczów Fedorowiczów i ich posiadłościach w Pokrożonciu we włości kroskiej i w pobli
skim Łabunowie. Rysuje się następująca genealogia tej rodziny: 1. Fedor. 2. Tiszko (Tysz
ko). 3. Jan i Juri. 4. Jan i Stanisław Janowicze oraz Stanisław, Andrej i Michał Jurewicze.
Z nich Tyszko był ciwunem szawdowskim w latach 1537—1542 i sługą Kiszków, może
był pochodzenia ruskiego z Podlasia. Być może, został spisany we włości korklańskiej
jako Tiszko [Saviscevas]. To ostatnie przypuszczenie jest możliwe, zważywszy na fakt, że
w 1599 r. wnukowie Tiszki: Jan i Stanisław sprzedali Łabunowo w tej włości, które zosta
ło nabyte przez ich „dieda”. Zatem wspomniany Tyszko miał dobra Giedminiszki w polu
Wojgowskim i Linków (wysłużony u Kiszków), toczył spór o Diudiaganny [pewnie Dziuginiany] z krewnymi żony z Grycami i Ławcewiczami (Lewcowicz) [Saviscevas; LM[.
Wyjaśnienia wymaga sprawa bojara moskiewskiego Wasyla Fedorowicza, notowa
nego w aktach ziemskich żmudzkich w 1590 r. we włości rosieńskiej. Jego nazwisko
brzmiało Dudarow [Trimoniene po litewsku: Dudarovas], może jednak Dudorow. No
towano go w popisie wojskowym 1567 r. we włości rosieńskiej, gdzie z trzech włók
„z daniny korola jego miłosti” [Zygmunta Augusta] wystawił jednego konia. W 1590 r.
uczynił on zapis dla swoich dwóch synów: Iwana i Szymona. Z kolei w 1628 r. król pol
ski Zygmunt III zatwierdził nadanie „szmata gruntu” w wójtostwie promiadziewskim
w pow. rosieńskim dla Dudarewicza, kolejnego, trzeciego pokolenia [Trimoniene]. Być
może, rodzina ta wymarła. W popisie 1621 i obu taryfach XVII w. nie notowano ani Dudarowych, ani Fedorowiczów w pow. rosieńskim.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano Jana Fedorowicza we włości berżańskiej.
W taryfie 1667 r. były to 4 rodziny, mieszkające w pow. berżańskim (2) i pojedynczo
w kroskim i wilkiskim. Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny: głównie w pow.
berżańskim (2) i pojedyncza w kroskim. W obu taryfach żadna rodzina nie miała pod
danych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
Według herbarzy na Żmudzi mieli oni dobra Macajcie w pow. rosieńskim.
W latach 1862—1867 wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Ferber w guber
ni kowieńskiej.
Według wywodu tej rodziny (Fiodorowicz) herbu Ferber z 1799 r. przodkiem był
Stefan, Mikołaja syn (pokolenie I i II), mający dobra Stanajcie Obszruje [w pow. berżań
skim] w 1700 r. Notowano go w taryfie 1690 r. Jeszcze wcześniej, bo w 1667 r. został
odnotowany Mikołaj Fiedorowicz na miejscu Józefa.
Wspomniany protoplasta sprzedał te dobra i osiadł w Dylbinach, gdzie spłodził
trzech synów (III): Tomasza, Józefa i Jerzego. Z nich Tomasz miał syna Jana (IV), wy
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wodzącego się, z synem Józefem (V). Z kolei Józef, chyba ten z pokolenia III, zosta
wił po sobie trzech synów, także się wywodzących (IV): Szymona, Franciszka i Piotra.
Z nich Piotr miał syna Gaspra. Ostatni z braci i Stefanowiczów to Jerzy (III), który dał
światu dwóch synów (IV): Józefa i Piotra.
W 1820 r. dołączono jeszcze dalsze potomstwo Jana z synem Józefem, który miał
jeszcze następujących synów: Franciszka (ur. 1815?), Justyna (ur. 1818?) i Antoniego Lu
dwika (brak metryki) [LVIA, F 391—8—2596].
Ź r ó d ł a : LM, 6—oji Teismą byłą kryga, s. 232—233, nr 337; LVIA, F 391-8-2596, k. 163—164; MACB,
F 256—3526, k. 25; ODVCA, vyp. 1, s. 145—319 (brak w indeksie); vyp. 2, s. 6—97, 94—140, 127—372, 134—
490; vyp. 3, s. 16-199, 64-172, 69-24, 82-216; vyp. 5, k. 75-53; Perapis 1528 r., s. 361-362. L i t e r a t u r a :
Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 21; Saviscevas, Źemaitijos savivalda, s. 312: Fiodoroviöius; Trimoniene, Konfesines
problemos, s. 6—7; Uruski, T. 4, s. 15.

FILIPOW ICZ
H. POBÓG
T aryfa 16 67 roku

Filipowicz Jan [na miejscu] nieboscpyka Adama Dowkonta pastawą dyierpący od Jakuba Dowkonta pDobikin dym 1 szlachecki wpow. W. Dyrwian
FiliponiicpMaciej. Bogdanowicyjan na miejscu Stefana Bogdanowicza i Macieja Filipomcya pDerbutów dymy
szlacheckie 2 wpow. ejragolskim
T aryfa 16 9 0 roku

FilipowiczJan na miejscu Piotra Gupewskiego zJntriszek wpow. M. Dym i an dympoddański 1
FiRpowiczJanjako opiekun dpieci nieboszczyka Drogoniewiczą z [SJKobejków wpow. berpąńskim na miejscu
Andrzeja Iwanowiczą chorążego parnawskiego dympoddański 1
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia greckiego Filip, ściślej — od syna Filipa. Zda
niem Uruskiego, była to „dawna i rozrodzona białoruska rodzina”, co tylko częściowo
może być słuszne. Było bowiem wiele różnych i niespokrewnionych ze sobą rodzin i to
nie tylko na „Białorusi”, ale w całym W ks. Litewskim.
Na Żmudzi notowano Griszkę Filipowicza, miernika we włości widuklewskiej
w latach 1561—1562, podobno „miejscowego Litwina lub Rusina” [Drozd]. Więcej in
formowano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1570 r. Juri Stanisławowicz usynowił Sewastiana Filipowicza, któremu dał swoją jedyną córkę Dorotę i „otczyznę” w Liawdie nad rzekami Łokowszą i Gustupem w pow. [sic] wielońskim.
W 1589 r. Marek Filipowicz, Szymko Janowicz, Martin Mikutojt i Katerina Stanisławowna Ambrożewaja kupili wspólnie majętność Judy [właściwie Judyi lub Judejkiszki] koło rzeki Wirwity [we włości berżańskiej].
W 1596 r. Jakub Filipowicz sprzedał bratu Wacławowi Pietrowiczowi [sic] część
„otczyzny” Ejtwidy we włości szawdowskiej.
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W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano Filipowiczów w trzech
włościach: wielońskiej (w Laudzie), berżańskiej i szawdowskiej. Interesująca jest
wzmianka o dobrach ojczystych Ejtwidy we włości szawdowskiej. Chodzi o później
szą, miejscowość Ejtwidajcie na południowy zachód od Ławkowa, przy tym miasteczku.
Na Żmudzi zanotowano Antoniego i Krzysztofa Filipowiczów w 1666 r. [Uruski].
Nie notowano ich jednak we współczesnej taryfie 1667 r.
W XVII w. notowano ich w obu taryfach. W 1667 r. były to 2 rodziny w pow. Wiel
kich Dyrwian i ejragolskim, bez poddanych. W taryfie z 1690 r. spisano również 2 ro
dziny w pow. Małych Dyrwian i berżańskim, obie miały po jednym dymie poddańskim.
W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1849 r. zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem
Pobóg. Niemniej jednak już w 1821 r. przeprowadzili swój wywód, kiedy za przodka ro
dziny został uznany Szymon (pokolenie I), chorąży żmudzki. Posiadanie tego ostatnie
go urzędu jest niemożliwe, może jedynie chodzić o chorążego powiatowego pospolite
go ruszenia szlachty, a więc o dużo niższej randze.
W 1659 r. podano informację o wyjściu za mąż Katarzyny Filipowiczówny za Mi
chała Karczyńskiego, byłego regenta ziemskiego rosieńskiego, przez rodziców panny
młodej, czyli wspomnianego wyżej Szymona i Jonę [zapewne Johannę] z Paszkiewiczów
Filipowiczów, chorążych Księstwa Żmudzkigo. Młodzi otrzymali część dóbr Paginskiszki [w innym miejscu błędnie: Puginskiszki] w pow. kroskim. Dobra te odziedziczył ów
protoplasta po swoich przodkach. Jego synem był Jakub (II), który nabył dobra Iwaszelie w pow. wiłkomierskim w 1755 r. od Sumoroków. Jakub miał córkę Katarzynę i kil
ku synów (III), wśród których wymieniono trzech. Izydor ożenił się z Wiktorią Droz
dowską, która dala mu syna Konstantego (ur. 1820; IV). Z kolei brat Izydora, Benedykt,
miał dwóch synów (IV): Benedykta i Joachima. Trzeci z braci to Szymon oddał się służ
bie wojskowej, będąc „dotąd” oficerem, nie podając żadnych szczegpłów.
Genealogia ta jest dość zagmatwana i może wyglądała trochę inaczej. Tak więc Ja
kub miał chyba czterech synów: Józefa, Jana, Benedykta i Szymona. Pierwszy z nich
ojcował kilku synom [brak przecinka utrudnia ich identyfikację]: księdza Józefa, Mate
usza, Michała i Antoniego. Jego brat Jan zostawił po sobie trzech synów: Szymona, Jó 
zefa i Izydora. Przy Benedykcie i Izydorze nie ma wątpliwości [LVIA, F 391—8—2596].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-8-2596, k. 165-167; ODVCA, vyp. 1, s. 41-300; vyp. 2, s. 62-314; vyp. 4, k. 170241; Perapis 1528 i\, s. 362. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 23; Drozd, s. 65; Uruski, T. 4, s. 30.

FITINGHOF (VITTINGHOFF)
H. VITTINGHOFF

Taryfa 16 6 7 roku
Fitinghof Mikołaj Jen y rotmistrz JKMd majętności swej Posyusywia Bortknnispek Maspunispek dymów
poddańskich 28. Fenje Jen y Fitingof [na miejscu] rodpica swego Ottona Fitingofa pimienia Mielwid Nony
Dwór dymów 8, ogółem dymów 36 poddańskich wpow.jaswońskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Fitingof Ottopodstoli inflancki pFukimąciun Sgymkun [w Kop. 1: Maciany Szymkany] wpow. wielońskim na miejscu Wołmińskiego dymówpoddańskich 2
Fityngohowa Mikołajowa Jergyna Łowiska Borchówna g majętności Barkunisgek dymów 5, gjolwarkn Milwid
alias Nowy Dwór dymów 3, gfolwarku Gojdelżsyek dymów 2 na miejscu Mikołaja] Fityngofajako chorego
wpow. jaswońskim, ws^ytkiego ogółem dymówpoddańskich 10
Rodzina niemiecka z Inflant, pisząca się Vietinghoff genannt Scheel. Stamtąd niektórzy
członkowie przenieśli się do Litwy i spolszczyli się. W służbie Rzeczypospolitej notowa
no ich od początku XVII w. W XIX w. mieszkali w byłych Inflantach Polskich (wtedy
gubernia witebska), byli także w pow. słuckim.
Na Żmudzi po raz pierwszy zostali zanotowani na początku XVII w., kiedy wymie
niono Enricha [Henryka] Fitingowa z małżonką, dzierżawców tyrkszlewskich w pow telszewskim w 1612 r. Z 1616 r. pochodzi list króla polskiego Zygmunta III do tegoż dzier
żawcy Engelberta Fitingowa z poleceniem króla, by „dosyć czynił” fundacji na kościół
tyrkszlewski, zgodnie z dokumentem fundacyjnym [Visitatio generalis E. Telsensis, 1738].
Później byli notowani w czasie Potopu w 1655 r. Najpierw uczestniczyli w zjeździe
wjaswojniach w sierpniu tego roku, potem w aktach unii kiejdańskiej ze Szwecją. Było dwóch
Fitinghofów [różna pisownia nazwiska]. Otto pisał się jako Oberstleutnant [pułkownik woj
ska] i właściciel dóbr Poszymsze na Żmudzi, a Mikołaj Jerzy był kapitanem i „incolą Samogitiae” [mieszkańcem Żmudzi] oraz właścicielem Bortkumszek i Milwidiszek na żmudzi.
Obu spisano w taryfach XVII-wiecznych. W 1667 r. spisano 2 rodziny: ojca i syna,
mieszkających w pow. jaswońskim: w Poszuszwiu Bortkuniszkach i Milwidach alias No
wym Dworze. Razem mieli 36 dymów. Z kolei w 1690 r. notowano także 2 rodziny:
pewnie Mikołaja, znanego z taryfy 1667 r. i Ottona, podstolego inflanckiego [rzekome
go]. Mieszkali, prócz dóbr znanych z taryfy 1667 r., także w sąsiednim pow. wielońskim.
W sumie posiadali wówczas 12 dymów Zatem była to szlachta średnio zamożna i, być
może, utytułowana. Nie piastowali jednak urzędów na Żmudzi.
Wzmiankowany w obu taryfach Otto Vittinghoff—Scheel (Fitingof) jest postacią
mało znaną. Brak go w spisach urzędników inflanckich, choć podobno był podstolim.
W 1659 r. był właścicielem majętności Poszymsze w pow. kroskim.
Ź r ó d ł a : Akta jardów , T. 2, s. 284, 301, 320; LI, s. 222; Visitatio generalis E. Telsensis, 1738, s. 344, 346.
L i t e r a t u r a : Manteuffel, s. 23—24; Uruski, T. 4, s. 40.

FIRKS (FIRCKS)
H. WŁASNEGO
T aryf a 1 6 9 0 roku

Firks Jergy [pułkownik JKMci] у starostwa telsgewskiego [dymów] 225
Rodzina jest nieznanego pochodzenia. Od połowy XIII w. osiedlili się w krainach Harrien i Wierland w północnej Estonii pod władzą króla Danii. Później zamieszkali w InDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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flantach pod władzą Zakonu Krzyżackiego (od 1346 r.), skąd niektórzy przenieśli się do
Rzeczypospolitej w XVII w.
Wymieniony w taryfie 1690 r. Jerzy Firks (Jürgen George Fircks) z pokolenia VIII
(1638-1701/1702) był synem Georga, oberhauptmanna Goldyngi i Emerentii Korff.
Był właścicielem majątku besten w pow. tukumskim w Kurlandii. Na służbie króla pol
skiego doszedł do stopnia pułkownika królewskiego, był starostą telszewskim (przy
najmniej od 1677 r.). Miał syna Karola Fryderyka (Carla Friedricha) (1679—1715), także
starostę telszewskiego.
Ź r ó d ł a : Visitatio generalis E. Telsensis, 1738, s. 395—396 (2 listy Jerzego Firksa [tak się podpisał] w języku
polskim [sic]). L i t e r a t u r a : Brensztejn, Telsye, s. 975; GH Kurland, Bd. 1, s. 56—90, głównie 66; Janicki,
Kurlandia, s. 780.

FLORIANOWICZ (FLORYANOWICZ, FLORYJANOWICZ)
H. ŚLEPOWRON
P opis 16 2 1 roku

Florianowieу Florian osobą swąpo kozacku kań 1 w pow. rosieńskim
Flo/yjanowicу Stanisław у ucyestni\ymsĄ po koyacku koń 1 w pow. kroskim
T aryfa 16 6 7 roku

FlorianowicyAdam ySyylan dym 1 szlachecki wpow. be/pańskim
FlorianowicpAleksander pPodubińa dymów 3 poddańskich w pow. rosieńskim
Florianowie^ Aleksander у zastany od Stanisława Kęstorta i synów JM. z Fymwidyiówpodd[ańskie[ dymy 2
wpow. kroskim
Florianowicz Aleksander. Bułkowski Maran kaznodzieja zboru Kielmeńskiego poddanych 7, osobliwie od
szpitalu dym 1, tak tey dym nazwany Fudejki od Aleksandra Florianondczą nabytym, ogółem dymów 9 wpow.
kroskim
Florianowicz Augustyn. Fukiński Tomasz Kasperonicy na miejscu rodzica swego Matysa [sic] Pukińskiego
i Augustyna Florianowicza i Stanisława Pukińskiego zPukiówpoddańsłd dym 1 w pow. telszęwskim
Florianowicz Dawid na miejscu Jana Florianowicza rodzica swego z Fezgol dym 1 szlachecki w pow. kroskim
FlorianowiczJan z Derbutów szlachecki dym 1 szlachecki w pow. ejragoIskim
Florianowicz Jan■ Wisytortowa Aleksandrówna [sic] Alsyka Węckiewicyówna na miejscu Aleksandra
Wisytorta małponka swego z imienia naytranego Pogiryducia Monkoitscyyyna i z drugiej okolicy Łabunowo,
Z kuplipo Janu Florianowicyu dymówpoĄd]ańskich 5 wpow. korklańskim
Florianowicz Mikołaj, na którego miejscu został spisany Mikołaj Jurewicz ZPneygołł dym 1 szlachecki wpow.
kroskim
Florianowicz Stanisław z Twirbut dym 1 szlachecki wpow. ejragoIskim
T aryfa 16 9 0 roku

Florianowicyjeryy Kryysytofowicy ZdSeygol w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
FloryanowiczJan z Podubżsża Oksyfyn w pow. rosieńskim na miejscu rodyica [dym] poddański 1
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Nazwisko rodziny pochodzi od imienia łacińskiego Florianus, a ściślej — od syna Flo
riana. Ma być pochodzenia polskiego [LPŻ]. Zdania tego nie potwierdzi! Z. Zinkevicius.
W popisie wojskowym z 1528 r. spisano dwóch bojarów ze Żmudzi: Fleriana Bertaszewicza z włości rosieńskiej i Florianową z włości widuklewskiej.
Więcej danych o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1579 r.
Jan Michałowicz Flerianowicz sprzedał ziemię Skerbiszki nad rzeczkąJałyngą we włości
rosieńskiej. W 1588 r. tenże z żoną Barbarą Gabriałowną Dawidowicz skarżył się na „porubkę” jego lasu Truodub [las ten nazywał się Judupis] w majętności Podubiskiej [we wło
ści rosieńskiej — co bardziej prawdopodobne — w innym miejscu była mowa o berżańskiej]. W tym czasie miał on niwę „otczyznę” Stanisławowiszki „na gore reki Dubisy” we
włości rosieńskiej. W 1591 r. darował on dożywocie swojej żonie w majętności Podubisie
leżącej w polu Ostynach [tj. Okstynach]. W 1594 r. kupił grunty w polu Okstyńskim we
włości rosieńskiej: sianożęć, niwę i mysznik. W 1595 r. kupił sianożęć Piawdis w tym polu.
W 1596 r. ugodził się ze swoją krewną Alżbietąjanowną i jej mężem w sprawie gruntu
Butkiszki [nieznana przynależność do włości]. W 1584 r. Juri Hryhorowicz Florianowicz
zamienił się dobrami z Jurim Wojniatem, sędzią grodzkim: Bołtmiszkami we włości wi
duklewskiej i Rosieniami w rosieńskiej. W 1590 r. Kaspor Florianowicz i jego matka Jagnieszka Stanisławowna Legatowicz Florianowa zostali oskarżeni o to, że na ich polecenie
poddany zaorał grunty w Kopiach we włości rosieńskiej. Z testamentu Jurija Hryhorowicza Wojniata z 1590 r., męża Alżbietyjanowny Florianowicz wynika, że jego „szwagrami”
byli: Juri Janowicz (zob. wyżej) i Jan Michałowicz (zob. wyżej). Od nich nabył dobra Lepeży we włości rosieńskiej. Wspomniane dobra leżały nad rzeczką Kiewnup i pewnie w ma
jętności Giejsze koło rzeki Wilkup [Skwar]. Wszystkie te 3 nazwy geograficzne znajdują
się tuż przy Rosieniach lub w samym mieście, w jego północno zachodniej części.
W 1585 r. Mikołaj Janowicz Florianowicz toczył spór sądowy o zastawione grun
ty Puki we włości telszewskiej. W 1597 r. żona jego, Barbara Szczefanowna Golgontowicz [pewnie Golkont] zapisała testamentem mu dobra Tuki [błąd: chodziło o Puki:
zob. poprzednie informacje i Slovar, s. 264: Puki]. Tenże w 1587 r. skarżył się na boja
rów Dymajtiów czy Rymajtiów, którzy zagarnęli jego grunty w Pukiach, ugoda nastąpiła
w 1592. Z kolei w 1590 r. zastawił tam 4 włóki ziemi.
W 1591 r. Juri Janowicz Florianowicz z żoną Hanną Lukaszową [właściwie: Łukaszowna Wondiagolska, tj. Wondziagolska] zastawił 7 służb chłopskich w majętności
Liali [Lale] we włości widuklewskiej. W 1595 r. Jan [zapewne błąd, powinno być: Juri] Ja
nowicz Florianowicz z żoną Hanną zastawił różne uroczyska w majętności Liali [Lale].
Tenże napisał testament w 1596 r., w którym zapisał żonie Hannie 2 majętności we wło
ści widuklewskiej: Liali i Bałtmiszki. Inwentarz tych dóbr z 5 stycznia 1597 r. został spo
rządzony już po śmierci Jurija Janowicza Florianowicza [1А].
W sumie Florianowicze mieszkali tylko w trzech włościach: widuklewskiej (Bołtmiszki i Lale), rosieńskiej (Podubiś, Giejsze i Kopie) i telszewskiej (Puki). Większość z nich
była związana z dobrami we włości widuklewskiej. Spokrewnieni ze sobą byli: Juri Jano
wicz, Jan Michałowicz, Jan Janowicz [może syn ww.?] i Juri Hryhorowicz.
Na podstawie powyższych danych oraz danych o Bartoszewiczach (zob.) można
zaproponować następującą genealogię. Protoplastą był Bartosz (Bertosz), znany tylko
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z patronimika (pokolenie I). Jego synem byl Florian (II), zanotowany w popisie woj
skowym w 1528 r. we włości rosieńskiej jako Flerian Bertaszewicz. Był on ciwunem widuklewskim i birżyniańskim. Miał on prawdopodobnie syna Jana Florianowicza (III),
wspomnianego w 1557 r. jako świadka na dokumencie i właściciela dóbr we włości ro
sieńskiej. Z koleijan Florianowicz miał na pewno syna Jurija (IV), który w 1588 r. toczył
spór o dobra Lale we włości widuklewskiej i był zwany Juri Janowicz Florianowicz Bar
toszewicz. Spór zakończył się ugodą między Zofią Janowną Florianowicza Bartosze
wicz i jej mężem ajurim janowiczem Florianowiczem Bartoszewiczem. Tak więc wspo
mniany Juri miał siostrę Zofię. Skądinąd wiadomo, z akt ziemskich żmudzkich, że Juri
miał brata Michała z synem Janem i siostrę Alżbietę (Elżbietę). Ta genealogia znajduje
pośrednio potwierdzenie w popisie wojskowym 1567 r., gdzie wymieniono Jana Flerianowicza, który wystawił jednego konia z własnych dóbr we włości widuklewskiej, a dru
giego z tytułu opieku nad „brataniczem”. Tym ostatnim był najpewniej wspomniany Jan
jako syn Michała, pewnie brata Jana Flerianowicza.
Zatem propozycja początku tego rodu jest następująca:
1. Bartosz.
2. Florian.
3. 1. Jan. 3. 2. Michał.
4. 1. Juri Janowicz. 4. 2. Jan Michałowicz. 4. 3. Zofia. 4. 4. Elżbieta.
Wspomniany wyżej Jan Michałowicz został zanotowany w popisie włości rosień
skiej z 1589 r., kiedy dał 10 groszy podatku od konia.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 rodziny: Floriana w pow. rosieńskim i Sta
nisława w widuklewskim. W tym pierwszym przypadku można przyjąć, że chodziło
0 Podubisie, które jeszcze długo należało do tej rodziny, także w 1690 r.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano trzech Florianowiczów: Aleksandra, Jana
1 Krzysztofa. Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano 8 rodzin, bo pominięto wzmianki
o dwóch, dotyczących tylko kupna dóbr w nieznanym czasie. Z nich najwięcej miesz
kało w pow. kroskim (3), potem w ejragolskim (2) i pojedynczo w: berżańskim, rosień
skim, i telszewskim. Większość z nich nie miała poddanych (5 na 8), pozostałe miały
odpowiednio: jednego, dwóch i trzech poddanych.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny mieszkające w pow. kroskim i rosień
skim. Jedna miał jednego poddanego, druga — nie. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Fragment genealogii tej rodziny herbu Slepowron przedstawił Uruski. W 1760 r.
Józef Florianowicz (pokolenie I) kupił dobra Surwiły na Żmudzi, ściślej w pow. ejragol
skim, na południe od miasteczka Ejragoła, i miał dwóch synów (II): Tadeusza, ożenio
nego z Barbarąjagiełło, z którą miał syna Jana (III), dziedzica dóbr Porożniewo w pow.
wyłkowyskim w gub. suwalskiej, koło Władysławowa i posła na sejm 1830 r. z pow.
mariampolskiego oraz Franciszka Ksawerego, ożenionego z Wiktorią Piotrowicz i ojca
czworga synów (IV): Henryka, Kajetana Wawrzyńca, Ksawerego Wincentego i Lucja
na Aleksandra Antoniego, służącego w wojsku „cesarsko—rosyjskim” (tj. rosyjskim). Ci
ostatni wylegitymowali się w Królestwie Polskim w 1839 r., dokąd przenieśli się ich ro
dzice ze Żmudzi.
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Inną linię rodźmy reprezentował Leon, dziedzic dóbr „Pokłomce” [zapewne Pokło
nie w pow. rosieńskim, na południe od Rosieni] i Bibirwie [nad rzeką Bibirwą, lewym do
pływem Szałtony] w 1782 r. Miał on syna Józefa, ożenionego z Franciszką Korycką który
z kolei miał syna Chryzostoma (1799-po 1854), urodzonego we wsi Wdagie [nazwa prze
kręcona, może chodzi o Jadogi, dymy szlacheckie na południe od Czekiszek] w parafii Czekiszki, lekarza z Uniwersytetu Wileńskiego (1827), służącego w armii Królestwa Polskiego,
uczestnika powstania listopadowego 1830—1831 r., gdzie został odznaczony krzyżem Virtu
ti Militari, później praktykującego prywatnie m. in. w Przasnyszu na Mazowszu. W 1843 r.
został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim \Scjachta nykgtymowanaг].
Ź r ó d ł a : A kta yardów , T. 2, s. 331, 340; IA, kol 439; ODVCA, vyp. 1, s. 68-112, 109-73,193-220,19985; vyp. 2, s. 8—130,14—195, 46-139v, 51-202,105-46,142—622 (uwaga na podwójną numerację tej strony),
168-143, 173-221, 182-360; vyp. 3, s. 12-153, 131-137; vyp. 4, k. 31-245, 85-209, 114-35,157-145; Perapis 1528 r., s. 197, 363; Popis 1567 r., kol. 1292; Popis rosieński 1589 r., nr 25; Slovar, s. 166: Lepeżi, Lepeżiśkes; Szlachta nylegitymowana, s. 159—160. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 23 (Flerianowicz)
i 24 (Flońanowicz, przepisano z Uruskiego); Karpińska, s. 47 (Jan); LPŻ, T. 1, s. 594: Fkorianavicius; Saviscevas, Źemaitijos savivalda, s. 338: Petkaitis Flońjonas (Florian syn Piętki); Szarejko, T. 4, s. 137—138 (Chry
zostom); Uruski, T. 4, s. 44 (genealogia); Zinkeyićius, s. 431: Flońjonas.

FO LK (FOLCK)
T aryf a 16 6 7 roku

Folk Jeny. S y kier Michaił [sic] Władysław [na miejscu] Jerpego Folka i Marianny Wołowicpówny Stefanowej Borowskiej p majętności Pospawspa No»v[go] Dworu dymów 7poddańskicb w pow.jaswońskim
Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego (Volk) [LPŻ]. Jednak bardziej praw
dopodobna jest inna forma tego nazwiska — Folck, którą notowano w 1655 r. Brak jest
tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. jaswoń
skim z siedmioma dymami, które należały do kilku osób. Skądinąd wiadomo, że uczestniczyliwunii kiejdańskiej ze Szwecją jako: George Folck genandt Engeln ijelnich Folck
genent Engeln. Była to więc szlachta majętna, ale nie utytułowana. Należy dodać, że ro
dzina Engel zwala się nie Folck, lecz von Tolck. Byli znani w Estonii od 1382 r. [Janicki].
Ź r ó d ł a : ЛМа pjayjów, T. 2, s. 320, 325. L i t e r a t u r a ; Janicki, Kurlandia, s. 780,820; LPŻ, T. 1, s. 594: Folkas.

FONSAKIN ZOB. SACKEN
FRAN CUZEW ICZ (FRANCUZOW ICZ)
H. LELIWA
T aryf a 16 9 0 roku

Francupewicp J e r y p Budryków Somontyspek wpow. retowsłdm [dym] poddański 1
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Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ]. Nie można
wykluczyć, że jego przodkowie pochodzili z Francji. Według Z. Zinkeviciusa, nazwisko
ma zupełnie inną genezę, bo łączy się z imieniem Franciszek (lit. Pranciśkus).
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie z 1690 r.: jedna rodzina w pow. retowskim z jednym dymem poddańskim. W sumie była to szlachta drobna i właściwie nieutytułowana (wXVII w.). Wiatach 1759-1763 skarbnikiemżmudzkimbył Michał Francuzowicz. To jedyny urząd piastowany przez tę rodzinę.
Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa z herbem Leliwa w późniejszej
guberni kowieńskiej w 1835 r. Niemniej jednak już w 1799 r. Francuzowicze [nie po
dano herbu] wywiedli swoje pochodzenie od Macieja. Jego wnuk w 1671 r. imieniem
Daniel zapisał połowę dóbr „Burnik Samotyszek” i Kawłoki synowi Jerzemu [LATA].
W rzeczywistości chodziło o dobra Budryki Samotyszki (czy Somotyszki) w pow. retowskim odnotowane w taryfie 1690 r.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—11—233; Urzędnicy żmudzcy, nr 1238. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 3,
s. 24; LPŻ, T. 1, s. 596: Francuzevicius; Uruski, T. 4, s. 50; Zinkevicius, s. 464: Pranciśkus.

FRĄCKIEWICZ (FRONCKIEWICZ)
H. ŚLEPOWRON, WIENIAWA
P opis 16 2 1 roku

FrąckiewicgAndrgej g bratem napod[)e7.äka\ koń 1 w pow. gorańskim i medyngiańskim

Taryfa 16 67 roku
FronckiewicgAdam gGostowtowicgdym 1 szlachecki w pow. wielońskim
FronckiewicgAmbroży. Mikucki Piotr na miejscu Jana Dowiata, Jana Mikuckiego, Ambroge[go] Fronckie
wicga [i] Michała Mikuckiego gMikutajciów dym 1poddański wpow. bergańskim
Fronckiewicg Jergy Andrgejewicg na miejscu ojca Andrgeja Fronckiewicga g Pokłon dym 1 szlachecki w pow.
rosieńskim
Fronckiewicgjergy Janowicg na miejscu Jana Fronckiewicga rodgica swe\go\ gPiepoldym sglachecki 1 wpow.
wilkiskim
Fronckiewicgjergy na miejscu ojca Adama Fronckiewicga g Kidan Froncki dym 1 sglachecki wpow. gorańskim
Fronckiemcg Kagimierg na którego miejscu gostał spisany Adam Golkont g Ugmini dym 1 sglachecki wpow.
gorańskim
Fronckiemcg Lawdański Daniel g Posgok dym 1 sglachecki wpow. wielońskim
FronckiewicgMalcher gPokiewa dym 1 sglachecki w pow. bergańskim
Fronckiemcg Marcin. Piotrowicg Paweł na dymie szlacheckim gastając na miejscu Gabńela Piotrowicga g hekiemian Walencgajaów, a po śmierci Marcina Fronckiewicga sukcessją onego poddane\go\ dym 1 w pow. gou
dyńskim. Goudyński Stanisław na miejscu Jana Gondyńskiego rodgica g Wałancgajciów i na miejscu Zofii Mi
tówny Marcinowej Fronskiewicgowej i syna Jergego Fronskiewicga dym 1 sglachecki w pow. gondyńskim
FronckiewicgMatiasggStulpinów dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim
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Fronckiewicz Mikołaj na miejscu Stanisława Tomkiewicza rodzica [sic] z Poszyła dym 1poddański wpow.
korszęwskim
FronckiewiczMikołaj na miejscu MaaejaFronckieuiczą rodzica sn>e\go\ zTouginów dym 1 szlachecki wpow.
wieluńskim
FronckiewiczMikołaj zLawjdym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Fronckiewicz Samuel Maciejendcy na miejscu rodzica [GB: może jednak chodzi o brata, a nie rodzica?]
swego SebestianaMaciejewiczaFronckiewicza z Pokłon dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
T aryfa 16 90 roku

FrąckiewiczM-dam zTowpów wpow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
FrąckiewiczDawid zPosyog w pow. nielońskim z bratem dym szlachecki 1
Frąckiewicz Jergy na miejscu Michała Goylewiczą z kupli spadkiem po Ambrojym Fronckdewiczu i od Salo
mona Tutykiewicza Zprgykipli w Mikułajciach na miejscu Michała Frąckiewicza w Szęzęfaniach w pow. berZąńskim dym poddański 1
FrąckieniczMatiasz Z Twirbutów w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
FronckiewiczJan z Pokłon w pow. rosieńskim Jopefem Gurkiemczęm i Januszkiewiczem [dym] szlachecki 1
Fronckiewicz Malcher, na którego miejscu został spisany Kazimierz Iwanceuicz £ Pokiewicia w pow. berjanskim dym szlachecki 1
FronckieuiczMatiaszJureuicz ZKidan Froncki wpow. medyngiańskim na miejscu Jeryęgo [Fronckiewicza?]
[dym] poddański 1
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia św. Franciszka z Asyżu, które jest pochodzenia
germańskiego. W formie zdrobniałej to Frącek (Froncek) itp., stąd Frąckiewicz to syn
Frącka. Rodzin o tym nazwisku było wiele w W Ks. Litewskim. W popisie wojskowym
z 1528 r. notowano następujące formy: Franiec, Franciszak, Franciszko, Francyszkowicz
i Froncko. Z nich na Żmudzi byli: Franciszko Martinowicz, bojar we włości wilkiskiej,
Franciszko Janowicz w tej włości, Froncko Tomaszewicz w widuklewskiej i Froncko Ju
rewicz w wilkiskiej. W sumie na początku XVI w. mieszkali oni głównie w południo
wo wschodniej Żmudzi (włość wilkiska i widuklewska). Zdaniem J. Cimnaite, w popisie
1528 r. na Żmudzi zanotowano tylko czterech Franciszków (0,26%), a więc niewielu.
W kolejnym popisie z 1567 r. zanotowano: Jurija Fronckowicza we włości wflkiskiej, innego Jurija Fronckowicza z dwoma końmi i Ambrożeja Fronckowicza w tej wło
ści oraz Hryhora Fronckowicza w żorańskiej. W sumie w obu popisach notowano ich
tylko w trzech włościach: najwięcej w wilkiskiej oraz w widuklewskiej i żorańskiej.
Jednak najwięcej informacji o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1578 r. Matiej Janowicz Franckiewicz sprzedał niwkę i sianożęci w Pokłoniach nad
rzeką Upiąwe włości rosieńskiej. Tenże (?) z żoną Kateriną Lawrynowną sprzedał swo
im „brataniczom” [bratankom]: Janowi Mikołajewiczowi oraz Mikołajowi i Hryhoremu Jakubowiczom Gudowiczom ziemię w uroczysku Dowstary we włości berżańskiej.
W 1582 r. Jeronim Franckowicz kupił „otczyznę” w polu Piepoli we włości wilkiskiej.
W tym roku Paweł Fronckowicz zapisał wiano swojej żonie Hannie Stanisławownie w majętności Skrebieny we włości wilkiskiej. Tenże w 1591 r. kupił 3 niwy, należące
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do „dworca” Poniemońskiego [we włości wielońskiej]. W 1592 r. Wojtiech Fronckiewicz ugodził się w sprawie wziętej w zastaw sianożęci, leżącej zapewne w polu Posztowskim we włości wilkiskiej. Tenże w 1596 r. ugodził się w innej sprawie o sianożęć Girnieżeras w polu Posztowskim. W tym roku wraz z żoną KaterinąMartinowną oddal się
w opiekę Pietra Rekosza, nie mogąc sobie dać rady z sąsiadami. Byli oni potomkami któ
regoś Franciszka (Froncka) z popisu 1528 lub 1567 r.
W 1590 r. Malcher i Stanisław Fronckiewicze Qanowicze Menczukowicze] sprze
dali część majętności Gialowo we włości ejragolskiej. Matką wspomnianego Malche
ra była Dorota Jurszewicz Gabriałowa Spowdiewa, wdowa, która mieszkała w domu
Spowdjy] we włości berżańskiej. W 1599 r. była żoną Stanisława Fronckiewicza, któ
remu darowała 50 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Spowdy. Wspomniany
Malcher w 1595 r. kupił majętność Gierczangoła [Gierdziagoła] we włości berżańskiej.
Znów w 1599 r. kupił część tej majętności. Wspomniani bracia Malcher i Stanisław po
godzili się z innymi Mienczukowiczami w sprawie podziału majętności Gierdziagolskiej w 1591 r. W 1599 r. sprzedali pustosz Użnendry nad rzekami Dubłup i Medinup
w Gierdziagole we włości berżańskiej.
W 1591 r. Andrej Fronckiewicz z żoną Barbarą Fłryhorowną i innymi sprzedał ma
jętność Golnie we włości jaswońskiej.
W 1600 r. Magdalena Hryhorowna Fronckiewicz sprzedała Bartołomiejowi [sic]
i jego żonie Zofii Jurewnie Fronckiewiczom, ich dzieciom Aleksejowi i Alżbietie oraz
pasierbom Adamowi i Stanisławowi Fronckiewiczom część majętności w Kidejniach we
włości żorańskiej.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. Fronckiewicze mieszka
li w siedmiu włościach, głównie jednak byli notowani w wilkiskiej i berżańskiej. Pe
wien związek można znaleźć z włością żorańską, gdzie w 1567 r. notowano Hryhora Fronckowicza. W 1600 r. spisano tu Magdalenę Hryhorowną Fronckiewicz, może
córkę wspomnianego Hryhora? Tam wymieniono dalszych Fronckiewiczów oraz ich
dobra Kidejnie. Nazwa ta nie zachowała się do dzisiaj, ale pewną pomocą może być
informacja z taryfy 1690 r. o miejscowości Kidany Froncki w pow. medyngiańskim,
gdzie notabene mieszkali wówczas Fronckiewicze. Później była tam okolica szlachecka
Froncki w parafii żorańskiej na północ i północny wschód od Zoran, w pobliżu gór
nej Minii [Trzywiorstówka]. Froncki były notowane w Słowniku Geograficznym w końcu
XIX w. jako: Froncki, Franckie, Froncki Dylbiszki i Froncki Pominie [od rzeki Minii].
W pobliżu owych Froncków należy szukać dawnej miejscowości Kikany we włości żo
rańskiej; było to pogranicze włości żorańskiej i medyngiańskiej. Obecnie to Pranckai
(po litewsku).
Interesująca jest również informacja o Danielu Fronckiewiczu Lawdańskim, który
mieszkał w Poszoku na Laudzie. Stąd pewnie drugie nazwisko Lawdański.
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano Andrzeja w pow. żorańskim i medyn
giańskim. Kilku Frąckiewiczów (Fronckiewiczów) spisano też w czasie Potopu 1655 r.:
Aleksandra, Stanisława, Jerzego, Mikołaja oraz Jana Fronckiewicza Todowiańskiego.
Z nich Jerzy uczestniczył w konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej, zawartej
w Szadowie w czerwcu 1656 r.
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W 1669 r. został spisany testament przez Annę Narbutównę Michałową Fro[n]
ckiewiczową. Kazała się pochować w kościele szakinowskim. Miała majętność Jurgiszki Paczkiszki Ryszkajcie w pow. berżańskim, zapisaną jej przez pierwszego męża Jana
Pawłowicza Iwanowicza [ten ostatni człon to nazwisko]. To zapisała swemu drugiemu
mężowi Michałowi Frąckiewiczowi (Franckiewiczowi) i córce Alszce (Halszce) z pierw
szego małżeństwa [VUB]. Wspomnianego Michała nie notowano w taryfie 1667 r.
W taryfie 1667 r. spisano 14 rodzin, które mieszkały głównie w dwóch powiatach:
wielońskim i rosieńskim (po 3), w berżańskim i żorańskim (po 2) oraz pojedyczo w: wilkiskim, telszewskim, kroskim i gondyńskim. W zdecydowanej większości nie mieli pod
danych (12 na 14), tylko dwie rodziny miały po jednym dymie poddańskim.
Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano 7 rodzin w czterech powiatach. Najwięcej miesz
kało ich w pow.: rosieńskim, wielońskim i berżańskim (po 2). Z nich większość nie mia
ła poddanych (5), a tylko w dwóch byli pojedynczy poddani. Warto zwrócić uwagę na
miejscowość Kidany Froncki w pow. medyngiańskim, o której pisano wyżej.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny her
bu Pobóg, Slepowron i Wieniawa. Z herbami Slepowron i Wieniawa mieszkali w pow.
rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : A kta sjatędów, T. 2, s. 283, 304, 350, 336, 306; ODVCA, vyp. 1, s. 50-118, 79-32, 82-86; vyp. 2,
s. 123-319, 153-750, 161-45, 177-272; vyp. 3, s. 28-138, 77-142 (o), 135-201; vyp. 4, k. 56-9, 118-71,
166-208; vyp. 5, к. 105-276 i 277, 194-37, 217-131; Perapis 1528 r, s. 270, 393, 358 i 374; Popis 1567 r.,
kol. 1310, 1316, 1317, 1341; SG, T. 15, cz. 1, s. 479: Froncki; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 177; VUB, F 7—ŻP
23, nr 105. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 123; Cirünaite, s. 13; Uruski, T. 4, s. 54—55.

FRĄCKIEWICZ RADZIMIŃSKI
H. BRODZIĆ, LIS
T aryfa 16 67 roku

FrąckiewiczRadzimińskiKazimiery ciw-rn wiesywiański [oraz] kremkiims\z\niemki [starosta], [ze sta
rostwa] i u-'/ości 136poddańskich dymów we włości telspewskiej
Frącykiewicp Radzimiński. Gieliyc K/pysytof Wojciechowicz na miejscu Zachańaspa Stamsławowicpa Mieсреп’куа у Miecpąjciów i у nabycia od Dawida Jerpego Frącykiewiczą Radzimińskiego dymy 2 poddańskie
wpow. retówskim
T aryfa 16 9 0 roku

Tygmont Witkiewicz Z Wankiów wpow. powondeńskim z kupli od Dawida Frąckiewicza Radzimińskiego [i; spój
nika tego nie ma w wydanej Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 169] zkipliodAndrzęjaRozgola [dym 1\poddański
Rodzina jest polskiego pochodzenia. Pochodzi od Radzimińskich, rodu mazowieckie
go z Radzymina na północny wschód od Warszawy. Na Litwie były dwie różne rodzi
ny łączące się z Radzyminem: Frąckiewicze Radzimińscy i Radzimińscy. W tym miej
scu będzie mowa tylko o tych pierwszych. Ich przodkiem był Kacper (Gaspar), który
„długo i dzielnie służąc wojskowo na Litwie, dostał w niej znaczne nadania”, był pod
komorzym lub podwojewodzim połockim w połowie XVI w. Jego syn Franciszek, pod
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

662

FRĄCKIEWICZ RADZIMIŃSKI

komorzy połocki, osiadł w województwie połockim i miał dobra w 1552 r.: Szołaki,
Panasowicze, Nieszczerdy, Krynki, Muro sie i Boryskowicze. Od jego imienia zostało
urobione zdrobnienie Frącek, stąd jego potomkowie nazywali się Frąckiewiczami, nie
zapominając o swoim związku z Radzimińskimi. Nie omawiając bliżej dziejów tej ro
dziny [zob. herbarze Uruskiego i Bonieckiego], trzeba wymienić tych, którzy związali
się ze Żmudzią. Prawnukiem wspomnianego Franciszka (Frącka) był Michał (zm. 1649)
stolnik połocki, który w młodości „służył długo w Hollandiy z Mawrycym” [tj. z Mau
rycym Orańskim, 1567-1625, sławnym wojownikiem niderlandzkim] miał dwóch [Kojałowicz, Compendittm\ lub trzech [Kojałowicz, Nomenclator, Uruski] synów: Kazimierza,
Aleksandra i Dawida. Pierwszy z nich był starostą krewskim, podkomorzym lidzkim
i ciwunem wieszwiańskim na Żmudzi w latach 1663—1681. Zrezygnował z tego urzędu
na rzecz brata Dawida w 1682 r. (?), który był ciwunem wieszwiańskim w latach 1678
(1682)—1691. Ten ostami jest najpewniej tożsamy z wymienionym w taryfie z 1690 r.
Prawdopodobnie to on objął w 1667 r. ojczyste Koziany w województwie połockim.
Wiadomo jeszcze o Kasprze Frąckiewiczu Radzimińskim, zwanym ciwunowiczem,
a więc synem jednego z wymienionych wyżej ciwunów: Kazimierza lub Dawida. Ow
Kasper był ciwunem wieszwiańskim w latach 1707—1724 i użwenckim w 1723 r.
Ogólnie trzeba stwierdzić, że związki Frąckiewiczów Radzimińskich w XVII w.
były dość skromne. Mieszkali oni bowiem przede wszystkim w województwie nowo
gródzkim, połockim (tradycyjnie od XVI w.), wileńskim w powiatach lidzkim i oszmiańskim i innych.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Compendium, s. 32—33: Fronckiewicz, 154: Radzimiński; Urzędnicy żmudzcy,
nr 534—535, 546, 995, 1153, 1255—1256. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 5, s. 310—311; PSB, T. 7, s. 99-100:
Frąckiewicz Radzimiński Kazimierz; Uruski, T. 4, s. 52—55: Frąckiewicz.
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Słowniczek terminów historycznych

Altaria — ołtarz w Kościele katolickim, nazwa pochodzenia łacińskiego.
Arenda (aręda) — dzierżawa.
Awonimik — imię dziadka. W źródłach często jest podawany w dopełniaczu. Przykłado
wo: Andrej Janowicz Iwanowicza, czyli Andrej był synem Jana i wnukiem Iwana.
Beczka — oprócz podstawowego znaczenia była to również miara ciał sypkich, szcze
gólnie zboża. Typowa beczka solanka odpowiadała ilości zboża wysianego na po
wierzchni około 0,75 ha. Stąd określenie, że jakaś powierzchnia miała wielkość
na 3 beczki wysiania zboża oznacza, że miała powierzchnię około 0,75 razy 3,
czyli 2,25 ha.
Ciwun — zarządca dworu hospodarskiego w określonej włości na Żmudzi. Termin jest
pochodzenia ruskiego, a pośrednio skandynawskiego. Był to stosunkowo wyso
ki urząd na Żmudzi o funkcjach gospodarczych, a poniekąd i politycznych. Na
Żmudzi było 14 ciwunów, najwyższy w hierarchii byl ciwun ejragolski.
Czeladź (czeladnica, czeladnik) — służba niewolna (do 1588 r.), potem dworska
w majętnościach szlacheckich.
Dworec — najczęściej wyodrębniona część dworu w znaczeniu majętności szlachec
kiej. Często tłumaczy się na termin folwark jako część większej własności.
Dworianin, dworiaństwo — termin pochodzenia rosyjskiego, upowszechniony dopie
ro w XIX w. na oznaczenie szlachcica, szlachectwa.
Dyrwan — ziemia opuszczona, niewykorzystywana rolniczo. Termin pochodzenia li
tewskiego (dirvonas).
Dziakło — danina uiszczana przez poddanych głównie w zbożu, później objęła siano
i inne produkty. Termin pochodzenia litewskiego (duokle, dekla).
Dziesięcina — rosyjska miara powierzchni ziemi w XIX w. Nieznacznie przekraczała
1 ha, dokładnie 1,09 ha.
Ewikcja — poręczenie. Zabezpieczenie wierzytelności na całym majątku dłużnika.
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Słowniczek terminów historycznych

Hospodar, hospodarski — tytuł panującego na Litwie, pochodzenia ruskiego. Ozna
czał wielkiego księcia; hospodarski, czyli wielkoksiążęcy, w przypadku wielkiego
księcia, który był jednocześnie królem polskim — królewski.
Im ienie, im ienicze, im ienejco itp. — termin „imienie” był powszechnie używany,
oznaczał majętność, dobra. Z kolei „imienicze”, „imieniczko” odnosił się do
małych dóbr.
Jenerał — woźny, czyli niższy urzędnik sądowy, wykonujący różne funkcje, np. obduk
cji, rewizji, dostarczenia pozwów itp.
Klet, podklecie — budynek gospodarczy do przechowywania zboża, utożsamiany ze
świrnem (termin litewski) i spichlerzem.
Komornik żm udzki — w tym przypadku pomocnik podkomorzego, zajmował się
granicami dóbr ziemskich i związanymi z tym sporami.
Kustowie — krzaki, zarośla. Termin pochodzenia ruskiego.
M ysznik — termin podobnego znaczenia co kustowie, zarośla, miejsce zarośnięte
krzakami.
N iedział, własność niedzielna — własność ziemska wspólna, mepodzielona. Istnia
ła od dawna do XVII—XVIII w. szczególnie wśród rodzeństwa. Z biegiem czasu
zanikała wskutek podziału własności między braćmi.
Niwa — część pola uprawnego, paszni, bliżej nieokreślona.
Ojczyzna — w dawnym znaczeniu oznaczała dobra ojcowskie, odziedziczone po ojcu.
Okolica — wieś szlachecka, obszar zamieszkały przez szlachtę. Termin używany już
w XVI w., ale upowszechnił się w XVIII i XIX.
Pajszczyk — termin pochodzenia tatarskiego, oznacza część do podziału, udział, tak
że żołd dla wojska.
Pasznia dworska — grunty orne, podstawowa część majątku. Termin pochodzenia ru
skiego, od słowa „pachać”, czyli „orać”.
Petyhorcy, jazda petyhorska — lekka jazda w wojsku Rzeczypospolitej, szczegól
nie w armii litewskiej Nazwa pochodzi Piatyhorców, Petyhorców, pochodzących
z rejonu Kaukazu i służących w wojsku polskim i litewskim, głównie w XVI—
XVII w.
Pochoży, przychoży — kategoria chłopstwa, mająca prawo opuszczenia swego pana
po wykonaniu przyjętych obowiązków.
Pole — oznacza małą jednostkę terytorialno—osadniczą zamieszkałą przez szlachtę.
Później była to okolica szlachecka.
Popis (okazowanie) — obowiązek zebrania się szlachty w określonym miejscu i czasie
w pełnym uzbrojeniu, zjazd pospolitego ruszenia szlachty.
Poplecznik — osoba zastępująca kogoś.
Poręka (poruka) — rękojmia.
Posag — część spadkowa dla córki. Na Litwie wynosiła czwartą część majątku.
Posieda (posed), bojar posiedny — obowiązek gościny panującego lub jego urzęd
ników, inaczej stan, stacja. Termin posed jest znany w źródłach ruskich, jest
pochodzenia litewskiego. Posednik, posedny to osoba zobowiązana do tej po
winności.
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Przezysk, przezyskowe prawo, przezyskowy dym itp. — wszystko to, co powód zy
skuje na pozwanym, zysk (lac. lucrum).
Ranga — system rang (stanowisk) urzędniczych w Rosji: cywilnych, wojskowych
i dworskich. Obejmował 14 rang od XIY (najniższej) do I (najwyższej). Kariera
urzędnicza polegała na pięciu się od rangi najniższej w górę w różnych sferach
życia społecznego.
Regent — kierownik kancelarii.
Reza — część ziemi uprawnej o nieustalonej wielkości.
Rojtinik, służba rojtinicka — służba polegająca na zajmowaniu się końmi, koniuch,
masztalerz.
Służba — podstawowa jednostka wojskowa i gospodarczo—podatkowa na Litwie.
W odniesieniu do chłopów byl to system powinności na rzecz pana feudalnego
z tytułu użytkowania ziemi. W odniesieniu do bojarów szlachty byl to określo
ny nadział ziemi, potrzebny dla wystawienia jednego konia na wyprawę wojenną.
Termin pochodzenia niemieckiego (Dienste).
Surogator — urzędnik grodzki, zastępca starosty do spraw sądowych.
Swirno, swiren itp. — spichlerz do przechowywania zboża, zob. klet.
Tjahły (ciahły) — chłop zobowiązany do pańszczyzny.
Tłoka — robocizna chłopów, oprócz pańszczyzny, wykonywana w czasie nasilenia prac
polowych, np. podczas żniw. W czasie pracy chłop był na utrzymaniu dwom.
Towarzysz — podstawowy termin w chorągwi jazdy. Towarzysz stał na czele pocztu,
czyli kilku pomocników, żołnierzy.
Trzecizna — trzecia część, najczęściej odnosi się do majętności.
Uczestnik (uczastnik) — grupa kilku osób składających się na wystawienie jednego
konia (np. do popisu wojskowego) czy na jeden dym. Z reguły była to biedna
szlachta.
Uroczysko (uroczyszcze) — termin często używany, natury ogólnej, oznacza siedlisko.
Wełdomy (wiałdomy) — poddany chłop, termin pochodzenia litewskiego.
Wiano — zapis męża dla żony w wysokości jej posagu, zabezpieczony na własnych do
brach.
Wiorsta — dawna rosyjska miara długości, wynosi 1067 metrów.
Wlewek, wliwek, prawo wliwkowe — spadek, spuścizna, przelanie praw na kogoś.
Włość — termin ma kilka znaczeń. Tu dotyczy podstawowej jednostki podziału admi
nistracyjnego Żmudzi w XV-XVI w., kiedy został wyparty przez termin powiat.
Żmudź dzieliła się na 29 włości w XVI w. Później termin ten często oznaczał
większe dobra ziemskie.
Włóka — podstawowa jednostka powierzchni ziemi na Litwie, pochodzi z Mazowsza
i Podlasia. Liczy 21,3 lub 21,7 ha.
Zaścianek — początkowo oznaczał niewielki obszar ziemi, leżący za ścianą [stąd na
zwa], czyli granicą określonych dóbr. Później odnosił się do niewielkiej własno
ści szlacheckiej.
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SZLACHTA I ZIEMIANSTWO
NA ZIEMIACH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

„H erbarz szlachty żm udzkiej to p ro gram badaw czy nad dziej
m i szlachty żm udzkiej, p om yślany jako dzieje poszczególnych
osób, rodzin, a w yjątkow o i rodów w określonym czasie. O kres
ten zaczyna się w końcu X IV w., kiedy m ożna w yo drębnić
zbiorow ość b o jarów (szlachty) żm udzkiej i trw a aż do końca
X IX i p oczątku X X w , kiedy ostatecznie znika szlachta jako
gru p a społeczna. Ze w zględ u na tak obszerne ram y cały
program został p o d zielo n y na dw a etapy: serię I i II. Seria I
obejm uje cztery tomy, z których p ierw szy w łaśn ie się ukazuj
a dalsze m ają w yjść w najbliższym czasie. D o tyczą one zasad
niczo okresu daw niejszego — do ko ńca X V II w., ale z pow odu
korzystania z w yw o dó w szlachectw a z przełom u X V III i X IX w.
sięgają rów nież tego okresu. Z kolei planow ana seria II to kon
tynuacja serii I, skupiona głów nie na dziejach rodzin szlachec
kich w X V III i X IX w.

Grzegorz Błaszczyk — historyk, badacz d ziejó w W ielkiego
K sięstw a L itew skiego i h istorii Litwy, pro feso r zw yczajn y na
U niw ersytecie A d am a M ickiew icza w Poznaniu, auto r ponad
100 pozycji naukow ych, w tym 9 książek.

N a okładce: herb Ż m udzi oraz herby: A bdank, B ończa, Ciołek,
D ąbrow a, D ębno, D o łęga
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