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„Herbarz szlachty żmudzkiej” to program badawczy nad dzieja
mi szlachty żmudzkiej, pomyślany jako dzieje poszczególnych 
osób, rodzin, a wyjątkowo i rodów w określonym czasie. Okres 
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grupa społeczna. Ze względu na tak obszerne ramy cały pro
gram został podzielony na dwa etapy: serię pierwszą i drugą. 
Z serii pierwszej ukazał się już tom I. Teraz udostępniamy 
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— do końca XVII w., ale z powodu korzystania z wywodów 
szlachectwa z przełomu XVIII i XIX w. sięgają również tego 
okresu. Z kolei planowana seria druga to kontynuacja serii 
pierwszej, skupiona głównie na dziejach rodzin szlacheckich 
w XVIII i XIX w.
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GABRYAŁOWICZ (GABRIALOWICZ, GABRIŁOWICZ)

P o p is  1621 roku

Gabryałowicpjan p ucpest[nikami] napodj\&zäku\ kań 1 wpow. berpańskim 
Gabryjałowicpjan p ucpest[nikami] na ywahezdku] koń 1 w pow. widukkwskim 
Gabryjałowicp Stanisław pa ojca swego po hopacku koń 1 w pow. kroskim

T a r y f a  1667 ro k u

Gabiyałowicpjópej' na miejscu Jerpego Wołodka p Gilwicp Gabńałów dym 1 splachecki w pow. berpańskim
Gabryałowicp Krpysptof na miejscu Marcina Do wiata p Gilwicp Gabńałów dym 1 poddański w pow. ber- 
pański
GabryałowicpMichał na miejscu Jópefa Gabńałowicpa rodpica swego p Gosptyniów dym 1 splachecki w pow. 
berpańskim
Gabryałowicp Stanisław i Wo\y\tkiewicp Samuel p imienia PłuspcppodĄański] dym 1 u siebie będącego. 
A 2 dymy do imienia tegop Pluspcp nalepące pastawnym prawem pawiedpione to jest na miejscu Maryny Miła- 
spewskiej Janowej Gabńałowicpowej, ogółem dymów podd{ań$\ńdS\ 3 w pow. kroskim
Gabryałonicpjan pjawgielispek dym splachecki 1 w pow. wilkiskim 
Gabiy/owicpjan pBukontyspek 1 ogrodnicpy dym w pow. gondyńskim

T a r y f a  1690 ro k u

Gabńlowicpjan p Wielkiego Gojpewa Dowgialispek w pow. wilkiskim dym splachecki 1 
Gabiyalowżcpjan p Gilwicp w pow. berpańskim na miejscu ojca dym splachecki 1 
Gab/yalowicp Krpysptoj’ ~ Gilwicp w pow. berpańskim dym poddański 1 
Gab/yalowicp Stanislaw ^ okolicy Pluspcp w pow. kroskim dym splachecki 1
GabryałomcpStanisław sprpeda/ 1 dym poddański Jerpemu Kuspleyce pokolicy PłuspcpBudrajde wpow. kro
skim i 1 dym splachecki Walentemu Gowcpond pjakispek Bartospyspek w tympe pow.

Rodu tego nie należy łączyć z rodem Gawryłowiczów (zob.), którzy pochodzą z Gau- 
rylów (Gawryłów) w pow. telszewskim. Natomiast Gabryałowicze (Gabriłowicze) mają 
genezę w imieniu hebrajskim Gabriel. W tym konkretnym przypadku chodzi o syna
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12 GABRYALOWICZ (GABRIAŁOWICZ, GABRIŁOWICZ)

Gabriela [LPŻ], Było wiele rodzin o tym i podobnym nazwisku w W Ks. Litewskim. 
W popisie wojskowym 1528 r. na Żmudzi imię to znalazło się na 31—32. miejscu (0,5%), 
czyli użyto je 8 razy [Cimnaite].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano następujących bojarów: 
Gabriała, Gabriałową, Gabriałowicza, Gabrijała, Gabrijałową, Gabrijałowicza, Gabry- 
jała, Gabryjałową, Gawrilka, Gawriła, Gawrilowicza i Gawryłowicza. Byli wśród nich 
i bojarzy żmudzcy: Gabryjal Pietraszewicz we włości rosieńskiej, Gabrijał Mickowicz 
w kroskiej, Gabrijał w gondyńskiej, Gabryjal Butkowicz w ejragolskiej, Gabryjal Dowia- 
towicz w tendziagolskiej, Gabryjal Nacewicz w wielońskiej, Gabryjal Pietkowicz w ro
sieńskiej, Gabryjal Juszkowicz w rosieńskiej, Gabryjalowaja wdowa w ejragolskiej, Jakszt 
Gawriłowicz w telszewskiej i Pietr Gawriłowicz w wielońskiej. Z powyższego wynika, 
że na 11 bojarów najwięcej mieszkało we włościach: rosieńskiej (3), wielońskiej i ejra
golskiej (po 2) oraz pojedynczo w: kroskiej, gondyńskiej, tendziagolskiej i telszewskiej.

W kolejnym popisie wojskowym z 1567 r. zanotowano siedmiu lub ośmiu boja
rów: Jana Gabryjałojtisa „piechotoju okazalsa z oszczepom” [tj. nie wystawił konia, co 
wskazuje na jego ubóstwo] we włości tendziagolskiej, Pietra Gabryjałojtisa w wilkiskiej, 
Seweryna Gabryjanowicza [pewnie błąd: zamiast Gabryjałowicza] w berżańskiej, Stani
sława Gabryjałowicza, chorążyca rosieńskiego, w rosieńskiej, Wojtiecha Gabryjałowicza 
„samowtór konno zbrojno koni 2” w tej włości oraz tamże Gabriała Stanisławowicza 
i Aleksandra Gabriałowicza „samowtór na podjezdkach koni 2”. W tym przypadku obu 
spisano obok siebie, co może sugerować, że mamy do czynienia z ojcem i synem. Da
lej spisano jeszcze Jurija Gabryjałowicza we włości jaswońskiej. Z nich dwóch wystawi
ło po dwa konie, co wskazuje na to, iż posiadali około 16 dymów poddańskich [normą 
było: 1 koń z 8 dymów chłopskich]. Szczególnie interesujące są tu informacje o Gabry- 
jałowiczach we włości rosieńskiej, bo tam notowano potomków Gabryjała, chorążego 
rosieńskiego, o czym niżej będzie mowa.

Sporo danych o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w Porównując te 
dane z danymi z taryfy 1690 r., można wykorzystać tylko dwie informacje. W 1582 r. Stani
slaw Gabryjałowicz otrzymał od macochy Rajny Pietrowny Wołodkiewicz Gabryjałowej 
Adamowicz 100 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Pluszcze we włości kroskiej. 
W taryfie 1690 r. notowano Gabryałowiczów w Pluszczach i Pluszczach Budrajciach.

Druga dotyczy Andreja Gabryjałowicza, który w 1599 r. zastawił poddanego 
w uroczysku Żyndrul we włości berżańskiej oraz sprzedał (wraz z Janem Serafinowi- 
czem Gabryjalowiczem) część pustoszy Gajdyszki w Gilwiczach we włości berżańskiej. 
W taryfie 1690 r. notowano w Gilwiczach dwie rodziny.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na inną informację. W 1580 r. Pietr Gabryjałowicz, 
chorużycz rosieński, otrzymał zaświadczenie od teścia Mikołaja Hryhorewicza Dawi- 
dowicza, że tenże zwrócił mu majętność Diewiałtowo [Dziewałtów] w pow. wiłkomier- 
skim po śmierci jego żony, a siostry Dawidowicza. Z tytułem chorążyca rosieńskiego, 
czyli syna chorążego, został zanotowany Stanisław Gabryjałowicz w popisie wojsko
wym w 1567 r. we włości rosieńskiej z jednym koniem, o czym wspomniano wyżej. Jesz
cze w 1584 r. notowano Pietra Gabryjałowicza z tym tytułem, pewnie był synem wspo
mnianego Stanisława.
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GABRYALOWICZ (GABRIAŁOWICZ, GABRILOWICZ) 13

W 1590 r. Hryhory Aleksandrowicz Gabryjałowicz wziął w  zastaw rodzinę chłop
ską z ziemią w Powginiach w majętności Okstiny we włości rosieńskiej. W 1591 r. Hry
hory, Matys i Mikołaj [Aleksandrowicze] Gabryjałowicze kupili połowę służby ludzi 
w Kołnujach w majętności Kopie we włości rosieńskiej. W 1595 r. Matys Aleksandro
wicz Gabryjałowicz ustąpił braciom swoją część w majętnościach: Płowginiany, Kołnu- 
je, Giejsze i Pokłonie [we włości rosieńskiej]. Również Hryhory sprzedał swoją część 
dóbr Mikołajowi. Z innego dokumentu z tego roku wiadomo, że wspomniani bracia 
podzielili następujące dobra: Pokłonie, Płowginy i danników w Kołnujach. W 1596 r. 
wspomniany Matys sprzedał ziemię w  Kołnujach i niwy w Tyrkszlach we włości rosień
skiej. W  tym roku Mikołaj [w jednym miejscu błędnie nazwany Michałem] z żoną Do
rotą Ławrynowną sprzedał drobne użytki (pustosz, służba poddanych) w  Kołnujach 
i Giejszach swoim braciom. W tymże roku tenże, nazwany raz Gabryjałowiczem Ja- 
skołdem, sprzedał część służby poddanych w Giejszach i darował żonie majętność Pło
wginy. Znów w 1599 r. sprzedał grunty w polu w Giejszach. Z kolei w  1598 r. Matys 
Aleksandrowicz Gawryłowicz [sic] sprzedał majętność w Kołnujach, a w roku następ
nym — 2 pustosze tamże.

Wszystkie wymienione wyżej miejscowości leżały koło Rosieni: Kołnuje (lit. Kal- 
nujai) i Pokłonie (lit. Paklaniai) znajdowały się na południe od tego miasteczka, Giejsze 
na północ odeń, przy samym miasteczku, a Pławginie (lit. Plauginiai) leżały bardziej na 
północ. Należy dodać, że genealogia tej linii Gabryjałowiczów była zapewne następują
ca: 1. Gabriał Stanisławowicz, bojar włości rosieńskiej z 1567 r. 2. Aleksander Gabriało- 
wicz zapisany tamże, związek genealogiczny jest niepewny. 3. Aleksandrowicze: Matys, 
Hryhory i Mikołaj.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Gabryjałowiczów 
w siedmiu włościach, jednak zdecydowanie dominowali w rosieńskiej. W pozostałych 
włościach były to rzadkie i może przypadkowe wzmianki. W niektórych byli notowani 
także w popisach wojskowych z lat 1528 i 1567: w berżańskiej, tendziagolskiej i ejragol- 
skiej. Trudno powiedzieć coś bliższego o Stanisławach, było to imię często spotykane 
w tym rodzie. Z kolei Pietr Gabryjałowicz, chorążyc rosieński, może jest tożsamy z oso
bą o tym imieniu i patronimiku, związanym później z włością widuklewską.

W popisie rosieńskim z 1589 r. notowano pana Jurego Gabryjałowicza z bratem, 
którzy zapłacili podatek od konia [Popis rosieński 1589 r.].

Wiadomo, że Gabriełowicze pochodzą od Jakuba, syna Chrzczona, czyli mają 
wspólnego przodka z Zabiełłami (zob.). O ile jest to prawdziwa informacja, to dotyczy 
ona tylko niektórych Gabryałowiczów.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano trzech Gabryjałowiczów: dwóch Janów 
w pow. berżańskim (byli tu od 1567 r.) i widuklewskim (od końca XVI w.) oraz Sta
nisława w kroskim (notowani od 1528 r.). Być może Jan Serafinowicz Gabryjałowicz 
z 1599 r. jest tożsamy z jednym z tych Janów? Z kolei w pow. kroskim wcześniej noto
wano tylko Piotra, może ojca Stanisława z 1621 r.?

W taryfie 1667 r. zanotowano 6 rodzin mieszkających w czterech powiatach: głów
nie w berżańskim (3) oraz pojedynczo w wilkiskim, kroskim i gondyńskim. Polowa 
z nich nie miała poddanych, pozostali mieli od jednego do dwóch poddanych.
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14 GABSZEWICZ JASICOŁD (GAPSZEWICZ)

W taryfie z 1690 r. spisano najpewniej 4 rodziny, ponieważ wzmianki o Stanisławie 
Gabryałowiczu należy zapewne połączyć ze sobą. Mieszkali oni w trzech powiatach: 
berżańskim (2) oraz pojedynczo w kroskim i wilkiskim. Warto zwrócić uwagę na Gilwi- 
cze w pow. berżańskim. Chodzi bowiem o późniejszą okolicę szlachecką Gabryały albo 
Gilwicze (w XIX w.), w pow. telszewskim w parafii Kurtowiany, gdzie mieszkali: Ignacy 
i Bonawentura Gabryalowicze, Paulina Gabryałowiczowa i Antoni Minmont, wszyscy 
mieli po 25 dziesięcin ziemi [SG]. Obecnie to pojedyncza osada Gabriejole w środku la
sów na południowy zachód od Kurtowian.

Rodzina Gabryałowiczów herbu Janina została wylegitymowana ze szlachectwa 
w guberni kowieńskiej w 1848 r.

W 1882 r. w tej guberni do nich należały następujące dobra: Kryńce i Smyczki, Ga- 
bryjały (tu właścicielem byl Antoni, syn wymienionego już Bonawentury) i Mejże.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 16-254, 32-131, 73-201, 79-37, 180-13; vyp. 2, s. 46-140, 105-47; vyp. 3, 
s. 18-227; vyp. 4, к. 28-222, 32-250 i 253, 47-367, 69-96, 79-172, 80-177 i 178, 92-262, 117-61 i  62, 
131-164, 161-173, 270-220, 309-144 i 145; vyp. 5, к. 76-56, 94-196, 115-354 i 355, 162-319; Perapis 
1528 r., s. 317, 295, 221, 206, 236, 301, 314, 377; Popis 1567 r., ko l 1300-1301, 1312, 1320, 1323, 1324, 
1338; Popis rosieński 1589 r., nr 12; SG, T. 2, s. 431: Gabryały, Urzędnicy żmudzcy, nr 33. L i t e r a t u r a :  
Uruski, T. 4, s. 70.

GABSZEWICZ JAS KOŁD (GAPSZEWICZ)

H. POBÓG 

Popis 1621 roku

Gabsięemc^Adam z uczęstnĄ.kami] na />o4[jezdku] koń 1 w pow. telszewskim 
GapszęwiczMikołaj [?] z bratem w pancerzu po kozacku koń 1 w pow. rosieńskim

Taryfa 1667 roku

Gabszewicz Aleksander [na miejscu] Mikołaja Gabszęwicza rodzica swego z Pokłonpoddjański] dy\m\ 1 
w pow. rosieńskim
GabszęwiczMichał [na miejscu] ]ana Gabszęwiczą rodzica swego gMejliszęk Burbiszek w pow. tendcjagol- 
skimpodc^ański] dym 1
GabszęwiczMichał na miejscu Szęzisne\go\ Piotrowskiego z^okłon dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim 
GabszęwiczJaskułd Stanisław, na którego miejscu został spisany Eliasz Buczpwski P] z Podubisia ̂ [mów] 
7 poddańskich w pow. rosieńskim

T a r y f a  1690 ro k u

Gabszęnicz Aleksander z Pokłon w pow. rosieńskim na miejscu ojca i Stanisława Ugiańskiego [dym] szla
checki 1
GabszęniczJaskołd Jeryy z Burbiszek w pow. tendcjagolskim dym poddański 1 
GabszęniczJaskołd Józef [z] okolicy Goniprowa w pow. kroskim [dym] szlachecki 1 
Gabszęniczfaskołd KayimierzJan ciwun pojurski zmajętności wieczystej nazwanej Jasnej Gurgi w pow. ten- 
dzjagolskimpoddańskich dymów 4, zsioł[a] Janajciów zastawnych dymów 2, wsgytkiego dymów 6. Tenge Z dóbr
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JKMd Wżswojn w pow. tendzjagolskim dym poddański 1. Ten je  z majętności zastawnej Zogt u w pow. rosień- 
skim [dymów] poddańskich 28. Tenty z dóbr JKMd PojezjorTLreliszki № pow. korsgewskim dymów poddań- 
skich 8. Te uje z dóbr JKMd Smnkian Molowian w pow. widuklews kim dym poddański 1. Tenty z dóbr JKMd 
Towtuz i Zegiów wpow.jaswońskim [dymów] poddańskich 6
Gabszęwicz Jasko id Konstanty podczaszy и-i/komers ki z majętnośd Podubisia z Korejwiszęk w pow. rosień- 
skim dymów 2, a zfolwarkn Narwojtyszęk alias Posyydłowia dym 1, wsęytkiego dymów poddańskich 3 
Gabszęwicz Jasko/d MichaI £ Burbiszęk w pow. tendzjagolskim dym poddański 1 
Gabszęwicz Jerzy Z Gosztyn [błędnie w Taryfie Żmudzi 1690 r., s. 101: Gosztym] w pow. berjańskim 
dym szlachecki 1
GabszęwiczMiho!aj spiyedal 1 dym poddański Piotrowi Dowmontowi zMejlisgęk w pow. tendzjagolskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska litewskiego Gabszys, czyli „chciwy czło
wiek”. Jest to więc przezwisko [LPŻ]. Gabszewiczowie używali czasami przydomka 
Jaskołd, m.in. w taryfie 1690 r. Forma Jaskołd jest pochodzenia litewskiego i dwuczło
nowa: jo—i skaud—. [Zinkevicius].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. nie notowano ich na Żmudzi, 
lecz w pow. wołkowyskim jako Wojciech Jaskołdowicz. Prawdopodobnie na Żmudzi 
pojawili się w popisie wojskowym 1567 r., kiedy we włości wielońskiej spisano Tomasza 
Gopszewicza. Tenże w 1590 r. (Gobszewicz) wszczął sprawę karną, do której jednak nie 
doszło. W popisie wojskowym 1621 r. odnotowano Adama w pow. telszewskim i Miko
łaja (?) Gabszewicza z bratem „w pancerzu” w pow. rosieńskim.

W czasie Potopu 1655 r. spisano chyba dwóch Gabszewiczów (Gapszewiczów): 
Aleksandra i Jana. Obaj uczestniczyli w unii kiejdańskiej ze Szwecją, ale w roku następ
nym nie omieszkali wziąć udziału w konfederacji szlachty żmudzkiej w  Szadowie o cha
rakterze antyszwedzkim.

W taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny, mieszkające głównie w  pow rosieńskim (3) i po
jedynczo w tendziagolskim. Była to szlachta nie najbiedniejsza, bo notowano tylko jedną 
rodzinę bez poddanych, a pozostałe 3 miały od jednego do siedmiu poddanych. W 1671 r. 
notowano Aleksandra Gabszewicza na Żmudzi, którego spisano również w taryfie 1667 r.

W taryfie tej była mowa o Michale Gabszewiczu, który wystąpił na miejscu ojca 
Jana z Mejliszek Burbiszek. Informacja ta znajduje potwierdzenie skądinąd. W 1665 r. 
zakończył się 10—letni proces między dziećmi Jana Gabszewicza: Michałem, Kazimie
rzem, Jerzym i Potencjanną [lit. Potencija] a Burbami o zabicie wspomnianego Jana 
przez Burbów. Proces zakończył się zasądzeniem bliżej nieokreślonego odszkodowania 
dla Gabszewiczów [Vaisvila]. Można dodać, że w kolejnej taryfie z 1690 r. notowano 
Michała i Jerzego, pewnie braci z 1665 r., w Burbiszkach, a Kazimierz Jan był ciwunem 
pojurskim i osobą zamożną, ale nie wiadomo, czy o niego właśnie chodzi.

W taryfie z 1690 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow tendziagol
skim (4). Tu mieszkali w  Burbiszkach i majętności „wieczystej Jasna Gurga”, czyli Jasna- 
góra, dwór w parafii Szydłów w pow. rosieńskim, położony na wschód od miasteczka 
Żoginie, koło górnego biegu Łukny, dopływu Dubissy. Na południowy wschód odeń 
leżały Burbiszki i Mejliszki (koło stolicy powiatu w Tendziagole), które zostały również 
wymienione w taryfie z 1690 r.
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16 GABSZEWICZ JASKOŁD (GAPSZEWICZ)

Była to szlachta dość nietypowa, bo właściwie zamożny był tylko Kazimierz Jan 
Gabszewicz Jaskołd, który miał 34 dymy poddańskie w dwóch majętnościach i 16 dy
mów królewskich w  czterech różnych królewszczyznach. Jak na stosunki żmudzkie, 
było to bardzo dużo. Pozostali Gabszewiczowie pod względem majątkowym nie wy
różniali się: trzech nie miało poddanych, a wśród pozostałych trzech miało po jednym 
poddanym i jeden (Konstanty) miał trzech poddanych.

Z wymienionych w taryfie z 1690 r. najbardziej znany i najbogatszy był Kazimierz 
Jan Gabszewicz Jaskołd herbu Pobóg (według niektórych umarł przed 10 IX 1694, ale 
w źródłach występował jeszcze 7 I I 1702) był synem Jana. Był kolejno: podczaszym wił - 
komierskim w latach 1677—1684, od początku 1684 był ciwunem pojurskim, ale nadal 
używał tytułu podczaszego. W 1682 r. był pisarzem grodzkim i jednocześnie surogato- 
rem grodzkim żmudzkim w 1682-1685. W 1686 był deputatem ze Żmudzi do Trybu
nału Głównego. W 1697 r. był elektorem żmudzkim króla polskiego Augusta II. Ożenił 
się z Dorotą Konstancją Slepściówną. Miał 3 braci: Michała Kazimierza, Mikołaja Hie
ronima i Jerzego oraz prawdopodobnie Konstantego, o którym niżej. W 1678 r. podzie
lili się dobrami: Michał dostał Burbiszki w pow. tendziagolskim, Mikołaj — Mejliszki, 
a pozostali otrzymali pieniądze.

Jego bliskim krewnym był Konstanty Gabszewicz Jaskołd, który był podczaszym 
wiłkomierskim w latach 1691—1700 i prawie jednocześnie łowczy żmudzki w 1690— 
1702; praktycznie używał tego drugiego urzędu, bo na pierwszym się nie utrzymał. 
Był właścicielem Skorojtyszek. Ożenił się z Anną Szemiot, z którą miał syna, elekto
ra w 1733 r. (brak imienia). Zmarł w czasie moru w 1710 r. pozostawiając trzech sy
nów: Jerzego, łowczyca żmudzkiego, znanego „gwałtownika” w regionie szydłowskim 
[Vaisvila], Kazimierza, skarbnika mozyrskiego [tłumaczony bezpodstawnie jako skarb
nik mazurski, sic] i Mikołaja [imię błędnie przetłumaczone na litewski jako Michała]. 
Bracia ci toczyli spór między sobąo podział dziedzictwa po ojcu w 1712 r.: Jerzy skarżył 
się w 1723 r., że zbyt dużo dostał Kazimierz [Vaiśvila]. Wspomniany Kazimierz Gab
szewicz skarbnik mozyrski w 1718 r., wystąpił w  obronie swojej krewnej Teresy Gab- 
szewiczównej Kalinowskiej, żony Stanisława Kalinowskiego, starosty telszewskiego, 
oskarżonej m.in. o czarodziejstwo i spowodowanie śmierci swoich dzieci, które „z woli 
boskiej pomarły” [Raganą teismaĄ. Znów Jerzy łowczyc [czyli syn Konstantego] był żo
naty z Anną Staniewiczówną podstolanką mścisławską. Zmarł w październiku 1758 r., 
został pochowany w kościele szydłowskim.

Należy jeszcze wymienić Mikołaja Gabszewiczajaskolda, który w 1676 r. został wój
tem janiskim. Był on towarzyszem roty [chorągwi] pancernej pisarza polnego litewskiego 
[Michała Antoniego Kryszpina Kirszenszteina] |I ieLuvos magdelmrginią mksLĄ. Być może jest 
tożsamy z jednym z Mikołajów Gabszewiczów, zanotowanych w obu taryfach XVII w

W sumie nie była to najbiedniejsza szlachta, mająca kilka tytułów. Kilku z nich 
uczestniczyło w elekcjach królów polskich w Warszawie. W 1669 r. elektorem Michała 
Korybuta Wiśniewieckiego był Jerzy Gąbszewicz [sic], a w 1697 króla Augusta II wybie
rał Kazimierz [fan] ciwun pojurski. Najwięcej, bo trzech Gabszewiczów elektorowało 
w 1733 r. przy wyborze Stanisława Leszczyńskiego: bez imienia, Jerzy i łowczyc [Jerzy]; 
może ci dwaj ostatni to jedna osoba?
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GAD ON 17

W XIX w. wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny Gabszewiczów herbu Ogoń- 
czyk i Trąby w guberni kowieńskiej. Notowano ich wówczas w pow. rosieńskim i sza- 
welskim jako Gobszewiczów herbu nieznanego [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 283, 305, 350; Deputaci, T. 1, s. 364; Elektorzy 1697 r ; Elektorowie królów, 
s. 53; Kojałowicz, Nomenclator, s. 178; Lietuvos magdeburginią miestą, T. 1, s. 68 nr 46; ODVCA, vyp. 2, s. 95— 
146; Perapis 1528 r., s. 396; Popis 1567 r., kol. 1278; Ragami teismai, s. 331—332; Taryfa Żmudzi 1690 r , 
s. 90 (błąd o cześniku zamiast podczaszym); Urzędnicy: woj. wileńskie, nr 3373, 3391; Urzędnicy żmudzcy, 
nr 343, 721, po nr. 726, 896, 1386. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Кody, T. 3, s. 28; tenże, Suplement, s. 141: 
Gobszewicz; LPŻ, T. 1, s. 603: Gabsevicius, Gabśys; Uruski, T. 4, s. 70 i T. 16 (U^upełnienid), cz. 5, s. 11; 
Vaisvila, s. 246—247, 314—319, 326—328; Zinkevicius, s. 208: Joskaudas.

GADON 

H. ZAWADYNIEC 

Taryfa 1667 roku

Gadon Wilhelm у majętności Siadpoddańskich 72 [dymy] w pow. telspewskim

Taryfa 1690 roku

Gadon Wilhelm p majętności Siad w pow. telspewskim [dymów] poddańskich 60

Rodzina jest pochodzenia niemieckiego, nie szwedzkiego [L. Gadon stawia! na równi 
obie możliwości]. Początkowo nazywali się Gaden, a nazwisko to zostało spolszczone 
na formę Gadon. W Inflantach występowali najpewniej już w XVI w.

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach z lat 1667 i 1690: jedna rodzina z dużą 
własnością ziemską w pow. telszewskim. Nie piastowoli tu urzędów do końca XVIII w., 
jeśli nie liczyć drobnych urzędów w pospolitym ruszeniu w pow. telszewskim. Ich rola 
znacznie wzrosła w końcu XVIII i na początku XIX w. Zrobili też niemałą karierę woj
skową, i to zarówno w armii polskiej Napoleona (1 pułk szwoleżerów gwardii), jak i ro
syjskiej w okresie późniejszym. Jeden z nich, Antoni rotmistrz [pewnie pospolitego ru
szenia szlachty w pow. telszewskim] był elektorem króla polskiego Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w Warszawie w 1764 r.

Genealogię rodziny zaczyna Włodzimierz lub Woldemar Gadon (zm. ok. 1637; po
kolenie I), który byl rotmistrzem królewskim w służbie króla polskiego Zygmunta III. 
W uznaniu zasług w wojnach z Rosją otrzymał on dobra w pow. dorohobuskim w woje
wództwie smoleńskim w 1620 r. W małżeństwie z Adelgundą von Taube miał syna Wil
helma (II), stolnika brzeskiego, wzmiankowanego w Potopie 1655 r. [uczestnika zjazdu 
wjaswojniach, jeszcze przed podpisaniem unii ze Szwecją] i w taryfie z 1690 r. oraz cztery 
córki: Mariannę, żonę Jana Kazimierza Przeciszewskiego; Elżbietę, żonę Selderbacha mar
szałka kurlandzkiego [piastowany urząd jest błędny]; Adelgundę, żonę Piotra Przeciszew
skiego, potem Mostowicza i Zofię, żonę Stefana Soroki, który „w Trockie wyszedł”. Wspo
mniana Adelgundą, matka, kupiła dobra Siady w pow. telszewskim w 1638 r. dla swego syna 
od Samuela Mikołajewicza Kęstorta [w 1646 r.; ta ostatnia informacja z: MACB, E 20]. Do
bra te były w  ręku tej rodziny do konfiskaty za udział w powstaniu listopadowym 1831 r.
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18 GAD ON

Wspomniany Wilhelm (zm. 1708) zapewne został pochowany wraz z ojcem w Gre- 
żach w podziemiach tamtejszego zboru. Jest to błędna informacja, bo z jego testamentu 
z 1708 r. wynika, że był już katolikiem i chciał być pochowany w kościele dominikanów 
w Kalwarii Żmudzkiej [LYIA, SA]. Ożenił się z Barbarą Szostowicką [Boniecki błędnie: 
Rostowicka], z którą miał syna Jana Kazimierza (III), pułkownika [szlachty pospolitego 
ruszenia] pow. telszewskiego i miecznika żmudzkiego. Był już katolikiem. Miał również 
cztery siostry: Joannę, żonę Andrzeja Iwanowicza, chorążego [zob.: Iwanowicz] potem 
Pawła Marcinkiewicza, miecznego upickiego; Katarzynę, żonę Pawła Strowpia, horod- 
niczego żmudzkiego, potem Adama Szorca, miecznika upickiego; Konstancję, która 
wyszła za mąż za Wojciecha Kulwińskiego, miecznego wiłkomierskiego i Zofię, żonę 
Hieronima Adamkowicza, stolnika lwowskiego. Wydaje się, że w  tym pokoleniu Gado- 
nowie w pełni zintegrowali się ze szlachtą żmudzką.

Z kolei Jan Kazimierz (zm. 1732) był miecznikiem żmudzkim w latach 1705—1724 
i deputatem żmudzkim w 1712 r. Ożenił się z [Anną] Ludwiką Billewiczówną, córką 
Chryzostoma, ciwunianką berżańską, z którą miał syna Jana Stefana (ur. 1718; IV), sę
dziego ziemskiego telszewskiego w 1765 r. i trzy córki: Eleonorę, żonę Stanisława Ło- 
pacińskiego, pisarza grodzkiego upickiego; Joannę, żonę Kazimierza Łopatty, cześni- 
ka lidzkiego i Konstancję, żonę Antoniego Górskiego, chorążego żmudzkiego, potem 
Siemaszki, ciwuna użwenckiego. Ow Jan Stefan w małżeństwie z Heleną Siemaszków- 
ną dał światu trzech synów (V): Benedykta, dominikanina, Jerzego i Antoniego oraz 
sześć córek: Annę, żonę Chrząstowskiego, rotmistrza żmudzkiego [pospolitego rusze
nia szlachty]; Kunegundę, żonę Józefa Sylwestrowicza, chorążego petyhorskiego; Hele
nę, żonę Felicjana Pryżginta, szambelana królewskiego; Ludwikę, żonę Maurycego Na- 
gurskiego, potem Staszyńskiego; Urszulę, żonę Jana Huszczy, porucznika żmudzkiego 
[pospolitego ruszenia szlachty] i Joannę, żonę Rocha Godlewskiego, strażnika żmudz
kiego, potem Benedykta Wizgirda, łowczego inflanckiego.

Z trzech synów Jana Stefana (IV) Jerzy był chorążym powiatu telszewskiego i pło- 
telskiego i właścicielem Degieniów. Ożenił się z Katarzyną Rodziewiczówną, z którą 
miał czterech synów i dwie córki (VI): Wincentego (ur. 1790), ożenionego z Fryderyką 
von Nolde; Ignacego, Stanisława, porucznika ułanów gwardii Napoleona, kawalera Or
deru Legii Honorowej [służył w latach 1812—1814 od stanowiska kapitana żandarmerii 
litewskiej, byl w 1. pułku szwoleżerów gwardii] i Justyna (ur. 1782), który z żony Tań
skiej miał troje dzieci (VII): Leonarda, Zofię i Emilię oraz córki: Barbarę, żonę Dominika 
Lutkiewicza, sędziego granicznego i Agnieszkę „w klasztorze”. Ta linia rodziny wymarła.

Z kolei Benedykt był dominikaninem. Jednak najbardziej znany z synów Jana Ste
fana (IV) to Antoni (zm. 1812; V), który kontynuował główną linię rodziny. Byl sta
rostą miksodzkim [Miksodzie, wieś w pow. telszewskim], rotmistrzem żmudzkim [po
spolitego ruszenia szlachty w którymś z powiatów, pewnie w telszewskim] i elektorem 
króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r. Potem był sędzią ziem
skim telszewskim (1774) i rosieńskim (1775) oraz ciwunem użwenckim w 1780 r. [na
danie z 1779 wgMACB], W trzech małżeństwach z SibilląButlerówną, Józefą z Korsa
ków Półjanową i Marianną z Pryżgintów Giełmanowską, z którymi miał siedmiu synów 
[wg MACB: ośmiu, bo był jeszcze Leopold] i dwie córki (VI). Jego synowie to:
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GAD ON 19

1. Jan sędzia ziemski i podkomorzy, także „rotmistrz wojsk polskich”, ożeniony 
z Zofią Mikucką, z którą miał troje dzieci (VII): Michała (1807—1855), marszałka pow. 
telszewskiego i autora monografii tego powiatu z 1846 r.; Wojciecha (ur. 1816), marszał
ka powiatu kowelskiego (musiał się przenieść do guberni wołyńskiej) oraz Kazimierę, 
żonę Antoniego Węsławskiego sędziego ziemskiego. Z nich Wojciech osiadł w guberni 
wołyńskie], gdzie ożenił się z Emilią Przesmycką i miał dalsze potomstwo (VIII).

2. Włodzimierz Dionizy (1775—1842), sędzia graniczny, marszałek szlachty pow. 
telszewskiego, uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794 r. i listopadowego z lat 
1830—1831 (gdzie odegrał ważną rolę), emigrant polityczny we Francji oraz pisarz po
lityczny i historyczny (pisał m.in. o „Statystyce Księstwa Żmudzkiego”), pamiętnikarz. 
Ożenił się z Teklą Szukścianką, nie miał dzieci. W sumie była to chyba najwybitniejsza 
postać w tej rodzime [PSB],

3. Felicjan (ur. 1783) chorąży żmudzki. Ożenił się dwukrotnie: z AlojząBohuszów- 
ną i Teklą Możejkówną, z którymi miał troje dzieci (VII): Antoniego (ur. 1823) z dzieć
mi, Zenona (ur. 1826) i Różę (ur. 1825).

4. Michał (ur. 1781) sędzia graniczny. Ożenił się z Eleonorą Gużewską, z którą 
miał siedmioro dzieci (VII): [Celestyna] Ignacego (ur. 1817), żonatego z Marią Szeme- 
tówną, Bolesława [Torputa Jana] (ur. 1818), Mieczysława [Rocha] (ur. 1820), Jarosła
wa [Adama] (ur. 1822), Stanisława [Władysława Pawła] (ur. 1822, zapewne bliźniak 
[wg MACB: ur. 1826]), żonatego z Zofią Narutowiczówną, Teklę i Helenę, żoną Krzy- 
szewicza [może Krzyżewicza].

5. Augustyn (ur. 1783) sędzia graniczny, ożeniony z Barbarą Sawiczówną, z którą 
miał troje dzieci (VII): Tytusa (ur. 1820), rotmistrza huzarów w wojsku rosyjskim z sy
nem Wacławem; Elwirę, żonę Józefa Dowgierda, marszałka szlachty guberni kowień
skiej i Annę, żonę Wędziagolskiego.

6. Stanisław (ur. 1792), ożeniony z Rosjanką Zofią Wereszczagin, z którą miał syna 
Sergiusza (ur. 1824; VII) generała wojska rosyjskiego i wnuka Włodzimierza (VIII), 
również generała w tej armii. Sergiusz, czy raczej Sergiej, służył w piechocie: pułkownik 
w 1863, generał major w  1872, generał lejtnant w 1882 r., od 1885 dowódca 11. dywi
zji piechoty. Z kolei jego syn Włodzimierz, czy raczej Władimir, (1860—1937): kapitan 
gwardii w  1890 r., pułkownik w 1896, adiutant wielkiego księcia Sergieja Aleksandro
wicza [Romanowa] w 1899, generał major w 1903, dowódca pułku w 1910, członek 
świty w piechocie gwardii cara Mikołaja II w  1912, zdymisjonowany w 1917, pozo
stał w ZSRR po rewolucji październikowej, kilkakrotnie aresztowany, rozstrzelany przez 
władze radzieckie [Volkov].

7. Alojzy, porucznik ułanów gwardii Napoleona [służył w latach 1812—1814, poczy
nając od stanowiska kapitana żandarmerii litewskiej, służył w 3. i 1. pułku szwoleżerów 
gwardii], sędzia ziemski i graniczny, „po 1831 r. pozostawał 20 lat w  głębi Cesarstwa” 
[tj. był zesłany w głąb Rosji za udział w powstaniu listopadowym 1830—1831 r.]. Ożenił 
się dwukrotnie z: Wiktorią Frejendówną i AmeliąJankiewiczówną, z którymi miał cór
kę Józefę (VII), żonę Franciszka Bogatki, dorpatczyka i dwóch synów: Ottona (ur. 1815) 
z synem Lubomirem, proboszczem w diecezji wileńskiej i Lubomira (1831—1908), dor
patczyka, powstańca styczniowego 1863 r., emigranta politycznego we Francji, pisarza
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20 GAJEWSKI

historycznego, który resztę życia spędził w Krakowie, gdzie zmarł i został pochowany 
PSB]. Z kolei córki to: Honorata, żona Zenona Jaruda, asesora Departamentu [czego?] 
i Amelia, żona Piotra Dymszy, prezesa sądu granicznego powiatu telszewskiego.
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 285; Deputaci\ T. 2, s. 84; Elektorzy 1764 r.; LVIA, SA 14500 к  90-91v 
(dane A. Rachuby); MACB, F 9-1878, k. 19 (drzewo genealogiczne w opracowaniu M. Brensztejna, pomi
nąłem), F 20-5318 (drzewo genealogiczne z 1837 r.); Urzędnicy żmudzcy, nr 482, 788, 1197. L i t e r a t u 
r a :  T. Bairaśauskaite, Г 'ladimiras Gadonas (XIX а. Ipuses Żemaicią bajoro sodalkultfmnisportretas), „Lietuvos 
istońjos metraśtis 1997 m.”, Vilnius 1998, s. 119—143; Bielecki, Spiroleperonie, s. 371, nr 4705^4706; Boniec
ki, T. 5, s. 340—342 (genealogia); L. Gadon, Nieco o naspej rodsjtde (tablica genealogiczna do końca XIX w., 
podstawowe opracowanie), Kraków 1905; PSB, T. 7, s. 203—205: Gadon Lubomir, Michał i Włodzimierz; 
Śliwowska, Zesłańcy, s. 165 (Alojzy); Volkov, T. 1, s. 314.

GAGIELEWICZ ZOB. KUGIELEWICZ 

GAJEWSKI

T a r y f a  1667 ro k u

Gajewska Krpysptofowa Regina Hrehorówna pa ciapko i oblopnie chore\go\ małponka swego Krpysptofa Ga
jewskiego, postającego na miejscu Jerpego Mackiewicpa p mienia pastawnego p Gosptyn dym 1 splachecki wpow. 
kroskim

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ], Należy 
pamiętać o tym, że licznych Gajewskich notowano w polskich herbarzach. Pochodzili 
oni z Wielkopolski, ziemi łęczyckiej, Mazowsza (województwo płockie) i z Rusi [Uru- 
ski]. Pośrednio przemawia to za pochodzeniem polskim. Jednak, zdaniem Z. Zinke- 
viciusa, jest to nazwisko litewskie, utworzone od członu gai— Choć teoretycznie jest to 
możliwe, to jednak mało prawdopodobne.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. kroskim, 
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Gajewscy her
bu Sulima [informacja o herbie wątpliwa].
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 611: Gajauskas, Gajevskas; Uruski, T. 4, s. 76—79; Zinkevicius, s. 87: gai—, 
281: Gajas.

GAKIEWICZ ZOB. GUKIEWICZ 

GALINIEWSKI (GALINOWSKI)

T a r y f a  1667 ro k u

Galiniewska Maryna. Petrelewicpjerpy Piotrowicp na miejscu rodpica swego Piotra Petre lewicpa p Kukiów, tak- 
pe na miejscu Wojciecha Stanisławowicpa Kukiewicpa i pjtrpykupli od Maryny Galiniewskiej p okolicy Kukiów 
i Petrelów dym 1 splachecki w pow. telspewskim. Kukiewicp Salamon p imienia swego p Kukiów i pprpyk/pli 
od Maryny Galinowskiej na swoją paspnią prpylącpywspy dym 1 splachecki w pow. telspewskim
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GANKIS 21

Nazwisko rodziny jest pisane niekonsekwentnie: raz Galiniewski, raz Galinowski. Ro
dzina ta była notowana rzadko w polskich herbarzach i tylko na Litwie. Być może po
chodzi ona od litewskiego Galinis, czyli osoby mieszkającej na skraju, przy granicy 
[LPŻ]. Taką możliwość przyjął także Z. Zinkevicius, który jednocześnie łączył nazwi
sko Galinauskas z litewskim nazwiskiem dwuczłonowym Galminas. Należy dodać, że 
do litewskiej formy dodano polską, szlachecką końcówkę —ski.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r., i to w formie pośredniej: zaku
piono od nich pewne grunty w pow. telszewskim. Zatem była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.
L i t e r a t u r a :  Gajf s. 433; LPŻ, T. 1, s. 615: Galinauskas, Galinis;Zinkeyićius, s. 203: Galminas,497: Galas.

GALWICZ (GOLWICZ)

T a r y f a  1667 ro k u

Golnieу Uliasу na miejscu rodzica swego Danida Golnięta z Niewordsjan dym 1 szlachecki w pow. powon-
deńskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia niemieckiego (Gallwitz) [LPŻ]. Może jed
nak chodzi o nazwisko litewskie Galwit (lit. Galvytas)? Zdaniem Z. Zinkeviciusa, to for
ma pochodząca od litewskiego słowagalva, czyli „głowa”.

Zdaniem Uruskiego, była to rodzina śląska, której gałąź przeniosła się do Polski 
w XVII w. Z nich Krzysztof Franciszek, syn Jana Fryderyka, wylegitymował się ze szla
chectwa w późniejszej guberni kowieńskiej w 1832 r.

Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. powondeń- 
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 618: Gahdćius; UrusM, T. 4, s. 83; Zinkevicius, s. 569.

GAN ZOB. HAN

GANKIS

T a r y f a  1667 ro k u

[Gangis] Jan Augustynowicz Z Gonkojn w pow. wielońskim dym 1 szlachecki [F 1 K I-752: stąd przyję
to nazwisko]
Gankis Kapimierz z Jankielów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Gankis Mikołaj ̂  Gankiów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Gankis Stefan Mikołajewicz £ Gankiów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim

T a r y f a  1690 ro k u

Gankis Krzysztof z Gieniów w pow. nielońskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest skądinąd nieznane. Prawdopodobnie jest to nazwisko odmiej- 
scowe, od miejscowości Gankie, gdzie mieszkali w  1667 r. Miejscowość znana jest z akt
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22 GAWDESZ (GAUDESZ, GAWDZIESZ)

ziemskich żmudzkich XVI w., gdzie notowano: Gankojni jako sioło hospodarskie we 
włości wielońskiej; Gankajti — pole w tej włości i Gonkojni, majętność w tej włości 
w majątku Bejsagoła. Później była to okolica szlachecka Gankie, położona na północ 
od Bejsagoły przy dwóch innych okolicach (Poberże nad rzeką Berżąi Bande) i grani
cy upickiej (i województwa trockiego) [mapa Chrzanowskiego]. Dzisiaj to wieś Gankiai.

Rodzina jest nieznana w polskich herbarzach.
Spisano ich w obu taryfach XVII—wiecznych. W taryfie 1667 r. zanotowano 4 ro

dziny w pow. wielońskim, bez poddanych. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano tylko 
jedną rodzinę w tym powiecie, też bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieuty- 
tułowana.
Ź r ó d ł a :  Slovar, s. 66, 81.

GAUDESZ ZOB. GAWDESZ 

GAUDYK ZOB. GAWDYK 

GAURYLOWICZ ZOB. GAWRYŁOWICZ 

GAWCEWICZ ZOB. GOWCZ

GAWDESZ (GAUDESZ, GAWDZIESZ)

H. LUBICZ 

T a r y f a  1667 ro k u

Gawdpjesp Ktgysytoj' Piotrowicу na miejscu rodyica swego Piotra Gawdpjespa p Resykietan w pow. porań skim 
1 dym szlachecki

Obie formy nazwiska (Gaudesz i Gawdesz) są do przyjęcia, notowano je w polskich her
barzach. Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, najpewniej wiąże się z litew
skim gaitdesis, czyli „łapacz”, „chwytacz”, może „łowca” [LPZ]. Genetycznie łączy się 
z członem gaud— [Zinkevicius], o którym była mowa przy Dowgodach (zob.).

Na Żmudzi notowano ich nie tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. żorań- 
skim, bez poddanych. Kojałowicz wzmiankował bowiem o Wojciechu Gawdeszu za
pewne w 1621 r. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w Gawdeszowie herbu Lubicz mieszkali w pow szawelskim [Ciechanowicz]. 
W 1862 r. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem Lu

bicz. Według wywodu Gawdeszów herbu Lubicz z 1820 r. ich przodkiem był Piotr 
Stefanowicz Gawdysz (pokolenie I i II), właściciel Montrymiszek w pow. żorańskim 
w 1645 r. Z żony Katarzyną spłodził trzech synów (III): Joachima, Krzysztofa i Pawia. 
Pierwsi dwaj nabyli uroczysko Piwole od Okmińskiego. Można dodać, że wspomniany 
Krzysztof, syn Piotra, był notowany w taryfie 1667 r. jako właściciel Reszkietan w pow
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GAWDYK (AUDYK, GAUDYK) 23

żorańskim. Dalszą linię rodziny prowadził syn Joachima Dawid (IV), który przekazał 
swoje dobra Reszkietany dwóm synom (V): Kazimierzowi i Danielowi; miał jeszcze 
trzeciego syna Jerzego. Z nich Kazimierz, żyjący jeszcze w 1741 r., pozostawił dwóch 
synów (VI): Stanisława i Franciszka, a jego brat Daniel — pięciu synów w 1762 r.: Jerze
go, Mateusza, Dawida, Tomasza i Stanisława. Z kolei Jerzy (ur. 1716; V), ów trzeci syn 
Dawida, spłodził syna Mateusza (ur. 1738; VI), który z kolei miał pięciu synów (VII): Je
rzego (ur. 1773), Antoniego (ur. 1786), Dominika (ur. 1792), Ignacego (ur. 1793) i Józe
fa (1811). Z nich Ignacy pozostawił po sobie dwóch synów (VIII): Antoniego (ur. 1815) 
i Ignacego (ur. 1818) [Boniecki],
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 180. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 5, s. 387 (genealogia); Ciechano
wicz, Suplement, s. 128; LPŻ, T. 1, s. 632: Gaudeśius; Uruski, T. 4, s. 108—109; Zinkevicius, s. 89—90: gaud—, 
281: Gaudas.

GAWDYK (AUDYK, GAUDYK)

Taryfa 1667 roku

Gawdyk Andrzej, na którego miejscu postał spisany Kapimiei'pjuremcpjuspkiemcp % Gawdykówpoddański 
dym 1 wpow. telspewskim

Taryfa 1690 roku

Audyk Andrzej, na którego miejscu posta1 spisany Kapjmierpjurendcpjuspjdendcp p Gatdyków w pow. tel- 
spewskim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, według Z. Zinkeviciusa tego same
go co Gawdesz (zob.). Można je również łączyć z miejscowością Gałdyki (Gawdyki), 
późniejszą okolicą szlachecką Gawdykajcie: w gminie Gadonów, na północ od Telsz. 
W końcu XIX w. mieszkali tu: Gintyłłowie (202 dziesięciny ziemi), Krzyżewicze (171), 
Posmowscy (66) i Rubażewicze (236) [SG]. Obecnie to Gaudikaićiai na północ od Telsz, 
tuż przy tym mieście.

Rodzina jest nieznana polskim herbarzom. Może należy ją wiązać z Audyckimi, 
którzy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1811 r.?

W każdym razie na Żmudzi mają dawną genezę, możliwe, że nawet Witoldową. 
Chodzi o akt wpisany do ksiąg ziemskich żmudzkich w 1585 r. z inicjatywy Stanisława 
Walentynowicza Opulskiego, a dotyczący jego ojca Walentego Stanisławowicza [Gow- 
dikajtia]. Ten ostatni został zanotowany w kwicie pomiary włócznej włości gruściew- 
skiej z 1554 r., w którym powołał się na 3 dokumenty: dwa listy Jana Kieżgajłowicza, 
starosty żmudzkiego i potwierdzenie ich przez króla polskiego Zygmunta I. W świetle 
tych dokumentów Gowdikajtie posiadali ziemie we włości telszewskiej przynajmniej 
w czasach Jana Kieżgajłowicza, tj. w latach 1450-1486. Natomiast powoływanie się na 
przywilej z czasów Witolda jest dość mało prawdopodobny, nie ma konkretnych do
wodów w tej sprawie [KżWf&mz/Jablonskis, I jtauto rastaĄ. W świetle tego dokumentu 
rysują się 4 pokolenia tej rodziny: 1. Gawdikajt. 2. Stanislaw. 3. Walenty (1554). 4. Sta
nisław (1585 r.).
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24 GAWDYK (AUDYK, GAUDYK)

Notowano ich również w obu popisach wojskowych W Ks. Litewskiego w XVI w. 
W 1528 r. spisano Mostwiła Gowdikowicza i Abrama Gojdikowicza [sic], bojarów we 
włości telszewskiej, zaś w popisie 1567 r. dwóch bojarów w tej włości: Stefana i Matie- 
ja Gowdykojtisów.

W 1569 r. bojarzy telszewscy Gaudykajcie otrzymali odmianę gruntów za zabra
ne im ziemie, które zostały przyłączone do sioła hospodarskiego Kałniany koło Telsz. 
W zamian otrzymali odmianę w tym rejonie: graniczyli z Kałnianami, ziemiami bojarów 
Numgaydayciów i miejskimi Telsz [AWAK]. Wszystkie te nazwy znajdują się do dzisiaj 
na północ od Telsz i dochodzą do jeziora Tawsoła (las Gawdykajski).

Z kolei akty ziemskie żmudzkie XVI w. dostarczają następujących wiadomości. 
W 1588 r. Gabriał Stankowicz Gowdykowicz sprzedał służbę ludzi w majętności Gilwi- 
cze w Omoliach we włości berżańskiej. Tenże jako Gabryjał Stanisławowicz Gowdiko- 
wicz darował synowi Awgusztynowi i jego żonie Zofii Janownej Mojsiejewicz niwę Sta- 
roje Sieliszcze pod Lipoju w Gilwiczach i sianożęć Prudupis w tej włości. Zatem ta linia 
liczyła 4 pokolenia: 1. Gawdyk. 2. Stańko (Stanisław). 3. Gabriał. 4. Augustyn. O tym, że 
Gawdyk miał syna Stanisława zob. niżej. Linia ta zbiega się z wyżej wymienioną, z czego 
można wnosić, że w pokoleniu III Walenty i Gabriał byli braćmi.

W 1599 r. Martin Szczefanowicz Gawdykajtis zastawił grunty majętności Gawdy- 
kajtie we włości telszewskiej. Jest on zapewne synem Stefana [Szczekana] Gowdykojtisa 
z popisu z 1567 r.

W sumie informacje z akt ziemskich żmudzkich XVI w. są skromne i wzmiankują 
o dwóch rodzinach we włości telszewskiej i berżańskiej.

W obu taryfach z lat 1667 i 1690 spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, 
z jednym dymem poddańskim. Była to pewnie jedna i ta sama osoba. Zatem była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

Zachowała się genealogia Gawdyków oraz Dymowiczów i Pukińskich z akt ziem
skich żmudzkich [odpis K. Jablonskisa]. Przodkiem tych rodzin miał być niejaki „Kniaź” 
(pokolenie I), ojciec Gawdyka i Dyma (II). Pomijając tego drugiego w tym miejscu [zob.: 
Dymowicz], wspomniany Gawdyk miał trzech [czy czterech?] synów (III): Dargwiła, 
Dowgiała, Giedbuta i Stanisława. Z nich Dargwił miał dwóch synów: Jakuba i Mostwi
ła; Dowgiał miał Barciusa i Jana, a Giedbut — Narkę i Bałtromieja (IV), notowanego 
w latach 1564—1568. Był on ojcem Ławryna, wzmiankowanego w latach 1575—1585, 
ojca Jana i Michała. Zwraca uwagę, że dopiero w  pokoleniu IV pojawiły się pierwsze 
imiona chrześcijańskie, zresztą obok pogańskich, litewskich.

Komentując tę genealogię, można wyrazić wątpliwości co do rzekomego protopla
sty tego rodu, czyli „Kniazia”, co jest wyrazem ich aspiracji kniaziowskich. Natomiast 
związek pokrewieństwa Gawdyków i Dymowiczów jak najbardziej zasługuje na uwagę. 
Wskazuje na to również osadnictwo obu rodzin w rejonie Telsz.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 320—321; Jabionskis, Vytauto rastai, s. 395—396. LM, Viestjjti reikahi knyga /, 
s. 166; MACB, F 256—998, k. 6 [odpis К  Jablonskisa]; ODVCA, vyp. 1, s. 138—182; vyp. 2, s. 20—80; vyp. 3, 
s. 46—160; Popis 1567 r., kol. 1304; SG, T. 15, cz. 1, s. 489: Gawdykajcie; Vitoldiana, s. 138, nr 172; L i t e 
r a t u r a :  Uruski, T. 1, s. 51: Audycki; Zinkevicius, s. 281: Gaudas.
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GAWRYLOWICZ (GAURYŁOWICZ, HAWRYLOWICZ) 25

GAWDZIEWICZ ZOB. GOWDZIEWSKI

GAWRYLOWICZ (GAURYŁOWICZ, HAWRYLOWICZ)

H. BRONIĆ, ICOŚCIESZA 

P o pis  1621 roku

HawtyłomcpMikołaj ~//qw[tnikami] napod^tz&ka] koń 1 wpow. telspewskim

Taryfa 1667 ro k u

Gawńłowicp Stanisław, na którego miejscu postał spisany Jakub Towc p Pobolwian dym 1 szlachecki wpow. 
M. Dyrwian
Gawrylewicpjeipy na miejscu Jana Piotrowicza Kułspyka pMespkiów dym 1 szlachecki wpow. M. Dyrwian 
Gawry łowicpAmbropy na miejscu Józefa Strowpia z Dowborów dym 1 szlachecki wpow. telszęwskim 
Gaimy łowżcpAugustyn Janowicp na którego miejscu posta/ spisany Malcher Rymgay/o p Gawry łów. Ten ostat
ni był tep na miejscu Marcina Salamonowicpa Spymkiewicpa zastawnym prawem nabytejako p wiecpności, tak 
[z] pastany dym 1 poddański wpow. telszęwskim
Garnyłowżcp Dawid, na którego miejscu postał spisany Krpysptof Adamowicp Stronp p Bugieniówpoddański 
dym 1 wpow. telspewskim
Garny łowicpEliaspna miejscu Jerpe\gó\ Gawryłonicpa rodpicaswego pGirkontów dym 1 szlachecki w pow. 
telspewskim. Ukiyn Stefan Andrpejewicp p Witkajciów i pprpykuply dostały od Eliaspa Gawryłowicpa oko
lice Gawryle 2 poddańskie dymy w pow. telspewskim
Gawryłowicp Jan Eawrynonicp p prpykuplami od Augustyna Drąsutowicpa i od Jerpego Wacławouicpa 
Rjttkiewicpa i na miejscu do paspni swojej prpyłącponemi p Gawry łów dym 1 splachecki w pow. telspewskim 
Garny łowicpKapjmierpWalentynowicppBipduków poddański dym 1 wpow. telspewskim 
Gawryłowicp Michał Jópefowicp na miejscu którego postał spisany Eawryn Krpypewicp p Syrajciów dym 1 
splachecki w pow. telspewskim
Gawryłowicp Zygmont na miejscu Jerpego Gawryłowicpa rodpica swego p Bukontyspęk 5 [dymów] i młyn, 
ogółem 6 poddańskich [dymów] w pow. gondyńskim
GawryłowicpTaucewicp Krpysptof na miejscu Magdaleny Janowej Gawryłowicpowej matki p Gawry łów dym 
1 splachecki w pow. telspewskim
GannyłowicpEawcewicpJópef na miejscu Zupanny Eawcewicpowej p Gawry łów poddański dym 1 w pow. 
telspewskim

Taryfa 1690 roku

Gaury/owżcp Eliasp na miejscu Jerpego [Gauryłowicza z Kukiów w pow. telszęwskim?] [dym]
splachecki 1
Gaury/owicpjópef p Kontrymów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Gaury/owicp Michał na miejscu Krpysptofa [Gauryłowicza?] p Gaurylów w pow. telspewskim [dym] 
splachecki 1
GauryłomcpMichał na miejscu ojca pnabycia\z Sudymtów w pow. telszęwskim?] [dym] splachecki 1 
Gauryłonicp Zygmąt pMontwidyspek w pow. telspewskim dym poddański 1
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26 GAWRYŁOWICZ (GAURYŁOWICZ, EAWRYŁOWICZ)

Gawrytowicy Zygmont у  dóbr Giegrany mywanych w pow. wiesywiańskim dymów poddańskich 13
Gawry lonicyjeryy na miejscu Michała [Gawryłowicza?] ySyrajaów wpow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Gawrylowicyjeryy yMesykiów w pow. M. Dyrwian dym sylachecki 1
Gawry lonicyZygmontyBukontysyek wpow. gondyńskim [dym]poddański 1
Gawry lonicyZygmont у  dóbr JKMd Jodajń w pow. retowskim [dymów\ poddańskich 12
Gawry/owicyowa Justina у  Bukontysyek w pow. gondyńskim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Gabriel, w  języku cerkiewnym Gawriił. 
Mają podobną genezę do Gabryałowiczów (zob.).

Na Żmudzi notowano ich zapewne w XVI w. Bliżej pisano o nich pod Gabryałowi- 
czami (zob.). Być może przodkiem Gawryłowiczów jest Jakszt Gawriłowicz, zanotowa
ny w 1528 r. we włości telszewskiej. W każdym razie był to jedyny bojar o takim imieniu 
i patronimiku w tej włości, która jest gniazdem tego rodu.

Bliżej dowiadujemy się o tej rodzinie w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spi
sano Mikołaja Hawryłowicza, który wystawił jednego konia z „uczestnikami” w pow. 
telszewskim. Nie był więc zamożny. Z kolei w czasie Potopu 1655 r. zanotowano dwóch 
lub trzech Gawryłowiczów, a ściślej Szymkiewiczów Gawryłowiczów (zob.): Walentego 
i jego syna Jarosza Walentynowicza oraz Jana Rymkiewicza [czy nie Szymkiewicza?] Ga
wryłowicza. Kilka lat później, w  1661 r. został spisany Kazimierz Gawryłowicz w okoli
cy Bizduki, który poniósł straty wojenne w czasie Potopu [Obdukcja generalska 1661 r.].

W świetle taryfy 1667 r. zanotowano 12 rodzin, mieszkających głównie w pow. tel
szewskim (9) oraz Małych Dyrwian (2) i gondyńskim (1). Była to szlachta drobna, sko
ro dwie trzecie nie posiadało poddanych (8), a pozostali mieli tylko jednego poddanego 
z jednym wyjątkiem (6 poddanych). Należy dodać, że dwaj Gawry!owicze używali po
dwójnego nazwiska Gawryłowicz Ławcewicz.

Jest trudno ustalić ściśłąliczbę rodzin w taryfie 1690 r., ponieważ aż czterech z nich 
miało na imię Zygmunt, wśród których dwaj mieli królewszczyzny. Prawdopodobnie 
ci dwaj ostatni powtarzali się. Zatem rodzin tych byłoby 9 (a nie 11). Większość z nich 
mieszkała w pow telszewskim (6), a pozostali byli w  sąsiednich powiatach: gondyń
skim (2) i Małych Dyrwian.

Gniazdem rodu były Gauryle w  pow. telszewskim (tak spisano w 1690 r.), miejsco
wość różnie zapisywana. Chodzi o późniejszą wieś i okolicę szlachecką Gawryły w pow. 
telszewskim w gminie Tyrkszle, leżącą na południe od tego miasteczka, koło Piewian. 
W końcu XIX w. mieszkali to: Bereśniewiczowie (55 dziesięcin ziemi), Janowscy (55), 
Pietrulewiczowie (34) i Szymkiewiczowie (184) [SG]. Obecnie to kilka pojedynczych 
osad o nazwie Gauryliai.

W 1690 r. większość Gawryłowiczów nie miała poddanych (6). Pozostali mieli na 
ogół po jednym dymie poddańskim, z wyjątkiem dwóch Zygmuntów: jeden miał 12 dy
mów królewskich, a drugi (może ten sam?) miał 13 dymów z dóbr lennych Giegrany 
Było to stosunkowo dużo jak na Żmudź.

W konfederacji 1704 r. notowano Józefa Gauryłowicza, skarbnikowicza kowieńskie
go, a więc syna Zygmunta Gawryłowicza, piastującego ten urząd w latach 1677—1706,
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GAYDANOWSKI 27

kiedy zmarł. Wspomniany Józef Gauryłowicz był konsyliarzem z pow. wieszwiańskie- 
go, gdzie musiał mieć osiadłość.

Można trochę powiedzieć o tej rodzinie herbu Bronie. W 1732 r. Józef (pokole
nie III), syn Jana (II) i wnuk Kazimierza (I), dziedzica Lełajć [Boniecki: Letajć] w  pow. 
telszewskim, ożenił się z Konstancją Chodkiewiczówną. Prawdopodobnie wspomniany 
protoplasta, czyli Kazimierz Gawryłowicz, jest tożsamy z osobą o tym imieniu i nazwi
sku, mieszkającą w Bizdukach w pow. telszewskim w 1667 r.

W testamencie z 1758 r. Józef Gawryłowicz (III) przekazał dobra swoim sy
nom (TY): Jerzemu i Michałowi. Synowie Jerzego (V): Tomasz (ur. 1762) i Marcin 
(ur. 1765) zmarli bezpotomnie. Ich majątek Gawdykajcie przejął więc syn Michała — 
Józef Franciszek (ur. 1762; V) wraz z dobrami ojca (Lełajcie). Został on krajczym tel
szewskim w 1794 r., miał dwóch synów (VI): Seweryna Waleriana (ur. 1811), dziedzi
ca Lełajć i Marcina Zenona (ur. 1816), dziedzica Gawdykajć [Boniecki; toż w MACB, 
F 20-5192: wywód Gawryłłowiczów z 1799 r., uzupełniony w 1832]. Wspomniane tu 
dobra to: Lełajcie, okolica szlachecka i dobra w pow. telszewskim w gminie Tyrkszle, le
żące na wschód od miasteczka Żemelany, w tej parafii oraz Gawdykajcie, okolica szla
checka w pow. telszewskim w gminie Gadonów, położona na północ od Telsz, koło je
ziora Tawsoła.

Z kolei rodosłownajajana Gawryłowicza herbu Kościesza z 1819 r. Przodkiem ro
dziny był Wawrzyniec, czyli Ławryn (pokolenie I), który miał syna Jana (II), posiadacza 
dóbr Dowbory, Krzyżajcie i Weszetany w pow telszewskim (1673). Ten z kolei ojcował 
Józefowi (III) (testament Jana Ławrynowicza z 1750 r.). Tegoż syn Jakub (ur. 1778; IV) 
miał syna Jana (39 lat w 1819 [niemożliwe], raczej w  1832 r.) [MACB, F 20—4847]. We
dług innej wersji tej rodosłownej wspomniany Jakub (IV) miał dwóch synów (V): Jana 
i Ludwika Szymona (ur. 1814).
Ź r ó d ł a :  Akta . y /А.. T. 2, s. 310, 337; Konfederacja 1704 r., s. 688; MACB, F 20^+847 (rodosłowna- 
ja chyba z 1832 r\), F 20—5192 (wywód 2 1799 t ,  uzupełniony w 1832); Obdukcja generalska 1661 t ;  SG, 
T. 15, cz. 1 s. 490: Gawryły; Urzędnicy: woj. trockie, s. 423,nr 3064. L i t e r a t u r a :  Boniecki,T. 5, s. 395— 
396 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 40; Uruski, T. 4, s. 116.

GAYDANOWSKI

Taryfa 1690 roku

Gaydanomki KapimieiypAlolowian w pow. spawelskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego, od Hejdan, Hejdanow [LPŻ]. Chyba 
nie jest to wcale tak pewne, skoro nazwisko Gaida może być nie tylko pochodzenia 
polskiego czy ruskiego, ale i litewskiego, od gaidys, czyli „kogut”. Podobne nazwiska, 
nawiązujące do formy gaidas, notował Z. Zinkevicius. Z kolei polscy językoznawcy łą
czyli Gajdanowskiego z miejscowościami typu Gajdany i Gajduny [Abramowicz, Cit- 
ko, Dacewicz]. Miejscowości te były notowane w końcu XIX w. [SG], choć udało się 
znaleźć tylko Gajduny w pow. wileńskim. Jednak na Żmudzi są Gajdany (lit. Gaidenai) 
na wschód od Szyłeli, kolo wsi Warsiady. Jest to obszar dawnego pow. korszewskiego
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28 GAYLEWO (GOLEYWO, GOUEWO, GOYLEYWO)

[sprzed 1795 r.]. Właśnie w tym powiecie, ściślej — we włości, w XVI w. notowano 
nazwę Gajdapili, niwę nad rzeką Rozdem [Slovar]. Może to dzisiejsza góra ofiarna 
Gaidemą alkakalnis?

Rodzina jest nieznana w polskich herbarzach. Chyba nie można ich łączyć z Gay- 
damowiczami, notowanymi na Żmudzi?

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. szawelskim, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  Slovar, s. 65: Gajdapili. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 92: Gajdanow- 
ski; LPŻ, T. 1, s. Gaidanayićius, Gaidys. Uruski, T. 4, s. 75: Gajdamowicz; Zinkevicius, s. 281: Gaidas.

GÄYDOWSKI ZOB. GOYDOWSKI

GAYLEWO (GOLEYWO, GOYLEWO, GOYLEYWO)

H. WŁASNEGO 

T a r y f a  1667 ro k u

Gaylem [F 11—1—752: Goylewo] Piotr JanowicyzJanowdowa dym 1 szlachecki w pow. korsyewskim 
Goyleyivo Micha/ Kazimierzowiez na którego miejscu i na miejscu Joachima Kosytownia yostał spisany Jeny 
Stanisławowicyjuchniewicy Z Kutajn kupnym prawem nabytego dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim

T a r y f a  1690 roku

Gaylewo Piotr у ]сто wdowa w pow. korsyewskim dym szlachecki 1
Goleywo [W Kop. 1 błędnie: Goylewo] Jan na miejscu Jachimowicya [z Kajtun w pow. medyngiań-
skim?] [dym] szlachecki 1

Najpierw trzeba się poprawić. Podana w Taryfie Żmudzi 1690 r. (s. 82) forma nazwiska 
Gaylewg jest błędna i powinna brzmieć Gaylewo. Błąd wynikł z tego, że litera „J” [z na
zwiska Jagowd] z następnego wiersza tak połączyła się z literą „o” (z nazwiska Gayle- 
wo), że można było odczytać to nazwisko jako „Gaylewg”.

Łącznie spisano Galeywów i Goleywów, nazwiska te pisano na różne sposoby. Obu 
nie notowano w polskich herbarzach. Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, 
gdzie brzmiało jako Galeiva, Galeivis. Pochodzi od galeti lub galas, czyli „móc”, „ko
niec”, „zakończenie” itp. [LPŻ].

Na Żmudzi spisano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. były to 2 rodziny 
w pow. korszewskim i medyngiańskim, bez poddanych. W taryfie z 1690 r. spisano tyl
ko jedną rodzinę w pow. korszewskim, także bez poddanych. Była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

W XIX w. Gojlew [czyli Goylewo] herbu własnego mieszkali w pow. telszewskim 
[Ciechanowicz].

L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 142; LPŻ, T. 1, s. 613: Galeiva, Galeivis.
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GĄSIOROWSKI 29

GĄBREWICZ ZOB. GOMBROWICZ 

GĄSIEWSKI ZOB. GOSIEWSKI

GĄSIOROWSKI

T a r y f a  1667 ro k u

Gąsiorom ki Jan, na którego miejscu postał spisany Jan Sugowdp у  Wiessywian у  ojczystych dóbr i y p n y  kupli 
od Wacława Pokrpywt/ickiego Węckiszęk w tejje okolicy 1 poddański dym wpow. mesywiańskim 
Gąsiorowski Wojciech, na którego miejscu został spisany Jan Sosnowski £ Wiesywian dym 1 szlachecki w pow.

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. W herbarzach brak wiadomości 
o ich pobycie na Litwie. Byli jednak bardzo rozrodzeni na Mazowszu, skąd przenieśli się 
„w różne strony kraju”, tj. pewnie także na Litwę.

Na Żmudzi notowano Gąsiorowskich, różnie tu zwanych, od 1589 r. Wtedy Bar
tosz Wojciechowicz Gosierowski kupił majętność Wieszwiany we włości kroskiej [czy 
to nie pomyłka?, raczej chodzi o włość wieszwiańską]. W 1590 r. tenże jako Bałtro- 
miej Gosierowski sprzedał ziemię Purpiszki w Berkienianach po obu stronach rzeki 
Berkieni we włości wieszwiańskiej. Tenże, jako Guszerowski, w 1599 r. z żoną Jadwi
gą Aleksiejewną Stanczykowicz sprzedał majętność Kowkle we włości powondeńskiej. 
Zatem akta ziemskie żmudzkie XVI w. notowały jednego Gąsiorowskiego we włości 
wieszwiańskiej i pobliskiej powondeńskiej.

W XVII w. notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w Wieszwianach w pow. 
wieszwiańskim, gdzie byli od końca XVI w. Jedna rodzina miała jednego, druga nie mia
ła poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 130-39 (brak w indeksie), 135—130; vyp. 2, s. 133-475. L i t e r a t u r a :  
LPŻ, T. 1, s. 621: Gansiorovskis; Uruski, T. 4, s. 119.

GEDMIN ZOB. GIEDMIN 

GELMANOWSKI ZOB. GIELMANOWSKI 

GERZOD ZOB. GIERŻOD 

GESMINOWICZ ZOB. KĘSMINOWICZ 

GESTARD ZOB. GOTARD

GETMINT ZOB. GIEDMINT
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30 GĘBICKI (GEMBICKI)

GĘBICKI (GEMBICKI)

Popis 1621 roku

Gembicłd Hrehory sam pa się na /^jezdku] koń 1 wpow. kros kim
Gębicki. Grupewski Stanisław p Gębickim po husarsku, na /«yyjtników] protestował koń 1 w pow. dy- 
padańskim

Taryfa 1667 roku

Gębicki Adam Janowicp na miejscu rodpica swe[go] Jana Gębickie\go\ p Prpypar dym 1 szlachecki w pow. 
M. Dyrwian.
Gębicki]ап Janowicp p  Prpypar dym 1 szlachecki w pow. M. Dy n i  an

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. Była znana rodzina Gembickich 
z Gembic (Gębie) pod Czarnkowem w województwie poznańskim, ale brak jest dowo
dów dla połączenia tej rodziny ze żmudzkimi Gębickimi.

Na Żmudzi notowano ich zarówno w popisie wojskowym 1621 r., jak i taryfie 
1667 r. W tym pierwszym były to 2 osoby w  pow. dyrwiańskim (z „uczestnikami’5) i kro- 
skim. Zaś w 1667 r. były to 2 rodziny, ściślej — bracia i synowie Jana Gębickiego, którzy 
mieszkali w Przyparach w pow. Małych Dyrwian. Nie mieli poddanych. W sumie była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1849 r. Gembiccy herbu Nałęcz [informacja o herbie wątpliwa] wylegitymowali 
się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 650: Gembickas; Uruski, T. 4, s. 134.

GĘDZIEŁOWICZ

T a r y f a  1667 ro k u

GędpiełowicpMarcin, na którego miejscu i Krzysztofa Witkiewicza postał spisany Jerpy Witkiewicz Z Berki- 
nian dym 1 szlachecki w pow. tebpewskim

Nazwisko rodziny zapewne pochodzi od nazwiska Gendzelis, które z kolei pochodzi od 
Endzelisa. Prawdopodobnie ma ono genezę niemiecką od zdrobnienia imienia Johan
nes, czyli Hansel [LPŻ]. Nazwisko jest nieznane w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszew- 
skim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 652: Gendzelis, 577: Endzelis.

GIEC (KIEC, GÜTTSCHE) 

H. GIERAŁT

Taryfa 1690 roku

Giec Jan podstoli rpecpycki p U pup i dóbrJKMci Towsolany Micajcie wpow. tebpewskim [dymów] poddańskich 2
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GIEC (fCIEC, GÜTTSCHE) 31

Nazwisko rodziny może być różnego pochodzenia: polskiego (Gec, Giec), niemiec
kiego (Hetz, Getz), ruskiego (Gec, Gecik) lub litewskiego (Gećas) [LPŻ]. Skądinąd 
wiadomo, że jest to nazwisko niemieckie (Güttsche). W formie Giec (lub Kiec) noto
wano ich w  pow. wiłkomierskm i upickim od 1 pol. XVII w. Pochodzili z Prus. Zda
niem Z. Zinkeviciusa to nazwisko pochodzenia litewskiego, utworzone albo od na
zwiska dwuczłonowego: ged— i sas (stąd: Gećas), albo od czasownikaged—eti, czyli „być 
w żałobie”.

Teoretycznie najdawniejsza wzmianka o Giecu na Żmudzi odnosi się do układu 
krzyżacko—żmudzkiego z 1390 r., kiedy wymieniono bojara Gieca (Getez, lit. Getas) we 
włości kroskiej [Petrauskas]. Oczywiście, związek z XVI—wiecznymi Giecami jest mało 
prawdopodobny.

Zaskakuje brak danych o tym rodzie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W koń
cu Giecewiczowie (zob. niżej) to był duży ród. Jedyny i dość niepewny ślad to wzmianka
0 Szczefanie Gicowiczu, bojarze włości korszewskiej w  1528 r. Może jest to ród pocho
dzący z pow. kowieńskiego, gdzie jeszcze w taryfie 1690 r. notowano „Ród Giecowdów
1 Niewiarów”?

Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w  pow. telszew- 
skim, z dwoma dymami poddańskimi. Była to zatem szlachta drobna, choć nie najbied
niejsza, i nieutytułowana.

W wywodzie z 1832 r. za protoplastę tej rodziny został uznany Jan Giec herbu Gie- 
rałt (pokolenie I), notowany w 1673 r. Jest on zapewne tożsamy z Janem Giecem z tary
fy 1690 r. Jego syn Władysław (II) zapisał żonie dobra Użupie Stulpiniszki w 1700 r. Sy
nem wyżej wymienionego był Łukasz (III), który w 1720 r. sprzedał je Gutkowskiemu. 
Miał on syna Stanisława (IV) z pięcioma synami (V): Stanisławem (ur. 1771), Kazimie
rzem (ur. 1775), Franciszkiem (ur. 1781), Tadeuszem (ur. 1784) i Maciejem (ur. 1787). 
Następne, VI pokolenie tworzyli: trzej synowie Stanisława: Marcin, Jan i Mikołaj; dwaj 
synowie Kazimierza: Jan Kazimierz (ur. 1817) i Antoni (ur. 1824) oraz dwaj synowie 
Tadeusza: Leon (ur. 1816) i Tadeusz Józef (ur. 1821). Wywiedli oni swoje szlachectwo 
w 1819 r., z wyjątkiem urodzonych później [Boniecki].

Wspomniane wyżej dobra Użupie Stulpiniszki to Użupie, okolica szlachecka w pow. 
telszewskim w gminie Gadonów, najpewniej położona na północny wschód od jeziora 
Tawsola [Trzywiorstówka], za czym przemawiają następujące argumenty. Po pierwsze, 
w taryfie z 1690 r. spisano Użupie alias Poszwajgie; ta druga nazwa (w XIX w.: Poswoj- 
gie) odnosi się do miejscowości przy wspomnianym jeziorze Tawsola, od strony połu
dniowo-wschodniej, na południe od Użupia. Po drugie, wymienione w 1700 r. Stulpi
niszki nawiązują najpewniej do Stulpinów, które leżały na południe od wymienionych 
Poswojgiów, blisko Telsz.

Inaczej jest we wspomnianym wywodzie z 1832 r., poczynając od V pokolenia. 
Stanislaw, syn Łukasza, miał bowiem pięciu synów (VI): Stanisława, Kazimierza, Fran
ciszka, Tadeusza i Marcina. Byli to bracia, a nie synowie Stanisława Stanislawowicza, 
jak napisał Boniecki. Następne pokolenie reprezentowali: trzej synowie Stanisława
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32 GIECEWICZ (GIECZEWICZ)

Stanisławowicza: Marcin, Jan i Mikołaj; dwaj synowie Kazimierza: Jan Kazimierz i An
toni oraz dwaj synowie Tadeusza: Leon i Tadeusz Józef [МАСВ].
Ź r ó d ł a :  MACB, F 20—5192 (wywód z 1832 r.); Perapis 1528 r., s. 224; Taryfa woj. trockiego, s. 146. L i 
t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, s. 35 (genealogia); LPZ, T. 1, s. 637: Gecas, Gećas; Petrauskas, iemaitijos bajorai\ 
Zinkevicius, s. 282: Gedas, 595: Gecas.

GIECEWICZ (GIECZEWICZ)

H. KOŚCIESZA 

Popis 1621 roku

Giecemc^Matiasz Dowgird Jan komornikprzę\Ą starość lat stawił Mariaszy Grecewiczą [raczej Giecewi- 
cza?] gięcia po kozacku koń 1 w pow. powondeńskim

Taryfa 1667 roku

GiecenńcpAdam z Wankiów dym 1 poddański w pow. powondeńskim 
Giecewicz Dawid z Wonkiów dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim
Giecewicz Mariasz na miejscu Stanisława Giecewicya rodzica z Wonkiów dym 1 szlachecki w pow. powon
deńskim
GiecowiczJerzy na miejscu Jerzego Wizjom zKweść dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
GieczęwiczJan z folwarku Zostawnicz [na marginesie: z Gerzdelów] od Kapała ]amonta yPoryngowia 
2 pod[ d] anskie [dymy] w pow. berpańskim

Taryfra 1690 roku

Giecewicz Adam, na miejscu którego został spisany Ławryn Szymkiewicz [W Kop. 4: Wawrzyniec] £ Woj- 
kiów wpow. powondeńskim [dym] szlachecki 1
GiecewiczJerzy z Kweściów Bohdanów w pow. korszęwskim dym poddański 1
Giecewicz Kazimierz Z Wankiów w pow. powondeńskim na miejscu Dawida [Giece wieża?] [dym] szlachecki 1 
Giecewicz Mathias, na którego miejscu zpstał spisany Jan łapski z Wojkiów w pow. powondeńskim [dym] 
szlachecki 1

Rodzina jest podobnego pochodzenia co poprzedni, choć w tym przypadku chodzi 
o syna Gieca.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Giecowiczów i Giece- 
wiczów poza Żmudzią: w pow. lejpuńskim i wiłkomierskim oraz Szczepana Gicowicza 
we włości korszewskiej na Żmudzi (zob.: Giec).

Giecewicze (Gieczewicze) herbu Leliwa pochodzili z pow. wiłkomierskiego 
w województwie wileńskim, pisali się z Gieczan, od których najpewniej przyjęli na
zwisko. Wiadomo jeszcze o Mariaszu, dziedzicu Berż i „Pogii” [pewnie chodzi o Po- 
gie w pow. korklańskim, później w gminie Łukniki], który kupił te dobra w 1604 r. 
Miał on dwóch synów, z których Wincenty wziął Berże, a Jan — Pogie. Ten pierwszy 
wykupił w 1634 r. dobra Szczytny i Iskarble [Boniecki], Pominięto dalsze dzieje tej 
rodziny, bo nie dotyczyły one Żmudzi. Można dodać, że wspomniany Jan Matiaszo-
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GIEDBUN ? 33

wicz Gieczewicz z żoną. KatarzynąJózefównąJamontowną sprzedał dobra Pogi But- 
manom w 1654 r. [LVIA].

Na Żmudzi byli notowani prawdopodobnie od 1. połowy XVI w. Zdaniem 
Lubawskiego w 1543 r. spisano Juchnę Gieczajtisa wśród bojarów powondeńskich, 
walczących o prawa szlacheckie. Jednak w innym odpisie tego dokumentu podano 
inną formę nazwiska — Giegajtis. Chyba jednak rację miał Lubawski, bo później, 
w XVII w., właśnie we włości (pow.) powondeńskiej notowano Giecewiców [Liubav- 
skij; ODVCA].

W popisie wojskowym 1621 r. spisano Matiasza (?) Giecewicza w pow. powondeń- 
skim. Zdaniem Kojałowicza spisano wówczas Macieja i Jana Gieczewiczów.

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. powondeń- 
skim (3) oraz w berżańskim i korszewskim (po 1). Większość nie miała poddanych, 
tylko jedna rodzina miała dwóch poddanych. Podobnie było w taryfie 1690 r., gdzie 
spisano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. powondeńskim (3) oraz korszewskim. 
Z nich tylko jedna miała jednego poddanego. Zwraca uwagę, że wszyscy mieszkający 
w pow. powondeńskim pochodzili z Wankiów i Wojków. Pierwsza miejscowość to oko
lica szlachecka na wschód od miasteczka Ławkowa (w tej parafii), a drugiej nie udało się 
zlokalizować na mapie. Niemniej jednak Wojki są najpewniej tożsame z późniejszymi 
Wajkuławkami (lit. Vaikią Laukas), okolicą w pow. rosieńskim w gminie Labardzie, na 
południowy zachód od Ławkowa [Trzywiorstówkaj.

W 1673 r. Jerzy Ławrynowicz Trynkiewicz Giecewicz w „liście dobrowolnym” 
oświadczył, co następuje. Miał „imienicze ojczyste” Wanki w pow. powondeńskim, któ
re sprzedał Janowi Lipskiemu. Z kolei po zmarłym w 1672 r. bracie Adamie miał drugą 
część tego „imienicza”, którą również sprzedał Lawrynowi Wojciechowiczowi z Płacza 
Szymkiewiczowi. Wzmiankowano jeszcze o jego bratanku Matiaszu Giecewiczu [VUB]. 
Zatem ten fragment genealogii byłby następujący: 1. Ławryn (Wawrzyniec). 2. Jerzy 
i Adam. 3. Matiasz, może syn Adama?

W XIX w  Giecewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami: Doliwa, 
Kościesza, Lubicz i Sas w guberni kowieńskiej. Notowano wówczas Giecewiczów 
w pow. telszewskim z herbami Lubicz i Sas oraz Gieczewiczów w rosieńskim z her
bem Doliwa.
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 181; LVIA, SA 14680 k. 232-235v (dane A. Rachuby); ODVCA, 
vyp. 3, s. 63—154; Perapis 1528, s. 223—224; Suskirstymo żinynas, s. 331; VUB, F 7—ŻP 25, к  208—209. L i 
t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, s. 35—36; Ciechanowicz, Suplementy s. 137; Liubavskij, s. 440; LPŻ, T. 1, s. 637: 
Gecevicius, 638: Gecevicius; Uruski, T. 4, s. 142—143.

GIEDBUN ?

T a r y f a  1690 roku

GiedbuH [W Taryfie Żmudzi 1690 r. błędnie: Gudbun] Kjpysptof p bratem na miejscu ojca p ów w pow. 
korspewskim dym szlachecki 1

Prawdopodobnie to pomyłka, w  rzeczywistości chodziło o Giedbuta, zob. niżej. Po 
pierwsze, brak jest nazwisk litewskich z członem bun— [jest jednak bunt-]. Po drugie,
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34 GIEDBUT (GEDBUT, GETBUT)

wymieniony Giedbun mieszkał w Kilpinach, gdzie notowano także Giedbutów w obu 
taryfach XVII w. Zatem „Giedbun” zostanie włączony do obliczeń przy „Giedbutach”.
Ź r ó d ł a :  Taryfa Żmudzi 1690 r\, s. 84.

GIEDBUT (GEDBUT, GETBUT)

H. DOLIWA 

Popis 1621 roku

Giedbuth [Ślady poprawiania w środkowej części nazwiska] Balcer po koyacku koń 1 wpow. widuklew- 
skim, na ucyestniki protestował

Taryfa 1667 roku

Giedbut Adam Urbanowieу  у  Kilpin dym 1 szlachecki wpow. korsyewskim
Giedbut Dawid na miejscu rodzica swego Jóyefa Giedbuta yKweśdów dym 1 szlachecki wpow. korsyewskim 
Giedbut Jan z Kweść dym 1 poddański w pow. korsyewskim
Giedbut Krzysztof dym by wszy Wojciecha Stanisławowicya Giedniła z Bery na paszką swoją obródł, teraz 
pusty szlachecki w pow. powondeńskim
Giedbut Krzysztof z Berż dym 1 szlachecki wpow. powondeńskim 
Giedbut Marcin na miejscu Jakuba Kuneyki z Sołpian dym 1 szlachecki w pow. pojurskim 
Giedbut Mikołaj na miejscu Krzysztofa Giedwiła yBrusytun dym 1 poddański w pow. syawdowskim 
Giedbut Stanisław na miejscu Bałtromieja Putwińskiego z Putw dym 1 poddański w pow. korszewskim 
Giedbut Walenty z Bery dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim
Giedbut Stanisław Urbanowicz na tniejscu Hrehorego Wcrydechowicya z Kilpin dym 1 szlachecki w pow. 
korszewskim

Taryfa 1690 roku

Giedbut Dawid zKweściów w pow. korszewskim z Male berem Jagmine m dym szlachecki 1
Giedbut Jan na miejscu Malchera Putwińskiego [z Ligieniszek w pow. korszewskim?] dym poddański 1
Giedbut Jan z Bery w pow. powondeńskim [dym] poddański 1
Giedbut Jan у  Piotrem Misiewiczem yKweściów wpow. korsyewskim dym szlachecki 1
Giedbut Piotr у  Tomasyewicyów i у  Sudmont ów wpow. korsyewskim dym poddański 1
Giedbut [w Kop. 2: Gimbut] Andryej у  Pogieryduda w pow. korklańskim dym sylachec/d 1
Giedbut [brak imienia] yjanem Giedbutem у  Giedbut wpow. korsyewskim dym sylachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ged— i but— [LPŻ]. 
O pierwszym członie będzie mowa niżej przy Godowskim (zob.), zaś o drugim zob. 
Butman.

Rodzina jest mało znana. Niemniej jednak doń odnosi się wzmianka z popisu woj
skowego W Ks. Litewskiego z 1528 r. o Gricu Kiedbutowiczu, bojarze włości korszew- 
skiej. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zachowała się tylko pojedyncza wzmianka
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GIEDGOWD (GEDGOWD, GIEDGOD, GIEDGOWT,GIEDGOWDŹ, GIEDGOWDŹ)

0 Ławrynie Bałtromiejewiczu Giedbutojtisie, który sprzedał połowę majętności Opu
le i Milejkiszki we włości telszewskiej. Z 1611 r. pochodzi wzmianka o bojarze retow- 
skim Mikołaju Giedbucie, który wraz z innymi bojarami otrzymał potwierdzenie króla 
polskiego Zygmunta III odmiany gruntów z czasów Stefana Batorego [AWAK]. Zatem 
w XVI w. notowano ich w trzech włościach: korszewskiej, telszewskiej i retowskiej.

W taryfie 1667 r. spisano 10 rodzin, mieszkających głównie w pow. korszewskim (5)
1 powondeńskim (3) oraz pojedynczo w pojurskim i szawdowskim. Większość z nich nie 
miała poddanych (7 na 10), a pozostali mieli tylko po jednym. Do tego zestawienia na
leży chyba dodać „Giedbuna”: 1 dym szlachecki w pow. korszewskim.

W taryfie z 1690 r. spisano 7 rodzin, z których aż 4 mieszkały w pow. korszewskim. 
Tutaj mieściło się gniazdo rodu, czyli osada Giedbuty. Znana jest ona z akt ziemskich 
żmudzkich z XVI w. jako niwa i grunt Giedbutyszki w majętności Janowdowo, koło rze
ki Oszwei [Slovar]. Wspomniana miejscowość to późniejszy Janowdów, dwór w parafii 
Kołtyniany, na północ od tego miasteczka. Właśnie w tym rejonie płynęła rzeczka, ra
czej strumień Oszwis (lit. Asvija), płynący przez Janowdów, dopływ Okmiany. Giedbuty 
były notowane jeszcze w taryfie z 1690 r. jako Giedbuty Janowdowo, później zniknęło 
ze źródeł. Należy dodać, że spośród siedmiu rodzin większość (4) nie miała poddanych, 
a pozostałe dysponowały tylko po jednym poddanym. W sumie była to szlachta drob
na i nieutytułowana.

Rodzina herbu Doliwa została wylegitymowana ze szlachectwa w późniejszej gu
berni kowieńskiej wiatach 1799 i 1845. W XIX w. Gedbutowie i Getbutowie herbu Do
liwa mieszkali we wszystkich trzech powiatach żmudzkich: rosieńskim, szawelskim i tel- 
szewskim [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 469; ODVCA, vyp. 5, к  258-219; Perapis 1528 r., s. 249; Slovar; s. 67: Gedbu- 
tiśki. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 133: Gedbut, 137: Getbut; LPŻ, T. 1, s. 638: Gedbutas; 
Uruski, T. 4, s. 144.

GIEDGOWD (GEDGOWD, GIEDGOD, GIEDGOWT, 
GIEDGOWDŹ, GIEDGOWDŹ)

H. HIPOCENTAURUS, ŁABĘDŹ

Popis 1621 roku

Giedgowd Prokop na podjepdku koń 1, a na ucpestniki się /»[oskarży]/, pe mu pomóc nie chcieli w pow. ejra- 
golskim
Giedgowd Sebestyjan pucpesĄnikami] //tf/w4[jezdku] koń 1 w pow. pojurskim 
Giedgowicpjerpy pa ojca swego p //rojnikami] po kopacku koń 1 w pow. kroskim

Taryfa 1667 roku

Giedgowd Aleksander na miejscu rodpica swe\pp\ Ba/tromieja Giedgowda p Wo\t\dukspt dym 1 splachecki 
w pow. wielońskim
Giedgowd Awgustyn na miejscu Matysa Budgina pMedygian dym 1 splachecki w pow. po rabskim
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GIEDGOWD (GEDGOWD, GIEDGOD, GIEDGOWT.GIEDGOWDZ, GIEDGOWDŹ)

Giedgowd Dawid Augustinowicz na miejscu Krgysgtofa Mickiewicza mieszkający z Puppubiów, a zPG)1kupli 
odAmbrojeja Przgałgowskie\go\ dym 1 poddański wpow. twerskim
Giedgowd Dawid nabytym prawem dzierżący od Aleksandra Woyniata, podkomorzego [żmudzkiego] £ Po-
szpłtunia dym 1 szlachecka w pow. widuklewskim
Giedgowd Dawid z Derbut dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Giedgowd Dawid Bałtromiejenicz na którego miejscu został spisany Piotr Dawdgin z Ladgźnów dym 1 szla
checki w pow. żprańskim
Giedgowd Hrehory. BoguszKonstanty Jan na miejscu [...] Hrehorego Giedgowda [...] żenienia Giedmin Sągaj- 
łówjeden poddański, a drugi zągrodniczy, dymów 2 w pow. twerskim
Giedgowd Jan Bałtromiejenicz zSUchajłajdów i z f r y  kupli od Jerpelgo] Giedgowda dym szlachecki 1 w pow. 
wilkiskim
Giedgowd Jan Mikołajenic-y na którego miejscu i na miejscu Piotra Jurewicza rodzica został spisany Daniel 
Piotrowicz Z Piepol dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Giedgowd Jan Scymonowicz na miejscu ojca swe\go] Symona Giedgowda zBerkinian dym 1 szlachecki w pow.
tekzęwskim
Giedgowd Jan, na którego miejscu został spisany Andiyej Rodowicz zJanou,dowa dym 1 szlachecki w pow. kor-
szęirskim
Giedgowd Jerzy Z Margiełajciów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim 
Giedgowd Kapimieiz Z Derbut dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Giedgowd K rysytof Marcinowicz na miejscu Marcina Giedgowda rodzica z Tomasząjców dym 1 szlachecki 
w pow. korsyewskim
Giedgowd Krzysztof, na którego miejscu i na miejscu Hrehorego Macenowicza [?] zpstał spisany DawidJurewicz 
Z Dowstar 1 poĄd] ański [dym] w pow. beryanskim
Giedgowd Maran. Perskawd Jarosz na miejscu rodzica swe\go\ Jeryelgo] Perskawda zKubejajciow, ana miej
scu Marcina Giedgowda 1 dym poddański w pow. wiesypiańskim
Giedgowd Matiasy Bałtromiejenicz na miejscu Bałtromieja Andryejewicya Giedgowda [GB: pewnie ojca] 
Z Worduksytów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Giedgowd Mikołaj Hrehorouicz Z Wordukśdów zagrodnicy dym 1 w pow. wiebńskim 
Giedgowd Samuel z Nargiełajć dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Giedgowd Stanisław Adamowicz na miejscu ojca swego Adama Giedgowda z Piepol dym szlachecki 1 w pow. 
wilkiskim
Giedgowd Wyc/aw z Posyesyuwia dym 1 szlachecki w pow. kros kim
Giedgon>d Wojciech. Dowkint Mikołaj Jurewicypo śmierci rodzica swego Jeryego Dowkinta dym 1 z okolicy 
Drowdwiłów alias Dusejkie, takyę na miejscu Wojciecha Giedgowda z Kierkoyów■ do pasyni swej dwornej przy
łączywszy do Jonajciów dym 1 poddański w>pow>. telszęw>skdm
Giedgowd WPojciech. Kibort J e r y  z Piepol i yypryy. kupli od Józefa Narewiczą i Wojciecha Giedgowda dym szla
checki 1 w pow. wilkiskim
Giedgowdz Ignacy na miejscu rodzica swe\go] Jeryego Giedgoirdzja z Poskierdynia dym 1 szlachecki w pow. 
kroskim
Giedgowdyjan ma dym spoiny szlachecki у  Barbarą A[m]brożęjewiczową Giedgowdzjową z Koszyce dym 1 
szlachecki w pow. połongowskim
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GIEDGOWD (GEDGOWD, GIEDGOD, GIEDGOWT,GIEDGOWDZ, GIEDGOWDŹ)

Giedgowdpjan na miejscu Jana Matysowicpa Bumickie[go\ pBumiów dym 1 splachecki w pow. wiespndańskim 
Giedgowdpjan p Pobiatyspek dym 1 splachecki wpow. kroskim
GiedgowdpŁudwik na miejscu Barbary Kospudówny A\m\bropejowej Giedgowdpiowej pKospućdym 1 spla
checki w pow. połongowskim
GiedgowdpŁudwik na miejscu Marty Scpasninej Dowgiałowej p Gudispek 1 poddański dym w pow. M. Dy
ndan

Taryfa 1690 roku

Giedgowd [w Kop. 1 błędnie: Giedmont] Abram na miejscu Augustina Kosptownia w pow. spawdowskim 
dym splachecki 1
Giedgowd Bartłomiej £ Wordukspt w pow. wielońskim pe Stanisławem Pietraspką i Fydrygiemcpem dym spla
checki 1
Giedgowd Daniel p Асусу n Pospyla w pow. korspewskim dym splachecki 1
Giedgowd Dawid AugustynowicppPubpubiów [w Taryfie Żmudzi 1690 r. błędnie: Rubzubów] w pow. 
twerskim i prpykupli od Andrpeja Prpyałgowskiego dym poddański 1 
Giedgowd Jerpy p Gudajciów w pow. wiespndańskim dym splachecki 1
Giedgowd Jerpy pprpykupli od Jakuba Pucewicpa [może Pużewicza?] i od Adama Żabęnki p Żabenków 
w pow. korklańskim dym poddański 1
Giedgowd Kapimierp na miejscu rodpica pNorgiełajdów w pow. ejragolskim dym splachecki 1 
Giedgowd Krpysptof p Łomaspajńów w pow. korspewskim dym splachecki 1
Giedgo\w\d Malcher [w Kop. 1: Giedgowd z Giedgowdów; w Kop. 10: Gedgowd] p Gudajciów
w pow. wiespmańskim dym splachecki 1
Giedgowd Piotr p Piepolów w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Giedgowd Stanisław na miejscu Jana Giedgowda p majętnośń Michalonicp w okolicy Puicpkiewicpach w pow. 
wilkiskim dym poddański 1
Giedgowd Stanisław na miejscu Adama Giedgowda p Piepol w pow. nilkiskim dym splachecki 1
Giedgowd Stanisław pjano wdowa w pow. korspewskim na miejscu rodpica dym splachecki 1
Giedgowd Walenty, na którego i Wacława Kiełpspy miejscu postał spisany Abram Wierpbicki [z] Społpian
Burniów w pow. pojorskim pprpy kipią dymów poddańskich 2
GiedgowĄz] Jópef p Kospuciów w pow. połongowskim [dym] poddański 1
GiedgowĄz] Kapimierp p Kospuc w pow. połongowskim [dym] splachecki 1
Giedgowdp Ignacy p Poskierdynia w pow. kroskim i pprpy kupli [dym] splachecki 1
Giedgowdpjan pSpuk w pow. połongowskim [dym] splachecki 1
Giedgowdp Frandspek p Burniów w pow. wiespwiańskim na miejscu ojca dym splachecki 1
GiedgowdpŁudwik [w Kop. 6: Giedgołc] £ Gudyspek w pow. M. Dy mian dym poddański 1
Giedgowt Kapimie/p p Pospespuwia w pow. widu klewskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ged— i gaud—. [LPŻ], 
O obu była już mowa, zob.: Godowski i Dowgod.

Najstarsza wzmianka dotyczy Piotra Giedgowda (Gedigołd, Gedgaut itp.) herbu 
Orwid. Miał być dowódcą (starostą) Żmudzinów w 1441 r., potem został dzierżawcą
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GIEDGOWD (GEDGOWD, GIEDGOD, GIEDGOWT.GIEDGOWDZ, GIEDGOWDŹ)

skirstymońskim w latach 1446-1453 (z nadania Kazimierza Jagiellończyka). Prawdopo
dobnie był fundatorem kościoła w Szydłowie w 1457 r., choć sam dokument fundacyjny 
to falsyfikat. W dokumencie tym Piotr Giedgowd (Giedygolth) określił się jako dziedzic 
Giejszów i posiadacz trzech dworów: Schilos alias Budo, Giro i Posiokorna. Z dwo
rów tych można zlokalizować pierwszy dwór jako późniejszy Szydłów, gdzie ufudo- 
wano kościół i ostatni — Poszokornie, czyli dwór na północny wschód od Szydłowa, 
przy błotach Szokornie. Natomiast nie wiadomo, co to był dwór Giro. Może chodzi
0 Góry, wieś pod Rosieniami koło Giejszów, z którymi związany był wspomniany fun
dator [Błaszczyk, Geografia historycegnfi. W każdym razie fundator był człowiekiem za
możnym i mieszkał w pow. rosieńskim. Z omawianego dokumentu wynika jeszcze, że 
miał brata Minelga. Prawdopodobnie nie miał potomstwa. Natomiast później, w końcu 
XVI w., z Giedgowdów pochodzili Giejszowie, mający dobra Giejsze między Rosienia
mi a Dubissą. Zdaniem E. Saviśćevasa, od wspomnianych Giewdgowdów mogli pocho
dzić Giełgudowie, mający dobra ojczyste Goniprowo i Gordy i używające tego samego 
herbu Giejsz. Za wspólnotą obu rodzin może przemawiać również podobieństwo ich 
nazwisk: Giedgowd i Giełgud.

Ostatnia sprawa dotycząca Piotra Giedgowda, fundatora z 1457 r., to imię jego ojca. 
Wiadomo, że używał on patronimiku Tivlowicz, który zdaniem E. Saviśćevasa „brzmi 
nienaturalnie” [w języku litewskim]. Rzeczywiście, w antroponimii litewskiej nie spoty
ka się imienia typu Tivlo (Tivlas), najpewniej zostało ono źle zapisane lub odczytane. 
Zdaniem E. Saviscevasa imię to należy odczytać jako Tiśkus [raczej Tyszko] i powiązać 
ze znanym z 1413 r. bojarem Petrusem alias Thitaco. Teza ta jest mało prawdopodob
na. Skądinąd wiadomo, że ów bojar pochodził z włości korszewskiej, a nie rosieńskiej 
[Petrauskas, Zemaitijos bajorafi Nie widać też większego podobieństwa między tymi imio
nami: Tivlo, Tyszko i Thitaco. Sprawa ojca Piotra Giedgowda pozostaje więc otwarta.

Kolejna informacja dotyczy nadania wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka 
z połowy XV w. dla Giedigida: „ostrow na 7 boczok, senożati na 6 stirt” [LM]. Jest to 
jednak dość wątpliwa informacja: mało konkretna i nie wiadomo, czy rzeczywiście od
nosi się do Giedgowda.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Giedmina Giedgowdo- 
wicza, bojara włości korszewskiej, który mógł być zarówno przodkiem Giedgowdów, jak
1 Giedminów. Jest to równie możliwe, ponieważ obydwa rody były notowane w tych po
wiatach. W kolejnym popisie 1567 r. zanotowano Jana Giedgowdysa we włości kroskiej.

Nie wiadomo też, czy tu należy umieścić testament Bogusza Gedgowda z 1537 r. 
z zapisem na kościół w Kiejdanach [LNB, F 94—103]. Nazwisko fundatora brzmi raczej 
jako: Gieszgoydowicz, a nadanie na ten kościół wskazuje na związek z włością wieloń- 
skąlub laswońską, które są najbliżej Kiejdan.

Giedgowdowie byli notowani w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Z pomiary 
włości kroskiej z 1561 r. wiadomo, że Jan, Stanisław i Janusz Giedgowdowie stracili zie
mie, które przyłączono do sioła Kiewnary. W 1569 r. Stanisław Giedgowdojtis sprze
dał część „imienica” w Kiewnarach we włości kroskiej. W 1571 r. Jan i Janusz Gied- 
gowdowicze sprzedali tam niwę po obu stronach rzeczki Żwonginy. W 1572 r. Tomasz 
Jurewicz Giedgowdowicz z żoną Alżbietą Ławrynowną [w tekście: Liwrinowna] Gin-
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twiłowicz sprzedał pustosz uroczysko Juszkiszki w Kiewnarach. Ten ostatni w  1590 r. 
kupił majętność Poszawsze w Iłojtiach we włości kroskiej. W 1577 r. Matwiej Giedgo- 
wd sprzedał sianokos w uroczysku Rudykiszki we włości kroskiej. W  1588 r. Wojtiech 
Stanisławowicz Giedgowd darował żonie Hannie Bałtromiejewnie „imienice” Antskier- 
dimy we włości kroskiej. Tenże w 1599 r. kupił od swojej przyrodniej siostry Barbary 
część gruntu w Pogierdyniu [raczej Poskierdynie] we włości kroskiej oraz wziął w za
staw majętność Poskierdimy nad rzeką Skierdim w tej włości.

W 1583 r. Stanisław Giedgowdowicz oskarżył jednego bojara o grabież jego bydła 
w polu Pietkiszki w majętności Pokurtuwie we włości szawelskiej.

W 1593 r. Jakub Pawłowicz Giedgowdowicz z żonąjadwigąjanownąjezdojt otrzy
mali „pridannoje” [posag] w postaci czwartej części majętności Szuki i Jezdojtie we wło
ści połongowskiej. Ów Jakub mieszkał w  Giedgowdiach.

W 1597 r. Kasper Matysowicz Giedgowdowicz sprzedał połowę majętności w Szy- 
łelach we włości wielońskiej.

W 1597 r. Jan Stanisławowicz Giedgowd sprzedał część majętności Ugiany koło 
Dubissy we włości ejragolskiej. Tenże w 1599 r. kupił grunty Jaguczany we włości ejra- 
golskiej. W 1600 r. darował żonie Szczasnej Mikołajewnie 150 kop groszy, zabezpieczo
nych na części majętności Nargiełojti w  tej włości.

W 1599 r. Matiej Jurewicz Giedgowdowicz darował żonie Jadwidze Hryhorownie 
[Pietrowicz] Milwidownie część majętności Piepole nad Niewiażąwe włości wilkiskiej. 
W tym roku sprzedał majętność Milwidy we włości wilkiskiej swojemu szwagrowi. Wte
dy też Jan Giedgowd kupił 4 niwy w polu Piepole.

W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w Giedgowdowie mieszkali 
w sześciu włościach, choć przede wszystkim w kroskiej. Większe dobra mieli też we 
włości ejragolskiej. Natomiast w pozostałych włościach byli reprezentowani skromniej, 
czasami były to pojedyncze wzmianki: w szawelskiej, połongowskiej, wielońskiej i wil
kiskiej. We włości kroskiej mieszkali w Kiewnarach, to dzisiejsza wieś Kianoriai niedale
ko rzeki Szawszy, na północny wschód od Kielm. Z kolei Antskiedimy czy Poskierdimy 
nad rzeką Skierdimą we włości kroskiej to sprawa bardziej skomplikowana. Może to być 
pomyłka Wydawcy odnośnie do lokalizacji tej miejscowości we włości kroskiej, zamiast 
wpojurskiej, gdzie notowano Skierdymy (Skierdiny) kolo Chwejdan, na południowy za
chód odeń: do dzisiaj jest wieś Skerdynai i rzeczka Skerdynas [Upią ir eżerrj. vardynas]. 
Nie można wykluczyć, że chodzi o zupełnie inny rejon Żmudzi, np. na zachód od Kro
ków leży wieś Paskerdümys i rzeczka Skerdüme, prawy dopływ Szuszwy. Rzecz w tym, 
że nie była to włość kroska w XVI w., lecz jaswońska.

Giedgowdy jako termin geograficzny są znane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. 
Wtedy spisano: Giedgawdzie, bojarskie sioło w wójtostwie Sangajtowskim w majętno
ści Gintyliszki we włości telszewskiej; Giedgowdyszki, ziemia i majętność w Janowdo- 
wie, kolo sioła Lowminy, nad Niemnem i kolo niwy Poożulas we włości korszewskiej 
oraz Giegowdyszki, pustosz w polu Wajgowskim nad rzeką Knituwą. Chodzi tu niewąt
pliwie o kilka różnych miejscowości. Najłatwiej zlokalizować sioło bojarskie Giedgaw
dzie, które chyba można utożsamić ze wsią Giedgowdy (lit. Gedgaudżiai) na południe 
od Sałant i zachód od Gintyliszek (dobra Gintyliszki). Giedgowdyszki w Janowdowie
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leżały na północ od Kołtynian, nie można ich bliżej zlokalizować. Tu notowano ich jesz
cze w taryfie 1667 r. Skądinąd wiadomo jeszcze o Giedgowdach, okolicy szlacheckiej 
w pow. ejragolskim, leżącej na południowy wschód od Betygoły, koło Dzierżan. Na pół
noc odeń notuje się dzisiaj wieś Norgeliśkiai, czyli dawne Nargiełajtie (XVI w.) i Nargie- 
łajcie (1667), a na południe były Darbutai, czyli dawne Derbuty (taryfy XVII w.). War
to przypomnieć, że w obu miejscowościach mieszkali Giedgowdowie przynajmniej od 
końca XVI w. (1600 r.).

Wiadomo o Giedgowdach we włości wilkiskiej w końcu XVI w. W 1566 r. zano
towano babkę Giedgowdową, która miała pięciu synów: Grigorija, Piotra, Krzysztofa, 
Jurija i Martina. Z nich potomstwo mieli w 1591 r.: Piotr miał trzech synów: Jana, Ła- 
wryna i Urbana; Krzysztof — Andrzeja; Juri — Matieja, Grigorija i Lawryna oraz Mar
tin — Jana, Kaspra, Jakuba i Grigorija Qablonskis]. Z przedstawionych wyżej akt ziem
skich żmudzkich wiadomo, że wzmiankowany Matiej Jurewicz byl notowany w 1599 r.

Nie można wykluczyć, że ród pochodził z pow. kowieńskiego, gdzie w 1567 r. 
zanotowano ród Giedgowdów z Arwistowa, potem zwany najpewniej „Ród Orwisto- 
wo” (1690 r.). Skądinąd wiadomo, że Giedgowdów notowano w innym miejscu, w pa
rafii Markutyszki na północny wschód od Janowa, gdzie do dzisiaj jest wieś Gedgau- 
dai [Lesmaitis].

W popisie wojskowym 1621 r. spisano 3 rodziny: Prokopa w pow. ejragolskim, 
Sebestiana w pojurskim i Jerzego w kroskim. Na ogół mieszkali oni w tych powiatach 
(włościach) już w XVI w. Jest dość prawdopodobne, że uwaga ta dotyczy również pow. 
pojurskiego, jeśli przyjąć, że wspomniane wyżej Skierdyny leżały zapewne we włości po- 
jurskiej, a nie kroskiej.

Zachował się dokument pt. „Descendencya gruntów niekiedy Giedgowdziowych 
w polach Kielmeńskiego miasta ubikacyąmających [...]”, dotyczący sporów z Grużew- 
skimi. Wymieniono tu dwie linie Giedgowdów: od Jerzego i Wojciecha, mających „spo
inę dobra Poskierdynie Giedgowdzie i grunty pod Kielmami” w 1577 r. Z nich Jerzy 
miał trzech synów: Stanisława, sterilis, Tomasza i Macieja Jerzewiczów. Ich dobra połą
czył Marek Tomaszewicz [Giedgowd], który w 1634 r. sprzedał je Jerzemu Grużewskie- 
mu. Miał on syna Jana.

Z kolei do omównienia została druga linia rodziny. Wojciech Giedgowdz miał 
syna Jerzego, który testamentem z 1652 r. zapisał swoje dobra dwóm synom: Ignacemu 
i Wojciechowi Jerzewiczom. Z nich Ignacy w 1699 r. sprzedał Grużewskim grunty pod 
Kielmami, pozostawiając sobie Poskierdynie. Jego syn Michał Ignacewicz [Giedgowd] 
był dziedzicem Poskierdynia Giedgowdów. Jednak w 1746 r. dobra te sprzedał Micha
łowi i Annie Helmanom [LNB, F 91].

W 1631 r. Kasper Marcinowicz Giedgowt [tak się pisał] spisał testament. Swojej 
żonie Orszuli „Jurziewnie” zapisał trzeciznę zakupionej przezeń ziemi w polu Piepo- 
lach w pow. wilkiskim oraz dożywocie w majątku rodzinnym w Piepolach. Resztę swo
jego majątku zapisał bratu Jakubowi (drugi brat Jan już nie żył) i jego córce Krystynie 
Jakubównie Talmontowej. Owa Krystyna była żoną Jerzego Andrzejewicza Talmonta. 
Należy dodać, że małżeństwo testatora było bezdzietne, bo „Bóg potomstwa nam dać 
nie raczył” [LVIA, F 1195—1—57, k. 1—2]. Chodzi tu o rodzinę w pow. wilkiskim w Pie-
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polach, mieszkającą od końca XVI w. Wzmiankowany pod 1591 r. Kasper Marcinowicz 
Giedgowd jest najpewniej tożsamy z powyższym testatorem.

W 1648 r. Jan Markowicz Giedgowdz sprzedał dobra Poskierdynie Jerzemu Woj- 
ciechowiczowi Giedgowdziowi z żoną Reginą Janowną Staszkiewiczowną. Ten ostatni 
w swoim testamencie z 1652 r. zapisał te dobra swoim sukcesorom [nie wymieniono 
ich, ale chodzi o jego synów, zob. wyżej]. Prawdopodobnie jego synem był Ignacy Jerze- 
wicz Giedgowdz, który zastawił te dobra swojej żonie Katarzynie z Witorta Rymgaylan- 
ce w 1674 r. W 1676 r. ogłosił oświadczenie o spaleniu się jego dokumentów. W 1718 r. 
jego syn Michał [Antoni] Ignacewicz Giedgowdz kupił imienicze Poskierdynie alias 
Lempiszki od Dowginiów. Tenże w tym roku zrzekł się dóbr Giedgowdyszki [pod Kad
mami i cmentarzem tamtejszego kościoła] na rzecz księdza Kazimierza Rymkiewicza, 
altarysty kielmeńskiego. W 1746 r. sprzedał on Poskierdynie Michałowi i Franciszce 
z Syrtowtów Helmanom. Wkrótce, bo w 1759 r. dobra te kupił Stanisław Przeciszewski 
z żoną Ludowiką z Drowdzików [LNB, F 91-221].

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano trzech Giedgowdów: Jana i Ludwika, którzy 
podpisali akt unii kiejdańskiej ze Szwecją i Jerzego, który należał do konfederacji an- 
tyszwedzkiej szlachty żmudzkiej, zawiązanej w czerwcu 1656 r. w  Szadowie.

Taryfa 1667 r. zanotowała 28 rodzin, pominięto bowiem Wojciecha, bo wzmian
ka o nim dotyczyła kupna jakiejś ziemi. Mieszkali w  13 powiatach, wśród nich naj
więcej w pow. wielońskim i ejragolskim (po 4), niewiele mniej było w  kroskim i wil- 
kiskim (po 3) oraz twerskim, żorańskim, telszewskim, korszewskim, połongowskim 
i wieszwiańskim (po 2). Pojedynczo mieszkali w pow. widułdewskim, berżańskim i Ma
łych Dyrwian. Zdecydowana większość z nich (22 na 28) nie miała poddanych, a spo
śród pozostałych tylko jedna miała 2 dymy, reszta po jednym dymie poddańskim. W tej 
taryfie odnotowano następujący ciąg genealogiczny w Wordukszniach w pow. wieloń
skim: 1. Andrzej. 2. Bartłomiej. 3. Matiasz.

Z 1670 r. pochodzi testament Wencława Gedgowda. Kazał się pochować w ko
ściele pojurskim przez żonę Zuzannę Łukaszewiczównę Wencławową Gedgowdową. 
Miał dwóch synów: Dawida i Heronima. Starszemu Dawidowi zapisał „imienicze” zwa
ne „Uroczyszcze Tulę” w okolicy Poszołtuniu w pow. widuklewskim, nabyte od Alek
sandra Woyniata. Młodszy syn Heronim dostał „imienicze” w okolicy Porzyszuwiu [sic, 
pewnie chodzi o Poszeszuwie, które posiadali Giedgowdowie w 1667 r.] w pow. kro
skim, kupione od Mikołaja Monkiewicza. Na obu dobrach były pewne zobowiązania fi
nansowe, które ci mieli zrealizować. Z kolei córka Anna, żona Baltromieja Łukaszewi
cza, nie miała mieć żadnych praw do tych dóbr [VUB], Warto dodać, ze w taryfie 1667 r. 
notowano Węcława Giedgowda w Poszeszuwiu w pow. kroskim.

W taryfie z 1690 r. spisano 21 rodzin, które mieszkały w 12 powiatach, głównie jed
nak w: wieszwiańskim, kroskim, wilkiskim i połongowskim. Większość z nich nie miała 
poddanych (14), a pozostałe miały tylko po jednym z wyjątkiem Walentego Giedgow
da, który miał dwóch poddanych. Zwraca uwagę nazwa Giedgowdy w pow. wieszwiań
skim, wymieniona tylko raz w kopii taryfy z 1690 r., gdy w samej kopii podano Gudajcie 
w tym powiecie. O ile tych Giedgowdów nie udało się zlokalizować i znaleźć w innych 
źródłach, to więcej wiadomo o Gudajciach, przy których najpewniej leżały. W XIX w.
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w tym rejonie były dwie okolice szlacheckie o nazwie Gudajcie: okolica w gminie Zo
rany (19 wiorst odeń) i w gminie Wornie (13 wiorst odeń). Pierwszą można zlokalizo
wać na południowy wschód od Żoran w kierunku Twer, drugiej nie udało się znaleźć. 
W każdym razie chodzi o ten obszar, może bardziej w  kierunku Worni. Nie może być to 
gniazdo tego rodu, bo dane o osadnictwie tego rodu we włości wieszwiańskiej są póź
nego pochodzenia, XVII—wiecznego.

Do większego znaczenia Giedgowdowie doszli w  końcu XVIII w Wtedy zanoto
wano Mikołaja, regenta ziemskiego szawelskiego w 1780 r., Antoniego, sędziego grodz
kiego szawelskiego wiatach 1780—1786, od 1792 r. sędziego ziemskiego telszewskiego 
i komisarza porządkowego cywilno—wojskowego zapewne tegoż powiatu oraz stolnika 
telszewskiego w 1794 i Ignacego, rotmistrza żmudzkiego [pospolitego ruszenia szlachty 
któregoś z powiatów], który sprzedał Zdaniszki w  1780 r. Skądinąd wiadomo, że Miko
łaj, syn Karola, był podstolim telszewskim i prezydentem sądu grodzkiego telszewskie
go wiatach 1798—1801. Byl właścicielem Żebyków [nazwa chyba zniekształcona] i Gol- 
miniszek „w swoim powiecie” [telszewskim] [Wizbor—Bohdanowicz],

Rodziny Giedgowdów herbu Hipocentaurus i Łabędź zostały wylegitymowane ze 
szlachectwa w guberni kowieńskiej w  XIX w Wówczas mieszkały one w pow. rosień- 
skim i telszewskim z herbem Hipocentaurus oraz w pow. rosieńskim z herbem Łabędź 
[Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  Akta pjapdow, T. 2, s. 304, 349; Codex Mednicensis, T. 1, s. 98—100; Kojałowicz, Nomenclator, s. 181; 
LM, Щ гаутц knyga 3, s. 20, 51; LNB, F 91-221 s. 483И87, F 91-339, к. 1; F 94-103; LVIA, F 1195-1-57, 
k. 1-2; ODVCA, vyp. 1, s. 13-197,198 i 199, 39-265, 99-194,143-270; vyp. 2, s. 22-99,137-546,176-259; 
vyp. 3, s. 85-269 i 272 i 275; vyp. 4, k. 221-129, 279-59; vyp. 5, к. 115-359 i 360,176-125,204-27,208-58, 
265—274; Perapis 1528 r., s. 223; Popis 1567 r., kol. 1269; Taryfa woj. trockiego, s. 152; Urzędnicy żmudz- 
cy, nr 38, 1460, 1486; VUB, F 7—ZP 23, k. 335—336 (cz. 2); Wizbor—Bohdanowicz, s. 242. L i t e r a t u r a :  
Błaszczyk, Geografia historyczna, s. 120—121; Boniecki, T. 6 s. 13: Gedgowd, 38: Giedgowd; Ciechanowicz, 
Kody, T. 3, s. 42; tenże, Suplement, s. 133: Gedgowd; Jablonskis, Uetrnią kultura, s. 84—88; Lesmaitis, s. 254, 
nr 15; LPŻ, T. 1, s. 638—639: Gedgaudas; Petrauskas, LJetuvos diduomene, s. 233: Gedgaudas Petras; tenże, Z.e- 
maitijos hajorai [internet]; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 314—315: Gedgaudas arba Gelgaudas, 364; Upiu ir 
eźeru yardynas, s. 148: Skerdynas, Skerdüme; Uruski, T. 4, s. 144.
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H. ODROWĄŻ, POMIAN

Popis 1621 roku

Giedmin Salomon p //r̂ J'7[nikami] po kopacku koń 1 w pow. retowskim
Giedminowicp Rrpysptof. Rymspa Wojciech sam będąc choty pięcia, Krpysptofa Giedminowicpa, stawi/ po 
kozacku] koń 1 w pow. korspewskim

Taryfa 1667 roku

Getmint [Taryfa Żmudzi 1690 r.: Giedmint] Piotr na miejscu Michała Getminta pSpolpian dym 1 spła
chetki w pow. pojurskim
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Giedmin Adam. Bogusp Konstanty Jan na miejscu [...] Adama Giedmina i Jerpe[go] Łunienicpa p imienia
Giedmin Sągajlówjeden poddański, a drugi pagrodnicpy, dymów 2 w pow. twerskim
Giedmin Aleksander na miejscu Adama Andrpejenicpa Jucewicpą p Drabukspt dym 1 szlachecki w pow.

Giedmin Baltromiej Salamojnojwicz oddpjeüwspy się. od braci swej p Połakispów dym 1 spjytchecki w pow. 
retowskim
Giedmin Daniel Salomonowicp na miejscu Matiaspa Giedmina p Połukiścia dym 1 splachecki w pow. 
retowskim
Giedmin Dawid na miejscu Dawida Laurinowicpa p Kweść dym 1 splachecki w pow. korspewskim 
Giedmin Gregori na miejscu Kipysptofa Bitowcia pLowmin dym 1 splachecki w pow. korspewskim 
Giedmin Gregory na miejscu Abrama Giedmina pS  po/pian dym 1poddański wpow. pojurskim 
Giedmin Jan Konstanty p Giedminów wieczystych [i] p kupli na miejscu Antonie\go\ p Giedgowda Prpya/gow- 
skie\pp\ 1 poddański dym w pow. twerskim
Giedmin Jan Krpysptofowicp na miejscu Krpysptofa Giedmina rodpica swego p Swirtunów dym 1 spjytchecki 
w pow. spawdowskim
Giedmin Jan Salomonowicp na miejscu Salomona Giedmina rodpica swego p Połakispów dym 1 splachecki 
w pow. retowskim
Giedmin Kapimierp na miejscu Augustyna Giedmina od Symona Majewskiego 2 poddańskie dymy w pow.

Giedmin Krpysptof na miejscu Zachariaspa Daniły pjanowdowa dym 1 splachecki w pow. korspewskim 
Giedmin Piotr i Stanislaw Hrehorowicpe, na miejscu których postał spisany Adam Awgustinowicp Jamont 
pjomantyspek dym 1 poddański w pow. twerskim
Giedmin Wojńech na miejscu Krystyny Rymkiewicpowej p Berp dym 1 poddański w pow. powondeńskim 
Giedmin Zygmont, na którego miejscu i Jana Wipgirda postał spisany Jakub Wojtkiewicp p Dabwardpiów dym 
1 poddański w pow. korspewskim o rap p Kntpdiniów dymy 2 w pow. gondyńskim 
Giedmin Zygmunt na miejscu Wojciecha Jamonta p Ginbut dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Giedminowicp Adam Łukaspewicp na miejscu Łukaspa Giedminowicpa rodpica swejgo] p Puppub dym 1 
splachecki w pow. twerskim
Giedmin t Michał na miejscu Malchera Giedminta ojca swe\go] pSpołpian dym 1 splachecki w pow. pojurskim 
Giedmin t Spymon pSpołpian dym 1 splachecki w pow. pojurskim

T a r y f a  1690 ro k u

Gedmżn Jan p Kweścżów w pow. korspewskim na miejscu Jópefa Gaylewicpa dym splachecki 1
Gedmin Jerpy p Goniprowa w pow. korspewskim dym splachecki 1
Gidminowa Wojciechowa Anna p Berpów w pow. powondeńskim [dym] splachecki 1
Giedimin [W Kop. 4: Giedmin] Jerpy p Berp w pow. powondeńskim, a w pow. spajwjdowskim postawnych 
Stungajae na miejscu Stefana Wipgira i pprpykupli [dym] poddański 1
Giedmin Dawid, na którego miejscu postał spisany Samuel Sawkont p Kweśaów w pow. korspewskim dym 
splachecki 1
Giedmin Jakub p Polakiścia Kikojn w pow. retowskim [dym] splachecki 1 
Giedmin Jan pjakajć i p Swirtun w pow. spawdowskim pprpykupli dym poddański 1
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Giedmint Kapimierp na miejscu Hrehorego Giedminta rodzica swego p Spofpian w pow. pojurskim i p nabycia 
Jawojspyspki Glorispki dymówpoddańskich 2
Giedmint Miko!aj na miejscu rodpica p Społpian Bumiów w pow. pojurskim dym szlachecki 1 
Giedmint Piotr p Spo/pian Bumiów w pow. pojurskim na miejscu Giedminta dym splachecki 1

Jest problem, czy należy połączyć dwie rodziny: Giedminów i Giedmintów? Mają one 
wspólną genezę [LPŻ] oraz łączy ich to, że jeden z Giedminów mieszkał w Szołpia- 
nach Burniach, gdzie mieszkali wszyscy Giedmintowie. Jednak zdecydowana większość 
Giedminów mieszkała gdzie indziej. W herbarzach polskich notowano tylko Giedmi
nów. W sumie zdecydowano się połączyć obydwie rodziny.

Kolejny problem dotyczy Giedyminów: czy należy połączyć ich z Giedminami? 
Rodzin o nazwisku Giedymin było bardzo mało na Żmudzi: notowano ich w spisach 
elektorów królów polskich, wyjątkowo w taryfie 1690 r. zanotowano formę Giedimin. 
W tej taryfie spisano Kazimierza Giedminta, który może jest tożsamy z Kazimierzem 
Giedyminem elektorem z 1697 r.?

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ged— i min (mint—) 
[LPZ]. O obu była już mowa, zob.: Godowski i Butmin.

Na Żmudzi pojawili się w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498, 
kiedy Gedmin otrzymał „czołowieka” „u Kołtianech”, tj. we włości kołtyniańskiej, póź
niejszej korszewskiej. Z 1491 r. pochodzi wzmianka o Giedminie, który opuścił posia
dane przezeń ziemie, które przejął niejaki Saksza. Było to nieduże „proseczenie”, skoro 
jego wielkość ustalono na 5 beczek „seczenia” ]LM].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano następujących: wspo
mniany wyżej Giedmin Giedgowdowicz z włości korszewskiej (zob.: Giedgowd), Gied- 
min Dowginojtis z tejże włości, Giedmin Kantrimowicz z berżańskiej, Giedmin z sza- 
wdowskiej i Jan Giedminowicz z dyrwiańskiej. W kolejnym popisie 1567 r. spisano tylko 
jednego bojara we włości szawdowskiej — Jana Giedminowicza, pewnie syna wymienio
nego w tej włości Giedmina z 1528 r. W sumie w obu popisach XVI w. zanotowano sze
ściu bojarów we włościach: szawdowskiej (2), korszewskiej (2), berżańskiej i dyrwiańskiej.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano: Giedminajtisów i Giedmino- 
wiczów. W 1585 r. Adam i Jakub Wojtiechowicze Giedminojtie sprzedali połowę ma
jętności Awksztasuoda we włości szawelskiej. Jednocześnie wspomniany Adam kupił 
część tej majętności. W 1585 r. Wacław Michałowicz Giedminowicz kupił 2 włóki zie
mi w  uroczysku Jakszyszki nad rzeką Wilkwiedą w majętności Montwidyszki we wło
ści szawelskiej.

W 1585 r. Jan i Stanisław Stanojtie Giedminowicze kupili ziemie Wojtkiszki i Serej- 
kiszki w Najsajtiach we włości kroskiej. Kilka dni później ciż sprzedali wspomniane zie
mie oraz Diedyszki, tym razem we włości korszewskiej [to jest właściwa lokalizacja tych 
dóbr]. W 1596 r. Martin Wojtiechowicz Giedmin [w indeksie błędnie: Giejmin] wziął 
w zastaw kilka służb chłopskich w polu Dowgintłowki we włości kroskiej.

W 1586 r. doszło do ugody z udziałem Jana Giedminowicza Migajtisa w sprawie 
ziemi Judyszki w Swirtunajtiach we włości szawdowskiej. W 1588 r. Jakub Janowicz 
Giedminowicz darował żonie Zofii Sebestianownie Pietkiewicz trzeciznę majętności
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Parejgina we włości szawdowskiej. W 1595 r. Krisztof Janowicz Giedminowicz kupił 
część majętności Kikany [we włości retowskiej]. W 1597 r. tenże kupił część uroczyska 
Radwiliszki w Kikanach, koło rzeki Lokisty. W  1598 r. wraz z żoną. Alżbietą Stanisła- 
wowną Pawłowicz wziął w zastaw majętność Parejgany we włości szawdowskiej.

W 1589 r. Ambroży Narwiłowicz Giedminowicz zastawił majętność Twery we 
włości twerskiej. W 1591 r. Bałtromiej Hryhorowicz Giedminowicz sprzedał część ma
jętności Ej tras Wingis nad rzeką Ejtrą we włości twerskiej. W 1598 r. Stanisław Hry
horowicz Giedminowicz, może jego brat, sprzedał grunty Twery we włości twerskiej. 
W 1599 r. Pietr Bałtromiejewicz Giedminajt sprzedał majętność Giedminajtie po obu 
stronach rzeki Ojtry we włości twerskiej.

W 1595 r. Jezof Giedminajt kupił część ziemi Dulkiuławkas we włości pojurskiej.
W 1598 r. Stanisław Ambrożejewicz, Mikołaj Jurewicz i Krisztof Matysowicz 

Giedminowicze sprzedali grunty Sowtoki koło rzeki Ławki we włości medyngiańskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Giedminów w ośmiu 

włościach, głównie w centrum Żmudzi: w szawdowskiej, twerskiej, medyngiańskiej, re
towskiej (Kikany pod Ławkowem), pojurskiej (Dulkiuławkas pod Ławkowem), kroskiej, 
korszewskiej i szawelskiej. Uwagę zwraca wzmianka o Giedminajhach we włości twer
skiej nad rzeką Ojtrą. Miejscowość nie zachowała się, ale można jąw  przybliżeniu zlo
kalizować przy pomocy rzeki Ajtry (Ojtra), lewego dopływu Jury, który ma źródła pod 
Twerami i płynie prosto na południe. W górnym biegu tej rzeki powinny leżeć wspo
mniane Giedminajtie, bo tam była włość twerska.

Do tego należy dodać informacje z włości korszewskiej i szawdowskiej. We wło
ści korszewskiej notowano Giedmina Dowginojtisa w 1528 r. Wzmianka ta pozwala łą
czyć Giedminów z Dowginojtisami (Dowgintem lub Dowkintem), o czym będzie mowa 
niżej w wywodach szlacheckich z XIX w. Całkiem możliwe, że wymieniony w 1528 r. 
Giedmin był „dziadem” Jana i Stanisława Stanojtisów Giedminowiczów, mieszkających 
w Najsajtiach we włości korszewskiej w 1585 r.

Z kolei we włości szawdowskiej notowano najpierw Giedmina (1528), potem pew
nie jego syna Jana Giedminowicza (1567), wspomnianego jeszcze w 1586 r. Pewnie jego 
synami byli bracia Janowicze Giedminowicze: Jakub i Krzysztof, znani z końca XVI w.

W popisie 1621 r. spisano dwóch Giedminów: Salomona w pow. retowskim 
i Krzysztofa w korszewskim. W czasie Potopu 1655 r. wymieniono dwie osoby: Jan 
uczestniczył w zjeździe w Jaswojniach, a Kazimierz podpisał akt unii kiejdańskiej ze 
Szwecją.

W 1656 r. Matys Krzysztofowicz Giedmin spisał swój testament jako ziemianin 
pow. retowskiego. Testament pisał po postrzeleniu go w  nogę przez „niezbożnego czło
wieka” Andrzeja Józefowicza Silwestrowicza Dowoynę w miasteczku Bolsiach. Zadys
ponował, by jego ciało spoczęło w pobliskim kościele w  Ławkowie. Swojej żonie Kry
stynie Węclawownie Woytkiewiczownie zapisał imienicze Połakiście Kikany [była też 
odwrotna kolejność tej nazwy], ściślej — dożywocie i 150 kop groszy do wolnego sza- 
funku. Z kolei jej siostrzenice: pani Polonia Kosztowniowa i panna Cecylia Rumszowna 
otrzymały po 8 kop groszy, a trzecia, panna Hanna Knistowtow[n]a, otrzymała 5 zło
tych [LNB].
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Z 1670 r. pochodzi testament Zygmunta Stanisławowicza z Norwiła Giedmina. 
Kazał się pochować przy kaplicy gajdziańskiej w ciwuństwie ejragolskim. Mieli to uczy
nić Stanisław Andrzejewicz Kazberowicz i jego żona Katarzyna Kazimierzówna Gied- 
minówna, czyli jego zięć i „wnuka”. Wspomniana „wnuka” była córką Kazimierza 
i Anny Budrykówny, syna testatora. Posiadał „imienicze” Gimbuty nad rzeką Okmianą 
w pow. korszewskim, nabyte wraz z nieżyjącą już małżonką Zofią Ławrynowiczówną 
Januszkiewiczówną. Wszystko to zapisał wspomnianym Kazberowiczom. Z kolei jego 
własna córka Katarzyna, bywsza Adamowa Bogdanowiczowa, a teraźniejsza Adamowa 
Andruszkiewiczowa oraz pasierbica Maryna Bałtromiejówna Sągayłówna bywsza Jaku
bowa Wambutowa, a teraźniejsza Dawidowa Szymkiewiczowa, córka z pierwszego mał
żeństwa jego żony, zostały oddalone od wszelkich praw do tego zapisu [VUB]. Pozna
jemy 3 pokolenia tej rodziny: 1. Stanisław. 2. Zygmunt. 3. Kazimierz. Z nich Zygmunt 
Giedmin był spisany w  taryfie 1667 r. właśnie w  Ginbutach [nie Gimbutach],

Z kolei w taryfie 1667 r. odnotowano 18 Giedminów i 3 Giedmintów, razem 21 ro
dzin. Mieszkały one w ośmiu powiatach, najwięcej w  twerskim (5), pojurskim i korszewskim 
(po 4, w tym wszyscy Giedmintowie w pojurskim), w  powondeńskim i retowskim (po 3) 
oraz pojedynczo w szawdowskim i gondyńskim. Była to na ogół szlachta drobna, bez pod
danych (15 na 21). Pozostali mieli najczęściej po jednym, rzadziej dwóch poddanych.

W taryfie z 1690 r. spisano 10 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow. kor
szewskim i pojurskim (po 3, w  tym ostatnim wszyscy Giedmintowie) oraz w sąsied
nich: powondeńskim (2) oraz pojedynczo w szawdowskim i retowskim. Z nich więk
szość nie miała poddanych (7 na 10), a pozostali trzej — po jednym lub dwóch dymach 
poddańskich. W sumie była to szlachta na ogół drobna, nieraz mająca niewielkie ma
jątki, i nieutytułowana.

Prawdopodobnie tu należy umieścić wzmianki o elektorach królów polskich 
w Warszawie — Giedyminach. W 1697 r. elektorami króla Augusta II byli Kazimierz 
i Abraham, a w 1733 r. Stanisława Leszczyńskiego wybrał Tomasz. Ten ostami może 
jest tożsamy z Tomaszem Antonim Giedminem podczaszym inflanckim [brak go w wy
kazach tych urzędników], który miał dobra w pow. rosieńskim: Surwiliszki, Podubisie 
i Kontuny Mostwiliszki. W swoim testamencie z 1744 r., aktykowanym w 1745, prosił, 
by pochowano jego ciało w kościele dominikanów w Rosieniach [Vaisvila].

Wymienione wyżej Szołpiany (w 1690 r.: Sołkiany Bumie, Sołpiany, Kungiewicze 
Szołpiany, Burnie Szołpiany), gdzie mieszkali Giedmintowie, to późniejsza okolica szla
checka (np. w  1789 r.) i dwa dwory w pow. rosieńskim w gminie i parafii Szweksznie, na 
północny zachód od tego miasteczka.

Według aktu dotyczącego szlachectwa Giedminów, przodkiem rodu był Dowgint 
(pokolenie I), który miał czterech synów (II): Giedmina, Piotra, bezpotomnego, Rymkę 
z synami: Tomaszem i Jakubem, bezdzietnymi w 1536 r. i Jana, również bezdzietnego. 
Wspomniany Giedmin miał dwóch synów (III): Jurija, bezdzietnego i Stanisa, wzmian
kowanego pod 1554 r. Ten ostatni spłodził dwóch synów (IV): Jana z synem Szczefa- 
nem (wzmianka z 1645 r.) i Stanisława (wzmianka z 1585 r.), ojca dwóch synów (V): Jana 
i Andrzeja. Z nich Jan miał czterech synów notowanych w 1645 г. (VI): Krzysztofa, Da
wida, Stanisława i Hrehora [MACB, F 256].
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Podobną genealogię przedstawiono w herbarzu Bonieckiego, chodzi o Giedminów 
herbu Pomian. Ich przodkiem był Stanislaw (pokolenie I), który miał dwóch synów (II): 
Jana z synami Bartłomiejem i Szczepanem (III) oraz Stanisława z synami Janem i An
drzejem. Wszyscy byli wymienieni w  1645 r. w  sprawie sporu Giedminów z Bierszkow- 
skim. Syn wspomnianego Szczepana, Jakub (IV), w testamencie z 1676 r. zostawił do
bra Bułkajcie [raczej Butkajcie] swoim synom (V): Józefowi, Jakubowi ijerzemu. Synem 
tego ostatniego był Jakub (VI), który miał trzech synów (VII): Franciszka, dziedziczą
cego wspomniane dobra w  1772 r. oraz Jana i Macieja, po którym zostali dwaj syno
wie (VIII): Feliks i Jan w 1799 r.

Z kolei wracam do Jana (II), syna Stanisława z 1645 r., który miał trzech synów (III): 
Dawida, Stanisława i Hrehorego. Z nich Dawid miał syna Jerzego (IV), wnuka Stanisła
wa (V) i czterech prawnuków w 1799 г. (VI): Macieja, Bartłomieja, Ignacego i Domini
ka. Natomiast wspomniany wyżej Stanisław, brat Dawida (III), miał dwóch synów (IV): 
Józefa i Jana. Z nich Józef w testamencie z 1755 r. zapisał dobra Tomkie trzem sy
nom (V): Józefowi, Antoniemu i trzeciemu, niewymienionemu z imienia. Wymienie
ni wyżej Józef i Antoni, ich synowie oraz synowie brata stryjecznego Macieja wywiedli 
swoje szlacheckie pochodzenie w 1799 r. [Boniecki]. Wspomniane Tomki (Tomkie) to 
dwór w parafii Poszyle, na wschód od tego miasteczka. W końcu XIX w. dobra te miały 
455 dziesięcin ziemi i należały do Strawińskich [SG].

Według wywodu Giedminów herbu Pomian z 1799 r. jego przodkiem był Dow- 
kint (pokolenie I), który „posiadał w Xięstwie Żmudzkim dziedziczne dobra”. Miał 
on czterech synów (II): Piotra, Giedmina, właściwego protoplasty tej rodziny, Rym- 
kusa, mającego dwóch synów: Tomasza i Jakuba oraz Jana. Następne pokolenie two
rzyli synowie Giedmina (III): Jan, Stanis, czyli Stanisław i Jerzy. Z nich Stanisław miał 
dwóch synów (IV): Jana i Stanisława. Zapoczątkowali oni dwie gałęzi tej rodziny. Pierw
szą, starszą linię prowadził Jan, który wydał na świat dwóch synów (V): Bartłomieja, 
wzmiankowanego w 1645 r., i Szczefana. Ten ostatni miał syna Jakuba (VI), który po 
ojcu dziedziczył dobra Butkajcie. Jakub ów dał światu trzech synów (VII): Józefa, Jaku
ba i Jerzego, którzy podzielili się Butkajciami w 1676 r.Tę linię rodziny kontynuował Je
rzy, który miał syna Jakuba (VIII), który „naturalnym ciekiem krwi po ojcu był dziedzi
cem Butkajciów”. Miał on trzech synów (IX): Franciszka, Macieja i Jana. Z nich Maciej 
był ojcem Feliksa i Jana (X).

Z kolei druga, młodsza linia rodziny łączy się ze Stanisławem (IV), synem Stani
sława. Miał on również dwóch synów (V): Jana i Andrzeja. Z nich Jan wydał na świat 
trzech synów (VI): Dawida, Stanisława i Hrehorego. O tym ostatnim nic nie wiadomo. 
Natomiast Dawid spłodził syna Jerzego (VII), a ten — Stanisława (VIII). Ów Stanisław 
dał życie czterem synom (IX): Maciejowi, Bartłomiejowi, Ignacemu i Dominikowi z sy
nem Aleksandrem (ur. 1831; X). Z kolei wspomniany wyżej Stanisław, brat Dawida (VI), 
ojcował dwóm synom (VII): Józefowi i Janowi. Z nich Józef zostawił po sobie trzech 
synów (VIII): NN, Józefa i Antoniego, którzy mieli dobra Tomkie po ojcu. Wspomnia
ny Józef wydał światu dwóch synów (IX): Adama i Jerzego. Zaś jego brat Antoni mógł 
pochwalić się czterema synami (IX): Józefem, Benedyktem, Antonim i Janem, wzmian
kowanymi w 1794 r. [MACB, F 20—4009; podobnie Boniecki].
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Inny wywód Giedminów pochodzi z 1848 r. Jego przodkiem byl Stanislaw Gied- 
min (pokolenie I), który w świetle testamentu z 1678 r. posiadał następujące dobra 
w pow. korszewskim: Mejry, Kweście i Pookmienie. Miał on syna Jana (II), wnuka Jó
zefa (III) (wzmianka z 1709 r.) i prawnuka Jana (TY), który sprzedał wspomniane dobra 
w 1752 r. Ten ostatni miał dwóch synów (V): Józefa i Antoniego, nabył też majętność 
Tomkie Radyszki w pow. korszewskim. Z nich Józef według testamentu z 1760 r. prze
kazał swoje dobra dwóm synom (VI): Adamowi ijerzemu. Z kolei brat Józefa, czyli An
toni (V), przekazał swoją część dóbr synowi Antoniemu (VI) w 1794 r., a pozostałym 
trzem synom uczynił zapisy pieniężne: Janowi, Józefowi i Benedyktowi. Pierwszy z nich 
miał czterech synów (VII): Stanisława, Franciszka Józefa, Jakuba Bonawenturę i Win
centego Froła. Posiadali oni dobra Tomkie Radyszki Wojtkiszki w 1834 r.

Genealogia tej rodziny była następująca. Protoplasta Stanisław Giedmin (poko
lenie I) miał syna Jana (II), wnuka Józefa (III), prawnuka Jana (IV) oraz dwóch pra- 
prawnuków (V): Józefa i Antoniego. Zaczęli oni dwie linie rodziny. Pierwszą, starszą 
wiódł Józef, ojciec Adama i Jerzego (VI). Wspomniany Adam miał syna Ignacego Ta
deusza (VII) z synem Janem (VIII) oraz Jana (VII) z synami (VIII): Fortunatem i Janem 
Bonifacym. Brak tu informacji o potomstwie Jerzego (VI), może nie miał.

Drugą, młodszą linię prowadził Antoni (V), który zostawił po sobie czterech sy
nów (VI): Antoniego, Jana, Józefa i Benedykta. Z nich Antoni wydał na świat czterech 
synów (VII): Stanisława z trzema synami (VIII): Franciszkiem, Marcjanem, Piotrem Igna
cym; Franciszka Józefa z synem Mikołajem Protazym Jackiem (VIII); Jakuba Bonawentu
rę z dwoma synami (VIII): Polikarpem Donatem Anicetym i Konstantym Sykstusem oraz 
Wincentego Froła z synem Leonem (VIII). Jego brat Jan (VI) to ojciec Bernarda (VII) 
z czterema synami (VIII): Ferdynandem, Walentym Jakubem, Augustynem i Dorianem 
Stanisławem. Następny z braci, czyli Józef (VI), ojcował także czterem synom (VII): 
Wawrzyńcowi z synem Kajetanem Benedyktem (VIII); Rochowi z trzema synami (VIII): 
Julianem, Modestem i Józefem Janem; Janowi z synem Aleksandrem (VIII) oraz Jerze
mu z dwoma synami (VIII): Józefem Stefanem i Leonardem Sykstusem. Z kolei ostatni 
z braci — Benedykt (VI) był ojcem dwóch synów (VII): Bernarda i Benedykta.

Niejasna jest sprawa Pawła [nie wiadomo, skąd pochodził] z synami Bernardem, 
Józefem i Kazimierzem oraz Antoniego Antonowicza z synem Mikołajem.

Wywód ten, bez podania herbu, dano na ręce Lwa [tj. Leona], syna Dominika, 
Giedmina, sekretarza kolegialnego, stołonaczelnika [naczelnika działu] Wileńskiej Izby 
Skarbowej, w  1848 r. [MACB, F 37-9318].

Omawiana genealogia z 1848 r. jest w  dużym stopniu zbieżna z wcześniejszą gene
alogią z 1799 r. Genealogia z 1848 r. ograniczyła się do jednej linii Giedminów od Stani
sława Janowicza. Jedyną większą różnicą obu genealogii jest status Jana, który w jednym 
miejscu jest bratem Józefa Stanisławowicza [wywód z 1799 r.], a w drugim — synem Jó
zefa Janowicza [wywód z 1848 r.].

W XIX w. Giedminowie wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami: Gryf, Odro
wąż i Pomian w guberni kowieńskiej. Notowano wówczas Gedminów w pow. rosień- 
skim i szawelskim z herbami Odrowąż i Pomian [Ciechanowicz]. W 1882 r. do nich nale
żały następujące dobra w  tej guberni: Możajcie i Herniszki, Drabukszty i Wsie—Poszyle.
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GIEDMONT 49

Z nich Drabukszty w pow. powondeńskim były w ich posiadaniu już w XVII w. w świe
tle ówczesnych taryf.

Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 283, 303; Elektorzy 1697, 1733 r.: Kojałowicz, Nomenclator, s. 181; LM, 
Uprasymą knyga 1, s. 50; LM, 6. Teismą Ьу1ц knyga, s. 271, nr 403; LNB, F 130—2480, k. 22—23; MACB, F 20— 
4009 (wywód z 1799 r.), F 37—9318 (wywód z 1848 r., miejscami niejasny), F 256—996, k. 4; ODVCA, vyp. 1, 
s. 142-252,155-50 i 51,157-85 i 96,161-155, 194-11; vyp. 2, s. 43-100,165-105; vyp. 3, s. 124-27; vyp. 4, 
k. 9-67, 159-158 (Gejmin),186-98 i 100; vyp. 5, к. 71-22, 81-91, 84-117, 86-131; Perapis 1528 r , s. 223, 
234, 248; Popis 1567 r., kol. 1262; SG, T. 12, s. 383: Tomkie; VUB, F 7—ŻP 23, k. 65—66 (cz. 2). L i t e r a 
t u r a  : Boniecki, T. 6, s. 20: Gedymin, 38: Giedmin (genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 42; tenże, Su
plement, s. 134; Giedymin; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 640—641: Gedminas, Gedmintas; Uruski, T. 4, s. 144— 
145 i 1460—147 (Giedymin); Vaisvila, s. 191: Gedminas.

GIEDMINT ZOB. GIEDMIN 

GIEDMONT

T a r y f a  1667 ro k u

Giedmin [raczej Giedmont] Ambroiy Walenty nowicppRespkietan w pow. medyngańskim dym 1 spłachetki 
Giedmont Rapmus, na którego miejscu postał spisany Ławtyn Niendardowski p Pupiybia dym 1 spłachetki 
w pow. twerskim
Giedmont Stanisław Walentynowicp p Respkietan dym 1 spłachetki w pow. medyngańskim

Taryfa 1690 roku

Giedmont Chrypostom pSpołpian w pow. pojurskim na miejscu ojca dym spłachecki 1 
Giedmont Daniel p Reschetan w pow. medyngańskim [dym] spłachecki 1 
Giedmont Jerpy p Popubiów w pow. twerskim dym spłachecki 1

Najpierw krótki komentarz w sprawie umieszczenia tu Ambrożego Walentynowicza 
Giedmonta [w tekście: Giedmina] pod 1667 r. Za przynależnością do Giedmontów, 
a nie do Giedmin ów, przemawia nazwisko Stanisława Walentynowicza Giedmonta, zob. 
niżej. Także w Taryfie 1690 r. (s. 175) spisano Daniela Giedmonta w Reschetanach [czy
li Reszkietanach],

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ged— i mant— [LPŻ]. 
O pierwszym była mowa przy Godowskim (zob.), o drugim przy Dowmoncie (zob.).

Rodzina jest mało znana. W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spi
sano Dobka Giedmontowicza, bojara włości kroskiej. W kolejnym popisie 1567 r. od
notowano Martina Gedmontonasa we włości wielońskiej.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. wzmiankowano o nich tylko kilkakrot
nie. W 1585 r. Martin Janowicz Giedmontowicz sprzedał niwę Sieliszcze Pogojewiete 
nad ruczajem Szłopoup w Liawdiach [w polu Laudańskim] we włości wielońskiej. Ten
że w 1593 r. sprzedał niwę Dawiltyszki w Metszunach nad rzeką Łakowszą do ruczaju 
Szłompis [we włości wielońskiej]. Wtedy zastawił 5 niw w Metszunach i darował żonie 
Martie Martinownie 3 „sieliszcza” tamże. W 1596 r. darował pewnemu bojarowi niwę
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50 GIEDOWG (GEDGOWD, GIEDNOG, GIEDOWK)

w polu Metszunach w Liawdiach. W sumie w aktach tych wymieniono tylko jedną osobę 
w latach 1585-1596, jest ona tożsama z Martinem z popisu 1567 r.

We wspomnianych aktach ziemskich XVI w. zanotowano pole Giedmontyszki 
w „okolice Mitszunach” w Liawdie, tj. w polu Laudańskim we włości wielońskiej [Slo- 
var]. Sama nazwa nie utrzymała się w późniejszych źródłach. Można ją jednak zlokali
zować koło okolicy szlacheckiej Miciuny (= Mitszuny, lit. Miciünai), położonej na pół
nocny wschód od miasteczka Pacunele w gminie Krakinów (7 wiorst odeń), czyli na 
historycznej Laudzie.

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano trzech Giedmontów (i Gedmontów): Am
brożego, Adama i Kazimierza; wszyscy uczestniczyli w podpisaniu unii kiejdańskiej
ze Szwecją.

W taryfie 1667 r. zanotowano tylko 2 rodziny w pow. twerskim i medyngiańskim, 
bez poddanych. Dość podobnie było w taryfie z 1690 r., kiedy spisano 3 rodziny, miesz
kające w różnych powiatach, oprócz wymienionych także w pow. pojurskim. Żadna 
z nich nie miała poddanych. Uwagę zwraca spisanie jednego Giedmonta w Szołpianach, 
gdzie mieszkali inni Giedmintowie, co najpewniej jest przypadkowe. W sumie była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  .Akia zjazdów, T. 2, s. 304, 328; ODVCA, vyp. 1, s. 161—158; vyp. 3, s. 81—207, 82—222 i 224; 
vyp. 4, k. 78—160; Perapis 1528 i\, s. 223; Popis 1567 r., kol. 1279; Slovar, s. 69: Gedmontiśki. L i t e r a t u -  
r a : Gajl, s. 434; LPŻ, T. 1, s. 641: Gedmontas.

GIEDNOG ZOB. GIEDOWG

GIEDOWG (GEDGOWD, GIEDNOG, GIEDOWK)

H. RAWICZ 

T a r y f a  1667 ro k u

Giedowg jopef, na którego miejscu postał spisany Stefan Giesptowt p Berkinian dym 1 szlachecki w pow. tel
szęwskim
Giedowg Malcher Hrehorowicp z Gudajciów i zPGdkupli na miejscu Wojciecha Hrehorowicza Giedowga dym 
1 szlachecki w pow. wiespwiańskim
Giedowg Maran Janowicz z Dpiuginian, na którego miejscu został spisany Stefan Montowt z imienia Mantry- 
miszęk dym 1 szlachecki w pow. telspewskim
Giedowg Micha! janowicz Gienwiłowicz na miejscu jana Giedowga rodpjca swego z Berkinian dym 1 szlachec
ki w pow. telszewskim
GiedowgMichal na miejscu Jerpelgo] Giedowga rodpica zBSubepajaöw dym 1 szlachecki w pow. wiespniańskim 
Giedowg Mikołaj na miejscu jakuha Giedowga z Berkinian. A zprpykupli od Stanisława Paleckiego poĄA] 
ańsłd dym 1 w pow. telszęwskim. Giedbut [raczej Giedowg] Mikołaj na miejscu jana Giedowga rodpjca 
ZBerkinian, a z kupli [od] Stanisława Pobelskiego dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Giedowg Stanisław Piotrowicz na miejscu Piotra Giedowga ojca swego z Berkinian dym 1 szlachecki w pow. 
telszęwskim
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GIEDOWG (GEDGOWD, GIEDNOG, GIEDOWK) 51

Giedowg Wacław Miko/a/ewicp, na miejscu którego postał spisany Matiasp Kilpin pMikitławkia dym 1 pod- 
dański wpow. korspewskim
Giedowg Walenty na miejscu Malchera Alseyka pMejnartów dym 1 szlachecki wpow. retowskim 
Giedowg Wojciech na miejscu Aleksandra Cpgsna pjonajciów poddański dym 1 wpow. telspewskim
Giedowg Wojciech Hryhorowicp na którego miejscu i na miejscu Wojciecha Pakowskiego, rodpica, postał spisany 
Je/py Wojciechowicp Pakowski p Gudajciów dym 1 szlachecki wpow. wiesptriańskim
Giedowgowa K/pysptofowa. Prpyałgowski p Giedowga Jan Krpysptofowicp na miejscu rodpicielki swojej Katarpy- 
ny Pipya/gowskiej Krpysptofowej Giedowgowej p Prpya/gowa poddański dym 1 wpow. telspewskim
Giedowk Walenty Hryhorowicp na miejscu którego posta! spisany Jerpy Piski p Spo/pżan dym 1 splachecki 
wpow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Giednog [tak w Taryfie Żmudzi 1690 r., w Kop. V. Giedorok, w Kop. 8: Giedowg] MikołajpBergi- 
nian w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Giedow\g\ Jerpy na miejscu ojca pjonajciów wpow. telspewskim [dym] splachecki 1 
Giedowg Jan p Bierginian wpow. telspewskim [dym] splachecki 1
Giedowg [w Kop. 10: Gedgowd] Michał p Rubepajciów w pow. wiespwiańskim dym poddański 1 
Giedowk Waliły p Pope nowa wpow. pojurskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny nie jest dzisiaj notowane w Litwie. Najpewniej jest pochodzenia li
tewskiego i dwuczłonowe: g e -  i dau- Obydwa człony są notowane w antroponimii li
tewskiej, zob. Godowski i Dowbor.

Na Żmudzi pojawili się w czasach Witolda albo później, ale na pewno w XV w. 
W każdym razie w 1593 r. ziemianin Alekszej Pietrowicz w imieniu swoim i „inszej brati 
swojej okolicy Prialgowskoj” oświadczył, że w pożarze spłonęła mu „skrinka” z doku
mentami, w  tym dwa przywileje wielkich książąt litewskich: Witolda i Zygmunta [Kiej- 
stutowicza]. Przywileje te dotyczyły nadania ziemi w tej okolicy dla przodków „Priał- 
gowców”, tj. późniejszej szlachty Przyałgowskich: „Kgedavku, Montrimu a Mitku”, tj. 
Giedowgowi, Montrymowi i Mitkowi \VitoldiamĄ. Zatem nieznany przodek miał trzech 
potomków: Giedowga, Montryma i Mitkę, od których wyodrębniły się dalsze rodziny, 
na pewno Montrymowiczów i Mitkowiczów (Mitkiewiczów).

Z tą informacją koresponduje poniższa. W 1601 r. Stanisław Walentynowicz, „ze- 
menin hospodarski zemli żomojtskoj”, przedstawił dokument z 1529 r., w którym król 
polski Zygmunt I potwierdził nadanie swego przodka Kazimierza [Jagiellończyka] i jego 
starosty żmudzkiego Kieżgajły, najpewniej Jana Kieżgajłowicza, piastującego ten urząd 
w latach 1450—1486. Nadanie to otrzymał Giedowd [Kgedowd], dotyczyło ono jedne
go poddanego. W 1529 r. potomkami owego Giedowda [czy Giedowga] byli następu
jący bojarzy telszewscy: Jaszko Możejkowicz z braćmi: Pacem, Bartoszem, Mikołajem, 
Janem, Pawłem Montrymowiczem i Jakubem Mitkiewiczem [AWAK]. Tak więc w tym 
czasie można mówić o wyodrębnieniu się trzech rodzin tego rodu Giedowgów: Możej- 
kowiczów, Montrymowiczów i Mitkiewiczów
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52 GIEDROYC (GEDROJC, GIEDROJĆ)

W czasie Potopu 1655 r. spisano tylko Jana Giedowga, uczestnika unii kiejdańskiej 
ze Szwecją. Osobno spisano kilku Przyałgowskich, używających przydawki pochodze
niowej „z Giedowga”.

W taryfie 1667 r. zanotowano 13 rodzin, mieszkających głównie w  pow. telszew- 
skim (7), rzadziej w pobliskim wieszwiańskim (3) oraz pojedynczo w korszewskim, re- 
towskim i pojurskim. Charakterystyczne, że w pow. telszewskim mieszkali prawie bez 
wyjątku w Berkinianach [zob.: Berkiniański], tj. pod Telszami, na pograniczu z pow. 
wieszwiańskim. Większość z nich nie posiadała poddanych (9 na 13), a pozostali mieli 
tylko po jednym. Warto tu zwrócić uwagę na jedno nazwisko: Michał Janowicz Gienwi- 
lowicz Giedowg, być może wskazuje ono na związek Giedowgów z Ginwiłowiczami?

W taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin, z których większość mieszkała w pow. telszew
skim (3), pozostali byli w  sąsiednim pow. wieszwiańskim i pojurskim. Tylko jedna z nich 
miała jeden dym poddański, pozostałe nie miały poddanych. Zatem była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.

W 1625 r. został wymieniony Jerzy Stefanowicz Mackiewicz Giedowg. Nazwisko 
to było zapisywane też w nieco innej formie, ale dotyczy nazwiska Mackiewicz, a forma 
„Giedowg” jest tu przydawkąpochodzeniową. Można więc przyjąć, że ta rodzina Mac
kiewiczów (zob.) pochodziła od Giedowga. Wspomniany Jerzy Giedowg Mackiewicz 
był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1618 r.

Rodzina herbu Rawicz została wylegitymowana ze szlachectwa w późniejszej gu
berni kowieńskiej z 1799 r. Według Ciechanowicza, Giedowgowie herbu Rawicz miesz
kali wówczas w pow. rosieńskim.
Ź r ó d ł a :  A.kta zjazdów, T. 2, s. 308; AWAK, T. 24, s. 74; Vitoldiana, s. 140, nr 175. L i t e r a t u r a :  Cie
chanowicz, Rody, T. 3, s. 42; Uruski, T. 4, s. 145.

GIEDROWSKI ZOB. GIERDOWSKI

GIEDROYC (GEDROJC, GIEDROJĆ)

H. HIPOCENTAURUS 

T a r y f a  1667 ro k u

Giedroyc Władysław kustosp pm/jdpkż, pleban sgwekspniański у kustodią swojej 26 dymów w pow. powon- 
deńskim

T a r y f a  1690 ro k u

Giedroyc Kapimierp Stanisław miecptiik piński p Giejspyspek Alilkispek w pow. rosieńskim [dym] poddański 1 
Giedroyciowa Helenapodcpaspyna wiłkomierska p dóbr JKMdplacu w Rosieniach [dym] poddański 1

Nazwisko rodu jest pochodzenia litewskiego. Forma podstawowa brzmi Giedraitis, 
czyli syn Giedry. Ta ostatnia: Giedra lub Giedrys łączy się z litewskim giedra, czyli 
„piękna pogoda”, „słoneczna”, „bezchmurna” itp. Najpewniej wymienieni Giedrojcio-
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wie nie należeli do rodu kniaziowskiego herbu Hipocentaurus. Oprócz nich było wiele 
innych rodów i rodzin o tym nazwisku.

Ród ten pochodzi z powiatu giedrojckiego na północny zachód od Wilna, w wo
jewództwie wileńskim. Stąd niektórzy z nich przenieśli się do innych regionów Litwy.

Najstarsza wzmianka o Giedroyciach na Żmudzi pochodzi z 1478 r., kiedy dwie 
wdowy: Katarzyna Giedroyciowa i Marta Montwidowa ufundowały altarię w kościele 
w Krożach [Błaszczyk, Diecezja jmudzjzd\. Pierwsza z nich była wdową po Jakubie Gie- 
droyciu, dziedzicu dóbr Kroże, podobnie jak zmarły Montwid. W fundacji uczestniczy
li też synowie Jakuba Giedroycia: Aleksander, artium baccalarius [bakalarz sztuk pięk
nych], Marcin, Butrym i Piotr. Pierwszy z nich jest zapewne tożsamy z Aleksandrem 
Jakubowym „de Samothia” [tj. Samogitia, czyli Żmudź], który został zapisany do Aka
demii Krakowskiej w 1474 r., by po trzech latach nabyć tytuł bakalarza (1477) [Birźiśka]. 
Wracając do wspomnianej fundacji z 1478 r., trzeba dodać, że właściwym fundatorem 
kaplicy był wspomniany Jakub Giedroyc: kaplica została „erecta, constructa dotarique” 
przezeń. Nadanie to dotyczyło dziesięciny z siedmiu dworów: Croze [Kroże], Yarne 
[Wornie], Korklany [jw.], Birzneny [Birżyniany, może Berżany, zob. niżej], Jodolauko, 
Kopolauko i Krizolauko oraz drobnych naturaliów. Były to dobra leżące w różnych 
rejonach Żmudzi, te zlokalizowane były w rejonie Kroż i Worni w centrum tej krainy. 
Interesujące, że wśród świadków tej fundacji zanotowano Jana Giedroycia, kanonika 
żmudzkiego. Jest to postać mało znana, ale można przypuszczać, że był bliskim krew
nym fundatora tej altarii — Jakuba Giedroycia [Błaszczyk, Diecezja jmud^ka, МАСВ].

Później Giedroyciów notowano w czasie długich rządów diecezją żmudzką przez 
biskupa Melchiora Giedroycia (1576—1609).

W taryfie 1667 r. odnotowano Władysława Giedroycia, kustosza żmudzkiego i ple
bana szwekszniańskiego. Jest to jeden z wielu Giedroyciów, związanych z Kościołem 
katolickim, przede wszystkim z diecezją żmudzką [bliżej: Ivinskis]. Karierę rozpoczął 
w diecezji wileńskiej jako pleban merecki od 1649 r. Potem został kanonikiem smoleń
skim (urząd tytularny) od 1658, kustoszem żmudzkim w latach 1662—1669, kanonikiem 
żmudzkim w latach 1676—1677 i oficjałem żmudzkim. Wiatach 1667—1669 administro
wał diecezją żmudzką na miejscu biskupa Kazimierza Paca. Był też plebanem szweksz- 
niańskim, tocząc długotrwałe spory z właścicielami dóbr Szweksznie i innych o odzy
skanie dawnych zapisów na kościół w Szwekszniach, jeszcze sprzed Reformacji, zob. 
np. Denhoff. Zmarł przed 1688 r.

W taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. rosieńskim, obie posiadały tylko po 
jednym dymie poddańskim. Wymieniony tam Kazimierz Stanisław Giedroyc (Gedroyc, 
Giedrojć itp.) w 1700 r. zaskarżył Żydów kiejdańskich o niezwrócenie pożyczki w wy
sokości 4000 złotych polskich. Ożenił się z Dorotą Woynianką. Brak tu jednak Marci
na Giedroycia, właściciela niewielkich dóbr w Pokopurniach [w pow. rosieńskim], który 
w testamencie z 1690 r. prosił, by jego ciało pochowano w kościele dominikanów w Ro- 
sieniach [Vaisvila].

Tylko nieliczni z nich piastowali urzędy. Wiatach 1666—1678 strukczaszym żmudz
kim był Marcjan Emmanuel Piotrowicz Giedroyc, potem podczaszy wiłkomierski 
w 1687—1690 (spisał testament). Był żonaty z Heleną Katarzyną Stankiewiczówną,
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54 GIEDROYC (GEDROJC, GIEDROJĆ)

ciwunówną gondyńską. W 1688 r. zawarł ugodę z Władysławem Giedroyciem, swo
im krewnym i kustoszem żmudzkim: w zamian za skasowanie pretensji do dziesięciny 
z jego dworu Berżany [czy to te same z nadania 1478 r.?] zapłacił 4000 złotych polskich 
[LVIA, F 1671]. Potem piastowali urzędy w XVIII w., w  1792 r. Antoni Giedroyc był 
wojskim szawelskim. Nie wiadomo jednak, o którego Antoniego chodzi.

Tylko jeden z Giedroyciów [w tekście: Gerwuyc, sic], wspomniany Marcjan struk- 
czaszy JKMci, był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
w Warszawie w  1669 r.

W połowie XVIII w. Józef Giedroyc nabył dobra Bobcin w pow. wilkiskim, nad 
Niewiażą. Lokalizacja tego dwom jest niełatwa i nieraz prowadzi do błędów: w pow. 
brasławskim [sic; PSB w biogramie Romualda Giedroycia] lub na lewym brzegu Niewia- 
ży [SG]; w  rzeczywistości na prawym brzegu. Także w taryfie województwa trockiego 
zanotowano miejscowość Bobcina [sic] w trakcie zawilejskim w pow. kowieńskim, gdy 
jednocześnie w taryfie Żmudzi spisano Bobcin, Poniewież i Skopiszki w pow. wilkiskim 
na Żmudzi, ale za atestacją, grodu kowieńskiego. Na mapach XIX w. nie ma jednak wąt
pliwości, bo Bobcin umieszczono na prawym brzegu Niewiaży na południe od Piepoli 
[mapa Chrzanowskiego]. Obecnie nie ma takiej miejscowości, bo nosi ona nazwę Że- 
maitkiemis i znajduje się w zakolu Dubissy niedaleko od Piepoli (lit. Piepaliai) i Bobtów 
(lit. Babtai), ale leżących po drugiej stronie rzeki. Jest tam muzem dworu żemajtkiem- 
skiego [właściwie bobcińskiego], stanowiące własność kowieńskiego przemysłowca [Se- 
maśkaite; Jackiewicz].

Wspomniany Józef Giedroyc był podstolim brasławskim [nie: bracławskim] w la
tach 1765—1766, kiedy zmarł. Ożenił się dwukrotnie z: Różą Kiełpszówną [sądząc po 
nazwisku — Żmudzinką] i Krystyną Golejewską z którymi spłodził dwóch synów: 
Kaspra i Romualda. Pierwszy byl kanonikiem żmudzkim i pisarzem wielkim litewskim 
(1790), kawalerem Orderu św. Stanisława, a drugi, Romuald Tadeusz, żyl w latach 1750— 
1824 i uczestniczył w prawie wszystkich wydarzeniach tego okresu. Kolejno był: uczest
nikiem konfederacji barskiej z lat 1768—1772, wojskowym w armii litewskiej, posłem na 
sejm 1784 r., organizował spisek antyrosyjski w latach 1793—1794, w czasie powstania 
kościuszkowskiego 1794 r. wszedł do Rady Najwyższej Rządowej w Wilnie, walczył na 
Litwie i w obronie Warszawy, potem emigrował na Zachód i współpracował z Napole
onem, a po rozwiązaniu Legionów w 1801 r. wrócił do rodzinnego Bobcina, trzymając 
się z dala od spraw publicznych. Niemniej jednak w 1812 r. włączył się do tworzenia 
siły zbrojnej na Litwie, która uczestniczyła w wyprawie Napoleona na Rosję. W armii 
napoleońskiej był do początku 1813 r., kiedy został wzięty do niewoli rosyjskiej. Zo
stał deportowany do guberni archangielskiej, skąd po dwóch latach wrócił do Warsza
wy, wchodząc do armii Królestwa Polskiego w randze generała. Tu zmarł i został po
chowany na cmentarzu Powązkowskim. Ożenił się z Karoliną Borzymowską, z którą 
miał dwóch synów: Józefa Stefana (1787—1855) i Aleksandra Konstantego (1805—1844). 
Pierwszy z nich poszedł śladami ojca: przeszedł na stronę Napoleona przed 1808 r., 
kiedy został podporucznikiem w pułku lekkokonnych gwardii Krasińskiego. Później 
służył w 17. pułku ułanów w armii litewskiej 1812 r. Wzięty do niewoli w 1813 r. wraz 
z ojcem został zesłany do guberni archangielskiej, ale po uzyskaniu wolności nie wrócił
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GIEDWID 55

pod władzę cara, lecz udał się na emigrację do Francji. Awansował do stopnia pułkow
nika w 1815 r\, walczył pod Waterloo. Po upadku Napoleona wrócił do kraju, ożenił 
się z Franciszką Szymańską i osiadł w Bobcinie. Synowi dał imiona Napoleon Tadeusz 
(1821). W czasie powstania listopadowego 1830—1831 r. został prewencyjnie areszto
wany przez władze rosyjskie i zesłany na Ural. Uwolniony po trzech latach udał się po
nownie na emigrację do Francji, gdzie działał w Wielkiej Emigracji i tam zmarł. Został 
pochowany na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem.

Z kolei jego brat Aleksander Konstanty wybrał inną drogę kariery — prorosyjską. 
Kolejno byl szambelanem dworu rosyjskiego i sekretarzem Sekretariatu Stanu Króle
stwa Polskiego w Petersburgu. W małżeństwie z Aliną Podoską miał syna Romualda 
(1842—1899), również szambelana dworu rosyjskiego, żonatego z baronówną Barbarą 
Brewern, córką generała rosyjskiego [PSB; Boniecki].

Nie wiadomo, kiedy dobra bobcińskie wyszły z rąk Giedroyciów, na pewno przez 
potomstwo generała Romualda — przez jego córki. Według Ingridy Semaśkaite miało 
to być w 1830 r. W każdym razie dobra nabyli Tyszkiewiczowie z Czerwonego Dworu, 
leżącego w pobliżu Bobcina.

Zachowały się akta wywodowe rodziny Giedrojciów z powiatu szawelskiego 
z XIX w. Zostali oni zatwierdzeni w swoim szlacheckim pochodzeniu w  latach 1804, 
1835 i ostatecznie w 1841. Z prośby Hipolita Albina Giedroycia (ur. 1833; pokolenie V) 
z 1864 r. dowiadujemy się, że był on prawnukiem Karola Benedykta (II), syna Antonie
go (I), wnukiem Karola (III) i synem Adama (ur. 1804; IV), ożenionego z MariannąHur- 
czyn i miał brata Leonarda Feliksa (ur. 1835). Mieszkał w pow. szawelskim. Jego bliskim 
krewnym był Henryk Franciszek, syn Kazimierza i wnuk Antoniego Karola [LVIA].

Ź r ó d ł a :  Birżiśka, Idetuvos studentai, s. 91; Elektorzy 1669 r.; LVIA, F 1671—4—455 (Szweksznie) к  137— 
138; MACB, F 256—3918 (wypis z akt ziemskich żmudzkich: 14691, k. 278—279); SG, T. 1, s. 255: Bobcin; 
Urzędnicy troccy, s. 450, nr 3378; Urzędnicy wileńscy, s. 572, nr 4471; Urzędnicy żmudzcy, nr 1369, 1476. 
L i t e r a t u r a :  Aftanazy, T. 3, s. 24—26: Bobcin (głównie z Buszyńskiego, Brzegi Niemały); Błaszczyk, Die
cezja śymudzka. Ustrójj s. 114, 201; Boniecki, T. 6, s. 18; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 47; Ivinskis, Rinktiniai 
rastai, T. 4: Krikśaonybe Uetuvoje, Roma 1987 s. 300; Jackiewicz, Litwa, s. 422—423; Kamuntańćiene, s. 138, 
142,162—163; LPŻ, T. 1, s. 663—664: Giedraitis, Giedra, Giedrys; PSB, T. 7, s. 429—430: Giedroyć Józef Ste
fan, 432-433: Romuald Tadeusz; Semaskaite, s. 27; Vaisvila, s. 190; Yalanćius, s. 137—138.

GIEDWID

Popis 1621 roku

Giedwid Augustyn zdradą na poĄjezdku] kod 1 wpow.pomndeńskim 
Giedwid Stefan £ »qw^nikami] po kozacku koń 1 w pow. powondeńskim

Taryfa 1667 roku

Giedwid Krzysztof na miejscu Marka i Kazimierzą Danilomcyów z Bukondów i na miejscu Sebesńana Piet
kiewicza spadkiem dostałe, co wszytko na swą paspnią obróńt dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim

Taryfa 1690 roku

Giedwid Matiasz Z Kukiów w pow. telszęwskim [dym] poddański 1
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56 GIEDWIŁ (GIEDWIŁ[Ł]Q, GIEDWILOWICZ)

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ged- i vyd- [LPŻ].
0  pierwszym członie była mowa przy Godowskim (zob.), o drugim przy Buywidach 
(zob.). Nie należy mieszać Giedwidów z Giedwiłami, o innej genezie nazwiska (zob.). 
Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi pojawili się w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440— 
1498: Kediwid [tj. Giedwid] dostał 2 „czołowieka” „u Kojżeve”, tj. w późniejszym polu 
Gojżewskim we włości wilkiskiej [LM].

Tylko raz notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., bo najczęściej była 
tam mowa o Giedwiłach (zob.). W 1599 r. Matiej Jurewicz Giewidowicz z żoną Barbarą 
Matiejewną sprzedał trzeciznę majętności Szerajtie nad rzeką Gużąwe włości telszew- 
skiej. Miejscowość ta nie zachowała się, ale wspomniana rzeka płynęła przez majęt
ność Bujwidy i koło Powardowia [inna płynęła w polu roszczeńskim we włości wieloń- 
skiej] [Slovar]. Chodzi o rzekę zwaną obecnie Güze, czyli lewy dopływ Kwisty, dopływu 
Wardawy, na wschód od miasteczka Żydyki. W tym rejonie notowano dobra Bukoncie
1 Kuki, znane z taryf z lat 1667—1690. Potwierdza to, że mamy tu rzeczywiście do czy
nienia z Giedwidami, a nie z Giedwiłami.

Później Giedwidów spisano w źródłach XVII—wiecznych. W popisie wojskowym 
1621 r. były to 2 rodziny w pow. powondeńskim: Augustyn z bracią i Stefan. Nie nale
żeli do bogatszych, skoro jednego konia wystawiało kilka osób.

W obu taryfach z lat 1667 i 1690 spisano tylko po jednej rodzinie w pow. telszew- 
skim: raz bez poddanych, raz z jednym poddanym. Była to więc szlachta drobna i nie- 
utytułowana.
Ź r ó d ł a :  LM, Upraśymti knyga 3, s. 48; ODVCA, vyp. 5, к. 133—97; Slovar, s. 87: Guza. L i t e r a t u r a :  
LPŻ, T. 1, s. 642: Gedvydis; Upią ir eżerą vardynas, s. 55: Güze.

GIEDWIŁ (GIEDWIŁ [Ł] O, GIEDWIŁOWICZ)

H. DĄBROWA, DOLIWA, JELITA, STRZEMIĘ, SZEPTYCKI 

P o pis  1621 roku

Giedwił. Wirspyło Jan у ucpesĄn)kwA\ pe dwu cpęśa konia na /wajjezdku] koń 1 w pow. korklańskim,
a o tipecią cpęśćprotestował na Giedwiła
Giedwiłowicpjan p //ry<?[stnikami] na /wajjezdku] koń 1 w pow. telspewskim 
Giedwiłowicpjerpy у//гуф Ulikami] po hopacku koń 1 w pow. twerskim

T a r y f a  1667 ro k u

Giedwił Andrzej Wojaechowicp na którego miejscu posta/ spisany ]an Niewżardowski p Pubepajdów dym 1 
splachecki w pow. wiespwiańskim
Giedwił p Gosptowta Dawid Stanisławowicp p imienia swe\go] ojcpyste\go\ prpykipne]go] napwanego P/p- 
pubie jurgajde na miejscu Stanisława p Gosptowta Giedwi/y i na miejscu Piotra Wojtkiewicpa 1 dym poddań- 
ski w pow. twerskim
Giedwił Hrehory. Mitkiewicp Zygmont Mikołajewicp p nabyaa od Hrehore\go\ Giedwiła p Kontowtów, a po
dług starych kwitów oddawanie do skarbu na miejscu Wojdecha Kontowta dym 1 splachecki w pow. spawdowskim
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GIEDWIŁ (GIEDWIŁ [L]0, GIEDWIŁOWICZ) 57

Giedwił у  Gostowta Hrehoty у  Pupyub i ypryykupli od Piotra Woytkiewicya 1 dym szlachecki wpow. twerskim 
Giedwił Hrehoty, na którego miejscu postał pisany Adam Narkieuicy у  Bery dym 1 sylachecki w pon>. po
wondeńskim
Giednił Jan na miejscu Jóyefa Giedwiła rodyica у  Bery dym 1 sylachecki w pow. powondeńskim
Giednił Jan Stanisławonicy na którego miejscu yostał pisany Hrehory Jusykienicy у  Bery dym 1 sylachecki
w pow. powondeńskim
Giedm/ Jeryy Janondcy na miejscu Jana Jakubowicya Zaleskiego у  Progulbiów dym 1 sylachecki w potu. tel
syewskim
GiedwiłJóyef Piotrondcyna miejscu Piotra Jurewicya Giedwił a [GB: pewnie ojca] yKosytowniów dym 1 
sylachecki tupotu, pojurskim
Giedwił Kayimiery na którego miejscu yostał pisany Ba/tromiej Nargielo [z] Żemigoly dym 1 sylachecki 
tupotu widuklewskim
Giedwił Kryysytof, na którego miejscu yostał pisany Alikołaj Giedbut у  Brusytun dym 1 poddański w potu 
syawdowskim
Giedwił у  Gostowta Kryysytof у  Pupyub dym 1 sylachecki tupotu twerskim
Giedwił Mikołaj. Jusiewicyowa Jeryyna wdowa na miejscu Jeryego Jusowicya [sic] mai finka swego i na miejscu 
Mikołaja Giedwiła у  Bery dym 1 sylachecki wpow. powondeńskim
Giedwił Wojdech na miejscu Kayimierya Miyutowicya i Jóyefa Lubsyewicya у  Kweśaów dym 1 sylachecki 
w pow. korsyewskim
Giedwił Wojdech. Giedbut Kryysytof dym bywsyy Wojaecha Stanisławonicya Giedniła у  Bery na pasynią 
swoją obróci/, teraypusty sylachecki w pow. powondeńskim
Giedwił Wojdech, na którego miejscu yostał pisany Hieronim Woytkienicy у  Korklan dym 1 podjd] ański 
w pow. korłdańskim
Giedwiłło Jóyef Paw/onicyyTomasyajdów na miejscu Pawła Giedniła [GB: pewnie ojca] w pow. pojurskim
okolicy Wort ułan na miejscu Jakuba Giedwiła 1 poddański dym w pow. korsyewskim
Giedwiło Kryysytof. Gierulskijan na miejscu Augustyna Kiernoyenicya Gierulskiego у  Gierul i ypryykupli od
Jarosława Bilenicya, takye od Kryysytof a Giedwiły dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Giedniłowa Wojdechowa Zofia Mickiewicyówna w odjechaniu wepół yposłem /ferfóla] />o[lskiego] do Moskny
malyonka swego [z] yastany od Kryysytof a Syruda [i] Ktystyny Wróblewskiej małfinków, napranej Koleś!aw-
kas Syowkoty dymów 6 w pow. tendyjagolskim
Giedniłonicy Kryysytof i Butowicy Piotr na miejscu Eliasya So/tusyki ̂  Potowsola dym 1 sylachecki w pow. 
telsyewskim
GiedwiłowicyŁawryn [na miejscu] Rryysytofa Surwiły i ypryykipli odScyęsne]go] S[z]cyefanowicya i [na 
miejscu] Jana Michałowicya Goylewicya w [pow.] Małych Dy mianach okolicy Gojlewicyów dym 1 pusty do 
swojej pasyni domowej pryyłącyywsyy [w] okolicy Usypeśdów [w pow.] W. Dy mian
GiedwiłowicyMichał yjankajdów dym 1 sylachecki w pow. beryańskim 
Giednył Jan Sebestianowicy у  Gosytyn dym 1 sylachecki w pow. beryańskim

Taryfa 1690 roku

Gidwiłowicy Wawryyniec, na którego miejscu yostał pisany Stefan Bogdanowicy у  Usypeśdów w pow. W. Dy
mią// dym sylachecki 1
Giedwił Adam yKosytowniów w pow. pojurskim dym sylachecki 1
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58 GIEDWIŁ (GIEDWIŁ[Ł]0, GIEDWILOWICZ)

Giedni!  Jerpy na miejscu Jana Zaleskiego p Progulbiów wpow. telspewskim [dym] szlachecki 1
Giednil Jópef na miejscu Kapimierpa Jurenicpa pBum Spolpian wpow.pojurskim pastanmych dym splachecki 1
Giedni! Jópef pMilpowian w pow. widuklewskim dym splachecki 1
Giednil Kapimierp p Gosptyn alias Gikojcpe w pow. berpańskim dym splachecki 1
Giednil Kapimierp p Wielkich Palek w pow. widuklewskim, w pow. berpańskim w Jankajciach poddański 1
Giednil Maran p okolicy Janowdowa w pow. korspewskim dym poddański 1
Giednil Maran pPubpubiów w pow. twerskim dym splachecki 1
Giednil Piotr p Kweśdów w pow. korspewskim na miejscu rodpica dym splachecki 1
Giednil Stanislaw pNocian w pow. kros kim [dym] splachecki 1
Giednil Stefan pRopgojdów w pow. widuklewskim dym splachecki 1
Giednilo Jan na miejscu Dawida Syrutowicpa p Syrajciów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1 
GiedwilowicpHrehory Krpysptof pRuppub [właściwie: Pubzub] w pow. twerskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ged— i vil— [LPŻ]. 
O pierwszym była mowa przy Godowskim (zob.), o drugim przy Butwiłach (zob.).

Na Żmudzi pojawili się w  czasach Witolda, kiedy Giedywił otrzymał „człowieka” 
Widejmata [w innym dokumencie: Widejko] prawdopodobnie w latach 1412-1430. Syn 
tego bojara Giedywiła, czyli Giniwojn, otrzymał potwierdzenie tego nadania od Jana 
Kieżgajłowicza, starosty żmudzkiego w latach 1450—1486 \Vitoldiana\. Później w księ
dze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440-1498 zanotowano Kgedivila, który 
otrzymał „człowieka” „u Mednicoch”, tj. we włości miednickiej [LM].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1528 r. spisano Giedwiła Dargużo- 
wicza, we włości telszewskiej, Giedwiła Rimejkowicza w dyrwiańskiej i Jana Giedwi- 
łajtisa w rosieńskiej oraz Giedwiłowiczów: Borpejkę [raczej Storpejkę], bojara włości 
kielmeńskiej (później w pow. kroskim), Mikołaja we włości telszewskiej, Narwiła w wi- 
duklewskiej, Narkę w berżańskiej, Pietra w żorańskiej oraz Mikuta Kiedwiłowicza w wi- 
duklewskiej. W osobnym rejestrze zanotowano jeszcze Giedwiła Krażysa we włości 
telszewskiej. Razem w popisie 1528 r. spisano 10 bojarów w następujących włościach: 
telszewskiej (3), widuklewskiej (2) oraz pojedynczo w: dyrwiańskiej, rosieńskiej, kro- 
skiej, berżańskiej i żorańskiej.

W kolejnym popisie 1567 r. spisano Griga Giwdwiłojtisa, pewnie Gidwiłojtisa, we 
włości wilkiskiej oraz Kriksztana Giedwiłojtisa we włości korszewskiej i Jasiula Giedwi- 
łojtisa „piesz z oszczepom” w dyrwiańskiej.

Giedwiłów notowały również akta ziemskie żmudzkie z XVI w. W 1574 r. Szcze
pan Pietrowicz Giedwinowicz [zapewne błąd: chodzi o Giedwiłowicza] kupił różne 
grunty w majętności Powondeńskiej pod górą Medwajgaleją (też Medwajgała) [we wło
ści powondeńskiej]. Chodzi o najwyższą na Żmudzi górę Medwiegoła (lit. Medvegalis, 
234 m n.p.m.), położoną 12 km na południe od Worni w okolicy Berże. W 1584 r. Bał- 
tromiej Szczefanowicz Giedwił kupił część „otczyzny” w Berżach we włości powon
deńskiej. Tenże w 1588 r. [jako Giedwiłowicz] kupił połowę majętności Kwesti w Po- 
iżniach we włości korszewskiej. Tenże w 1590 r. zapisał żonie Jedwigie Stanisławownie 
Januszewicz [Butkowicz] wiano na majętności Berże. W tym roku kupił on tę majęt
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ność, a w 1593 r. sprzedał grunty tej majętności. W 1594 r. dokonał zamiany gruntów: 
oddał niektóre ziemie w Berżach, w zamian otrzymał Waskiszki i Dowmontyszki we 
włości powondeńskiej. W 1599 r. sprzedał grunty Waskiszki w Berżach, w  tym wspo
mnianą wyżej górę Medwiegołę i kupił część majętności Kwesti w Poożnie [właściwie 
w Poiżniu nad rzeką Iżną] we włości korszewskiej. Sprzedał też grunty w uroczysku Po- 
pelenis we włości powondeńskiej i dokonał zamiany gruntów: oddał w Kwaszach [we 
włości kroskiej], a otrzymał w Berżach we włości powondeńskiej. W 1591 r. trzej bra
cia: Mikołaj, Bałtromiej i Juri Szczefanowicze Giedwiłowie podzielili się dobrami: Berże 
i „dworcem” Dowmontyszki we włości powondeńskiej. W 1599 r. Juri Szczefanowicz 
Giedwił sprzedał bratu Mikołajowi wspomniane Berże.

W 1589 r. Mikołaj Szczefanowicz Giedwił, służebnik Poszuszwieńskiego, otrzymał 
od żony swego pana, Zofii Szymkowny Poszuszwieńskiej, 10 włók ziemi w majętności 
Judajny nad rzeką Łowką we włości retowskiej. Był żonaty z Hannąjanową [właściwie 
Janowną], w 1590 r. prawdopodobnie nabył grunty Użlikni i Stulpiny we włości telszew- 
skiej. W 1591 r. kupił „szmat gruntu” w Berżach we włości powondeńskiej od Han
ny Kasporowny Ejdymtowny Benedyktowej Giedwił [owej]. W 1592 r. wziął w zastaw 
trzech danników zwanych Kwarkszle w majętności Lobowkszty nad rzeką Szał toną we 
włości widuklewskiej. W 1597 r. kupił służbę ludzi w polu Gierojni we włości korklań- 
skiej. W 1599 r. wziął w zastaw majętność Montowtyszki we włości medyngiańskiej.

W 1595 r. Hryhory Benedyktowicz Giedwił sprzedał połowę majętności Możry- 
mojtie we włości szawdowskiej i „ziemlicę” Skurbiny we włości pojurskiej. W 1600 r. 
jego brat Stanisław Benedyktowicz Giedwił sprzedał majętność Pubżuby—Sydajti we 
włości twerskiej.

W 1596 r. Mikołaj Giedwiłowicz kupił niwy w Kiewnarach koło rzeki Szorkwedzia 
we włości kroskiej. W 1599 r. Walenty Tomaszewicz Giedwiłowicz sprzedał bratu Jure- 
mu część majętności Lamie we włości kroskiej. W 1600 r. jego syn Bałtromiej Walenty
nowicz Giedwiłowicz sprzedał połowę tej majętności.

W 1597 r. Juri Matiejewicz z synem Martinem Jurewiczem Giedwiłowiczem pogo
dzili się z Agnieszkąjurewną [Giedwiłowicz], żonąjakuba Kasperowicza, w sprawie po
działu „imienejca” Birkiniany [chodzi o Berkiniany we włości telszewskiej]. Jest to inte
resująca wzmianka, która wskazuje na pochodzenie Giedwiłowiczów z tej miejscowości 
pod Telszami. W 1599 r. Stanisław Giedwidowicz sprzedał część majętności Użlikni we 
włości telszewskiej. Tenże w 1600 r. z żoną Anną Janowną Me jsztowic z sprzedał część 
„ziemlic” Użlikni i Stulpiny w tej włości. Należy przypomnieć, że ziemie te wcześniej 
posiadał Mikołaj Szczefanowicz Giedwiłowicz (zob. wyżej).

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Giedwiłów w 11 wło
ściach, ale głównie w powondeńskiej i telszewskiej. W  tej pierwszej mieszkał Szcze- 
fan (Szczepan) Piotrowicz Giedwił, o którym będzie jeszcze mowa przy wywodzie 
Giedwiłów herbu Doliwa. Tu można jedynie wykreślić następującą linię genealogiczną: 
1. Giedwił. 2. Piotr. 3. Szczepan. 4. Szczepanowicze: Mikołaj, Bartłomiej i Juri. Ośro
dek ich dóbr znajdował się w okolicy Berże we włości powondeńskiej, a więc na połu
dnie od Worni, w rejonie góry Medwiegoły. Z kolei we włości telszewskiej zwraca uwa
gę miejscowość Berkiniany, o której już pisano. Pozostałe włości, w których mieszkali
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Giedwiłowie, skupiały się najczęściej wokół włości powondeńskiej: medyngiańska, kor- 
klańska, twerska, szawdowska, retowska i pojurska.

Powstaje pytanie, czy dość liczne nazwy nawiązujące do nazwiska rodu mają z nim 
coś wspólnego. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. spisano następujące nazwy geo
graficzne, nawiązujące do tego rodu: Giedwiłajtie, sioło w majątku Wysokodworskim 
i grunt we włości użwenckiej; Giedwiłojtie, sianożęć w polu Konopinach we włości 
widuklewskiej i sioło plebanii kroskiej; Giedwiliszki, pustosz we włości korszewskiej 
w polu Piłsudy, nad rzeką Mesnarą i pustosz we włości jaswońskiej; Giedwiliszki, ma
jętność we włości berżańskiej i ziemia we włości potumszewskiej; Giedwiliszki, uroczy
sko we włości korklańskiej i Giedwiłowszczyzna, ziemia we włości rosieńskiej. W su
mie wymienione nazwy dotyczyły często niewielkich dóbr ziemskich (pustosz, sianożęć, 
grunt), których nazwy nie zachowały się do dzisiaj. Znajdowały się one w różnych wło
ściach (powiatach) żmudzkich: użwenckiej, widuklewskiej, korszewskiej, jaswońskiej, 
berżańskiej, potumszewskiej, korklańskiej i rosieńskiej. Na ogół był to obszar centralnej 
Żmudzi. Do tych uwag należy dodać, że w 1690 r. żadne Giedwiły nie należały do tej 
rodziny. Okolicę szlachecką Giedwiły (Giedwiłły, 1789: Berkiniany Giedwiły) notowa
no w pow. telszewskim w gminie Gadonów (11 wiorst odeń). Można ją zlokalizować na 
podstawie wymienionych tu Berkinian (w XIX w. Bierkiniany), leżących na południowy 
zachód od Telsz (2 wiorsty).

W popisie wojskowym 1621 r. spisano trzech Giedwiłów: nieznanego bliżej w  pow. 
korklańskim, Jana w telszewskim i Jerzego w twerskim. Według Kojałowicza byli to: 
Stefan i Augustyn Giedwił oraz Jerzy Giedwiłowicz. W Potopie 1655 r. wzmiankowa
no Kazimierza Giedwiła, który uczestniczył w zjeździe w  Jaswojniach i w  Kiejdanach, 
gdzie podpisano unię ze Szwecją. Jednak w roku następnym się zreflektował i uczest
niczył w wojnie ze Szwedami, m.in. w  kampanii birżańskiej, gdzie oblegano Szwedów 
pod Birżami. Wtedy był porucznikiem [pospolitego ruszenia szlachty] pow. korklań- 
skiego, gdzie musiał mieć swoje dobra. W 1667 r. w  tym powiecie notowano Wojcie
cha Giedwiłła.

W taryfie 1667 r. zanotowano 20 rodzin, bo z rozważań wykluczono 3 osoby, od 
których kiedyś nabyto pewne dobra: Hrehorego, Krzysztofa i Wojciecha. Giedwiłowie 
mieszkali głównie w pow powondeńskim (4) i twerskim (3), rzadziej w  korszewskim, 
berżańskim i telszewskim (po 2) oraz pojedynczo w: wieszwiańskim, szawdowskim, po- 
jurskim, widuklewskim, korklańskim, tendziagolskim i Małych Dyrwian. Pod względem 
majątkowym była to drobna szlachta: większość (14 na 20) nie miała poddanych, a po
zostali mieli po jednym, z wyjątkiem dwóch osób, u których notowano majątki z sze
ścioma dymami poddańskimi.

Należy dodać, że w  taryfie 1667 r. zanotowano ciąg trzech pokoleń rodziny w Kosz- 
towniach w pow. pojurskim: 1. Juri. 2. Piotr. 3. Józef. Pisali się z Gos(z)towta, od które
go mieli pochodzić.

W taryfie z 1690 r. spisano 14 rodzin mieszkających w ośmiu powiatach, najwięcej 
w  telszewskim, widuklewskim, pojurskim, berżańskim, korszewskim i twerskim (po 2) 
oraz pojedynczo w kroskim i Wielkich Dyrwian. Z nich większość (12) nie miała podda
nych, a pozostali dwaj — po jednym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
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W 1734 r. Jan (pokolenie II), syn Piotra (I), z Gosztowta Giedwiłło kupił dobra 
Smilgi i Sawcedargi [MACB: Sawiedargi] na Żmudzi. Spłodził on syna Piotra (III) i wnu
ka Brunona (ur. 1776; IV), ochrzczonego w kościele Janopolskim, a więc wspomniane 
dobra leżały w tej parafii. Chodzi o Janopol wpow. telszewskim (XIX-wiecznym), daw
ne Wirzuwiany należące do biskupów żmudzkich, późniejsze miasteczko na północ od 
Worni, przy drodze stamtąd do Telsz. Można dodać, że synem wspomnianego Brunona 
był Szymon (ur. 1809; V). Członkowie tej rodziny herbu Dąbrowa wywiedli swoje szla
checkie pochodzenie w 1803 r. [Boniecki; МАСВ].

W Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego znajduje się zbiór dokumentów rodziny 
Giedwiłów z lat 1593—1819. Jest to dość interesujący zbiór głównie dotyczący spraw 
sądowych. Są to odpisy z ksiąg sądowych żmudzkich, najczęściej z XVIII w. Na koń
cu zwraca uwagę trochę rejestrów dokumentów od połowy XVI w., dotyczących spo
rów o dobra Smilgie i inne w pow. medyngiańskim [VUB]. Jest to materiał do szcze
gółowych badań.

W XIX w. G[i]edwiip]owie mieszkali w trzech powiatach żmudzkich: rosieńskim 
herbu Jelita, szawelskim herbu Doliwa i telszewskim herbu Szeptycki [Ciechanowicz].

W tym czasie wylegitymowali się Giedwiłowie herbu Doliwa, Strzemię i Szeptycki 
w guberni kowieńskiej [AGAD], Pierwsi z nich z herbem Doliwa przyjęli za protoplastę 
Szczepana i Benedykta Piotrowiczów Giedwiłów (pokolenie I i II), mających dobra Ber- 
że wpow. powondeńskim w 1571 r. W 1589 r. Mikołaj (III), syn wspomnianego Szcze
pana, otrzymał „kawałek ziemi” w pow. widuklewskim od króla polskiego Zygmun
ta III. W 1622 r. syn Mikołaja Wojciech (IV) sprzedał bratu Szczepanowi połowę dóbr 
berżańskich. Ów Wojciech zostawił po sobie syna Marcina (V), którego syn Andrzej 
(1680—1704, data testamentu; VI) zapisał dobra Berże Giedwiliszki w pow. powondeń
skim żonie Krystynie i synom (VII): Franciszkowi, Mateuszowi i Jerzemu.

Z kolei rodzina Giedwiłłów herbu Strzemię wywiodła swoje pochodzenie w 1799 r. 
Jej przodkiem był Józef syn Piotra, który był właścicielem dóbr Kosztownie w pow. po- 
jurskim w 1689 r. Nie przyznano im wówczas szlachectwa, bo nie mogli udowodnić cią
głości w posiadaniu majątków ziemskich.

Trzecia rodzina miała herb Szeptycki. Podstawą jej legitymacji szlacheckiej była 
wzmianka o testamencie z 1677 r. Ewy ze Staniewiczów Janowej Giedwiłłowej, która 
zapisała dobra Gosztyny w pow. berżańskim swoim synom: Kazimierzowi i Marcinowi.
Ź r ó d ł a :  AGAD, A Piłsudskich, II.A, k. 245—247 (genealogie); Akta eęjaprlóii’, T. 2, s. 285, 328; Kojało- 
wicz, Nomenclator, s. 186; LM, Uyraymn knyga 3, s. 50; LM, Yieśąją reikalą knyga 1, s. 167; MACB, F 20M-219 
(wywód z 1832 r); ODVCA (Giedwił, Giedwid), vyp 1, s. 46—44, 111—98 i 108; vyp. 2, s. 5—80, 42—86, 69— 
398, 91-100, 106-55 i 59,125-348,173-216; vyp. 3, s. 12-151, 63-161, 66-202, 67-208, 108-154; vyp. 4, 
k. 40-310, 127-131, 232-213, 263-160; vyp. 5, к. 111-325, 167-353, 169-372, 173-400, 174M04, 189-2, 
214-106, 215-116, 247-136, 257-211, 275-339; Perapis 1528 r., s. 223, 231, 249, 328; Popis 1567 r., kol. 
1316, 1335, 1347; Slovar, s. 67—68: Gedvilojte i in.; Vitoldiana, s. 116, nr 132. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, 
s. 39 (genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 51; tenże, Suplement, s. 134; LPŻ, T. 1, s. 642: Gedvilas; Tyla, 
Żemaitija, s. 104; Uruski, T. 4, s. 145.
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GIEDWOYN

H. BARYCZKA

P o p is  1621 roku

Giedwojń Jakub syna swego Hrehorego £ »^[stoikami] na podj\e.2.óku\ p alabartem koń 1 w pow. 
wiespwiańskim

T a r y f a  1667 roku

Giedwoyn Jan na miejscu Bałtromieja Giedwaynia pMondwitów dym 1 szlachecki w pow. ndelońskim 
Giedwoyn Krpysptof i Jery, na których miejscu posta/ spisany Jan Ginwił £ Berp dym 1 poddański w pow.

T a r y f a  1690 roku

Giedwoyn Jan pMondwiłowicp w pow. wielońskim dym splachecki 1
Giedwoyn Jeipy p Pokopumia i pprpy kupli w pow. rosieńskim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ged- i vain- [LPZ].
0  pierwszym już pisano pod Godowski (zob.), o drugim pod Dargwoyn (zob.).

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. zanotowano wdowę Giedwoj- 
nową we włości berżańskiej i Pietra Giedwojnowicza w kroskiej.

Więcej o nim jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1570 r. Wojtiech Jano- 
wicz [Pietrowicz] Giedwojń sprzedał połowę służby poddanych w Didach we włości 
berżańskiej. Tenże w 1575 r. sprzedał część majętności Goniprowo we włości kroskiej; 
zapewne chodzi o „dworec” Goniprowski z 40 niwami i „zaroślami”. W 1588 r. sprze
dał połowę gruntów Staszkwiety nad rzekąR ingąw Berżanach [właściwie w  Berżach] 
we włości powondeńskiej. Znów w 1589 r. sprzedał majętność w Berżach nad tą rzeką
1 połowę ziemi Olsiszki. W 1590 r. sprzedał czworo czeladzi. Nie żył w  1591 r., kiedy 
wdowa po nim Gendruta Hryhorowna otrzymała włókę ziemi z tytułu rozliczeń z pew
nym bojarem.

W 1575 r. Jan Pietrowicz Giedwojń sprzedał niwy i sianożęć w majętności Go
niprowo. Był on pewnie synem Pietra Giedwojnowicza z popisu 1528 r. W 1589 r. Ma- 
tiej Janowicz Pietrowicz Giedwojń, syn wyżej wymienionego, został oskarżony o gra
bież konia, mieszkał wtedy w Goniprowie. W 1591 r. tenże dokonał zamiany ziemi: za 
grunty Goniprowskie dostał w Pokrożontiu we włości kroskiej. Nadal posiadał majęt
ność Goniprowo (inwentarz z 1592 r.). Jego synem był Adam Matysowicz Giedwojń, 
mieszkający zapewne w Goniprowie, na co pośrednio wskazuje informacja o jego spo
rze z Szymonem Bialskim, właścicielem dóbr o tej samej nazwie. Z 1598 r. wiadomo, że 
bracia Adam i Hryhory Matysowicze Janowicze Giedwojnie sprzedali sianożęci w Go
niprowie. W 1600 r. obaj bracia kupili majętność Połakistie we włości pojurskiej.

W sumie Giedwoynowie wymienieni w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
mieszkali tylko w trzech włościach: powondeńskiej, kroskiej i pojurskiej. Można prze
śledzić dzieje pięciu pokoleń tej rodziny z włości kroskiej od 1528 r., kiedy w popisie
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wojskowym spisano Pietra Giedwojnowicza (pokolenie I i II). Miał on syna Jana (III), 
wzmiankowanego w 1575 r. jako właściciela Goniprowa w tej włości. Ów Jan spłodził 
dwóch synów (IV): Wojciecha, zmarłego na początku 1591 r. i Macieja (Matieja), ojca 
dwóch synów (V): Adama i Hryhorego. Ostatni dwaj kupili dobra Połakiście we wło
ści pojurskiej.

W popisie wojskowym 1621 r. notowano Jakuba Giedwojnia w pow. wieszwiań- 
skim, który miał synaHryhora. Nie można wykluczyć, że ów Jakub był synem Hryhora, 
wzmiankowanego w końcu XVI w., stąd imię dziadka u jego wnuka.

W 1661 r. Adam Giedwoyn z okolicy Giniacie w pow telszewskim poniósł straty 
wojenne w czasie Potopu [Obdukcja generalska 1661 r.].

W obu taryfach XVII—wiecznych spisano po 2 rodziny w pow wielońskim oraz 
powondeńskim (w 1667 r. tradycyjnie w Berżach) i rosieńskim (w 1690 r.). Status ma
jątkowy był również ten sam: jedna rodzina miała jednego, druga nie miała poddanych. 
W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano trzy nazwy, nawiązujące do 
nazwiska rodu: Giedwojniszki, uroczysko w majętności Goniprowo we włości kroskiej; 
Giedwojniszki, pustosz majątku Kurtowiany nad rzeką Szawszą we włości kroskiej 
i Giedwojniszki, stawisko, prudyszcze [tj. staw] w majętności Goniprowo. Można więc 
przypuszczać, że chodzi o rejon Goniprowa, tj. na północny wschód od Kroż, w pow. 
kroskim, gdzie notowano wówczas Giedwoyniów.

W XIX w. Giedwoyniowie [Gedwojń] herbu Baryszka [właściwie Baryczka] miesz
kali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  Obdukcja generalska 1661 r.; ODVCA, vyp. 1, s. 18—282 i  286, 20—314, 188—143; vyp. 2, s. 31— 
230, 35-269, 37-4, 77-466 i 467, 170-173, 184-377; vyp. 3, s. 1-10, 33-212; vyp. 4, k. 307-127; vyp. 5, 
k. 256—205; Perapis 1528 r\, s. 223; Slovar, s. 68: Gedvojniski. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, 
s. 134; Gajl, s. 434.
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GIEGIECKI

Taryfa 1690 roku

Giegiecki Micha/ na miejscu Mikołaja Umiasga, Tomasga Giegiecłdego, Abrahama Dowmonta i Mikołaja 
Glurunkiewicga [z] Umiagów w pow. wiebńskim dym sglachecki 1

Nazwisko rodziny ma być nieznanego pochodzenia [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinke- 
viciusa, jest to nazwisko litewskie, utworzone od formy gegute, czyli „kukułka”.

Może to być jednak nazwisko odmiejscowe. Rodzina pochodzi z pow upickie- 
go z okolicy Giegiedzie w gminie Linków, na północny zachód od tego miasteczka 
w XIX w. Wielu Giegiedzkich notowano tu w taryfie z 1690 r. w polu Giegiedzie.

Najstarsza wzmianka o ich pobycie na Żmudzi odnosi się do Pawła Giegieckie
go (1653—1710), urodzonego na Żmudzi, profesora w kolegiach jezuickich w Krożach
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64 GIEICOWICZ

i Poszawszu oraz w Krasławiu w Inflantach Polskich, gdzie dopadła go epidemia dżumy 
[tj. mór] \Encyklopedia wiedpy o jepuitacid\.

Na Żmudzi w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, sąsia
dującym z pow. upickim. Nie miała ona poddanych. Rodzina herbu Topór została wyle
gitymowana ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej w 1820 r.
Ź r ó d ł a :  Taryfa woj. trockiego, s. 197. L i t e r a t u r a :  Encyklopedia m edyy o jezuitach, s. 180; LPŻ, T. 1, 
s. 643: Gegeckas; Uruski, T. 4, s. 147: Giegocki, Giegęcki; Zinke vicius, s. 510: Gęgu te.

GIEKOWICZ

Taryfa 1667 roku

GiekowiczJe/gy, na miejscu którego postał spisany Hieronim Woydnen>iccpj\ yimiemcya Rety dym 1 szlachec
ki w pow. ejragolskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Gekas, które jest zdrobnieniem od imie
nia Jacobus: Geck (po niemiecku) [LPŻ], Nazwisko notowano w polskich herbarzach 
w guberni mińskiej, gdzie wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w XIX w.

Najpewniej jest to ród powiatu kowieńskiego, gdzie w popisie wojskowym 
1567 r. notowano „Ród Rakowiczów z Łabunowa i Gekowiczów”, a w taryfie 1690 r. 
był to „Ród Rakowiczów Kikowiczów”. Chodzi tu o Łabunowo (lit. Labünava) na 
południe od Kiejdan, nad Niewiażą oraz o Kikowicze (lit. Kikoniai), leżące na połu
dnie od Łabunowa.

Niemniej jednak w aktach ziemskich żmudzkich jest pojedyncza wzmianka o Jaku
bie Giegojtiu, który w 1574 r. wziął w zastaw dobra Pobirsztowle we włości korklańskiej 
od swojej żony Polonii Jakubowny. Jest jeszcze wzmianka o bojarze powondeńskim 
Juchnie Giegojtisie z 1544 r., ale najpewniej to pomyłka i chodziło o bojara Gieczojti- 
sa, zob.: Giecewicz.

Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. ejragolskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 41—307; Taryfa woj. trockiego, s. 153. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 646: 
Gekas; Uruski, T. 4, s. 130.

GIELWIENOWICZ ZOB. GIEŁWANOWSKI

GIELŻYC

Popis 1621 roku

Gieliyc Adam z uczestnikami na ywdfjezdku] kon 1 w pow. wiebńskim
Gieljyc Jan z uczęsĄnikami] napod[)e.2.óku\ po kozacku koń 1 w pow. żprańskim i medyngiańskim, ~ któ- 
remi miał stawić koni 2, stawił chłopa, za drugiego nieprzyjęto, sam się ma stawić w obozie
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GIELŻYC 65

T a r y f a  1667 r ok u

Gieliyc Aleksander Wojdechowicp na miejscu rodzica Wojciecha Gieliyda p Gielpydów dym 1 poddański 
wpow. medyngiańskim
Gieliyc Jan p nabytego dymu poddańskiego od Joachima Kosptownia p Gielpydów Kutajniów dym 1 poddański 
wpow. medyngiańskim
Gieliyc Jan Wojdechowicp na miejscu Kjystyny Krpysptofowicpowej Jarospowej Gieliycowej у  \S\Tras/awkia 
dym 1 szlachecki w pow. retówskim
Gielpyc Jery  Janonicp na miejscu mdpica swego Jana Gięty da z Giętydów dym 1 poddański w pow. medyngiańskim 
Gielpyc Jerpy Marcinowicp na miejscu rodpica swe\gp\ Marana Gieliyda Dawiynowicpa pjurgajdów dym 1 
szlachecki w pow. twerskim
Gieliyc Krysptof Wojdechowicp na miejscu Zachariaspa Stanisławowicpa Aliecpewicpa pMiecpajdów i p na-
byda od Dawida Jerpego Frącpkewicpa Radpimińskiego dymy 2 poddańskie w pow. retów skim
Gieliyc Mikołaj WojciechowicppGieliyciów 1 podcĄański] dym w pow. medyngiańskim
Gielpyc Walenty, na miejscu którego postał spisany J e r y  Mikoła/ewicpp Gielpydów 1 росЩапъЩ dym w pow.
medyngiańskim
Gieliyc Wincenty na miejscu Zygmonta Pluspkewicpa p Gielpydów dym 1 splacheck w pow. medyngiańskm 
Gieliyc Władysław na miejscu Daniela Gieliyca rodpica i na miejscu Zofiej Pluspkiewicpówny rodpidelki swej 
p Gieliyc 1 dym splacheck w pow. medyngiańskm

Taryfa 1690 roku

Gielpyc Aleksander pGielpyców w pow. medyngiańskim [dym\ poddański 1
Gieliyc Daniel, na którego miejscu posta/ spisany Władysław Gieliyc p dóbr nmystych p Gieliydów w pow. 
medyngiańskim dym poddańsk 1
Gieliyc Jan Wojdechowicp na miejscu Krpysptofowej Gieliycowej p imienicpa [S] Trasp/awki w pow. retowskim 
[dym] splacheck 1
G[i] elpyc Waydechowski Jerpy p Podtwer w pow. twerskim dym splacheck 1 
Gieliyc Jópef p Gielpyców w pow. medyngiańskim [dym] poddańsk 1 
Gieliyc Kapimżerp na miejscu ojca p Gielpyców w pow. medyngiańskm splacheck [dym] 1 
Gielpyc K rysptof Wojdechowicp p [S]Traspławek i drugiego imienicpa Miecpajńów w pow. retowskim [dy
mów] poddańskich 3
Gielpyc Stanisław p Gielpajdów Miednik w pow. medyngiańskm £ bratem [dym] poddańsk 1
Gielpyc Władysław p [Gielżyc: wyraz skreślony] Sparpispek Giecpispek w pow. medyngiańskm na miejscu
Stanisława Pluspkewicpa, p dóbr wiecpystych p Gielpydów na miejscu Daniela Gieliyca [dym] poddańsk 1

Nazwisko rodziny może pochodzi od nazwiska litewskiego Gelżius, które łączy się 
z gelpis, czyli „żelazo” [LPŻ]. Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.

Zachowała się tylko pojedyncza wzmianka o tej rodzinie w aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w. W 1595 r. wzmiankowano o nieżyjącym wówczas Juriju Mikołajewi- 
czu Gielżytowiczu, który był pierwszym mężem Doroty Szczefanownej Giedwiłowej. 
Ta ostatnia darowała nowemu mężowi połowę majętności Drobukszty we włości me- 
dyngiańskiej, którą otrzymała od pierwszego męża. Wspomniane Drobukszty, czyli Dra- 
bukszty (lit. Drobüksciai), leżały w pobliżu Gielżyciów, na zachód od jeziora Lukszta.
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66 GIEŁGUD

W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 rodziny w pow. wielońskim i medyngiań- 
skim [formalnie spisano ich w żorańskim i medyngiańskim, ale swoje główne siedziby 
mieli w medyngiańskim]. Stawiali konie razem z „uczestnikami”, w tym w pow. medyn
giańskim mieli wystawić dwóch husarzy, co świadczy o stosunkowo dużym majątku, ale 
tego nie uczynili.

W 1654 r. testament spisał Jan Jurewicz Gielżyc. Zadysponował, by jego starszy syn 
Daniel, „oddzielony za żywota mego”, otrzymał trzecią część, a średni Jerzy [i] najmłod
szy Krzysztof — dwie części. Swoje dobra podzielił następująco: Gielżycie we włości 
medyngiańskiej mieli podzielić po równo, zaś Daniliszki nazwane Paszejkimie w tejże 
włości miały przypaść tylko Jerzemu. Z kolei Krzysztof, który „służbą się bawi” i „na 
ten czas w domu nie ma”, w przypadku wyjątkowym jego część miała przejść na jego 
siostry: Annę Mikołajową Pacewiczową i Marinę Danieliową Dowkszową. Miał bra
ta Wojciecha [VUB, F 7 ŻP 15—15a]. W taryfie 1667 r. zanotowano Jerzego Janowicza 
Gielżyca, syna testatora z 1654 r.

Sporo Gielżyców notowano w czasie Potopu 1655 r., i to z patronimikami. Byli to: 
Daniel Buniewicz, Daniel Janowicz, Jan Jakubowicz, Mikołaj Wojciechowicz i Walenty 
Mikołajewicz.

W taryfie 1667 r. spisano 10 rodzin, mieszkających głównie w pow. medyngiań
skim (7) oraz retowskim (2) i twerskim (1). Dość nietypowa była ich struktura mająt
kowa, bo większość miała poddanych (6 na 10). Z jednym wyjątkiem posiadali oni po 
jednym dymie poddańskim, wspomniany wyjątek dotyczy posiadacza dwóch dymów.

W taryfie 1690 r. spisano 9 rodzin, mieszkających głównie w pow. medyngiań
skim (6) oraz w retowskim (2) i twerskim (1). Z nich trzech szlachciców nie miało podda
nych, a pozostali mieli po jednym z wyjątkiem Krzysztofa Gielżyca z trzema poddanymi.

Gniazdem rodu były Gieżyce (też Gielżajcie) w pow. medyngiańskim. Nazwa ta 
w formie Gielżytowszczyzna pojawiła się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jako 
ziemia we włości medyngiańskiej, w majętności Miedniki i w  Ławkałach. W taryfach 
XVII w. spisano ją jako Gielżyce, Gielżajcie Miedniki, Kutajnie Gielżycie. W XIX w. 
były to: zaścianek w gminie Wornie (9 wiorst) i okolica szlachecka w gminie Zorany 
(22 wiorsty). Zarówno Gielżycie (lit. Gelżyćiai), jak i Kujtajnie (tak pisano w XIX w.), 
leżały koło Drabuksztów na zachód od jeziora Łukszta.
Ź r ó d ł a :  Akta pjagdów, T. 2, s. 305, 328; Kojałowicz, Nomenclator, s. 187; Slovar, s. 71: Gef źitovśćizna; 
VUB, F 7—ŻP 15-15a, nr 186. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 650: Gelżius.

GIEŁGUD

H. DZIALOSZA ODM., GIEJSZ 

T a r y f a  1667 r ok u

Giełgud Andrpej [Kazimierz] podstoli KJięstwa] Ż[mudzkiego] у Wojgowa dym 1 poddański w pow. 
upwentskim. Tenpe pMiłpowian dymów 23 w pow. widuklewskim. Oborska Janowa Cedlia Prpedspewska [na 
miejscu] małponka swe[go] Jana Oborskie\go] [...]. A dymów 11 w arędpie u Andrzeja Kapimierpa Gieł
guda podstolego Kijięstwa] Żfmujdzkiego] ukapałła [sic] w pow. widuklewskim
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GIEŁGUD 67

Taryfa 1690 roku

Giełgud Andrzej Kayimierypisarynielki WXL, starosta syadowski ydóbr dyiedyicynych wKsięstnie Żmujd'y- 
Ыт wpow. mlkiskim i mebńskdm leyących, nadanych Giełgudy Poniemunie, Giełgudysyki ye wszystkich wsi 
od róytiych osób ypryykuplami in genere dymów 56. Tet/ye у  dóbr JKMd naywanych Okmiany Eglona Mencye 
w pow. W. Dyrwian poddańskich dymów 63
Giełgud Chryyostom cyesy/iik nowogródyki у  imienicya Miłyonian w pow. widukkwskim dymów poddań
skich 5

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gel— i gud- O pierw
szym była mowa przy Dowgiałach (zob.). a drugi łączy się z litewskim gusti, czyli „przy
zwyczajać się”, „stawać się chytrym”, „mądrzeć” itp. [LPZ]. Niektórzy badacze przy
puszczają, że Giełgudowie są tego samego pochodzenia co Giedgowdowie (zob.).

Zdaniem Kojałowicza, używali herbu Giejsz; według Bonieckiego — własnego, 
a Uruskiego — Działosza odmienna [czyli własnego].

Zdaniem Uruskiego była to „dawna żmudzka rodzina”, co nie do końca jest zgod
ne z prawdą. Podobnego zdania był Henryk Lowmiański, który uznał ten ród za „nie
wątpliwie” żmudzki, a nie auksztocki [czyli z województwa trockiego w tym przypadku]. 
Z twierdzeniem tym polemizował Witold Sienkiewicz, który uznał Giełgudów za ród 
auksztocki, konkretnie pochodzący z okręgu kulwieńskiego w pow kowieńskim. Jego 
zdaniem Giełgudowie jeszcze w popisie 1567 r. stanowili jeden ród, który w XVII w. 
podzielił się na trzy mniejsze, np. w 1619 r. notowano: Giełgudów, Lakowiczów i Run- 
czewskich. Jeszcze w taryfie 1690 r. notowano w pow. kowieńskim „Ród Giełgudów 
Kulwa”, gdzie spisano jednego Giełguda, Kulwiecia i Kulwińskiego oraz Runczów. Do
bra tego rodu skupiały się wokół Kułwy (lit. Kulva), tj. na północny wschód od Kowna 
i na północny zachód od obecnego miasta Jonava (dawny Janów).

Ród ten nie wywodził się ze Żmudzi. Najstarsza wzmianka dotyczy Gieliguda 
[Kgeligud], którego zanotowano w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440— 
1498. Nadanie trzech „czołowieków” dlań nie dotyczyło Żmudzi, ale nie wiadomo, 
gdzie mieszkali ci poddani [LM]. Z kolei w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 
z 1528 r. spisano Stanisława Giełgudowicza, bojara pieniańskiego w województwie wi
leńskim. Wyżej była mowa o rodzie Giełgudów w pow. kowieńskim w popisie 1567 r.

Na Żmudzi Giełgudowie byli jednak już w XVI w. W 1562 r. w pomiarze wło
ści korszewskiej wzmiankowano o Stanisławie Giełgudzie jako o bojarze korszewskim 
i posiadaczu dóbr Monkiszki, graniczących z siołami włości korszewskiej: Tubajny, Pre- 
ny i Antyniki [AWAK].

Więcej wiadomo o nich w aktach ziemskich żmudzkich. Nie ma w tym nic dziw
nego, bo pogranicze żmudzko-upickie i kowieńskie, choć stanowiło naturalną granicę 
[niewielka rzeka Niewiaża], to w żadnym przypadku nie mogło stanowić poważniejszej 
przeszkody między Żmudzią a Litwą. W 1583 r. został rozstrzygnięty spór o majętność 
Miłżowiany we włości widuklewskiej z powodu skargi Matysa Sendomińskiego i jego 
krewnych Giełgudów.

W 1584 r. Jan Stanisławowicz Giełgud pozwał do sądu w sprawie sporu o majętność 
Miłżowiany. Tenże w 1590 r. otrzymał od żony Jagnieszki Martinowny [Wojtiechowicza]
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68 GIEŁGUD

Michnowicz 400 kop groszy, zabezpieczonych na Miłżowianach koło miasta Niemokszty 
i Goniprowie. W 1591 r. otrzymał od siostry Zofii jej część dóbr Miłżowiany i Łojtyki we 
włości widuklewskiej oraz Goniprowa w kroskiej w  zamian za opiekę oraz „pridannoje 
i wyprawę” w razie jej wyjścia za mąż. Znów w 1592 r. druga siostra, Hanna, sprzedała mu 
swoją część Miłżowian „Kłojtyków” [tj. Lotoków pod Widuklami, lit. Latakiai]. W 1592 r. 
zapisał żonie swoją część dwóch majętności: Miłżowiany i Goniprowo po swojej śmier
ci. W 1593 r. zamienił się ziemiami: za ziemię Grigoliszki we włości widuklewskiej otrzy
mał pustosz Milwiszyszki w  tej włości. Skądinąd wiadomo, że Janowa Giełgudowa zmarła 
w 1595 r., kiedy spisano inwentarz pośmiertny jej dóbr miłżowiańskich [LA].

W 1584 r. Pietr i Martin Tomaszewicze [Pietkiewicze] Giełgudowie sprzedali 2 włó
ki ziemi w pustoszy Liukowszczyzna koło majętności Poszatry we włości potumszew- 
skiej. W 1589 r. wspomniany Martin zastawił 3 służby ludzi w  majętności Goniprowo 
we włości kroskiej Janowi Stanisławowiczowi Pietkiewiczowi Giełgudowi. W 1595 r. 
zastawił tamże służbę ludzi. Miał wówczas żonę Jadwigę Pietrowną. W tym roku sprze
dał trzeciznę majętności Bołtmiszki we włości widuklewskiej. W 1596 r. sprzedał część 
Goniprowa. Dwa lata później sprzedał różne grunty w tej majętności, potem trzeciznę 
tych dóbr, by wreszcie w  1599 r. sprzedać tę majętność.

W 1589 r. Jan [Stanisławowicz] Giełgud z braćmi Mikołajem i Stanisławem oraz 
siostrami: Hanną Barbarą i Zofią toczył spór sądowy ze Stanisławem Malcherowiczem 
Gurskim [właściwie Górskim] o gwałtowne zabranie im majętności Monkiszki we wło
ści korszewskiej, którą nabyli od ich matki Jedwigi Stanisławowny Wołodkiewicz Stani
sławowej Tomaszewiczowej Giełgud.

W niedatowanym dokumencie, sprzed 1590 r., Hanna Tomaszowna Giełgudowicz 
Bukont darowała synowi swoją część „dworca” Żory, który otrzymała po podziale dóbr 
rodzinnych z braćmi: Pietrem, Stanisławem i Martinem Tomaszewiczami Giełgudowi- 
czami, którzy otrzymali Goniprowo i Gordy [we włości gruścieńskiej, później telszew- 
skiej], a siostrami jej: Dorotą Katrinąi Reiną które otrzymały wspomniane Żory [w Po- 
gryżowie we włości widuklewskiej].

W 1592 r. Jan, Mikołaj i Stanisław rozdzielili dobra swoich rodziców po ich śmierci: 
Stanisława Tomaszewicza [Giełguda] i Jadwigi Stanisławowny Wołodkowicz: Miłżowia
ny i Goniprowo. Z nich najstarszy Jan przekazał braciom swoją część tych dóbr. W roku 
następnym podzielili 2 stawy w Miłżowianach. W 1596 r. Barbara pozwoliła swemu 
bratu Mikołajowi na korzystanie ze swojej części tych dóbr: Miłżowian i Goniprowa. 
W tym roku Mikołaj i Stanisław sprzedali Goniprowo i Bołtmiszki oraz podzielili Mił
żowiany między sobą. Z nich Stanisław w 1596 r. zastawił trzech danników i pustosz 
Kinszetyszki (Kinszyszki) we włości widuklewskiej. W 1597 r. darował swej siostrze 
Barbarie część Miłżowian. Z kolei Mikołaj sprzedał pustosz Prokopiszka w Miłżowia
nach. W 1597 r. ożenił się z JadwigąJurewnąWojniatowną od której rodziców otrzymał 
100 kop groszy, zabezpieczonych na pustoszy Krebsztykowszczyzna (Krepsztykowsz- 
czyzna) w Wieszanach [we włości widuklewskiej]. Ze swej stronie zapisał żonie Miłżo
wiany. W 1599 r. sprzedał niwę Pietraszkowny we włości widuklewskiej.

W 1593 r. Giełgudowie pogodzili się z Bukontami w sprawie majętności Bałtmisz- 
ki [we włości widuklewskiej].
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W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Giełgudów w pięciu 
włościach, choć najwięcej było o nich mowy w dwóch: widuklewskiej (głównie do
bra Miłżowiany) i kroskiej (Goniprowo). Z akt tych wyłania się następująca genealogia:
1. Piętko, znany tylko z patronimika. 2. Tomasz, jw. 3. Piotr, Stanisław, Marcin i siostry.
4. Jan, Mikołaj i Stanisław Stanisławowicze.

Miano ich notować w popisie wojskowym 1621 r. — Baltazara Giełguda [Kojało- 
wicz]. Później spisano ich w obu taryfach: w 1667 r. była to jedna rodzina, w 1690 — 
dwie. Mieszkali oni w Miłżowianach (od końca XVI w.) oraz nad Niemnem w pow. 
wilkiskim: w Giełgudach Poniemuniu i Giełgudyszkach. Pierwsza miejscowość to 
późniejszy Poniemoń (lub Poniemóń) na Zaniemeniu, między Średnikami a Wilkiją. 
Obecnie to Zemoji Panemune. Z kolei Giełgudyszki (lit. Gelgaudiśkis) leżały również 
na Zaniemeniu, ale na wschód od Jurborka, naprzeciwko Giełgudowa (obecnie Pilis 
albo Vytenai).

W obu taryfach XVII w. wymieniono tylko 2 osoby z rodziny Giełgudów: Andrzeja 
Kazimierza w latach 1667 i 1690 oraz Chryzostoma w 1690, zob. niżej.

Według genealogii Giełgudów opublikowanej przez Żychlińskiego była ona nastę
pująca. Podstawą był wywód tej rodziny z 1819 r. W nawiasie kwadratowym zamiesz
czono uwagi własne.

Pokolenie I
Tomasz, dziedzic dóbr Miłżowiany i Gonipro [wo] w 1561 r.

Pokolenie II
2. 1. Stanisław. Ożenił się w 1562 r. z Janiną Wołodkowiczówną, córką Stanisława, 

herbu Radwan, wdową po Aleksandrze Adamowiczu Hanusowiczu [w tekście: Hanuro- 
wiczu]. Spłodził on cztery córki i trzech synów.

Pokolenie III
3.1. Barbara, córka Stanisława.
3. 2. Anna, córka Stanisława.
3. 3. Zofia, córka Stanisława, żona Hrehora Sudymonta.
3. 4. Elżbieta, córka Stanisława.
3. 5. Jan, syn Stanisława. Dziedzic Miłżowian i Goniprowa. Ożenił się z Agnieszką 

Michniewiczówną, która dała mu jednego syna.
3. 6. Mikołaj, syn Stanisława. Ożenił się z Jadwigą Wojniatówną, z którą miał jed

nego syna.
3. 7. Stanisław, syn Stanisława. Po sobie zostawił trzech synów.

Pokolenie IV
4. 1. Balcer, syna Jana. Dziedzic Miłżowian i Goniprowa. Notowany w popisie woj

skowym 1621 r. jako Baltazar. Był „dwużenny”: z Anną Jawtokówną [w tekście: Jawło- 
kówną] i Barbarą Sipowiczówną (testament z 1644 r., aktykowany w 1650), z którymi 
dorobił się pięciu synów i cztery córki.

4.2. Jan, syn Mikołaja. Dziedzic Goryszów [?, w tekście: Gorycze]. Ożenił się 
z Anną Aksakówną, nie miał dzieci.
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70 GIEŁGUD

4. 3. Antoni, syn Stanisława, bezdzietny.
4. 4. Chryzostom, syn Stanisława, bezdzietny.
4. 5. Augustyn, syn Stanisława, bezdzietny.

Pokolenie V
5. 1. Kaźmierz [Kazimierz], syn Balcera. Uczeń szkoły kroskiej, gdzie w 1638 r. wy

dał „Coronae, quas decurso insigniter vitae stadio meruit.. .Ioannes Urlicus Szweryn”, 
a w 1634 wydał wiersz łaciński w pracy zbiorowej pt. „Nova et plena luna in primo.. .d. 
Georgi Tyszkiewicz” [Index librorum luitinomnĄ.

5. 2. Chryzostom, syn Balcera, dziedzic Miłżowian i Goniprowa. Ożenił się z Cecy
lią Przeciszewską, córką Zygmunta, z którą pozostawił troje dzieci.

5. 3. Augustyn, sterilis.
5. 4. Zofia, córka Balcera, żona Przeciszewskiego.
5. 5. Jan, syn Balcera z drugiego małżeństwa, dziedzic Widukli [w tekście: Widukt].
5. 6. Andrzej Kazimierz (zm. 1711), syn Balcera. Pierwszy z rodziny doszedł do 

wysokich urzędów i „znacznej dorobił się fortuny”. Kolejno był podstolim żmudz- 
kim (od 1668 r.) i sekretarzem królewskim, pisarzem wielkim litewskim (1673). Aktyw
nie uczestniczył w życiu politycznym. Byl „wyjątkowo posłusznym sługą kanclerza li
tewskiego Krzysztofa Paca, dzięki jego protekcji zrobił karierę urzędniczą i dorobił się 
znacznego majątku na Żmudzi” [Kozak]. Wielokrotnie posłował na sejmy ze Żmudzi 
i innych ziem, np. z Inflant. Ze Żmudzi posłował na sejmy w latach 1667, konwoka- 
cyjny w 1668, abdykacyjny w 1668, nadzwyczajny w 1670 i grodzieński w  1678—1679. 
Uczestniczył w elekcji króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego na sejmie 
elekcyjnym 1669 r. W 1708 r. został nominowany starostą żmudzkim, ale wobec prote
stu szlachty nie utrzyma! się na tym urzędzie. Byl więc pierwszym dygnitarzem w rodzi
nie, choć nie udało mu się sięgnąć po senatorstwo. Tytułował się : z Giełgudowa i Gieł- 
gudyszek. Ożenił się z Antoniną hrabianką von Waldstein z Czech, z którą miał syna 
Kazimierza [Elektorzy 1669 r.; PSB; Urzędnicy żmudzcy, nr 1036].

5. 7. Anna, córka Balcera.
5. 8. Krystyna, córka Balcera.
5. 9. Marianna, córka Balcera.

Pokolenie VI
6. 1. Chryzostom, syn Chryzostoma. Dziedzic Miłżowian, przezwanych Giełgu- 

dyszkami [to niemożliwe], Dowkiszek, Poniemunia i innych dóbr, odziedziczonych po 
stryju Andrzeju Kazimierzu. Był porucznikiem kawalerii narodowej i cześnikiem nowo
gródzkim [w tekście: nowogrodzkim]. Ożenił się z Katarzyną Zolderbachówną, która 
mu powiła syna.

6. 2. Halszka, córka Chryzostoma. Żona Sławoczyńskiego, cześnika mozyrskiego.
6. 3. Joanna, córka Chryzostoma. Żona Filona Pawła Wołłowicza, starosty gro

dzieńskiego.
6. 4. Kazimierz, syn Andrzeja Kazimierza [PSB]. Nieznany w wywodzie, może 

wcześnie zmarł, bo dobra jego ojca przyszły na bratanka Chryzostoma.
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Pokolenie VII
7. 1. Andrzej, syn Chryzostoma, starosta oszmiański. Przejął po nim ww. dobra. 

Żenił się dwa razy: z Puzynianką wojszczanką i pułkownikówną żmudzką [córką Alek
sandra] i z Łopacińska, z którymi spłodził dwoje dzieci.

Pokolenie VIII
8. 1. Antoni [Onufry], syn Andrzeja, starosta generalny żmudzki od 1783 r. [pierw

szy urząd wojewódzki w rodzinie]. Kolejno był: chorążym petyhorskim w 1754 r. 
[w chorągwi jazdy lekkiej w  wojsku litewskim], starostą oszmiańskim [czy okmiańskim 
na Żmudzi?] (1754), ciwunem twerskim (1768), oboźnym litewskim (1774), strażnikiem 
wielkim litewskim (w tymże roku) i kasztelanem żmudzkim (1776). Był posłem żmudz- 
kim na sejmy w latach: 1758, koronacyjny w 1764 (ciwun twerski, pułkownik powiatów 
[pospolitego ruszenia szlachty]) i 1766 r. Także był deputatem żmudzkim do Trybunału 
Głównego w latach 1771-1772 i 1775-1776, gdzie był marszałkiem Trybunału. Żenił 
się dwukrotnie: z Karoliną Oskierczanką referendarzówną litewską i z Barbarą Judycką 
z którymi pozostawił sześcioro dzieci.

Pokolenie IX
9. 1. Michał, syn Antoniego. Aktywnie uczestniczył w życiu publicznym. Piastował 

urzędy podkomorzego nadwornego, szambelana królewskiego, pisarza polnego litew
skiego (1790) i wreszcie marszałka nadwornego litewskiego (1793) z ramienia konfede
racji targowickiej, w której był konsyliarzem żmudzkim. Był posłem na sejmy w latach: 
1778, 1780, 1782 [kasztelanie żmudzki], 1784, 1786 i sejm grodzieński 1793 r. Deputat 
żmudzki na Trybunał Główny w 1781—1782 r. Posiadał dobra: Widukle, Miłżowiany, 
Kołowiniszki [?], Wojłoby, Zamne [?], Srzednik [Średniki] i Żydyki [w tekście Zydyk]. 
Ożenił się z Eleonorą Tyszkiewiczówną z którą spłodził trzech synów i córkę [PSB— 
skromny biogram].

9. 2. Ludwik, syn Antoniego. Strażnik wielki litewski w 1794 r. Deputat żmudzki na 
Trybunał Główny w 1788-1789. Ożenił się z Marią Kossakowską kasztelanką inflanc
k ą  z którą miał dwie córki.

9. 3. Ignacy (zm. 1807), syn Antoniego, także strażnik wielki litewski w latach 1789— 
1794, generał wojsk polskich, bezpotomny. Był posłem żmudzkim na Sejm Wielki 1788 r. 
Uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794 r., gdzie należał do Rady Najwyższej Rzą
dowej. W 1806 r. włączył się do organizacji wojska polskiego w departamencie warszaw
skim, przyszłej armii Księstwa Warszawskiego. W 1807 r. został dowódcą dywizji, walczył 
w oblężeniu Gdańska przeciwko Prusakom. Zmarł „z trudów wojennych” w Gniewie nad 
Wisłą Ożenił się z Karpiówną chorążankąupieką [PSB, biogram niepełny].

9.4. Eleonora, córka Antoniego. Żona Józefa Wereszczyńskiego, starosty upickiego.
9. 5. Antonina, córka Antoniego. Żona Feliksa Ronnego, podkomorzego nadwor

nego, szambelana dworu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, majora w wojsku 
litewskim i barona \Renavas, s. 46].

9. 6. NN, córka Antoniego. Żona Kazimierza Chlewińskiego, pisarza ziemskiego 
rzeczyckiego.

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 



72 GIEŁGUD

Pokolenie X
10.1. Antoni (1792-1831), syn Michała, generał wojska polskiego. Do wojska pol

skiego włączył się w kampanii napoleońskiej 1812 r., kiedy wystawił własnym kosz
tem pułk wojska. Został pułkownikiem 21. pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. 
W 1818 r. został generałem brygady. W czasie powstania listopadowego 1830—1831 r. 
był dowódcą 11. dywizji piechoty, odznaczył się w różnych bitwach z Rosjanami. Latem 
wziął udział w wyprawie dywizji na Litwę, gdzie poniósł klęskę w Górach Ponarskich 
pod Wilnem. Następnie wycofał się na Żmudź, gdzie został zmuszony do przekrocze
nia granicy pruskiej i poddania się. W  tym dramatycznym momencie został zastrzelony 
przez jednego oficera polskiego pod zarzutem zdrady. Ogólnie uważa się go za dobrego 
żołnierza średniego szczebla, natomiast nie nadawał się na dowódcę większej jednost
ki [PSB]. Nie miał potomstwa. Został pochowany w Prusach we wsi Kissinnen w pow. 
kłajpedzkim, obecnie Kisiniai na południe od Gorżdów w Litwie [Skłodowski, s. 313].

10. 2. Ksawery, syn Michała. Służył w  wojsku polskim jako porucznik pułku lekko- 
konnego hrabiego Wincentego Krasińskiego w armii Napoleona. Zginął w bitwie pod 
Hanau w Niemczech w 1813 r.

10. 3. Jan (1794—1877), syn Michała. Uczestnik powstania listopadowego 1830— 
1831 r., emigrant polityczny do Wielkiej Brytanii. Osiadł w Londynie. Ożenił się z Ku- 
negundą Szemiotówną, z którą wydał na świat trzech synów [Bielecki, Słownik biografiep 
ny, T. 2, s. 74; Kompendium biografgiegno—informacyjne, s. 96].

10. 4. Józefa (zm. 1857), córka Michała, kanoniczka warszawska [zakonnica].
10. 5. Eleonora, córka Ludwika. Żona Rodziewicza.
10. 6. Anna, córka Ludwika, Janowa Pusłowska, tj. żona Jana Pusłowskiego.

Pokolenie XI
11.1. Adam [Jerzy Konstanty] (1834—1920), syn Jana. Urzędnik brytyjski i publicy

sta. Po ukończeniu studiów w Londynie podjął pracę w brytyjskim Ministerstwie Woj
ny. Współpracował z polskimi organizacjami emigracyjnymi, głównie z obozem Czarto
ryskich. W publicystyce informował opinię Zachodu o sprawie polskiej. W 1914 r. został 
zmuszony do wyjazdu do Szwajcarii, osiadł w Vevey. Działał w polskich organizacjach. 
Tu zmarł. Ożenił się z [Leontyną] Anielą Aszpergerówną córką znanej aktorki polskiej ze 
Lwowa, z którą spłodził czworo dzieci [PSB]. Zdaniem jego wnuka, Johna Giełguda, „nasi 
dziadkowie ze strony ojca byli obydwoje Polakami”. Urodził się na morzu, podczas ucieczki 
rodziców po powstaniu listopadowym. Do Anglii przybył w latach 50. lub 60 [zob. niżej].

11. 2. Władysław (1836—1865), syn Jana. Ożenił się z Rosjanką Olgą z Jakowlewów, 
miał córkę.

11. 3. Henryk (ur. 1839), syn Jana. Ożenił się z Katarzyną Kilpin, miał dwoje dzieci.

Pokolenie XII
12. 1. Franciszek, potem Frank (ur. 1860), syn Adama. Ożenił się z Angielką Ewe

liną Welford. Na przełomie XIX i XX w. był agentem giełdowym [zob. niżej].
12. 2. Józef (ur. 1867), syn Adama.
12. 3. Włodzimierz (ur. 1869), syn Adama.
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12. 4. Iza (ur. 1871), córka Adama. Żona Teodora Axentowicza (1859—1938), zna
nego malarza polskiego.

12. 5. Maria (ur. 1874), córka Henryka.
12. 6. Henryk (1881), syn Henryka.

Pokolenie XIII
13. 1. John Giełgud (1904—2000), syn Franka. Sławny aktor angielski pochodzenia 

polskiego. Bohater tytułowy filmu polskiego Andrzeja Wajdy pt. Dyrygent z 1980 r.
13. 2. Lewis, rodzeństwo Johna.
13. 3. Yal, rodzeństwo Johna.
13. 4. Eleanor, rodzeństwo Johna |J. Giełgud, An Actor and his Time, London 1979, 

tłumaczenie poi.: Aktor i jego cgasy (1987), s. 13, tablice genealogiczne na końcu pracy].
Oceniając ten wywód, należy go uzupełnić o jedno pokolenie. Protoplastą rodziny 

był bowiem Piętko, znany tylko z patronimika jego syna Tomasza. Z kolei w pokole
niu II pominięto 2 osoby: Marcina i Piotra.

Właściwie była to rodzina magnacka w pewnym okresie swoich dziejów. Pierwszy 
z nich, który zrobił dużą karierę od drobnego urzędu podstolego żmudzkiego (1668) 
do dygnitarstwa litewskiego (pisarz wielki w 1673 r.), to Andrzej Kazimierz. Następny 
z Giełgudów pojawił się dopiero po 100 latach w osobie Antoniego Onufrego, który od 
ciwuństwa na Żmudzi (1768) doszedł do pierwszego senatorstwa w rodzinie — kasz
telanii żmudzkiej w 1776 r. W następnych dwóch pokoleniach Giełgudowie utrzymali 
swoje stanowisko jako: marszałek nadworny litewski (Michał) czy generałowie (Ignacy 
i Antoni).Upadek Rzeczypospolitej przerwał ich dalszą karierę.

Czterech Giełgudów posłowało na sejmy ze Żmudzi: Andrzej Kazimierz w  latach 
1667—1679 (5 sejmów), Antoni Onufry w 1758—1766 (3 sejmy), Michał w latach 1778— 
1793 (6 sejmów) i Ignacy (1788). Zatem przynajmniej trzech Giełgudów było właściwie 
zawodowymi posłami. Posłowali głównie w 2. połowie XVIII w.

Deputatami żmudzkimi do Trybunału Głównego było trzech Giełgudów, i to wy
łącznie w 2. połowie XVIII w : Antoni Onufry w latach 1771—1772 i 1775—1776, Mi
chał w 1781—1782 i Ludwik w 1788—1789. Są to na ogół znani posłowie, osoby aktywne 
w życiu publicznym.

Trochę dziwi nikła obecność Giełgudów w elekcjach królów polskich w Warsza
wie. Tylko Andrzej Kazimierz elektorował w  latach 1669 (Michał Korybut Wiśniowiec- 
ki) i 1674 (Jan III Sobieski).
Ź r ó d ł a :  AGAD, A Piłsudskich, nr 20 (sejm 1764 r), 23 (sejm 1766 r), 27 (sejm 1788 r ,  AR, Dz. II, 
T. 11, nr 1546, k. 19—24 (sejm 1669 r ,  dane A. Rachuby); AWAK, T. 25, s. 41^42, 44, 46; BCzart, rkps 716, 
к  313 (sejm 1776 r ); BJ, rkps 101, VI, k. 373 (sejm 1758 t ) , BN, starodruk XVIII.1.1411 (sejm 1782 r.) 
i  W1.3044 (sejm 1780 r ); BIJA) starodruk: 4.18.6.141 (sejm 1784 r.); Diariusye sejmowe, T. 3, s. 284 (sejm 
1758 r ); Deputaci, T. 2, s. 309, 324, 351, 380; J. Giełgud, An Actor and his Time, London 1979 (tłumaczenie 
poi: Aktor i  je go  cyasy, Warszawa 1987); IA, kol. 385; Index librorum Latinorum, s. 103, nr 355, s. 175 nr 734; 
Kojałowicz, Nomenclator, s. 187; LM, Ujrasymą knyga 5, s. 20; Elektorzy 1669, 1674 r.; LVIA, SA, nr 14528, 
к  136—139v (sejm 1733 r ,  dane A. Rachuby), F 1135-6-185, к. 114 (sejm 1733 t ) ; MACB, F 9-364, к  210 
(sejm 1735 r ,  dane A. Rachuby), F 198-18 (sejm 1784 t) ; ODVCA, vyp. 1, s. 103-271, 104-297, 105-8, 
118-230 i  234,150^120; vyp. 2, s. 37-1, 59-293, 82-510, 86-34, 135-516; vyp. 3, s. 8-102, 9-104,12-156, 
21-42, 34-232, 35-237, 61-119, 81-204, 126-63, 128-88; vyp. 4, к. 47-367, 75-141 i 142, 79-165, 107-
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372 i 373, 108-377, 130-161, 131-164, 161-171, 185-86, 189-126, 190-128 i 129, 194-162, 311-162; 
vyp. 5, k. 18-132, 49-363, 73-32, 106-285, 113-341; Perapis 1528 r., s. 223; Taryfa woj. trockiego, s. 146; 
Teka Podoskiego, T. 2, s. 104 (sejm 1720 г.); Uri>ydnuy centralni i dygnitarze, s. 192, nr 1548—1549; Urzędnicy 
żmudzcy, nr 157, 461, 641, 693, 1036, 1249; VL, T  4, s. 481 (sejm 1667 r.), T. 5, s. 82 (sejm 1673 r.), T  8, 
s. 528 (sejm 1776 r.); WAP w Krakowie, A Sanguszków, rkps 643, k. 110 (sejm 1758 r.); Zawisza, s. 350 
(sejm 1718 r.). L i t e r a t u r a :  Aftanazy, T. 3, s. 223—224: Giełgudów; Bielecki, Słownik biograficzny, T  2, 
s. 74; tenże, Szwoleżerowie, s. 371, nr 4708; Boniecki, T  6, s. 41—42; Danilczyk, s. 180 (sejm 1786 r.); Filipczak, 
s. 346 (sejm 1778 r.); Kalenkiewiczówna, s. 141 (sejm 1780 r.); Kompendium biograficzno—informacyjne, s. 96; Ko
sińska, s. 273 (sejm 1719-1720 r.); Kozak, s. 131; LPŻ, T. 1, s. 648: Gelgudas; PSB, T. 7, s. 437-141: Gieł
gud: Adam, Andrzej Kazimierz, Antoni, Ignacy, Michał; Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 364; Sienkiewicz, 
s. 245, 251-252; Żychliński, T. 12, s. 35-38.

GIEŁMANOWSKI (GIEŁMANOWSKI)

H. WŁASNEGO 

Taryfa 1690 roku

Gelmanowska Klara z okolicy Bokiów [w Taryfie Żmudzi 1690 r. błąd, zamiast: Bolciów] wpow. po- 
jurskim dymów poddańskich 2

Nazwisko rodziny może być pochodzenia niemieckiego (Höllmann) lub litewskiego, 
dwuczłonowe: gel- i m an- O pierwszym pisano przy Dowgiałach (zob.), o drugim przy 
Dowmontach (zob.) [LPŻ]. Z kolei Z. Zinkevicius opowiedział się za drugą możliwo
ścią. W obu przypadkach nazwisko ma polską, szlachecką końcówkę —ski.

Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. pojurskim 
z dwoma dymami poddańskimi. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

Rodzina herbu Giełmanowskich została wylegitymowana ze szlachectwa w póź
niejszej guberni kowieńskiej w  1799 r. Protoplastą rodziny został uznany Michał, żyją
cy w XVII w. W 1679 r. otrzymał on przywilej od króla polskiego Jana III Sobieskiego. 
Posiadał dobra Bolcze w pow pojurskim [LVIA, F 391—5—160].

WXEXw Gelmanowscy herbu własnego mieszkaliwpow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  Taryfa Żmudzi 1690 r ,  s. 126; LVIA, F 391—5—160. L i  t e r a tu  r a : Ciechanowicz, Suplement., 
s. 135; LPŻ, T. 1, s. 649: Gelmanavicms, Gelmanas; Uruski, T. 4, s. 149; Zinkevicus, s. 204: Gelmanas.

GIEŁWANOWSKI (GIELWIENOWICZ)

Taryfa 1667 roku

Gielwienowicz Hrehory % Waszkiewiczów LesytZ tym 1 szlachecki w pow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

Giełwanowski Stefan na miejscu rodzica z Waszkiewicz w pow. ejragolskim dym szlachecki 1

Wbrew pozorom, nie jest to rodzina tożsama z Gielmanowskimi (zob.). Nazwisko ro
dziny jest odmiejscowe, od miejscowości Giełwany w pow. wileńskim. Niemniej jednak
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GIENDWIŁŁO (GIENDWIŁ, GIENDWILO, GINDWIŁ, GINDWILO) 75

sprawę komplikuje imię bojara żmudzkiego Gelwana, zanotowanego w 1390 r. we wło
ści widuklewskie] [Petrauskas|.

Herbarze nie notowały ich na Żmudzi [Uruski, Ciechanowicz], Niemniej jednak już 
w 1585 r. Erazmus Sebastianowicz jMikołajewicz] Giełwanowski czynił zakupy dóbr 
ziemskich w Żoginiach we włości rosieńskiej. Wtedy żona podarowała mu „dworec” 
Promiadiewski i „dwór imieniczko” w Okstinach nad rzekąjagiełąw tej włości. Wspo
mniane Okstiny i Żoginie sprzedał dwa lata później. W 1592 r. zastawił służbę ludzi 
„dworca” Promiadziewskiego i sprzedał pustosz Żoginie. W sumie w aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w. była mowa tylko o jednej osobie, mającej dobra we włości rosieńskiej.

Nie można wykluczyć, że był to ród pochodzenia tatarskiego i książęcego, od Ajda- 
ra Jepaszewicza. Mieli oni m.in. dobra Giełwany i Ponary pod Wilnem w XVI i XVII w. 
[Dziadulewicz].

Notowano ich w  czasie Potopu 1655 r. jako uczestników unii kiejdańskiej ze Szwe
cją: Dawida i Mikołaja oraz w obu taryfach w tej samej miejscowości: w  1667 r. Gielwie- 
nowicza, w 1690 — Giełwanowskiego. Jesteśmy świadkami polonizacji nazwiska w  tym 
czasie. W obu taryfach notowano tylko jedną rodzinę w pow. ejragolskim, bez podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Dwóch Giełwanowskich: Kazi
mierz i bez imienia było elektorami króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w War
szawie w 1733 r.
Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 302, 303; Elektorzy 1733 r.; Elektorowie królów, s. 54; ODVCA, vyp. 1, 
s. 152-4 i 5 i 7; vyp. 2, s. 16—8; vyp. 3, s. 47—162, 49-197. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 51; 
Dziadulewicz, s. 104; LPŻ, T. 1, s. 649: Gelvanovskas; Petrauskas, Zemaitijos bajorai, Uruski, T. 4, s. 149.

GIEMBUT (GIENBUT) ZOB. GIMBUT

GIENDWIŁŁO (GIENDWIŁ, GIENDWILO, GINDWIŁ, GINDWILO)

Taryfa 1667 roku

Giendwilo Jat/ у Giendwiłów dym 1 splachecki w pow. telspewskim 
Gindwil Marcin у Ropgajciów dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Gindwilo Jan, na którego miejscu postał spisany Kapimierp Budrecki p Żemigoły dym 1 spźachecki w pow. 
widuklewskim

Taryfa 1690 roku

Giewil [w Kop. 1: Gienwi, w Kop. 9: Giedwiłł] Andrpej p Wojdatan Bacispkinia w pow. kros kim [dym] 
splachecki 1
Gindwił TomasppMicha/ajciów wpow. kroskim [dym] splachecki 1
Gindwilo Kapimierp p Ropgajniów pprpy kuplą w pow. widuklewskim dym splachecki 1

Problemem jest, czy słusznie nie połączono dwóch rodzin o podobnej pisowni: Gien- 
dwiłło i Ginwiłło. W każdym razie geneza tych nazwisk jest trochę odmienna, choć nie 
można wykluczyć ich wspólnego pochodzenia. W polskich herbarzach obydwie rodziny
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76 GIENIECKI

są traktowane oddzielnie i ten fakt uznano za decydujący. Zdaniem badaczy litewskich 
nazwisko Giendwiło (Gandvilas) ma genezę litewską i dwuczłonową: gend— (gind—) 
i vil—. Ten pierwszy jest nie do końca jasny: może łączyć się z pasigesti, czyli „spostrze
gać brak czegoś” lub pochodzić od gent— (gint—), bardziej znanych w antroponimii li
tewskiej. Drugi człon tego nazwiska, czyli vil—, został omówiony przy Butwiłach (zob.). 
Z kolei o Ginwiłach zob. niżej.

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. były to 3 rodziny, 
mieszkające w pow. widuklewskim (2) i telszewskim (1). Żadna z nich nie miała podda
nych. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano również 3 rodziny w pow. kroskim (2) i widuklew
skim (1), także bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W taryfie 1667 r. zwraca uwagę miejscowość Giendwily, właściwie pojedyncza osa
da szlachecka w pow. telszewskim, która nie zachowała się do dzisiaj.
Ź r ó d ł a :  Taryfa woj. trockiego, s. 145. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 651: Gendvilas; Uruski, T. 4, s. 149 
(wylegitymowani w guberni grodzieńskiej).

GIENIECKI

T a r y f a  1667 r o k u

Gieniecki Jan na miejscu ojca swe[gó\ Stanisława Gienieckiego pimienia Pogielpia dym 1 poddański w pow. 
Małych Dyrwian

Nazwisko rodziny nie jest notowane w polskich herbarzach. Jest to zapewne forma spo
lonizowana, utworzona przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —cki. Samo na
zwisko może być pochodzenia litewskiego od nazwiska Genys, co po litewsku znaczy 
„dzięcioł”. Zdaniem Z. Zinkeviciusa równie dobrze nazwisko to może pochodzić od 
członu gen—, dobrze znanego w antroponimii litewskiej.

Nie można jednak wykluczyć pochodzenia odmiejscowego, od miejscowości Cie
nie. Na Litwie jest kilka miejscowości o podobnej nazwie (lit. Geniai itp.), również w ak
tach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano ruczaj Genewa we włości wielońskiej, 
w  której później była okolica szlachecka Gienie, położona na wschód od Bejsagoły, 
koło Wodoktów. Miejscowość ta leżała jednak z dala od Pogielzów w pow. Małych Dy- 
rwian w 1667 r.

Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. Małych Dyrwian, z jed
nym dymem poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Slovar, s. 71: Geneva. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 652: Genys; Zinkeyićius, s. 91—92: gen—, 
510: Genys.

GIENUL

T a r y f a  1667 r ok u

Gienul Jeryy, antecessor, na którego miejscu postał spisany J e r y  Staniemcp p Pogiów dym 1 spłachetki w pow. 
korkłańskim
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GIERDOWSKI (GERDOWSKI, GIRDOWSKI) 77

Nazwisko rodziny jest pewnie tego samego pochodzenia co Gieniecki (zob.). Ma jednak 
litewską końcówkę -ul. Nie notowano go również w polskich herbarzach.

Na Żmudzi spisano je tylko w taryfie 1667 r. : jedna rodzina w pow. korklańskim, 
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

GIENWIL ZOB. GINWIL

GIERAŁTOWSKI (GIEROLTOWSKI, GIERZAŁTOWSKI)

T a r y f a  1667 r ok u

Gierołtowski Kâ żmier% na miejscu rodzica swe\go] Hrehorego Giero/towskiego z Dzjawgów dym 1 szlachecki 
wpow.pojurskim. MieczęwiczAdam Stefanowiczna miejscu Stefana Mieczęwicza rodzica swego zMieczajciów 
Z nabycia od Kazimierza Gierzałtowskiego, apodług starych kwitów oddawania do skarbu na miejscu Jana Лп- 
drzęjewiczą Non-i/a dym 1 poddański w pow. retowskim

Jak widać, nazwisko to pisano na kilka sposobów: Gierołtowski i Gierałtowski. Wresz
cie w taryfie 1690 r. zanotowano Gierałkowskich w pow. grodzieńskim. Właściwa for
ma nazwiska znajduje się w herbarzu Uruskiego — Gierałtowski.

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego, ze wsi Gierałty w  wojewódz
twie płockim, skąd zostało przeniesione na Podlasie, a może i w głąb Litwy. Może również 
pochodzić od polskiego herbu Gieralt. Na Litwie pojawił się w unii horodelskiej 1413 r.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w  pow. pojurskim, 
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Taryfa woj. trockiego, s. 103. L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 4, s. 150.

GIERDOWSKI (GERDOWSKI, GIRDOWSKI)

H. ŁABĘDŹ 

Taryfa 1667 roku

Gierdowski Krzysztof z Gierduaów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim

Taryfa 1690 roku

Giedrowski [sic] Michał y; Gierduaów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny ma mieć niejasne pochodzenie: albo litewskie (od nazwiska Gir- 
dżius), albo polskie (Gierda, Gierdej, Gierdko, Gierdo). Pochodzenie litewskie nawią
zuje do litewskiego girdus, czyli „osoba dobrze słysząca”, lub girdeti— „słuchać” [LPŻ]. 
Według Z. Zinkeviciusa jest to nazwisko litewskie, utworzone od członu gierd-.

Może jednak jest to nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Gierducie, albo jest 
to spolonizowana forma nazwiska Gierdut (Gerdut). Rodzina jest nieznana w polskich 
herbarzach.

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 



78 GIERDUT (GIERDUTOWICZ, KIERDUTOWICZ)

Gierducie są znane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. jako Gierdutyszki, „otczy- 
zna” w polu i okręgu Gierdutojtie we włości korszewskiej. Określenia: pole i okręg 
wskazują na późniejszą okolicę szlachecką. Wiadomo też, że leżała ona nad rzeką Jurą. 
W  XIX w. notowano dwór Gierducie w pow. rosieńskim w gminie Kołtyniany, gdzie 
mieszkali Połubińscy z 41 dziesięcinami ziemi. Chodzi o pojedynczą osadę Gerdućiai 
na południowy zachód od Kołtynian, w kierunku na Szyłele, niedaleko rzeki Okmiany 
[ale nie Jury],

Notowano ich w  obu taryfach XVII w.: pojedyncze rodziny w pow. korszewskim, 
bez poddanych. Mieszkali we wspomnianych Gierduciach. Pewnie o wcześnieszych 
dziejach tej rodziny zob.: Gierdut. W sumie była to szlachta drobna i nieutytulowana.

Rodzina wylegitymowała się ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej z her
bem Łabędź w 1799 r. W XIX w. notowano Gerdowskich herbu Łabędź w pow. rosień
skim i telszewskim, Gierdowskich herbu Łabędź w pow. szawelskim oraz Girdowskich 
herbu nieznanego w pow. szawelskim [Ciechanowicz]. Skądinąd wiadomo, że Gierdow- 
scy herbu Łabędź wylegitymowali się w pow. szawelskim w 1799 r. [Lowmiański].

Ź r ó d ł a :  SG, T. 15, cz. 1, s. 497: Gierducie; Slovar, s. 71-72; Suskirstymo żinynas, s. 82. L i t e r a t u -  
r a :  Ciechanowicz, Suplementy s. 135: Gerdowski, 138: Gierdowski, 139: Girdowski; LPZ, T. 1, s. 655: Ger- 
dauskas, 673: Girdauskas, 674: Girdżius; Lowmiański, Wyka^ s. 89; Uruski, T. 4, s. 151 (Gierdowski).

GIERDUT (GIERDUTOWICZ, KIERDUTOWICZ)

H. LIS

T a r y f a  1667 r ok u

Gierdut Walety. Drukten Jan na miejscu Stanisława Druktema ojca swego z Drukteniów i na miejscu Waktego 
Gierducia dym 1 szlachecki wpow. pojurskim
Kierdutowic-y Stefan Michałowicz na miejscu rodzica swego Michała Kierdutowiczą z Gierduciów dym 1 szla
checki w pow. korszewskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i najpewniej łączy się z nazwiskiem Ger- 
dźius, czyligerdas (dźwięk, pogłoska, wiadomość itp.) lub gerdattti (pić, żartować itp.) [LPZ].

Nazwisko to jest spotykane w źródłach XIV i XV w., m.in. jeden z nich został 
przyjęty do polskiego herbu Jelita w unii horodelskiej 1413 r. Niemniej jednak zmarł 
bezdzietny i trudno go związać ze Żmudzią, choć jego dziad byl „starostą” w Pastow 
[Semkowicz, Petrauskas], czyli w późniejszym Posztowie (Pocztowie) we włości wilki- 
skiej na Żmudzi.

Na Żmudzi notowano ich w popisach wojskowych XVI w., choć pisownia ich na
zwisk była różna. W popisie 1528 r. odnotowano tylko Stana Girdutowicza we włości 
berżańskiej.

W 1566 r. wspomniano Jana Gertuta herbu Lis na Żmudzi [Wittyg],
Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. dość rzadko byl wymieniany ten 

ród. W 1589 r. Jan Stanojtis Gidutajt został oskarżony o grabież bydła na wygonie Aw- 
ksztejlis (Awksztelkis) we włości kroskiej.
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GIERULSKI 79

W 1595 r. Andrej Janowicz Gierdut darował swojemu „siestrancu i wychowancu” 
Stefanowi Stanisławowiczowi trzeciznę uroczyska Gerdutyszki w polu Wonkach we 
włości powondeńskiej.

W 1595 r. Mikołaj Stanisławowicz Girdutowicz sprzedał pustosz Swirszyszki, nale
żącą do majętności Opszrui [tj. Obszruje] we włości berżańskiej.

W 1600 r. Jan Jurewicz Girdutojt kupił majętność Wortuliany we włości pojurskiej.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. widać, że mieszkali oni w czte

rech włościach: kroskiej, berżańskiej, powondeńskiej i pojurskiej. Można zwrócić uwa
gę na ciągłość osadnictwa we włości berżańskiej, przynajmniej od 1528 r. Jednak zwią
zana z ich rodem miejscowość Gerdutyszki leżała we włości powondeńskiej w polu 
Wonkach, tj. późniejszych Wańkach. Te ostatnie leżą na wschód od Ławkowa, u połu
dniowo-wschodnich brzegów jeziora Parszas, obecnie to Wielkie i Małe Wankie (Didieji 
i Mażieji Vankiai). Nie było to gniazdo tego rodu, które należy zlokalizować w pow. kor- 
szewskim w Gierduciach (zob. niżej), o których pisano przy Gierdowskich.

W 1655 r. Krzysztof Wojciechowicz Gierdutowicz spisał testament. Ożenił się 
z Alżbietą Krzysztofówną Kiełpszówną, którą zobowiązał do pochowania go na cmen
tarzu przy kościele w Kołtynianach. Miał jednego syna Stanisława, który już nie żył. 
Swoje „imienicze” ojczyste Gierducie we włości korszewskiej zapisał w dożywocie żo
nie. Po jej śmierci miało ono przejść dla jego krewnych: połowa dla siostry Zofii Wojcie- 
chówny Gierduciówny Janowej Wizborowej, a druga połowa dla „nieboszczycy Jewy”, 
a właściwie dla jej dwóch córek, których nie wymieniono z imienia [LNB].

Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. pojurskim i korszew- 
skim (tu Gierducie), bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  LNB, F 130-727, k. 208-209; ODVCA, vyp. 2, s. 54-238; vyp. 3, s. 137-242; vyp. 4, к  53M10; 
vyp. 5, k. 246—133; Perapis 1528 r., s. 224; Wittyg, s. 90. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 656: Gerdżius; Pe- 
trauskas, Uetuvos diduomene, s. 233—234: Gerdutis (tu dane W  Semkowicza).

GIERDWOYN ZOB. GIRDWOYN

GIERULSKI 

H. GIEJSZ 

P opis  1621 roku

Gierulski Maran pa się i pa brata po kopacku, na ucpesJtniki] protestował, koń 1 w pow. telspewskim

T a r y f a  1667 r ok u

Gierulski Adam. Pokowski Jan Scpefanomcp p Gudajdów i pprpykupli na miejscu Adama Gierulskiego dym 
1 splachecki w pow. wiespwiańskżm
Gierulski Jan JurewicppWiekspnelów Radpiäspki poddań\sks\ dym 1 w pow. potumspewskim 
Gierulski ]an na miejscu Augustyna Kiemopewicpa Gierulskiego p Gierul i pprpykupli od Jarosława Bilewi- 
cpa, takpe od Ki-pysptofa Giedwiły dym 1 splachecki w pow. telspewskim
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80 GIERULSKI

Gierulski Jan p Gierulpoddańskie dymy 2 w pow. telspewskim
Gierulski Kapimierpjurewicp na miejscu Zupanny Dgjdówny Marcinowej Gierulskiej p Giernl i pprgykupli 
od Jana Kasperowicpa Dow konta na 2 dymy w pow. telspewskim
Gierulski Marcin na miejscu rodzica swe\go] Jana Gierulskiego pMikutajciów dym 1 szlachecki w pow. ber- 
pańskim
Gierulski Piotr pAwksptelросЩялъЩ dym 1 w pow. kroskim 
Gierulski Piotr pRudak dym 1 poddański w pow. W'. Dy mian 
Gierulski Samuel z Gierulpoddański dym 1 w pow. telspewskim

T a r y f a  1690 r ok u

Gierulski Adam. Pakowski Jan, na którego miejscu posta/ spisany Jópef Towtowicpi pprgykupli od Adama 
Gierulskiego p Gudajciów w pow. niespwiańskim dym splachecki 1
Gierulski Adam, na miejscu którego postał spisany Krgysptof Kugielewicp p Norkajaów w pow. wiespmań- 
skim, takpe p okolicy Ratbepajciów na miejscu Jarospa Rubepewicpa dym poddański 1 
Gierulski Balcer na miejscu Mikołaja Spcpafanowicpa pDimitr w pow. telspewskim [dym] splachecki 1 
Gierulski Francispek p Gierul w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Gierulski Jan [z Gierul] w pow. telspewskim, pow. potumspewskim p Wiekspniów [dym] poddański 1 
Gierulski Jan p Wieksptiel [zapisany w pow. telszewskim] [w pow. potumszewskim dym szlachecki 1] 
Gierulski Jerpy [w Kop. 1: [ózef] na miejscu Stanisława [Gierulskiego?] p Gierulów w pow. telspewskim 
[dym] poddański 1
Gierulski Je/py p Gierul p Gienel w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Gierulski Jópef p Dubian Kotkispek w pow. W. Dy mian i pprpykupä dym poddański 1
Gierulski Olbrycht pjamontów w pow. wiesptniańskim dym splachecki 1
Gierulski Rafa! p imienia Rydykie w pow. W. Dy mian na miejscu Piotra Gierulskiego dym poddański 1
Gierulski Samuel p Węgier w pow. W. Dymian dym splachecki 1
Gierulski Wawrzyniec p Gierul p Gienel w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Krywayc Gierulski Jerpy p Peteklan Jasajć w pow. biriymańskim na miejscu Simona Lawgowda, Je/pego Pace- 
wicpa pprpykupli od Simona Rubepewicpa dym poddański 1

Nazwisko rodziny to „forma zeslawizowana” nazwiska Gerulis [LPŻ], Mówiąc kon
kretnie, to forma spolonizowana przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski do 
nazwiska litewskiego. To ostatnie pochodzi od geras, czyli „dobry” (w znaczeniu dobry 
człowiek).

Ciekawe, że nie notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., a ściślej — 
nie było tam nazwiska „Gierulski”. Niemniej jednak najpewniej byli notowani w tych 
aktach, ale pod innym „nazwiskiem”, a raczej pod imieniem własnym i patronimikiem, 
urobionym od imienia ojca. W każdym razie jest kilkadziesiąt wzmianek o transak
cjach handlowych dotyczących dóbr Gierule w końcu XVI w. Znając imię Marcina jako 
protoplasty rodziny Gierulskich [zob. niżej], można zwrócić uwagę na dwie wzmian
ki, związane z tym dobrami i Marcinem. Pierwsza dotyczy ugody Martina Pietrowicza 
Butkiewicza z licznymi bojarami w sprawie podziału majętności Gierule i Możbutyszki
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GIERULSKI 81

w 1597 r., a druga z tegoż roku odnosiła się do darowizny Kaspra Martinowicza Miko- 
łajewicza dla syna Walentyna majętności Gierule i innych.

W popisie wojskowym 1621 r. notowano Marcina Gierulskiego w pow. telszew- 
skim. W czasie Potopu 1655 r. spisano Piotra Gierulskiego, uczestnika zjazdu pod 
Jaswojniami w sierpniu tego roku.

W taryfie 1667 r. spisano 8 rodzin, bo jedna wzmianka dotyczyła przykupli (Adam). 
Mieszkali oni głównie w pow. telszewskim (4) oraz pojedynczo w: potumszewskim, ber- 
żańskim, kroskim i Wielkich Dyrwian. Tylko 2 rodziny nie miały poddanych, tj. więk
szość (6 na 8) miała poddanych: od jednego do dwóch.

W taryfie 1690 r. spisano najpewniej 12 rodzin. Wątpliwości dotyczą dwóch Ada
mów i dwóch Janów, których zapewne należy połączyć ze sobą. Tak więc wśród dwu
nastu rodzin aż sześć mieszkało w pow. telszewskim, pozostałe były w pow. Wielkich 
Dyrwian (3), wieszwiańskim (2) i birżyniańskim (1), a więc sąsiadujących ze sobą. Z nich 
większość (8 na 12) nie miała poddanych, a pozostałe miały po jednym poddanym. Aż 
czterech Gierulskich mieszkało w Gierulach, gnieździe rodu. Później była to okolica 
szlachecka i dobra w pow. telszewskim w gminie Gadonów, leżały na wschód od Telsz 
(lit. Geruliai).

Rodzina Gierulskich jest notowana na Żmudzi przynajmniej od początku XVII w. 
W 1606 r. Jerzy, syn Marcina, zapisał oprawę dla żony Zofii Dowgiałówny na swo
ich dobrach Gierulach. Jego potomkowie herbu Giejsz wywiedli się ze szlachectwa 
w 1810 r.: synowie Jana: 1. Wiktor (ur. 1746) z synami Józefem i Piotrem. 2. Józef 
(ur. 1750) z synami Ignacym, Michałem i Teodorem. 3. Wawrzyniec (ur. 1754) z synami 
Szymonem i Kazimierzem. 4. Benedykt (ur. 1757) z synami Janem i Józefem i 5. Antoni 
(ur. 1764) z synami Benedyktem, Tadeuszem i Franciszkiem. Wszyscy ci mieszkali w pa
rafii Tyrkszle, miasteczku królewskim w pow. telszewskim [Boniecki].

W XIX w. Gierulscy [Herulscy; sic] herbu G[i]eysz mieszkali w pow. szawelskim, 
a Gierulscy tegoż herbu — w rosieńskim [Ciechanowicz]. W rzeczywistości chodzi naj
pewniej o jedną rodzinę o tym samym nazwisku Gierulski.

Z 1833 r. pochodzi kolejny wywód rodziny herbu G[i]eysz, dotyczący tej samej ro
dziny, ale dokładniejszy. Jej przodkiem byl Marcin Gierulski (pokolenie I), posiadający 
Gierule w pow. telszewskim. Nie można wykluczyć, że należy go związać z wymienio
nym pod 1597 r. Martinem Pietrowiczem Butkiewiczem, posiadającym te dobra oraz 
z Marcinem z popisu z 1621 r. Wspomniany protoplasta miał dwóch synów (II): Jerze
go i Jana, którzy zapoczątkowali dwie linie rodziny. Pierwszą, starszą linię zaczął wspo
mniany Jerzy, który ww. dobra zapisał swojej żonie Zofii Dowgiałownie w 1606 r. Na 
świat wydał on trzech synów (III): Jana, Mateusza i Antoniego. Potomkami Jana, ale 
nie jego synami, jakby wynikało to z drzewa genealogicznego, byli: Wiktory (ur. 1746), 
Józef (ur. 1750), Wawrzyniec (1754), Benedykt (1757) i Antoni (ur. 1764). Potomkiem 
wspomnianego Mateusza byl Stanislaw (ur. 1720), a Antoniego: Wiktory (ur. 1751) 
i Maciej (ur. 1754). Z nich Wiktory (Janowicz) spłodził Józefa i Piotra; Józef — Igna
cego, Michała i Teodora; Wawrzyniec — Szymona i Kazimierza; Benedykt — Jana i Jó
zefa oraz Antoni — Benedykta, Tadeusza, Franciszka i Antoniego (ur. 1811). Z ko
lei Stanisław miał dwóch synów: Jana (ten miał syna Antoniego) i Stanisława. Znów
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82 GIERŻOD (GIERŻOD, GIRŻOD)

Wiktory (Antonowicz) miał pięciu synów: Jana (ur. 1781), Dominika (ur. 1783), Fran
ciszka (ur. 1796), Antoniego (ur. 1799) i Mateusza (ur. 1803).

Drugą, młodszą linię rodziny zaczął Jan Marcinowicz (II), który miał syna Jana (III) 
i dwóch wnuków (TV): Władysława i Józefa, dziedzica dóbr Wieksznele w pow. potumszew- 
skim. Z nich Władysław miał syna Szymona (V) i wnuka Kazimierza (ur. 1780; VI). [МАСВ]. 
Jak widać, wywód ten w pewnym stopniu pokrywa się z wywodem z herbarza Bonieckiego.

Druga rodzina Gierulskich była związana z parafią w Wiekszniach, miasteczku kró
lewskim w pow. birżyniańskim. Wymieniono tu trzy gałązki rodziny, żyjące od począt
ku XYIII w., może chodzi o braci: Mateusza, Antoniego i Władysława. Pierwszy z nich 
miał syna Wiktora (ur. 1720) i dwóch wnuków: Jana (ur. 1769) z synem Antoniem i Sta
nisława (ur. 1784). Drugi, Antoni, spłodził dwóch synów: Wiktora (ur. 1751) z pięcio
ma synami: Janem (ur. 1781), Dominikiem (ur. 1783), Franciszkiem (ur. 1796), Antonim 
(ur. 1799) i Mateuszem (ur. 1803) i Macieja Kaspra (ur. 1754). Wreszcie trzeci — Wła
dysław miał syna Szymona i wnuka Kazimierza (ur. 1780) [Boniecki].

Zachował się jeszcze wywód Gierulskich herbu Gieysz z 1819 r. Protoplastą ro
dziny został określony Jan Gierulski (pokolenie I), właściciel majętności Gierule i Wie
ksznele w powiatach telszewskim i powondeńskim. Dobra te przekazał synowi Jano
wi (II), a ten z kolei synom (III): Władysławowi ijózefowi (1708 r.). Z nichjózef ożenił 
się z Anną Juszkiewiczówną i spłodził syna Andrzeja (ur. 1720; IV), który przeniósł się 
do powiatu wileńskiego. Tam ożenił się i spłodził dwóch synów (V): Karola (ur. 1774) 
z synem Bonifacym (ur. 1814; VI) i Wincentego (ur. 1763) z synem Felicjanem [LATA, 
F 391—1—1002]. Można dodać, że w  taryfie 1690 r. notowano kilku Janów Gierulskich 
we wspomnianych dobrach. Wszystkie te wywody notują te same miejscowości: Gierule 
i Wieksznele, co wskazuje na pokrewieństwo tych Gierulskich.
Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 285; Kojałowicz, Nomenclator, s. 187; LVIA, F 391—1—1002, k. 43 (wywód 
z 1819 r.); MACB, F 20—5318 (wywód z 1833 r ); ODVCA, vyp. 5, k. 216—95, 225—163. L i t e r a t u r a :  
Boniecki, T. 6, s. 46; Ciechanowicz, Suplement, s. 138: Gierulski, 156: Herulski; LPŻ, T. 1, s. 659: Gerulis, 
Gerulskis.

GIERZDOWICZ ZOB. GIRDOWICZ

GIERŻOD (GIERŻOD, GIRŻOD)

H. POBÓG, PODKOWA 

Popis 1621 roku

Girpod Stanisław SpcpefanowicppucpesĄnikiem] na podj\e.7.ók\x] koń 1 w pow. dyndańskim

T a r y f a  1667 r ok u

Gerpod Andrpej, na którego miejscu posta/ spisany Damd Steddemcp p Truchatajdów, a do skarbu pładł 
Piotr Mikuc/d [dym 1 szlachecki] w pow. berpańskim
Gierpod ]an na miejscu rodpica swe\go] Stanisława Gierpoda p Polesia Mepajć dym 1 spłachetki w pow. ber
pańskim
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Gierżod Micha! dym 1 poddańskiprawem zastawnym zawiedzjone\go] od Marty Węcławowiczpwny Dowgia- 
łowej we wsi naytvanejMatajciach będące[go], do majętności Gudis^ek Dowgiałowej należące, dym 1 poddań
ski wpow. M. Dymdan
Gierżod Mikołaj //[a] miejscu Krzysztofa Nagurskie[go] ^Rutulisgek dym 1 szlachecki wpow. bezpańskim 
Giezpot Jan z Posgatry szlachecki dym 1 w pow. potumszęwskim

Taryfa 1690 roku

Gie/pod [tak w Kop. 1 i 3, w taryfie: Gierod] Michał z Posgatry w pow. potumszęwskim, w pow. bezpań- 
skim Dyburysgkijako opiekun pozostałych sierot Michała Worpudańsłdego excepto Andrzeja Wilamondcga 
[dym] poddański 1
Gierjod Jerzy M Miząjńów w pow. berjahskim dym szlachecki 1
Gierjod [w Kop. 11: Kirżot] Andrzęj z O mol Kutalisgek w pow. berżąńskim dymów poddańskich 2

Nazwisko rodziny ma różną pisownię: Girżod, Gierżod, Gierzad, Gierżod, Girzod. 
[Uruski, Gajl]. Przyjęto formę Gierżod, zbliżoną do podanej w herbarzu Uruskiego 
i zgodną z genezą tego nazwiska — Gerżodas.

Nazwisko rodziny Gerżodas jest najpewniej przeróbką formy Girżadas, które jest 
pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gir— i zad—. Pierwszy człon może pochodzić 
od girt— (zob. Dowgird), ale może być związany z girti, czyli „chwalić”. Z kolei drugi 
człon łączy się z litewskim gadas, jadeti itp., czyli „obiecać”, „budzić” itp. [LPŻ].

Ród był notowany w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jako Girżod i Girżodo- 
wicz. W 1585 r. Szczefan Stanisławowicz Girżod z żoną Magdaleną Janowną sprzedał 
majętność Powenty we włości Wielkich Dyrwian.

W 1590 r. Bałtromiej Łukaszowicz Girżodowicz sprzedał majętność Pobolwiany 
kolo jeziora Pobolwie we włości Małych Dyrwian i pustosz Sketerlawkis, które otrzy
mał od braci stryjecznych Jana i Jeronima Pietrowiczów Tołkowiczów oraz Szczefana 
i Aleksandra Stanisławowiczów i Jurija Janowicza Girżodowiczów. Z tą informacją trze
ba skorelować następującą: w 1595 r. podzielono te same dobra między: Jana i Jeroni
ma Pietrowiczów Staniewiczów, Szczefana i Aleksandra Stanisławowiczów Girżodowi
czów, Baltromieja Szczefanowicza i Jurija Janowicza. Osobno wspomniano w tym roku, 
że wszyscy wymienieni — wśród nich Bałtromiej Szczefanowicz, a nie Łukaszowicz — 
byli zwani Girżodowiczami.

Wszystkie te informacje nie do końca pokrywają się ze sobą. Chyba jednak można przy
jąć, że do Girżodowiczów należeli: 1. Girżod. 2. jego synowie: Stanisław, Jan i Łukasz (czy 
raczej Szczefan). 3. synowie ww: Szczefan i Aleksander Stanisławowiczejurijanowicz i Bar
tłomiej Łukaszowicz (raczej Szczefanowicz). Prawdopodobnie do tego rodu należeli jeszcze 
Staniewicze czy Tołkowicze: w tym przypadku Piotr, ojciec dwóch synów: Jana i Hieronima 
(Jeronima) powinien być bratem: Stanisława, Jana i Łukasza (czy raczej Szczefana).

W 1595 r. wspomniany Szczefan Stanisławowicz Girżodowicz darował synowi Flo
rianowi połowę majętności Pobolwiany. Ów Florian był żonaty z Jadwigą Pawłowną 
której zapisał te dobra.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Girżodowiczów tyl
ko w majętności Pobolwiany we włości Małych Dyrwian. Znamy dość dokładnie tę
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rodzinę, pochodzącą od Girżoda, żyjącego w połowie XVI w. Brak ich w popisach 
wojskowych XVI w. z nazwiskiem Girżod lub podobnym. Niemniej jednak w popisie 
1528 r. spisano Stanisława Mikołajewicza z dwoma końmi z „drugiego tivunstva” dy- 
rwiańskiego: Małych lub Wielkich Dyrwian, w tym wypadku chyba z Małych. Może na
leżał do rodu Girżodów? Z kolei w popisie 1567 r. spisano Szczefana Stanisławowicza 
z dwoma końmi z dwóch majętności we włości dyrwiańskiej, także nie podano jakiej? 
Zatem możliwy jest następujący ciąg genealogiczny we włości dyrwiańskiej: 1. Mikołaj 
[może Girżod]. 2. Stanisław (1528). 3. Szczefan (1567).

W tym samym źródle w XVI w. notowano sioło Gierżady lub Girżidojtie we 
włości widuklewskiej. Wiadomo, że leżało ono koło sianożęci Dideses, czyli w  polu 
i okręgu Giewile. Dane te pozwalają zlokalizować Gierżody w pow. rosieńskim w para
fii Odachów: między Skaudwilami a Odachowem, dziś to pojedyncza osada Girżadai, 
a w XIX w. była wsią i folwarkiem rządowym w pow. rosieńskim w parafii Odachów. 
Trudno związać z tym rejonem któregoś z XVI—wiecznych Girżodów.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko Stanisława Szczefanowicza w pow. dy- 
rwiańskim. Najpewniej chodzi o syna Szczefana Stanisławowicza Girżodowicza, noto
wanego w końcu XVI w. w Pobolwianach we włości Małych Dyrwian. Wystawił on ko
nia razem z „uczestnikami”, co wskazuje na jego drobny majątek.

Jana Gierżoda spisano wśród uczestników unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. 
Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżań- 
skim (3) oraz pojedynczo w Małych Dyrwianach [ale nie w Pobolwianach] i w potum- 
szewskim. Z nich tylko jedna miała jednego poddanego, pozostałe nie miały poddanych.

W 1670 r. Jan Gierżod spisał swój testament jako „ziemianin JKMci ziemi Zmudz- 
kiej i powiatu oszmiańskiego”. Chciał być pochowany w kościele łuknickim przez żonę 
Krystynę Domeykównę Janową Gierżodową. Spłodził z nią trzech synów: Michała, 
Tomasza i Stanisława oraz cztery córki: Elżbietę (żonę Jerzego Putela, już wyposażo
ną), Katarzynę, Elenę i Zofię, jeszcze panny. Każda z nich w razie wyjścia za mąż miała 
otrzymać po 30 kop groszy litewskich. Do dyspozycji była majętność Łukiszki [wyjąt
kowo nie podano przynależności powiatowej]. Z kolei w pow. oszmiańskim miał dobra 
Gierżodowszczyzna Podbrzezie nad rzeką Berezyną, w parafii krewskiej, które miał po 
ojcu Krzysztofie. Od tych ostatnich dóbr oddalił swoje córki, prawo do nich mieli tylko 
wspomniani synowie [VUB]. Zatem poznajemy 3 pokolenia tej rodziny: 1. Krzysztof. 
2. Jan, testator. 3. jego trzej synowie. Ciekawe, że w taryfie 1667 r. zanotowano dwóch 
Janów: z Polesia Mezajć i Poszatry. Raczej chodzi o tę drugą miejscowość, bo tam został 
spisany jego syn Michał w  1690 r.

W taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w pow. berżańskim i sąsiadującym 
z nim potumszewskim. Jedna rodzina nie miała poddanych, pozostałe miały albo jedne
go, albo dwóch poddanych. W sumie była to szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, 
i nieutytułowana. W 1733 r. w  Warszawie elektorem króla polskiego Stanisława Lesz
czyńskiego był Kazimierz Gierżod.

Rodzina herbu Pobóg wylegitymował się ze szlachectwa w późniejszej guberni ko
wieńskiej w 1799 r. Jej protoplastą został Stanisław, żyjący na przełomie XVI i XVII w. 
i mający dobra Pobolwiany [LVIA, F 391—5—169].
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W XIX w. Gierżodowie [Girżodowie] herbu Podkowa mieszkali w pow. szawel- 
skim, a Gerżordowie [sic] herbu nieznanego w telszewskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a :  Akta yjayclów, T. 2. 308; Elektorzy 1733 r\; Kojałowicz, Nomenclator, s. 188; LVIA, F 391—5—169; 
ODVCA, vyp. 1, s. 174—46; vyp. 2, s. 116-206; vyp. 3, s. 128-82,132-147; vyp. 4, k. 114-38,115—46; Skwar, 
s. 72: Gerżady, 76: Girżidojte, 94: Dideses; SG, T. 2, s. 565: Gierżody; VUB, F 7—ŻP 23, k. 301—302 (cz. 2). 
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, s. 47; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 53 (Gierżod) i 54 (Gieżdowd); tenże, 
Suplement, s. 137: Gerżord [sic], 140: Girżod; LPŻ, T. 1, s. 660: Gerżodas, 678: Girżadas, T. 2, s. 1306: 
Żadyydas; Uruski, T. 4, s. 15: Gierżod i Gierzodowicz, T. 5, s. 139: Flerżod (wylegitymowani w guberni 
wołyńskiej).

GIESMINOWI CZ ZOB. KĘSMIN 

GIESZTORT ZOB. KIESZTORT

GIESZTOWT (GIEYSZTOWT)

H. GRYF

T a r y f a  1667 r ok u

Giestowt Ławryn na miejscu Reginy Syymkiewicyówny Sebestianowej Giestowtowej у  Gin ty Zajdów dym 1 szla
checki w pow. telsyewskim
Giestowtowa ZLawdańska [w tekście: Lawdańska] Anna wdowa na miejscu Kayźmierya Giestowta niebosy- 
ccyka małponka swe\go] у  Racykiewicy dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim 
Giesytowt Ambroyy yKluksytyków Golkantów dym 1 szlachecki w pow. wiesywiańskim 
Giesytowt Fabian w imienin Ginty Zajdach, w którym sam miesyka ojcowskim dymówpoddańskich 2. A dru
gich dymów dwóch ubogich od niebosycyyka Zygmonta Narwoysya syna Jeryego Nam-'oysya i od Jarosya Rudo- 
wicya nabytych dymów poddańskich ogółem wsyytkiego dymów dwóch w pow. telsyewskim 
Giesytowt Hrehory yjamontów dym 1 sylachecki w pow. wiesywiańskim 
Giesytowt Jeryy yDobsyów poĄd]ański dym 1 w pow. telsyewskim 
Giesytowt Kryysytof yMisykian dym 1 sylachecki w pow. M. Dyrwian 
Giesytowt Stefan na miejscu Jóyefa Giedowga у  Berkinian dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim

T a r y f a  1690 r ok u

Giesytowt Fabian у  Ginty łajaów w okolicach dwóch w Fukiach i Progulb[iach] w pow. telsyewskim dymów 
poddańskich 2
Giesytowt Jan у  Tamidów w pow. yorańskim [dym] sylachecki 1
Giesytowt Kayimiery у  Surajdów [w Kop. 1 słuszniej: Syraycie] w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1 
Giesytowt Malcher, na którego miejscu Zigmunt Mileyko yjamontów w pow. wiesyniańskim dym sylachecki 1 
Giesytowt Maran у  Surajdów wpow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Gżesytowjt] Stanisław na miejscu ojca yprygkuplą i yastawy od brad [z Girkontów w pow. telszewskim?] 
[dym] sylachecki 1
GiesytowtJ t] Stefan у  Berginian w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
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86 GIESZTOWT (GIEYSZTOWT)

Giesytowt Stefan у  okolicy Pasykiewicy w pow. wiUdskim dym szlachecki 1 
Giesytowt Symon у  Gosytyn w pow. beryańskim dym sylachecki 1
Gieysytowt Tomasy у  majętności Gojyewa Tawtwidysyek yastawnej poddanych w pow. ndlkiskim у  karcymą 
dymów poddańskich 5
Gieysytowt Wojciech у  Golkontów w pow. ndesyadańskim dym sylachecki 1
Gieysytowt [brak imienia] у  imienicya yastawnego Twirmiany w pow. wilkiskim od [Andrzeja Kryszpina 
Kirszensteina] dymów poddańskich 3

Prawdopodobnie należy połączyć obydwa rody Giesztowtów i Gieysztowtów. W każ
dym razie niektórych notowano w tej samej miejscowości Gołkonty w pow. wieszwiań- 
skim oraz w pow. wilkiskiem. Jednak według językoznawców litewskich były to rody
0 innej genezie. Nazwisko Gieysztowtów pochodziło bowiem od członów: geis— i taut—, 
a Giesztowtów od: ges- i taut-.

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: geis— (Giejsztowt) 
lub ges— (Giesztowt) i taut— Pierwszy człon łączy się z geid— i pochodzi od litewskiego 
geisü, czyli „pragnąć”, „pożądać”, zaś o członie ges- pisano przy Giedgowdach (zob.). 
Z kolei drugi człon nie budzi wątpliwości, zob. Butowi [LPŻ],

Na Żmudzi pojawili się w przywileju Witolda dla bojarów koltyniańskich w 1415 r. 
Wśród wielu bojarów, którzy otrzymali poddanego, wymieniono Keistowta, bratanicza 
Wizbora, którego utożsamiono z Gosztowtem [I jtoldiana: według Wydawcy i jednej 
kopii tego dokumentu]. Raczej chodzi jednak o Giesztowta, co udowadnia późniejsze 
potwierdzenie króla polskiego Zygmunta I z 1529 r„ dane licznym potomkom owych 
bojarów koltyniańskich. Wśród tych potomków wymieniono: „Giesztowtowego rodu 
Wizborowe bratanicze Mikulis i Jan Zabieliczy” [AWAKJ. Z kolei, zdaniem V Almona- 
itisa, chodzi o Kestautasa (Keistautasa), który byl synem Jakuba Minigajły, brata Piotra 
Wizbora. Wspomniany Jakub Minigajło należał do najbardziej wpływowych bojarów 
koltyniańskich, znany jest ze źródeł krzyżackich z lat 1407—1408, potem byl w bliskim 
otoczeniu Witolda i starostą wielońskim (1412), a w Horodle otrzymał polski herb Sy
rokomla (1413). Trzeba dodać, że nie ma pewności, czy wszystkie te informacje doty
czą tej samej osoby.

Z kolei z połowy XV w. pochodzi nadanie w księdze nadań wielkich książąt litew
skich z lat 1440—1498 dla Koistovta „u Koltianech”, tj. we włości kołtyniańskiej [LM]. 
Beneficjent tego nadania jest chyba tożsamy z bojarem z czasów Witolda.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano kilku Giestowtów
1 Giestowtowiczów, jednak poza Żmudzią. Na Żmudzi spisano tylko Bortka Giesto- 
wtojtisa we włości telszewskiej.

W aktach ziemskich żmudzkich z XVI w. zanotowano nieliczych Giesztowtów. 
W 1586 r. Bartłomiej Awgusztynowicz Bogdanowicz Giejsztowt złożył przysięgę, po
twierdzając swoje prawa do ziemi Szerejkiszki we włości wilkiskiej. W 1588 r. sąd roz
strzygnął jego spór z Orszulą Lizdejkowicz, zakonnicą bernardynką z Wilna, o nieza
płacenie długu 200 kop groszy, zabezpieczonego na majętności Skrebiny we włości 
wilkiskiej, wspomnianego dworu jednak nie otrzymał. W tym roku jego żona Jagnieszka
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Bałtromiejewna Jackiewicz darowała mu majętność Gojżowo w tej włości, a on sam 
darował tę majętność [przynajmniej o tej samej nazwie] Stanisławowi Marcinowiczowi 
Czechowiczowi. W sumie w aktach ziemskich żmudzkich notowano ich tylko we wło
ści wilkiskiej.

Unię kiejdańskąze Szwecją w 1655 r. podpisało trzech Giestowtów: bracia Ławryn 
i Wojciech Sebastianowicze oraz Fabian Giestowt Kłuksztyk.

W taryfie 1667 zanotowano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim (4) 
i wieszwiańskim (2) oraz pojedynczo w wilkiskim i Małych Dyrwian. Zdecydowana więk
szość z nich (6 na 8) nie miała poddanych, a pozostałe dwie miały czterech poddanych 
[w podsumowaniu podano jednak 2 dymy, chyba pomyłkowo] i jednego. Z kolei w taryfie 
1690 r. spisano 12 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow. telszewskim (5), potem 
wilkiskim (3) i wieszwiańskim (2) oraz w żorańskim i berżańskim. Z tego widać, że ro
dziny te koncentrowały się w północno-zachodniej Żmudzi, z wyjątkiem pow. wilkiskie- 
go. Z nich zdecydowana większość (9 na 12) nie miała poddanych, a pozostałe miały od 
dwóch do pięciu. Najbogatszym był Tomasz Gieysztowt z pięcioma poddanymi. Zatem 
była to szlachta zarówno drobna, jak i majętna oraz nieutytułowana.

W XIX w. Gieysztowtowie herbu Giejsz i Gryf zostali wylegitymowani ze szlachec
twa w późniejszej guberni kowieńskiej. Rodzina Gesztowtów herbu Gryf mieszkała 
w tym czasie w pow. telszewskim [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 297, 310—311; AWAK, T. 24, s. 73; LM, Ujrasymą knyga 7, s. 50; ODVCA, 
vyp. 1, s. 191—195; vyp. 2, s. 12—183, 24—138; vyp. 5, k. 28—205; Perapis 1528 r., s. 223; Г 7toldiana, s. 85—86 
nr 89. L i t e r a t u r a :  Almonaitis, Kaltineną kraśto, 87: Kestautas, 88: Mingaila; Ciechanowicz, Suplement, 
s. 137; Saviscevas, Żemaitijos saivalda, s. 368; Uruski, T. 4, s. 155.

GIEWIŁ (GIEWIL, KIEWIL)

T a r y f a  1667 r ok u

Giewil Kazimierz z Dyrgajczpw dym 1 szlachecki w pow. kros kim
Giewil Stanislaw na miejscu Jana Łabunowskie\gó\ %Labnnom dym 1 szlachecki wpow. horklańskim 
Giewilski K/pysytof, Stanisław. Bortkiewicz Wojciech [na miejscu] Piotra Monkiewicza z Pogeliles i zjrrzy- 
kupli [na miejscu] K/pysytofa Stanislawowiczą Giewilskiego [i] rodzica Stanisława Gienńlskiego w okolicy 
Giewilach dym 1 szlachecki w pow. widitklewskim

T a r y f a  1690 r ok u

Giewil [w Kop. 1: Gienwi, w Kop. 9: Giedwiłł] Andrzej Z Wojdatan Paciszkinia w pow. kroskim [dym]
splachecki 1
Kiewil\w Kop. 1: Gienwił, w Kop. 2 chyba: Giewoł] Jan pPogiów w pow. korklańskim, [z] imienia Woj- 
gowa Goncajtiszek nabytego od Chryzostoma Giełguda dympoddański 1

Nazwisko rodziny obecnie nie istnieje [brak w LPŻ], Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to 
nazwisko dwuczłonowe: ge— i vil—. Geneza pierwszego członu jest niejasna, może to 
zapożyczenie. Z kolei drugi został już omówiony, zob.: Butwił.
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Nazwisko może być pochodzenia odmie jscowego, od miejscowości Giewile, no
towanej w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Giewile były tam: polem, okręgiem (co 
właściwie oznacza okolicę szlachecką), majętnością we włości widuklewskiej i przy dro
dze z Niemoksztów. Chodzi tu o późniejszą wieś w pow. rosieńskim w parafii Odachów, 
leżącą rzeczywiście przy drodze ze Skaudwilów do Niemoksztów przez Odachów, koło 
którego leżała [mapa Chrzanowskiego]. Dzisiaj miejscowość o tej nazwie [lit. Geviliai) 
leży w innym rejonie Żmudzi: na południe od Kroż i nie ma nic wspólnego z dawną 
miejscowością o tej nazwie.

Prawdopodobnie przodkiem rodu był Rymko Kiwiłowicz, bojar we włości wieloń- 
skiej, spisany w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. Być może jego potom
kiem był Stanisław Kiewis, który w 1584 r. ugodził się w sprawie „upłaty dani” pewne
mu bojarowi za pole Matiany [w polu Laudańskim] we włości wielońskiej.

Skądinąd wiadomo, że Giewilscy pochodzili od Hrycewiczów (zob.).
W taryfie 1667 r. zanotowano 3 rodziny, mieszkające w różnych powiatach: kro- 

skim, korklańskim i widuklewskim, w tym ostatnim w Giewilach, okolicy. Żadna nie 
miała poddanych. Z kolei w  taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny w dwóch różnych po
wiatach: wymienionych wyżej, ale bez widuklewskiego, skąd się wywodzili. Tylko jed
na z nich miała jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Wiadomo jeszcze o Janie, który byl elektorem króla polskiego Jana Kazimierza 
w 1648 r. Kto wie, czy nie jest on tożsamy z elektorem Michała Korybuta Wiśniowiec- 
kiego w 1669 r.: Janem Gielbinem [zamiast Giewilem]?

Ź r ó d ł a :  Elektorowie królów, s. 54; Kojałowicz, Nomenclator, s. 188: Giewił; ODVCA, vyp. 1, s. 128—372; 
Perapis 1528 r\, s. 250; Slovar, s. 67: Gevili. L i t e r a t u r a :  Elektorzy 1648 r ; Uruski, T. 4, s. 156; Zinke- 
vicius, s. 90: ge—205: Gevilas.

GIEYSZ (HELIASZEWICZ, GIEYSZ, GIEJSZ, ELIASZEWICZ,
ILIASZEWICZ)

H. GIEJSZ

P opis  1621 roku

Giespjan у //qwjnikami] na pod[)ezdka\ koń 1 w pow. porańskim i medyngiańskim 
Gieyspe. Urbanowicp Stanisław ppp. Gieyspami na mierpynie po husarskii kań 1 w pow. rosieńskim

T a r y f a  1667 r ok u

Gieysp Andrpej lawety Księstwa Żmujdpkiego p Giejsp i Towlikispek 11, a dwunasty od Piotra Gieyspa, 
[ogółem] dymów 12 w pow. rosieńskim
Gieysp Marcin, na którego miejscu postał spisany Andrpej Woydylowski p Po/apispa Rag/owicp dym 1 spła
chetki w pow. rosieńskim
Gieysp Samuel Maciejewicp na miejscu Macieja Wjc/awowicpa Gieyspa [GB: pewnie ojca] p jaagiel dym 
spłachecki 1 w pow. wielońskim
Gieysp Samuel Aliko/ajewicppGiejspów pagĄodniczy\ dy[m] / w pow. rosieńskim
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Gieysу  Stanisław Piotrowicу  z Giejsy ogrodnicze poddańskie dymy 2 wpow. rosieńskim
Heliasyewicy Gieysy Stanisław [na miejscu] rodzica swe[go] Jana Heliasyenicya Gieysya z Giejsyówpod- 
d[ańskich] aj/[mów] 3 wpow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Gieysy Andryej z bratem Aleksandrem z Giejszw pow. rosieńskim [dym] poddańs/d 1 
Gieysz [w Taryfie Żmudzi 1690 r. błędnie odczytano to nazwisko jako: Gieydz, co wynikło głów
nie z tego, że litera „g” w wyrazie: Jawgielów z poprzedniego wiersza skutecznie ukryła literę „s” 
w nazwisku Gieysz, tworząc wrażenie, że chodzi o literę „d’J SamuelMaaejewicyyjawgielów wpow. 
wielońskim dym szlachecki 1
Heliaszewicz Gieysz Kazimierz z wioski Grmtkajnie alias Ł.ucyun z tacy Plemborskiej [w Kop. 1: Ztady 
Plebowskiej] w pow. ejragolskim dymów poddańskich 2. Tenpe z tytułempodstolegopamaws kiego ymajętności 
Trawlany w pow. berżańskim dymów 3, z Gierdyżagoły [w tymże pow.] [dym 1], ypowiatu kroskiego Kwasy 
dym 1, ogółem dymów poddańskich 5

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego od Gayśys, może od ga- 
isti, czyli „marnować”, „trwonić”, „znikać”, „zdychać”, „padać” itp. [LPZ]. Zdaniem 
Z. Zinkeviciusa, nazwiska te wywodzą się z członu geiś- i najpewniej nie są tego sa
mego pochodzenia.

Jest to „dawna żmudzka rodzina”, która używała przydomku Gedigold, od które
go pochodzili zdaniem niektórych [Kojałowicz]. Pisano ich jako: Eliaszewicz (Helia
szewicz) lub Gieysz (Giejsz). Najpewniej do tego rodu należeli Iliaszewiczowie herbu 
Giejsz i mający dobra Giejsze. Byli również Eliaszewicze (zob.), którzy najpewniej byli 
innego pochodzenia. Tu połączono wszystkich Gieyszów (Heliaszewiczów Gieyszów), 
osobno umieszczono tylko Iliaszewiczów (zob.).

Ród ten na Żmudzi zanotowano po raz pierwszy w popisie wojskowym 1528 r.: 
wdowa Giejszowa we włości rosieńskiej. Skądinąd wiadomo, że to nie wszyscy Giej- 
szowie, bo w 1529 r. zanotowano Mikołaja Bohdanowicza Gieysza z „rodu Wizboro- 
wego”, czyli potomków bojara koltyniańskiego Wizbora, obdarowanego przez Witolda 
poddanym w 1415 r. Wspomniany Mikołaj został spisany w popisie 1528 r. we włości 
rosieńskiej jako Mikołaj Bogdanowicz, bez nazwiska Gieysz. Zdaniem E. Saviscevasa, 
spisano go również we włości tendziagolskiej. Twierdzenie to jest oparte tylko na tym 
samym brzmieniu imienia i patronimiku, notabene bardzo popularnego (Mikołaj Bog
danowicz), zatem jest mało prawdopodobne.

Byl on licznie reprezentowany w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1570 r. Jan 
Stanisławowicz Giejsz sprzedał 2 ziemie: Butkowszczyzna i Nieporyszka w Podubisiu 
we włości rosieńskiej. W 1574 r. Walenty Janowicz Giejsz kupił ziemie Ragliszki i Wał- 
gianiszki w majętności Giejsze we włości rosieńskiej. Tenże w 1575 r. kupił służbę ludzi 
w tej majętności. W 1578 r. sprzedał pustosz Beniszki we włości rosieńskiej. W 1579 r. 
kupił pustosz w Pesliach w tej włości. W 1581 r. kupił majętność w Giejszach i zasta
wił ją żonie Martie Janownie Bojarełownie. W 1583 r. kupił grunty majętności Giejsze 
koło dworu o tej nazwie i miasta Rosieńskiego. Dwór ten znajdował się również przy 
drodze z Rosieni do Szydłowa. W 1584 r. jego brat Sebastian darował mu swoją część
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majętności Giejsze. W 1586 r. złożono oświadczenie, że po śmierci Jana Stanisławowicza 
Giejsza opiekę nad niepełnoletnimi jego synami: Kasprem, Pietrem, Mikołajem i Janem 
Janowiczami przejął nastarszy z nich, czyli Walenty. Z nich w 1588 r. Kasper i Pietr za
stawili swoje części majętności Giejsze. W 1588 r. Jan Stanisławowiczjanowicz Geliasze- 
wicz został oskarżony o pobicie szlachcica w Rosieniach. Jego ojciec Stanisław miał do
bra w Giejszach i Płowginiach koło rzeki Szaki we włości rosieńskiej, które kupił m.in. 
u braci stryjecznych: Jana Pietrowicza oraz Lenarta i Walentina Martinowiczów Gelia- 
szewiczów. W 1593 r. Jan, Mikołaj i Adam Stanisławowicze Geliaszewicze zawarli ugodę 
z Janem Lenartowiczem Martinowiczem Geliaszewiczem Giejszem i jego siostrą. Han
ną. Z powyższego wynika, że wspomniany Heliasz był ojcem dwóch synów: Stanisława 
i Martina, którzy mieli dalsze potomstwo. W 1589 r. już nie żył, a wdowa po nim Marta 
Bojarełowna została pozwana przez Janowiczów Giejszów w sprawie opieki nad jej syna
mi Walentynowiczami: Fabianem, Jurijem i Malcherem. Walenty został zabity przez sługi 
Wojtiecha Bilewicza, ciwuna szawdowskiego, proces w tej sprawie zakończył się ugodą 
w 1590 r. W  1598 r. Jan Geliaszewicz Giejsz kupił 3 służby ludzi w majętności Kołnuje 
[w tekście: Kełnui] we włości rosieńskiej. W tym roku wziął w zastaw danników w polu 
Kołnujach. W 1598 r. Jan Geliaszewicz Giejsz kupił poddanego w majętności Giejsze.

W 1571 r. Martin i Bałtromiej Mikołajewicze [czy Iliaszewicze?] i Jan Pietrowicz 
Iliaszewicz sprzedali Stanisławowi Janowiczowi Iliaszewiczowi ziemię w majętności 
Giejsze i Plewginy [tj. Płowginy] we włości rosieńskiej. W  1584 r. Zofia Stanisławowna 
Lenartowa Iliaszewicz pogodziła się ze Stanisławem Janowiczem Iliaszewiczem w spra
wie gruntów majętności Giejsze i Płowginy. Taż w 1592 r. jako Zofia Stanisławowna 
Matiejewa Lenartowa Martinowa [sic] z mężem Iliaszewiczem [brak imienia] i dziećmi: 
Janem i Hanną zastawiła 2 niwy w Giejszach. W 1598 r. Jan Lenartowicz Iliaszewicz da
rował swej matce Zofii Stanisławownie majętność Giejsze.

W 1599 r. Balcer [w tekście: Bolcer] Geliaszewicz Giejsz kupił grunty w pole Giej
sze. W niedatowanym dokumencie, pewnie z 1593 r., Lenart Pawłowicz Ławrynowicz 
Giejsz i Pietr Lenartowicz Ławrynowicz Giejsz, pewnie jego brat stryjeczny, sprzedali 
grunty w Giejszach kolo rzeki Wilkupy. Pietr Lenartowicz Giejsz z żoną Hanną Berna
towicz [w innym miejscu: Halena Bejnartowicz] sprzedał niewolnego parobka w 1595 r. 
W 1596 r. wspomniana żona darowała mu majętność Narwojszyszki w polu Szyłow- 
skim we włości rosieńskiej. Dwa lata później darował żonie majętność Giejsze. Tenże 
w 1599 r. zastawił wspomniane Narwojszyszki, a potem sprzedał 3 części tej majętności. 
Wreszcie w tym czasie sprzedał 2 niwy w Giejszach. Został wtedy nazwany Pietrem Le
nartowiczem Pawłowiczem Giejszem; nie był więc synem Pietra Lenartowicza jak moż
na było przypuszczać, lecz synem Lenarta Pawłowicza.

W 1585 r. Jan i Stanisław Giejszowie kupili pustosz Rybiliszka w polu Jawgilskim 
we włości wielońskiej i 3 jeziora w Jawgilach i Dojlach w tej włości. Prawdopodobnie tu 
należy umieścić informację, że w 1599 r. grupa szlachty Gotowtów oraz Jan i Wencław 
Stanisławowicze sprzedali grunty w Liawdie we włości wielońskiej nad jeziorem Kroki- 
nowela. W 1595 r. Jan Geliaszewicz Giejsz zastawił majętność Giejsze w polu Lipniuny 
we włości wielońskiej za 80 kop groszy Malcherowi Geliaszewiczowi Giejszowi, pleba
nowi kroskiemu.
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W 1599 r. Pietr Janowicz Giejsz wziął w zastaw czterech mieszczan w miasteczku 
Szyłele [we włości pojurskiej; u Sprogisa błędnie: włość powondeńska].

O dalszym pokrewieństwie Geliaszewiczów i Giejszów informuje wzmianka 
z 1593 r.: Jan, Mikołaj i Adam Stanisławowicze Geliaszewicze pogodzili się z Janem 
Lenartowiczem Martinowiczem Geliaszewiczem Giejszem i jego siostrą Hanną.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Giejszów prawie wy
łącznie w dwóch włościach: przede wszystkim w rosieńskiej oraz w wielońskiej. Prawie 
wszyscy Giejszowie rosieńscy byli związani w dobrami Giejsze, co wskazuje na to, iż byli 
ze sobą najpewniej spokrewnieni. Wspomniane Giejsze były najpewniej gniazdem tego 
rodu. Była to wieś i dobra przylegające od północy do miasteczka Rosienie. Miejsco
wość Giejsze (lit. Geiśiai) znana jest z akt ziemskich żmudzkich XVI w. jako majętność 
i pole koło Rosieni, nad rzekami Wiłkupią i Szoką, które płyną w tym rejonie. Dzisiaj 
to dzielnica tego miasta.

Z powyższych danych można pokusić się o wykreślenie następującej genealogii 
Gieyszów, z których później wyodrębnili się Heliaszewicze (zob.): 1. Heliasz (Eliasz), 
znany z patronimiku. 2. Jan, Piotr i Marcin. 3. Stanisław Janowicz, Jan Piotrowicz, Le
nart i Walenty Marcinowicze. 4. Jan, Mikołaj i Adam Stanisławowicze, Jan i Hanna 
Lenartowicze. 5. Walenty, Kasper, Piotr, Mikołaj i Jan Janowicze. 6. Fabian, Jan i Mal
cher Walentynowicze.

Należy dodać, że często spotykane w tym rodzie imię Jan uniemożliwia identyfika
cję Janów, notowanych wyżej w aktach ziemskich żmudzkich.

Oprócz Heliaszewiczów w aktach żmudzkich notowano innych Gieyszów. Chodzi
0 Ławryna, ojca Pawła i Lenarta. Trzecie pokolenie reprezentowali: Lenart, syn Pawia
1 ojciec Piotra oraz Piotr. Warto tu zwrócić uwagę na powtarzające się imię Lenarta, któ
re było znane również Heliaszewiczom. Pochodziło ono od imienia Leonard i jest po
chodzenia niemieckiego.

Z kolei w popisie rosieńskim 1589 r. zanotowano 2 osoby z tej rodziny. Najpierw 
pani Marta Bojarelowna Geyszowa zapłaciła 10 groszy od konia, potem pan Kasper 
z bratem [brak imienia] Geyszowie zapłacili podatek z trzeciej części konia. Ci ostatni 
nie należeli do zamożnych. Są to osoby znane z akt ziemskich żmudzkich.

Z tych danych z akt ziemskich żmudzkich XVI w. rodzi się pewna konstrukcja ge
nealogiczna, o której przed chwilą pisano. Protoplastą rodu byl Eliasz, który miał przy
najmniej trzech synów: Jana, Piotra i Marcina. Nieznanym, czwartym synem miał być 
jeszcze Melchior (ur. ok. 1571), późniejszy biskup żmudzki.

Na podstawie ugody z 1636 r. można ustalić następującą genealogię tej rodziny. 
1. Heliasz Gieysz. 2. czterej synowie: Balcer, Mikołaj, Jan i Melchior, biskup żmudzki. 
3. Stanisław, syna Balcera; Michał, syn Mikołaja i Jan, syn Jana [МАСВ]. Genealogia ta 
trochę odbiega od przedstawionej wyżej.

Najbardziej znanym członkiem tego rodu byl Melchior Eliaszewicz (Heliasze- 
wicz)—Giejsz (ok. 1571—1633), archidiakon wileński, referendarz litewski i biskup 
żmudzki, znany ze swej gorliwości religijnej w dobie kontrreformacji. Karierę robił przy 
biskupie Melchiorze Giedroyciu, równie gorliwym biskupie kontrreformacji z przeło
mu XVI i XVII w  W 1595 r. został jego sekretarzem, potem plebanem kroskim, jednej
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z najbardziej bogatych parafii w  tej diecezji. Jest znany z działalności duszpasterskiej, 
kazań i częstych wizyt wśród wiernych. W 1620 r. objął dygnitarstwo litewskie — refe- 
rendarstwo, czyli urząd świecki. W 1622 r. został archidiakonem wileńskim. Biskupstwo 
żmudzkie objął w  1631 r., gdy był człowiekiem starym. Zmarł dwa lata później w  opinii 
„świątobliwego i gorliwego pasterza”. Został pochowany w podziemiach katedry wor- 
nieńskiej [PSB].

W popisie wojskowym 1621 r. spisano Gieyszówwpow rosieńskim [jednak bez imion] 
oraz w żorańskim i medyngiańskim [Giesz]. W tym czasie należeli do szlachty drobnej.

W czasie Potopu w 1656 r. zanotowano Andrzeja Gieysza, który uczestniczył 
w wyprawie pospolitego ruszenia na Birże, gdzie oblężono Szwedów. Ow Gieysz był 
porucznikiem pow rosieńskiego [Tyla]. Jest zapewne tożsamy z Andrzejem [Hieroni- 
mowiczem] Gieyszem, spisanym w taryfie 1667 r. jako łowczym żmudzkim. W 1673 r. 
byl poborcą podatkowym dla pow. korszewskiego, pojurskiego i retowskiego [VUB], 
a w 1669 — elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Warsza
wie, zob. niżej.

W 1660 r. Jan Gieysz, właściciel dóbr „Geiśiśkai [Giejszyszki], Klusiai [Kłusy], 
Klisiśkai [Kliszyszki] i Padubisiai” [Podubisie] w pow. rosieńskim oraz „Tautkiśkai” 
[Towtkiszki] w pow. widuklewskim, posiadał 2 książki: polską postyllę i polski Statut 
[prawdopodobnie III Statut Litewski w języku polskim] z konstytucjami [sejmowymi] 
[Pacevicius].

W taryfie 1667 r. zanotowano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. rosień
skim (5) i pojedynczo w wielońskim. Ciekawe, że większość z nich (4 na 6) miała podda
nych, w tym jeden posiadał majątek z 12 dymami poddańskimi. WJawgielach notowano 
następujący ciąg genealogiczny: 1. Węclaw. 2. Maciej. 3. Samuel.

Z kolei w taryfie 1690 r. spisano tylko 3 rodziny w pow rosieńskim i wielońskim. 
Były to tradycyjne miejsca osadnictwa tego rodu, od XVI w  Spośród tych rodzin jedna 
miała jednego, druga — pięciu, a trzecia nie miała poddanych. Zatem była to szlach
ta drobna, choć z pewnymi wyjątkami. Piastowali też, choć nieliczne, urzędy żmudz
kie i inne. W latach 1657—1658 mostowniczym żmudzkim, a w 1658—1682 łowczym 
żmudzkim był Andrzej Hieronimowicz Gieysz, cześnik nowogródzki, żonaty z Różą 
Dorotą Uwoynianką. Z kolei Kazimierz Gieysz Heliaszewicz, podstoli parnawski w la
tach 1691—1692, był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1691 r. Wyżej 
była mowa o Andrzeju Gieyszu, elektorze króla polskiego w 1669 r. Jednak posiadanie 
biskupa i kanonika żmudzkiego w rodzinie wynosiło ją ponad przeciętność. W elekcji 
króla polskiego Władysława IV w 1632 r. wyjątkowo uczestniczyło trzech Eliaszewi- 
czów (Heliaszewiczów): Jan, Melchior biskup żmudzki i Stanisław. Była to jedyna elek
cja, w której uczestniczyli.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Gieyszów herbu własnego. 
Była tam mowa o biskupie żmudzkim Melchiorze, potem o plebanie wierzbołowskim 
Stanisławie w 1641 r. i Andrzeju w  latach 1654—1673, kiedy był łowczym żmudzkim 
(1663) i właścicielem Polepią w pow. widuklewskim (1673). W  1668 r. notowano Sta
nisława w Kłuszyszkach w pow. rosieńskim. W 1696 r. Samuel i Judyta Gabryjałow[n] 
a Knieczunowa Tendziagolska sprzedali Giejsze alias Kłuszyszki. W 1699 r. Andrzej
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Stanisławowicz i Judyta Jewielewiczowna mieli Kłusy w pow rosieńskim, notowano 
brata Aleksandra i syna Andrzeja — Jakuba.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 73; Deputaci,, T. 1, s. 381; Dworzecki Bohdanowicz, k. 57v; TUektorowie królów, 
s. 50; Elektor2y 1669 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 49; MACB, F 37—7210; ODVCA, vyp. 1, s. 5—69, 7—96, 
12-179, 32-136, 33-148, 67-100, 71-160 i 165, 74-206, 95-123, 112-128, 113-133, 122-294, 141-241, 
149-398, 161-165, 200-111; vyp. 2, s. 11-174, 47-154, 111-130; vyp. 3, s. 24-84, 68-14; vyp. 4, к  109- 
4, 126-127, 129-154, 285-104, 303-103; vyp. 5, к. 52-389, 70-9, 111-322, 120-394, 152-246, 153-254, 
162—319,225—191; Perapis 1528 r., s. 223, 200 (Mikołaj Bogdanowicz); Popis rosieński 1589, nr 13, 23; Slo- 
var, s. 70: Gejśi; Urzędnicy inflanccy, s. 73, nr 484; Urzędnicy żmudzcy, nr 715, 810. VUB., F 7—ŻP 26, nr 48; 
L i t e r a t u r a :  Błaszczyk, Plebani, s. 112—114; Kaczorowski, Litwini, s. 207 (tylko jedna osoba); LPŻ, T. 1, 
s. 645: Geiśas, 610: Gaiśys; Pacevicius, s. 1; PSB, T. 6, s. 233—234: Eliaszewicz—Gejsz Melchior; Saviscevas, 
Żemaitojos savivalda, s. 367; J. Totoraitis, Merkelis Geisas Ъетакщ tyskupas 1631—1633, „Tiesos kelias”, 1939 
nr 7—8 s. 543—550; Tyla, Żemaitija, s. 104; ирщ ir eżerą vardynas, s. 196; Uruski, T. 3, s. 378—379; Zinke- 
vicius, s. 91: geiś, 282: Geiśas.

GIEYSZTOWT ZOB. GIESZTOWT

GILWICKI 

H. GIERALT 

Popis 1621 roku

Glinicka Katarzyna Marcinom na uczestnika jednego protestując p /«yytf[nikami] na podj\e.2.äku\ koń 1 
w pow. widaklewskim

Taryfa 1667 roku

Gilwicka Ba/tromiejowa Jankowska Zofia Jurewicgówna [na miejscu] ]erge\go] Gliwickiego małponka swego 
Z Giewil dym 1 szlachecki w pow. widaklewskim
Gilwicka Jakubowa Anna Bo/ysowska [na miejscu] Jakuba Gliwickiego malponka swe\pp\ z Giewil dym 1 
szlachecki w pow. widaklewskim
Gliwicki Maran [na miejscu] Jerpe[go] НгеЬогомсра Gilwickie\go\ stryja swego z Giewilpod f iański] dym 
1 w pow. widaklewskim

Taryfa 1690 roku

Gliwicki [w Kop. 1: Golwicki] Jergy na miejscu Markiewicza zKalniszek [w Kop. 1: Katuniszki] w pow. 
niduklewskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny może być „forma zeslawizowaną” [tj. spolonizowaną przez doda
nie polskiej, szlacheckiej końcówki — ski] nazwiska litewskiego Gilvydis, które jest po
chodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gil— i vyd— [LPŻ]. Teoretycznie jest to słuszne. 
Rzecz w tym, że nazwisko jest zapewne pochodzenia odmiejscowego, od miejscowości 
Gilwicze. Miejscowość tę notowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jako majęt
ność, pole itp. w dwóch miejscach na Żmudzi: we włości berżańskiej i widuklewskiej [in
formacje w Slovarie są pomieszane]. W tym miejscu interesują nas Gilwicze we włości 
widuklewskiej, gdzie notowano Gilwickich w źródłach XVII—wiecznych. Wspomniane
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Gilwicze leżały w majętności, polu i okręgu Giewile, „stary dwór Gliwicki” znajdował 
się przy drodze do Niemokszt. Do dzisiaj Gilviciai to nieduża wieś na wschód od Skau- 
dwilów, a ściślej na południowy wschód od Odachowa.

Rodzina nie jest znana w herbarzach polskich, choć zanotował ją Gajl. W 1568 r. 
król polski Zygmunt August nadał 2 wsie w starostwie żmudzkim: Upiny i Giewili- 
czy [chyba Gilwicze we włości widuklewskiej] dla Wasyla Wasilewicza, sługi Chod
kiewicza.

W aktach ziemskich żmudzkich wymieniano Wasyla Wasylewicza Gilwickiego, 
który otrzymał 250 kop groszy od żony Bogdany Iwanowny Koczowny [w innym 
miejscu: Kosowny] w 1570 r. Żona w swoim testamencie z 1583 r. zapisała mu mają
tek ruchomy. W roku następnym posiadał majętność Gilwicze we włości widuklew
skiej. W testamencie z 1587 r. zapisał tę majętność z dwoma „sielcami”: Oczyki i Po- 
puszyńcy dwóm osobom: Janowi Stanisławowiczowi Odachowskiemu i Stanisławowi 
Bartoszewiczowi Żukowi. W 1590 r. Gilwicze zostały podzielone między Katerinę 
Pietrownę [Paprocką z Witkowicz], żonę wspomnianego Stanisława Żuka oraz Zofię 
i Hannę, córki tego ostatniego. Właśnie Stanisław Żuk w testamencie z 1589 r. zapi
sał żonie majętność Korszowo, a córkom Gilwicze [właściwie połowę dóbr, bo dru
gą połowę otrzymał Jan Odachowski], odsuwając syna Jana od wszelkich pretensji do 
tych dóbr [IA].

W sumie powyższe dane skłaniają do przypuszczenia, że wzmiankowany Wasyl 
Wasylewicz Gilwicki pewnie był Rusinem, który przybrał nazwisko odmiejscowe od 
posiadanych dóbr Gilwicze. Można też przypuszczać, że zmarł bezpotomnie i dlatego 
późniejsi Gilwiccy nie mieli z nim nic wspólnego.

Gilwickich notowano w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. była 
wzmianka o żonie Marcina Gilwickiego w pow. widuklewskim. W taryfie 1667 r. odno
towano 3 rodziny w tymże powiecie, w pobliskich Giewilach. Dwie nie miały, a jedna 
miała jednego poddanego. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. 
widuklewskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko 
Jan Gielwicki [sic] był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
w Warszawie w 1669 r.

W XIX w. Gilwiccy herbu Gierałt mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a :  Elektorzy 1669 r ; IA, kol. 295—298 (inwentarz Gilwicz z 1590 t ) ;  ODVCA, vyp.l, s. 23—366, 
94-111, 111-100; vyp. 2, s. 16-9 i 10 i 11, 116-207, 119-257, 133-92; Skwar, s. 73-74: GilAići. L i t e r a 
t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 138; Gajl, s. 435; LPŻ, T. 1, s. 667: Gilvickis, Gilvydis.

GIMBUT (GINBUT)

H. DĄBROWA, NAŁĘCZ 

P op i s  1621 roku

Gimbut Awgustyn p //qyr[tnikami] pt\z] eppachołka swego Kapimierpa Ba/tromiejewicpa, sam się starośńą
pałopył, po kopacku koni 2 w pow. korspewskim
Gimbut Stanisław ppół konia po kopacku koń 1 w pow. korspewskim
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Taryfa 1667 roku

Giembut Jan Mikołajemу  na miejscu Hrehorego Stanisławowicya Widmonta у  Widmont wpow. Zarańskim 
dym 1 poddański
Gimbut Aleksander nowo pobudowany yŻagowicydym sylachecki 1 w pow. wilkiskim 
Gimbut Ba/tromiej z Komp dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Gimbut Eliasz [na miej scu] Stanisława Gimbuta z Ongir dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim 
Gimbut Jan na miejscu Krzysztofa Gimbuta rodzica swego z Gymbut dym 1 szlachecki w pow. korsyewskim 
Gimbut J e r y  na miejscu rodzica swego Wojciecha Gimbuta z Gymbutów dym 1 szlachecki w pow. korszewskim 
Gimbut Jerpy Z Krowpowa dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Gimbut Jeryy Aleksandrowicz na którego miejscu zpstala spisana Wojciechowa Gimbutowa z Kompiów Pole-
piów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Gimbut Kazimierz Z Komp dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Gimbut Krzysztof. MontrymowiczAbram Kazimiery sekreta/yJKMci у  imienia swego Kolnian dymów pod- 
dańskich i yagrodniczych 14, przy tym dymów 8 w ty mżę pow. i okolicy od Jadwigi Mostwiłówny Janowej Eydi- 
mtowej, od Jana Stanisławowicya Eydimta i od Krzysztofa Gimbuta, od Augustyna Moyryma i od Jana Kin- 
stowta po Wojäechu Babinie nabytych yjanowdowa dymówpoddańskich 22 w pow. korszewskim
Gimbut Maran yKomp dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim 
Gimbut Mikołaj zDowgjalisyek dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Gimbut Samuel na miejscu Jóyefa Gimbuta rodyica swego у  Gimbut dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim 
Gimbut S tani sław Ławtynowicy na miejscu Krzysztofa Gimbuta у  Pokopią dym sylachecki 1 w pow. nilkiskim 
Gimbut Stanisław na miejscu Mikołaja Gimbuta у  Gymbut dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim 
Gimbut Wojciech yAndrejajć [w tekście: Andejcaj] dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim 
Gimbut Laucewicy Jan, na którego miejscu został spisany Teodor Koyaryn у  Reygowla podĄmski] dym 1 
w pow. widuklewskim
Gimbutowa Mikołajowa Kiystyna Janowicyówna Kondracka na miejscu Mikołaja Gimbuta małżonka swego 
у  Komp Polepiów dym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
Gimbutowa Wojciechowa Helena Babiańska na miejscu Jeryego Adeksandronicya Gimbuta у  Kompiów Pole
piów dym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
Gymbut Piot[t] na miejscu Krzys-ytofa Bogdanowicz^ у  Wort ułan dym 1 poddański w pow.pojurskim

Taryfa 1690 roku

Gimbut Bartłomiej у  Kompów Polepiów w pow. wilkiskim dym sylachecki 1
Gimbut Eliasyyimienicya DatnowaEopisnej i Sudyiała Grodnice [w Kop. 1: Łopienszczyzna i Szudia- 
ny] w pow. wielońskim dym poddański 1.
Gimbut Jan у  Pryyygintów w pow. widuklewskim dym sylachecki 1 
Gimbut Jerzy Z Gim butów w pow. korsyewskim dym sylachecki 1 
Gimbut Kryysytof у  Gimbutów w pow. korsyewskim dym sylachecki 1
Gimbut Mikołaj, na którego miejscu został spisany Stanisław Kayimiery Plusykiewicy [z Witnzontów 
Kunstajciów w pow. żorańskim?] [dym] sylachecki 1
Gimbut Samuel yMiciak [w Kop. 1: Mickuny] Waratysyek Dowgialisyek i у  kup li w pow. kros kim [dym] 
sylachecki 1
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96 GIMBUT (GINBUT)

Gimbut Stanisław zKentrelów wpow.potumszęwskim na miejscu Samuela [Gimbuta?] dym szlachecki 1 
Gimbut Wawryniec [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 24 błędnie: Bartłomiej] z okolicy JawciI z Kroupowa 
w pow. wilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gim—(gem—) i but—. 
Pierwszy człon najpewniej pochodzi od gin— czyli od litewskiegoginti, tj. „bronić”, „za
trzymywać” itp. Z kolei o drugim członie zob. Butman [LPŻ].

Według legendy był ród książęcy i wywodził się od Palemona, czyli z książąt rzym
skich, i po osiedleniu na Litwie byl księciem żmudzkim [Kojałowicz]. Legendy tej nie 
warto nawet analizować, bo jest całkowicie bezpodstawna. Jej śladem jest grobowiec ro
dzinny Gimbuttów na cmentarzu na Rossie w Wilnie z mitrą książęcą. Najstarsza wia
domość o tym rodzie pochodzi z nadania Witolda dla bojarów kołtyniańskich z 1415 r. 
Choć w samym nadaniu, pochodzącym ze zniekształconej i późniejszej kopii, była 
mowa o Gimbuciu, to tak naprawdę pierwsza pewna wiadomość pochodzi z począt
ku XVI w. W 1529 r. wśród szlachty „rodu Wizborowego”, pochodzącego od Wizbora 
z czasów Witoldowych, zanotowano m.in. Gimbutisa i Stasa Dargaytisa [AWAK, T. 24, 
s. 73]. Współczesny popis wojskowy W Ks. Litewskiego z 1528 r. notował Jakmina Gin- 
butajtisa we włości korszewskiej i wdowę Dorgiewą w tej włości [Saviscevas].

Gimbuta wymieniono jeszcze w innym dokumencie, w którym bojarzy kretyn- 
gowscy i połongowscy przedstawili kilka dokumentów, dowodzących ich szlachectwa 
w 1583 r. Chodzi o list „wielkiego kniazia Zygmunta” [Kiejstutowicza, tj. z lat 1432— 
1440], w którym wielki książę polecał staroście żmudzkiemu Goilimonowi [był nim 
w latach 1433—1434] nadać „po człowieku” m.in. Gimbutowi [AWAK, T. 24, s. 404].

W księgach Metryki Litewskiej zanotowano Gienbuta bojara we włości medyngiań- 
skiej w latach 1431—1432 (potwierdzenie dokumentu z 1488 r.) oraz Gienbuta bojara 
włości kroskiej z bratem Iwaszkąw 1529 r. Ci ostatni byli zmuszani do pełnienia służ
by tiahłej (chłopskiej) zamiast wojskowej [LM]. Nie zanotowano ich w obu popisach 
XVI w. pod nazwiskiem Gimbut. Niemniej jednak w 1567 r. we włości korszewskiej spi
sano Martina Jagminowicza, pewnie syna Jakmina Ginbutajtisa oraz Awgusztyna Janoj- 
tisa, pewnie tożsamego z Janowiczem, o którym niżej będzie mowa. O ile ten pierwszy 
łączy się zapewne z Jagminami (zob.), to drugi należy do Gimbutów.

W pomiarze włości korszewskiej z 1562 r. wiele razy wzmiankowano o bojarach 
korszewskich Gimbuciach, m.in. Janie i Jakubie. Mieli oni dobra sąsiadujące z siołami 
hospodarskimi: Kliuki, Wedry, Dziaki i Kausze [AWAK]. Tu chyba było gniazdo tego 
rodu, zob. niżej.

W aktach ziemskich żmudzkich z XVI w. byli wzmiankowani zamiennie jako: Gim- 
butowie i Ginbutowie. W 1582 r. Awgusztyn Janowicz Ginbut i inni szlachcice toczyli 
spór sądowy o ziemię Preny we włości korszewskiej. Wtedy miał majętność Monkisz- 
ki w tej włości. W 1585 r. ożenił się z Barbarą Bałtromiejewną Sipowicz, której rodzice 
darowali młodym połowę „dworca” w Jawszajtiach we włości medyngiańskiej. W tym 
roku Urban Stanisławowicz Pietkiewicz darował Juremu Urbanowiczowi [synowi?] oraz 
Jakubowi i Awgusztynowi Ginbutom majętność w uroczysku Goniprowo w Nasajtiach 
i ziemię Pogriby we włości korszewskiej. W tymże 1585 r. Awgusztyn Ginbut kupił
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majętność Piłsudy Połakwartie we włości korszewskiej i toczył spór sądowy o ziemię 
w Krikszliach, należącej do majętności Żolpie we włości widuklewskiej. W roku na
stępnym sprzedał grunt Goniprowo w polu o tej nazwie we włości korszewskiej. Znów 
w 1590 r. kupił część ziemi Pogriby, Godele i Rimejkiszka we włości korszewskiej. W tym 
roku kupił ziemię Rymejkiszki (zob. wyżej), leżącą między gruntami sioła Pogriby Gajde- 
le biskupa żmudzkiego; dalszy zakup uczynił tam w 1595 r. W 1592 r. wziął w zastaw lu
dzi wiełdomych koło rzeki Łakisty we włości pojurskiej oraz dannika w Żwirbliuławkas 
w majętności Warnaławkas w Poszołtuniu [we włości widuklewskiej]. Tę ostatnią ziemię 
kupił w 1595 i sprzedał dwa lata później. W  1593 r. kupił ziemię Mikutyszki w majętno
ści Kroże [we włości kroskiej] od siostry Alżbiety Pietrowny Somaszkiewicz. Rok później 
kupił ziemię Szwenliszki-Szuniany we włości korszewskiej. Znów w 1595 r. kupił część 
gruntów Poszyle, Bortkiszki, Michajliszki i Prejkszyszki w  tej włości oraz wziął w zastaw 
majętność Burnie, potem 2 pustosze Usługi w  Ligieniszkach i pustosz Linawdyszki—Pa- 
bambiuławkie w Girdyszkach, wszystko we włości korszewskiej. Tę ostatnią majętność 
otrzymał na własność w tymże roku. Również w  1595 r. stał się właścicielem majętności 
Piłsudskiej w  Powortiach we włości korszewskiej w  zamian za opiekę nad Stanisławem 
Narkowiczem. W 1596 r. Hanna Awgusztynowna Gimbutowna, żona Wojtiecha Sipo
wicza, darowała Awgusztynowi Ginbutowi [swemu ojcu] część majętności Warsiady we 
włości korszewskiej. Rok później kupił dobra Niemokszty we włości widuklewskiej, koło 
tego miasteczka. Wreszcie w 1598 r. sprzedał część majętności Ginbutyszki we włości 
korszewskiej i wziął w zastaw majętność Drutenajtie—Dżiawgiany w polu Dżiawgianach 
we włości pojurskiej. Wtedy jego żoną była Jadwiga Andrejewna Walentynowa Poniato
wa; razem sprzedali niwę w Piłsudach. W latach 1598—1599 dokonał drobnych zamian 
swoich gruntów w majętności Warsiady z dobrami kołtyniańskimi biskupa żmudzkiego 
Melchiora Giedrojcia. W 1599 r. wziął w zastaw 2 pustosze Ugule [zob. wyżej: Usługi] 
w Ligieniszkach.

W 1584 r. Roman Jakubowicz Ginbut darował żonie Zofii Hryhorownie Milejko- 
wicz 60 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Ginbuty kolo rzeki Okmiany we 
włości korszewskiej. W 1585 r. Matiej Jakubowicz Ginbut kupił niwę w uroczysku Po- 
sowitia Kałnu Krejwia w Prenach we włości korszewskiej. W 1588 r. Mikołaj Jurewicz 
Gimbut z żoną Polonią Pietkowną sprzedał połowę majętności Kwesti w Poiżniach we 
włości korszewskiej. W 1590 r. Pietr Bałtromiejewicz Ginbut darował żonie Giendru- 
tie Mikolajewnie trzeciznę majętności Ginbuty w tej włości. W dokumencie z 1599 r. 
wspomniana Gentruda została nazwana żoną Bałtromieja Ginbuta, która ustąpiła trze
ciznę wspomnianej majętności swoim pasierbom: Janowi i Mikołajowi Pietrowiczom 
Bałtromiejewiczom Ginbutom. Zatem genealogia byłaby następująca: 1. Bartłomiej. 
2. Piotr. 3. Jan i Mikołaj.

W 1598 r. doszło do ugody w sprawie gruntu Powiercze w Ginbutach we włości 
korszewskiej między Gintowtami i Stanisławem Walentynowiczem a Awgusztynem Ja- 
nowiczem, Walentynem Jakubowiczem oraz Bałtromiejem i Andrejem Mikołajewicza- 
mi Ginbutami i innymi.

W 1593 r. doszło do zamiany gruntów Bałtromieja Gimbuta z bojarami Pie- 
trowiczami: oddał niwę Użusinas w Skirpstyniach, a otrzymał Jawszajcie we włości
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medyngiańskiej. Pewnie ten jako Bałtromiej Mikolajewicz Gimbut oświadczył 
w 1588 i\, że przywilej królewski z tego roku [króla polskiego Zygmunta III], doty
czący odmiany 6 włók ziemi w majętności Medyngiany, odnosi się również do Wojtie- 
cha Bałtromiejewicza Sipowicza, z którym wspólnie posiadali dobra ziemskie. Tenże 
w 1591 r. sprzedał „szmat ziemi” w tej włości i 2 rezy ziemi w majętności Medyngia
ny w polu Jawszajcie.

W 1595 r. Stanisław Jurewicz Ginbut z żoną Jadwigą Lawrynową zastawił ma
jętność Drutowiszki we włości kroskiej. W 1598 r. sprzedał trzeciznę tej majętności. 
W 1599 r. zastawił majętność Poskierdimy nad rzeczką Skierdim we włości kroskiej.

W 1599 r. Gregor [nie Hryhory, pewnie chodziło o Grzegorza] i Szczefan Maty- 
sowicze Ginbuty zostali skwitowani przez Fedora Wasylewicza, szlachcica „miastecz
ka Kołtenian” i jego żonę Barbarę Matysowną Ginbutowną [a siostrą wyżej wymienio
nych] z tytułu otrzymania „pridannogo” [posagu].

W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. wiążą wielu Ginbutów [rzadziej używali 
formy Gimbut] z dobrami Ginbuty lub Ginbutajtie we włości korszewskiej, nad rzeką 
Okmianą. W XIX w. był to dwór w pow. rosieńskim w gminie Kołtyniany (5 wiorst). 
Gimbuty (lit. Gimbućiai) leżą na południowy zachód od Kołtynian, koło wsi Wedry. 
Prawdopodobnie jest to gniazdo tego rodu. We włości korszewskiej notowano Gimbu- 
tów już w popisie 1528 r.

Co nieco wiadomo o Gimbutach z wymienionych akt ziemskich. Wyżej napisano 
o linii Bartłomieja — Piotra — Jana i Mikołaja. Jest to jednak fragment większej gene
alogii. Prawdopodobnie nieznany bliżej Gimbut (pokolenie I) miał trzech synów (II): 
Jana, Jakuba i Mikołaja. O ile braterstwo Jana i Jakuba nie ulega wątpliwości, o czym 
była mowa pod 1562 r., o tyle mniej pewny jest status Mikołaja. Z nich trzecie pokole
nie tworzyli: Augustyn Janowicz, Walenty, Roman i Matiej Jakubowicze oraz Bałtromiej 
Mikolajewicz, wyżej wymieniony

Warto zwrócić uwagę na Augustyna Janowicza Gimbuta, aktywnego w życiu go
spodarczym w latach 1582—1599. W 1592 r. byl świadkiem na dokumencie fundacyj
nym zboru kalwińskiego w Szydłowie, co pozwala ostrożnie założyć, że był prote
stantem [Zabytki у wieku XVI\. W  1616 r. kupił on dwór Dungiry [Vaisvila]. Żył on 
jeszcze w 1621 r.

W popisie 1621 r. zanotowano dwóch Gimbutów: Awgustyna, człowieka starego, 
który wysłał pachołka dla wykonania swego obowiązku z dwoma końmi w pow. kor- 
szewskim. Najpewniej chodzi o wspomnianego w aktach ziemskich Awgusztyna Jano
wicza. Drugim był Stanisław, stawiający jednego konia w tymże powiecie.

W zjeździe głównym w Wilnie w  1624 r. uczestniczył Krzysztof Gimbutt. W cza
sie Potopu w 1655 r. żaden z nich nie uczestniczył w unii kiejdańskiej ze Szwecją. Na
tomiast w konfederacji antyszwedzkiej zawiązanej w czerwcu 1656 r. w  Szadowie wzięli 
udział: Kazimierz Ginbunt [sic] i Stanisław Gimbut.

W taryfie 1667 r. odnotowano 18 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilki- 
skim (11), znacznie mniej w tradycyjnym miejscu ich osadnictwa w pow. korszew- 
skim (4) oraz pojedynczo w jaswońskim, żorańskim i pojurskim. Formalnie rodzin tych 
było 19, ale z rozważań wyłączono Krzysztofa (wzmianka o nabyciu jego dóbr) i Jana

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 



GIMBUT (GINBUT) 99

Laucewicza Gimbuta, który zostanie umieszczony wśród Lawcewiczów (zob.). Żadna 
rodzina nie miała poddanych, z jednym wyjątkiem.

W taryfie 1690 r. spisano 10 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow. korszew- 
skim (3) i wilkiskim (2), w pozostałych były pojedyncze rodziny. Z nich większość nie 
miała poddanych (8 na 10), tylko dwie miały po jednym poddanym.

W sumie była to szlachta drobna, rzadko posiadano tytuły. Na Żmudzi można 
tylko wymienić Salomona Konstantego Gimbutta, strażnika żmudzkiego w 1690 r. 
Zaś wspomniany Augustyn Gimbut był deputatem żmudzkim do Trybunału Główne
go w 1600 r. Niewymieniony z imienia Gimbut był konsyliarzem konfederacji 1704 r. 
z pow. korszewskiego, gdzie miał osiadłość. W literaturze wymienia się jeszcze Michała 
Antoniego Gimbuta, horodniczego mścisławskiego (ok. 1695—ok. 1704), któremu ode
brano nadanie na 2 wsie królewskie na Żmudzi i oddano Kazimierzowi Zarankowi [Slie- 
soriünas]. Osoby takiej nie notuje taryfa 1690 r.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Gimbutów herbu Dąbro
wa z odmianą. Najstarsza informacja pochodzi z 1528 r., kiedy zanotowano Andrzeja 
Gimbutowicza we włości telszewskiej [informacja nie znajduje potwierdzenia w źró
dłach] . W 1589 r. była wzmianka o Augustynie Janowiczu w sądzie ziemskim żmudzkim. 
W 1682 r. Samuel i Stanisław Janowicze mieli dobra Kentrele w  pow. potumszewskim. 
Pod 1691 r. zanotowano tam Stanisława Hrehorowicza, a w  1693 — w Kontrojciach. 
Jego żoną była Zofia Lawdginowna. W 1718 r. spisano Jana w Pogirżduciu w pow. kor- 
klańskim, jego żoną była Mag[d]al[ena] Użumecka. W 1722 r. Michał był podstarościm 
wilkiskim. W 1723 r. Jan Andrzej ze Stugwina (?) i żona Magdalena Użumecka nabyli 
Birzopole w pow. korklańskim, Wirszyliszki i Dydmedys za 500 tynfów.

W XIX w. Gimbutowie [Ginbutowie] herbu Nałęcz mieszkali w pow. szawelskim 
[Ciechanowicz].

Wedługwywodu rodziny z 1832 r. jej przodkiem był Wizbor, który otrzymał dwóch 
ludzi we włości kołtyniańskiej od Witolda w 1454 r. [data jest oczywiście błędna, bo Wi
told zmarł w 1430 r.]. Następny był Mieżajtis z Wizbora Gimbutis (pokolenie I), które
mu król polski Zygmunt [I] potwierdził nadanie Witoldowe w 1529 r. Miał on dwóch 
synów: Jana i Jakuba (II), którzy otrzymali odmianę gruntów Wedry w pomiarze włócz- 
nej w 1562 г. [МАСВ]. Te ostatnie dane oparte są na źródłach.

Wiadomo, że Jan i Jakub byli dziedzicami Gimbutowicz we włości korszewskiej 
w 1562 r. Z nich Jakub miał trzech synów (III): Jakuba z synem Walentym (IV) [dali 
początek Jakubowiczom wg MACB], Jana z synem Augustynem (IV) oraz Tomasza, 
ojca dwóch synów (IV): Jakuba i Stanisława. Wymienieni wnukowie byli wzmianko
wani w 1602 r. [Boniecki]. Ten fragment genealogii budzi wątpliwości i nie zgadza 
się z danymi źródłowymi z akt ziemskich żmudzkich. Prawdopodobnie niepotrzeb
nie powtórzono sekwencję braci: Jan i Jakub w dwóch pokoleniach. Można się zgo
dzić z danymi z 1602 r., kiedy wymieniono: Augustyna Janowicza, Walentego Jaku
bowicza oraz Jakuba i Stanisława Tomaszewiczów (III). Wzmiankowany Tomasz jest 
skądinąd nieznany. Może jednak chodzi o Romana Jakubowicza, notowanego w źró
dłach. W tym układzie wspomniani „Tomaszewicze” (czy raczej Romanowicze ?) by
liby nie braćmi Walentego i Augustyna, lecz ich bratankami. Zatem wprowadzając tę
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poprawkę, mamy następującą genealogię: 1. Jan, Jakub, Roman [Tomasz?]. 2. Augu
styn, Walenty, Jakub i Stanisław.

Dalszą linię rodziny reprezentował wspomniany Jakub (III), który miał syna Ada
ma (IY, wzmianka z 1638 r.) i wnuka Krzysztofa (V), ojca trzech synów (VI): Kazi
mierza, Józefa i Jakuba, wzmiankowanych w 1700 r. Ostatni z nich spłodził syna Jana 
(ur. 1720; VII) i mieszkał w parafii Tryszki w pow. Małych Dyrwian. Jan nabył zaścianek 
Stogiszki w 1740 r. Jego syn Mateusz (ur. 1746; VIII) pozostawił trzech synów (IX): Ja
kuba Wincentego, księdza, Dominika i Józefa, którzy dowiedli swego pochodzenia szla
checkiego w 1832 r. [Boniecki],

Trochę inaczej jest w wywodzie tej rodziny z 1832 r. Wspomniany tam Jakub (po
kolenie I) miał trzech synów (II): Jakuba, dającego początek Jakubowiczom oraz Jana 
i Tomasza. Jan miał syna Augustyna (III), który nie miał potomstwa. Z kolei Tomasz 
miał dwóch synów (III): Jakuba i Stanisława, którzy posiadali dobra Gimbutowicze 
we włości korszewskiej. Wspomniany Jakub (III) spłodził jednego syna Adama (IV), 
który miał trzech synów (V): Krzysztofa, właściciela Gimbutów (1638), Józefa i Zyg
munta. Z nich tylko Krzysztof miał potomstwo (VI): Kazimierza, Józefa i Jakuba 
(wzmianka z 1710 r.). Znów tylko Jakub miał potomstwo (VII): Jana (ur. 1720), wła
ściciela zaścianka Stogiszki w starostwie tryskim i ojca Mateusza (ur. 1746; VIII), rów
nież ojca trzech synów (IX): Jakuba Wincentego (ur. 1771), Dominika (ur. 1796) i Jó
zefa (ur. 1798). Ten ostatni jeszcze wydał na świat syna Karola Herkulana (ur. 1831; X) 
[MACB, F 20—4084].

Inną linię rodziny reprezentował Jan (III), syn Jana (II) i wnuk Jerzego (I), ożeniony 
z Marianną Kibort, który nabył od rodziców żony część dóbr Jurgiełajcie—Marcinajcie 
na Żmudzi w 1739 r. Zostawił on po sobie trzech synów (IV): Wawrzyńca (ur. 1747), 
dziedzica dóbr Medynie w pow. telszewskim, Macieja (ur. 1750) i Jakuba (ur. 1752). 
Mieszkali oni także w parafii Tryszki. Z nich Wawrzyniec z synami (V): Andrzejem 
(ur. 1799), Cyprianem (ur. 1801), Janem (ur. 1803) i Jerzym (ur. 1806) oraz Maciej z sy
nem Jakubem (ur. 1778; V) i wnukami (VI):Justynem, Danielem i Stanisławem dowiedli 
swego pochodzenia szlacheckiego w 1819 r. Czwarty syn Jakuba Maciejowicza Gimbu- 
ta urodził się później, bo w 1820 r., i został dołączony do rodziny w 1833 r. [Boniecki; 
MACB, F 20-4847].
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 249, 349—350; AWAK, T. 24, s. 73, 404; Deputaci, T. 1, s. 111; Dworzec- 
ki Bohdanowicz, k. 58; Kojałowicz, Compendium, s. 2; Konfederacja 1704 r., s. 687; LM, 6. Teismą byłą 
knyga, s. 269—270, nr 398, s. 270—271, nr 401; MACB, F 204 0 84  (wywód bez daty, 1832 r.), F 20—4847 
(wywód z lat 1819 i  1832), F 20—5192 (wywód z 1832 r.); ODVCA, vyp. 1, s. 84—123,103—277,121—282, 
149-404, 152-10, 154-45, 159-132, 160-139, 187-130; vyp. 2, s. 5-80, 117-227, 125-342, 172-195, 
180-314 i 326 i  328; vyp. 3, s. 4-35, 42-92, 67-206, 95-77, 117-311, 118-316, 130-123, 135-206, 139— 
279, 141-313; vyp. 4, к. 30-234, 48-369 i  370, 49-383, 65-67 i 68, 190-131, 214-79, 296-47, 299-66; 
vyp. 5, к. 62-468, 64-481, 6 5 4 8 7 , 84-116, 85-123, 128-60, 177-434, 194-41, 208-58; Perapis 1528 r ,  
s. 224; Popis 1567 r ,  kol. 1337; Slovar, s. 74: Ginbuty; Urzędnicy żmudzcy, nr 1328; Vitoldiana, s. 85—86 
nr 89; Zabytki у  wieku XF/, s. 146. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, s. 51-52 (genealogia); Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 53; tenże, Suplement, s. 139: Ginhut; LPŻ, T. 1, s. 668: Gimbutas; Łowmiański, Studia, T. 1, 
s. 362; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 367; Sliesormnas, s. 192; Uruski, T. 4, s. 159; Vaisvila, s. 90; Wolff 
Kniaziowie, s. 656.
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GINEYKO (KINEYKO) 101

GINCZA 

H. ZAREMBA?

Taryfa 1667 roku

Gincpa Adam Józefonicp na miejscu Józefa Gincpa rodzica swego g_Upnimi dym 1 szlachecki w pow. wieluńskim 
Gincpa Jan Jogefonicp p Lipniun dym 1 szlachecki w pow. wieluńskim

Nazwisko rodziny może być różnego pochodzenia: niemieckiego (Güntsch), ruskie
go (Gincz), polskiego (Hyncza itp.), a nawet litewskiego (Gincas), ale pochodzącego 
od niemieckiego Gintz, czyli zdrobnienia od imienia Johannes. Pomijając tę ostatnią 
możliwość, pozostałe pochodzą od zdrobnienia imienia Henryk, niemieckiego Heinrich 
[LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko litewskie, utworzone od członu gint—.

Nazwiska tego nie ma w polskich herbarzach, gdzie notowano jednak podobne na
zwiska: Ginc, Gincyk, Gincytowicz, Ginczewski [Gajl]. Nie można wykluczyć, że na
zwisko to inaczej zapisywano jako Kinezą, które jest niejasnego pochodzenia [LPŻ].

Najdawniejsza wzmianka o Ginczach na Żmudzi dotyczy bojara ejragolskiego Gin- 
czy, syna Butwida (niem. Gyntsche Pudewiten son) z 1406 r. Po długim czasie spisano 
Ginczę Dusejkowicza, bojara włości telszewskiej w  popisie 1528 r.

Później na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wieloń- 
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Być może, do tej rodziny należą Gincytowicze herbu Zaremba, którzy w XIX w. 
mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz],

Ź r ó d ł a :  LM, Yieśąją reikalą knyga 7, s. 167; L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 53; Gajl, s. 435; 
LPŻ, T. 1, s. 669: Gincas, Gincas, 757—758: Hincas, 996: Kinća, Kinćius; Petrauskas, Żemaitijos hajorar, Zin- 
keyićius, s. 94: gint—, 283: Gintas.

GINDWIL (GINDWIŁO) ZOB. GIENDWIŁŁO

GINEYKO (KINEYKO)

H. BIAŁYNIA 

Popis 1621 roku

Kineyko Stanisław Piotrowicz £ ucpes\tiSikasm\ napodßezdku] koń 1 w pow. porańskim i medyngiańskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego i łączy się z litewskim ginti, 
czyli „bronić”, „odpierać atak” itp. [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, wiele nazwisk li
tewskich pochodzi od formy Ginas, w  tym Gineyko (lit. Gineika).

Jest to ród z pow. kowieńskiego (woj. trockie), a jego gniazdem są najpewniej Gi- 
nejki, jeszcze w końcu XIX w. zwane wsią szlachecką [czyli okolicą] w parafii Skorule, 
na zachód od Janowa. „Ród Gineyków” notowano jeszcze w  taryfie pow kowieńskie
go w 1690 r.
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102 GINEYT (GINEITH, GINEYD, GINIEYT, KINEYT)

Na Żmudzi notowano ich dwukrotnie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1580 r. Mikołaj Andrejewicz Giniewicz pozwał jednego bojara o majętność Datnow- 
ską [we włości wielońskiej]. W 1586 r. Stanisław Ginajtis został oskarżony o napad na 
pastwisko i grabież bydła w majętności Giejszy we włości rosieńskiej. Później spisano 
tylko jednego Gineykę w popisie wojskowym 1621 r. w pow. żorańskim i medyngiań- 
skim. W sumie była to najpewniej szlachta drobna i nieutytułowana.

Na Żmudzi w aktach ziemskich żmudzkich notowano sioło Ginejki i sianożęć Gi- 
nejkiszki we włości kroskiej. Z kolei dzisiaj notuje się 3 miejscowości o nazwie Gineikiai 
na Żmudzi: na północ od Kielm [w dawnym pow. kroskim], na południowy wschód od 
Koltynian [w dawnym pow korszewskim] i na południe od Czekiszek [w dawnym pow. 
wilkiskim], Z nich najciekawsza jest ta pierwsza miejscowość, gdzie notuje się miejsce 
ofiarne (alkakalnis) i kamień (akmuo) oraz cmentarz.

W XIX w. Gineykowie wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Białynia w guber
ni kowieńskiej. Gineyków herbu Białynia notowano w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 60—280, 189—156; SG, T. 2, s. 572; Slovar, s. 74: Ginejki, Ginejkiśki; Taryfa 
woj. trockiego, s. 145. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 53; LPZ, T. 1, s. 670: Ginaika; Uruski, 
T. 4, s. 159; Zinkevicius, s. 282: Ginas.

GINEYT (GINEITH, GINEYD, GINIEYT, KINEYT)

H. GIERALT, KOŚCIESZA ODM., ZAREMBA 

Popis 1621 roku

Gineith Matis p ucpest\mk?cmS\ na pod[)tzäkü\ koń 1 w pow. wilkiskim 
Gineyt Stanisław £ »r~«[taikam i] na pod{)tzóka\ koń 1 w pow. kroskim

Taryfa 1667 roku

Ginejc Ba/tromiej na miejscu rodzica swego Jópefa Ginieycia p Eemiejć Golspan dym 1 szlachecki w pow. ejra- 
golskim
Ginejc Eliasy, na którego miejscu postał spisany Kapimierp B/apewicp [F 11—1—752 słuszniej: Błażeje- 
wicz] Racpko p Racpków dym splachecki 1 w pow. wilkiskim 
Ginejc Jerpy p Ala lego Gojpewa dym splachecki 1 w pow. wilkiskim.
Ginejc Samuel [na miejscu] Floriana Pernarowskiego p Golu dym 1 splachecki w pow. jaswońskim 
Ginejc Stanislaw [na miejscu] Bakiewicpa p Golu dym 1 splachecki w pow. jaswońskim 
Gineyt Adam JakubowicppPocpfowa dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Gineyt Daniel na którego miejscu postał spisany Aleksander Ibiański p Ginejcżów dym 1 splachecki w pow. 
ejragolskim
GineytHreho/y JanowicppPocptowa dym splachecki 1 w pow. wilkiskim 
Gineyt Jan Jakubowicp p Pocptowa dym splachecki 1 w pow. wilkiskim 
Gineyt Jan Maciejewicp p Pocptowa dym splachecki 1 w pow. wilkiskim 
Gineyt Jan Matysowicp p Pocptowa dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
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GINEYT (GINEITH, GINEYD, GINIEYT, KINEYT) 103

Gineyt Krpysptof. Jamontówna Halszka i Hanna Burbianka panny klasztoru krokowskiego do folwarku 
Golniewskiego, nalyte\go] od Krpysptof a Giny ta i Hrehore[go] Woytkiewicpa wpow.jaswońskim lepące\go] 
[i] p niosek swoich Spiukspnajde i Olechnajcie dymów 19poddjańskich] wpow. tondpiagolskim będących, a do 

folwarku pomienione\gó\ należących
Gineyt Lukaspjakubonicpp Pocptowa dym szlachecki 1 w pow. nilkiskim
Gineyt Marcin, na którego miejscu postał spisany Jan Lutos fański pKuniaspLespcpdym 1 spłachetki w pow. 
ejragolskim
Gineyt Stanislaw Madejenicp p Pocptowa dym spłachetki 1 w pow. nilkiskim
Gineytowa Wojciechowa Alspka Janówna wdowa na miejscu Jana Madejenicpajaka dpiedpicpka dym 1 spła
chetki sobie i siostrpe swej Krystynie Janównie Micha!owej Sipowicpowej nalepącego w pow. jaswońskim 
GineytonicpStefan na miejscu Katarpyny Towrówny KapimierpowejMacpukowejpMacpuk dym 1 spłachetki 
w pow. telspewskim
GineytowicpSkipor\j\ Krpysptof pKompów Maciejun dym spłachetki 1 w pow. nilkiskim
Ginieyc Krpysptof na miejscu Jana Iwaspłdewicpa i Samuela Iwanowskiego p kupli dym 1 spłachetki w pow.
rosieńskim
Ginieyc Samuel na miejscu Adama Ginieyda rodpica swe[go\ pGiniejdów dym 1 splachecki w pow. ejragolskim 
Ginieydowa Hrehorowa Krystyna Janówna na miejscu ma/ponka swe\go\ Hrehora Janonicpa Ginieyda 
p Giniejaów dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
Ginieyt Mikołaj. Jamont Abram na miejscu Stanisława Jamonta rodpica swe[go] p Sumilów od Andrpe- 

ja  Sunily i na miejscu Mikołaja Ginieyta okolicy Golspan i Giniejaów dym 1 ogrodnicpy w pow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

Gineyd Samuel na miejscu Kpysptofa Gineyta p Komp Madejunów w pow. nilkiskim dym splachecki 1 
Gineyt [w Kop. 4: Giniat] Aleksander pNiewordpian wpow.powondeńskim [dym]poddański 1 
Gineyt Andrpej pEjkspów w pow. imlkiskim dym splachecki 1
Gineyt Erasmus na miejscu Hrehorego Gineyta p Pocptowa Gineyty w pow. nilkiskim dym splachecki 1 
Gineyt Jan Jakubowicp p Pocptowa Ginejt w pow. nilkiskim dym splachecki 1
Gineyt Jan Matasewicp [w Kop. 1 i MB: Matusewicz; można odczytać na obydwa sposoby] p Pocp
towa Gineyty w pow. nilkiskim dym splachecki 1
Gineyt Jan Matuspenicp p Pocptowa Ginejt w pow. nilkiskim dym splachecki 1
Gineyt Jan p Ejkspów w pow. nilkiskim dym splachecki 1
Gineyt Kapimierp p Ginejtów w pow. nilkiskim dym splachecki 1
Gineyt Kapimierp p Jakubowicp wpow. wilkiskim dym splachecki 1
Gineyt Krpysptof pPowdruwia w pow. spawelskim dym splachecki 1
Gineyt Eukaspjakubonicppimienicpa Pocptowa Ginejty w pow. nilkiskim dym splachecki 1
Gineyt Samuel pNorgiełajdów wpow. ejragolskim dym splachecki 1
Gineyt Stanisław Madejewski [w Kop. 1: Maciejewicz] p Pocptowa Gineyty w pow. nilkiskim dym spla
checki 1
Gineyt Stanisław p okolicy Kretkompia w pow. nilkiskim na miejscu Stanisława Zorawskiego i na miejscu 
Samuela Janonicpa dym splachecki 1
Gineyt Symon p Pocptowa Ginejty w pow. nilkiskim dym splachecki 1
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104 GINEYT (GINEITH, GINEYD, GINIEYT, KINEYT)

Ginieyt [w Kop. 1: Gineyt] Piotr z Dyszlów wpow. ejragolskim dym szlachecki 1
Kineyt [w Kop. 1: Gineyt] Balcer Baltazar [sic: pierwsze imię jest zdrobnieniem drugiego] £ jnrgaj-
ciów Goln wpow.jaswońskim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gin— i eit—. O pierw
szym pisano przy Gimbutach (zob.), o drugim (ei—, eit—) przy Eybartach (zob.) [LPŻ],

Początki Gineytów na Żmudzi sięgają czasów najdawniejszych. Ginet został bo
wiem zanotowany w aktach unii horodelskiej 1413 r. jako syn Kończy i obdarowany pol
skim herbem Zaremba. Zdaniem W Semkowicza, był on bojarem żmudzkim z włości 
ejragolskiej, notowanym w źródłach od 1390 r. Miał on syna Milusa (1401 r.) i był dzier
żawcą kowieńskim w 1433 r. Ustalenia te powtórzył R. Petrauskas. Z kolei E. Saviscevas 
poddał w wątpliwość tożsamość Gnethena (tj. Gineyta) z lat 1390 i 1433, a przypuszcze
nie to wydaje się prawdopodobne. Przyjął on również możliwość, że ówczesny Gineyt 
mógł być przodkiem Ginejtowiczów, bojarów kowieńskich zanotowanych w popisie 
1567 r. Należy dodać, że już wcześniej W Sienkiewicz wskazał na związki genealogicz
ne, a właściwie ich duże prawdopodobieństwo, między rodami kowieńskimi i żmudzki- 
mi Gineytów, Żagowiczów, a może i Gineyków.

Zatem, pomijając najdawniejsze dzieje tego rodu, można przyjąć, że na Żmudzi 
notowano Gineytów od końca XV w. W 1496 r. wielki książę Aleksander Jagiellończyk 
wydał wyrok w sprawie sporu o ziemię między Jawkszą i Ginejtem, bojarem wilkiskim. 
Spór dotyczył ziemi kupionej od wójta kowieńskiego Narejki i była ona w posiadaniu 
Ginejta „uże osmdiesiat god” [18 lat], co zatwierdził wielki książę [LM]. Warto pod
nieść, że właśnie we włości wilkiskiej notowano Gineytów zarówno w aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w , jak o w obu taryfach XVII w.

Później była mowa o nich w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. Spi
sano wówczas Radwiła Genejtowicza we włości widuklewskiej i Bogusława Ginejtowi- 
cza w  tejże włości. Pewnie tu należy dołączyć Jakutisa Giniewicza z włości wilkiskiej, 
gdzie później notowano wielu Gineytów.

Notowano ich również w aktach ziemskich żmudzkich z XVI w. jako Ginejtów
1 Ginejtowiczów. W 1571 r. Jan Ginejt zapisał swojej żonie Jelisawietie Jewtikownie
2 części majętności Posztowskiej we włości wilkiskiej. W  1588 r. sąd wydał wyrok 
w sprawie sporu Bałtromieja Jurewicza Ginejtowicza z bratem stryjecznym Janem Mar- 
tinowiczem o dobra we włości wilkiskiej [bliżej nieokreślone], które zostały zastawione. 
Ten ostatni w 1595 r. sprzedał część sianożęci Piawnis w  polu Ejkszach [tj. Ejkściach] 
we włości wilkiskiej. Zaś w  1598 r. sprzedał niwę w Ejkszach przy drodze z Kiejdan do 
Średników. W 1592 r. Madej Hryhorowicz Ginejtowicz sprzedał majętność Kompy we 
włości wilkiskiej. Prawdopodobnie tę informację należy połączyć ze wzmianką o Sta
nisławie Martinowiczu Giniatowiczu [zamiast Ginejtowiczu], który w 1598 r. sprzedał 
część majętności w polu Kompy. W 1592 r. Wojtiech Fronckiewicz Ginejt sprzedał rezę 
gruntu Kuszyszki w polu Posztowskim [we włości wilkiskiej]. W 1595 r. kupił nieco po
nad połowę „dworca” Pobirże [w polu Posztowskim]. Rok później wziął w zastaw grun
ty Użutomsinad rzeczką Tomsą w polu Posztowskim. W 1599 r. kupił niwę „otczyznę” 
Pod Gruszoju w tym polu.
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GINEYT (GINEITH, GINEYD, GINIEYT, KINEYT) 105

W sumie w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Ginejtowiczów notowano tylko 
we włości wilkiskiej: w  polach Ejkście, Posztów [Pocztowo] i Kompy. Prawdopodob
nie wszyscy byli ze sobą spokrewnieni. We wspomnianej włości notowano ich od koń
ca XV w. W tej włości można ustalić następujący fragment genealogii Gineytów: 1. Gi- 
neyt. 2. Juri i Marcin. 3. Bartłomiej Jurewicz i Jan Marcinowicz, może jeszcze Stanisław 
Marcinowicz.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 rodziny: Matisa w pow. wilkiskiem i Stani
sława w kroskim. Należy zwrócić uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, pojawili się w pow. 
kroskim. Po drugie, była to szlachta drobna, bo wspomniani wyżej Ginejtowie składali 
się z „uczestnikami” na wystawienie jednego konia.

Z 1656 r. pochodzi testament Mikołaja Urbanowicza Ginieta. Kazał się pochować 
„w mogiłach” przez małżonkę Dorotę Jakubownę Minelgownę. Żonie zapewnił miesz
kanie i dożywocie w  imieniczu Giniejte w polu Pocztowskim w pow. wilkiskim. Syno
wie z obu małżeństw mieli się po równo podzielić [nie wymieniono ich]. Z kolei cór
ki Regina i Krystyna Mikołajewiczowny miały dostać posagu po 20 kop groszy [VUB, 
F 7-ŻP 15—15a].

Przed 1677 r. Karol Gineyc ufundował „sceptrum srebrne” [berło, laska] i lampę srebr
ną wiszącą dla bractwa św. Różańca w  kościele szawelskim [Visitationes DS. 1675—1677].

W taryfie 1667 r. zanotowano 21 rodzin, a więc stosunkowo wiele. Z obliczeń wy
kluczono jedną osobę; wzmianka o Krzysztofie dotyczyła nabycia dóbr. Rodziny te 
mieszkały głównie w pow. wilkiskim (10) oraz w sąsiadujących z nim: ejragolskim (6) 
i jaswońskim (3). Pojedyncze rodziny mieszkały jeszcze w pow. telszewskim i rosień- 
skim. W pow. wilkiskim osadnictwo rodziny koncentrowało się w polu Posztowskim, tj. 
nad Niemnem, na południe od miasteczka Wilkija. Właśnie w tym rejonie, bardziej na 
południe, do dzisiaj jest mała osada Ginejty (lit. Gineitai), znana w źródłach od XVII w. 
jako Pocztowo Ginejty (1690). Na pewno tu było najdawniejsze znane osadnictwo tego 
rodu, może jego gniazdo? Inne Ginejty, właściwie Giniejcie, notowano w taryfie 1667 r. 
w pow. ejragolskim, w pobliżu okolicy Golszany. Obie miejscowości nie zachowały się 
do dzisiaj, ale drugą z nich (Golszany) można w przybliżeniu zlokalizować nad Dubissą 
na północny zachód od Ejragoły. W świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. Golszany 
graniczyły bowiem z siołami Gigajtiami Didiule (lit. Didżiuliai) i Weredowo (lit. Veredu- 
va) i w polu Roszczę, znajdującym się w tym rejonie [Slovar],

Pod względem majątkowym była to szlachta bez poddanych, z jednym wyjątkiem. 
Nie posiadali urzędów żmudzkich z wyjątkiem Cypriana Gineyta, który w 1792 r. został 
sędzią ziemskim rosieńskim.

Uwagę zwraca użycie przydawki pochodzeniowej (czy miejscowej) przez Krzyszto
fa Skipor (?) Gineytowicza w 1667 r. Forma Skipor nie jest pewna, bo teoretycznie moż
na by odczytać to słowo jako „z Laper”. To ostatnie jest trudne do interpretacji, może 
dotyczyć nazwy miejscowej, np. Lepar w pow. upickim. Jeśli jednak przyjąć formę „Ski
por”, to należy łączyć ją z nazwiskiem Skipor lub Skiporow, notowanym w W Ks. Li
tewskim w XVI w  Skiporowów notowano już w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 
w 1528 r. we włości krzyczewskiej, wołyńskiej i wasiliskiej. W 1562 r. Andreas Ski
por de Bobra w pow grodzieńskim już nie żył [Kapica]. W kolejnym popisie z 1567 r.
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zanotowano Skipora z trzema końmi, w  tym dwoma ze Żmudzi we włości tendziagol- 
skiej i z jednym „z imienia Gorodenskogo” oraz z jednym drabem (pieszym). W sumie 
ów Skipor miał stosunkowo dużą własność ziemską w tym czasie. W 1599 r. Awgusz- 
tyn Andrejewicz Skipor spisał testament, miał dwór Wasiliszki we włości tendziagol- 
skiej. W  aktach ziemskich żmudzkich zanotowano jeszcze Bałtromieja Andrejewicza 
Skiporowicza, który w  1598 r. sprzedał niwę w Kompach we włości wilkiskiej, koło rze
ki Szuszwy [ODVCA]. Ta ostatnia informacja jest szczególnie interesująca, bo właśnie 
w Kompach w 1667 r. notowano Krzysztofa Gineytowicza Skipora (?).

W taryfie z 1690 r. spisano 18 rodzin, z których zdecydowana większość mieszka
ła w pow. wilkiskim (13), a pozostałe w sąsiednich powiatach: ejragolskim (2) i jaswoń- 
skim (1) oraz w bardziej odległych: szawelskim i powondeńskim. Z nich prawie wszyst
kie, z dwoma wyjątkami, nie miały poddanych. Zwraca uwagę, że aż siedmiu Ginejtów 
mieszkało w Pocztowie Ginejtach w pow. wilkiskim. Nie należeli do szlachty utytułowa
nej. Jedynie Stanisław Gineyt był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w la
tach 1778-1779.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Gineytów z herbem: 
„strzałą bez żelaza, u spodu wydarte dwie poprzecznice”, tj. herb Pukszta (Kościesza 
odmienna). Na Żmudzi najstarsza wzmianka dotyczy 1526 r. [data jest wątpliwa, cho
dzi zapewne o okres późniejszy], kiedy Juri, Tom[asz] i Piotr Gineytowicze wraz z sio
strami Maryną i Katarz[yną] sprzedali ziemię macierzystą Kormanowo Montowtowicza 
w Tawtuszach we włości tendziagolskiej oraz po ojcu i matce Piepole [we włości wilki
skiej] za 40 kop groszy. W 1787 r. Ludwika Konopińska z dwoma synami: Janem i Igna
cym sprzedali folwark Dojnie w pow. rosieńskim, posiadany po rodzicach. W 1797 r. 
Joan[na] [wyszła za mąż] za Józefa Slawaczyńskiego, ciwuna korszewskiego, [bywsza] 
Janowa Adamkowiczowa, krajczycowa żmudzka.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej Gineytowie 
herbu: Gieralt (przydomek Towiański, byli to bojarzy kowieńscy, później upiccy), Sze
liga i Zaremba (Ginett-Kuncewicz w powiatach lidzkim, grodzieńskim i kowieńskim).

Zachowały się trzy wywody pochodzenia szlacheckiego tej rodziny. Pierwszy to 
wywód Gineytów herbu Zaremba z 1812 r. Protoplastą rodziny został nazwany Jan Ja
kubowicz Gineyt (pokolenie I i II), posiadacz majątku Ginejty Pocztowo w pow. wilki
skim, które kupił odjana Maciejewicza Gineyta w 1647 r. Ów Jan Jakubowicz testamen
tem z 1698 r. zapisał te dobra swoim synom (III): Łukaszowi i Krzysztofowi. Z nich 
Łukasz miał syna Jana (IV), dziada teraz wywodzącego się, o czym świadczy jego te
stament z 1746 r. Ów Jan z kolei spłodził syna Jakuba (V), po którym został syn Józef 
(ur. 1784; VI), wywodzący się [LVIA, F 391—1—1002]. Dodajmy, że w taryfie 1690 r. za
notowano zarówno Jana Jakubowicza Gineyta, jak i Łukasza Jakubowicza Gineyta.

Drugi wywód rodziny Ginejtów herbu Gierald [Gierałt] przedstawił Stanislaw Pił
sudski na podstawie danych Departamentu Heroldii w Petersburgu z 1863 r. Przodkiem 
rodziny został uznany Adam Ginajt (pokolenie I), właściciel majętności Radziwiłłowi- 
cze [w pow wilkiskim]. Miał on czterech synów (II): Szymona, Jana, Kazimierza i Wen- 
clawa (zm. 1694, data testamentu) w końcu XVII w Z nich linię rodziny kontynuował 
Jan, który miał dwóch synów (III): Stanisława i Franciszka. Ten ostatni (zm. 1743, data
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testamentu) przekazał swoje dobra Ejkście „w Wielkim Gojżewie leżące” (wpow. wilki- 
skim): Tomaszowi i Maciejowi (TY). Ten pierwszy ożenił się z Konstancjąjakubowską, 
z którą miał trzech synów (V): Szymona, Kazimierza i Jana. Wszyscy byli właścicielami 
Ejkściów, które sprzedali w 1794 r\, nie chcąc ich zbytnio rozdrabniać.

Z nich Kazimierz byl bezpotomny. Zaś Szymona miał syna Wincentego (VI), któ
ry z Anielą Możejko dał światu trzech synów (VII): Franciszka (ur. 1808), Sylwestra 
(ur. 1818) i Barnabę Onufrego (ur. 1821). Wspomniany Franciszek z kolei spłodził 
dwóch synów (VIII): Wincentego (ur. 1839) i Adama Antoniego. Znów Barnaba miał 
dwóch synów (VIII): Rafała (ur. 1864) i Andrzeja (ur. 1866).

Z kolei ostatni brat Szymona to Jan (V), który ożenił się z Anną Wołodkiewicz 
i spłodził z nią syna Antoniego (ur. 1799; VI). Ten ożenił się z Bogumiłą Kiełczew- 
ską, z którą miał również dwóch synów (VII): Franciszka (ur. 1842) i Macieja (ur. 1845) 
[AGAD, k. 206-209].

Trzeci wywód rodziny Ginejtów (brak herbu) pochodzi z 1799 r., kiedy zostali wy
legitymowani. Za protoplastę rodziny uznano Macieja (pokolenie I), który miał dwóch 
synów (II): Stanisława i Jana. Ten ostatni był wzmiankowany w 1647 r. jako właściciel 
majętności Nowikowszczyzna alias Ginejty w pow. wilkiskim. Miał on syna Stanisła
wa (III) i czterech wnuków (IV): Jerzego, Michała i Krzysztofa i Macieja. Z nich Jerzy 
miał trzech synów (V): Stanisława z synem Szymonem, Jerzego i Jakuba z dwoma syna
mi: Wincentym i Karolem. Z kolei Michał miał dwóch synów (V): Szymona i Tomasza. 
Trzeci z braci, Krzyszof (IV), zostawił po sobie dwóch synów (V): Marcina z synami 
Gabrielem, Piotrem i Józefem oraz Andrzeja z synem Janem. Ostatni brat (Maciej) spło
dził także dwóch synów (V): Hilarego i Onufrego [AGAD, k. 210—211].

Warto zwrócić uwagę, że pierwszy i trzeci wywód są zbieżne i nawiązują do Ma
cieja, żyjącego w 1647 r. w  pow. wilkiskim. Prawdopodobnie chodzi o Matisa, spisa
nego w popisie wojskowym 1621 r. Z kolei w  drugim wywodzie wspomniano o Ada
mie Gineyciu [Ginajt], który był właścicielem dóbr Radziwiłowicze, najpewniej w pow. 
wilkiskim. Osoba ta jest znana z Potopu 1655 r.: uczestniczył zarówno w zjeździe pod 
Jaswojniami, jak i w Kiejdanach, gdzie podpisał unię kiejdańskąze Szwecją. Z kolei wy
mienione Radziwiłowicze zapewne nawiązywały swoją nazwą do Radwiła Gienejtowi- 
cza, bojara włości widuklewskiej z popisu 1528 r. Należy dodać, że w unii kiejdańskiej 
uczestniczyli jeszcze inni Gineytowie: Jan, Jerzy i Wojciech.

W 1811 r. wywiedli się Gineyttowie herbu Zaremba. Protoplasta rodziny to Jan Ma- 
ciejowicz Gineytt (pokolenie I i II), który „possydował” dobra Pocztow Ginejtty alias 
Numakowszczyzna (?) [może Nowikowszczyzna] w 1647 r. Ów przodek miał syna Sta
nisława (III), ojca czterech synów (IV): Michała, Jerzego, Krzysztofa i Macieja, co po
twierdza jego testament z 1699 r. Z nich Jerzy zostawił po sobie trzech synów (V): Sta
nisława, Jakuba i Jerzego. Z kolei Jakub Jerzewicz wydał na świat dwóch synów (VI): 
Wincentego i Kanuta (?). Marcin (ur. 1764) to syn Stanisława i ojciec Szymona.

Z kolei pozostali do omównienia synowie Stanisława z pokolenia IV (nie V). Ma
ciej spłodził dwóch synów: Hilarego (ur. 1777) i Onufrego 1782). Michał ojcował Szy
monowi i Tomaszowi, mającym potomstwo. Pierwszy z nich miał: Kazimierza, Izydora, 
Wiktoryna i Macieja, a drugi — Antoniego Wincentego i Izydora. Wreszcie Krzysztof
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108 GINIAT

był ojcem Marcina i Andrzeja, o czym świadczy testament Krzysztofa z 1763 r. Z nich 
Marcin miał trzech synów: Gabriela, Piotra i Józefa „na chrzcie, a teraz w Zakonie XX 
Augustianów Wileńskich Felicjanem imię mający”. Jego brat Andrzej miał jednego syna: 
Jana [LYIA, F 391—8—2596]. Wywód ten jest częściowo zbieżny z przedstawionym wy
wodem z 1799 r.
Ź r ó d ł a :  AG AD, A Piłsudskich, LIX, k. 206—211; Akta zjazdów, T. 2, s. 286, 304, 322, 335, 336; Depu
taci, T. 2, s. 337; Dworzecki Bohdanowicz, k. 58v; Kapica, s. 375; Kojałowicz, Nomenclator, s. 190: Ginejd; 
LM, Uyrasymif knyga 6, s. 141, nr 184; LVIA, F 391—1—1002, к. 1 (wywód z 1812 r.), F 391—8—2596, k. 208— 
211; ODVCA, vyp. 1, s. 39—275; vyp. 2, s. 13—190; vyp. 3, s. 6-63, 36^-, 125^-3, 127-81; vyp. 4, k. 150- 
93; vyp. 5, к. 103—266, 178—437; osobno o Skiporze: vyp. 5, к. 80—89, 202—8; Perapis 1528 r., s. 223, 224, 
337 (Skiporow); Popis 1567 r., kol. 1301; SG, T. 15, cz. 1, s. 500: Ginejty; Slovar, s. 80: GoFsany; Taryfa 
woj. trockiego, s. 193—194 (pole Popiwesie w pow upickim); Urzędnicy żmudzcy, nr 1415; Visitationes DS. 
1675—1677, s. 483—484; VUB, F 7—ŻP 15—15a, nr 195. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, s. 52—53 (nic o Żmu
dzi); tenże, Pocket, s. 314; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 53; LPŻ, T. 1, s. 670: Gineitis; Petrauskas, LJetuvos 
diduomene, s. 234—235: Gineitis; Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 74—75: Giniotas; Semkowicz, s. 102—103; 
Uruski, T. 4, s. 160.

GINIAT 

H. ZAREMBA 

Popis 1621 roku

Giniatjan po usarsku koń 1 w pow. rosieńskim

T a r y f a  1667 roku

Giniat Aleksander Stanislawonicp na miejscu Stanisława Giniata rodpica swego p tejpe [z Pluszcz] p Isplin 
dym 1 splachecki w pow. kros kim
Giniat Dawid na miejscu Wojdecha Giniata p Isplin dym 1 splachecki w pow. kroskim 
Giniat Jan Matysonicp na miejscu Piotra Dani/onicpa £ Bukściów dym 1 splachecki w pow. telspewskim 
Giniat Jerpy Janonicp na miejscu Ab ram a Gierpdowicpa p Mespkiów dym 1 splachecki w pow. M. Dy mian 
Giniat Jerpy. GirdwoynienicpAdam Filiponicp p Ginejaów i pprpykupli od Tomaspa Miüewicpa i od Jerpego 
Giniacia dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Giniat Marek. Łukonicp Jerpy Augustynowicp na miejscu Katarpyny Abra/nowej Hukowicpowej, Hieroni
ma Stanis/awowicpa [GB: pewnie Giniata] i Marka Kasperonicpa Giniata £ Dobspówpoddańskd dym 1 
w pow. telspewskim
Giniatowicp Kapimierp p Gawry!ów i p kupli od Marka Girdonicpa poddański dym 1 w pow. telspewskim

T a r y f a  1690 roku

Giniat Jerpy [w Kop. 6: Ginayć] p Mespkiów Martinajciów w pow. M. Dy mian dym splachecki 1
Giniat Stefan sprpedał niewielkie dobra [dym szlachecki 1] Kapimierpowi Hukowicponi pMacpuków w pow.
telspewskim

Nazwisko rodziny pochodzi od litewskiego nazwiska Giniotas, a ta forma od Gineiki, 
która prawdopodobnie łączy się z ginti, czyli „bronić”, „odpierać atak” itp. [LPŻ].
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Bliżej o genealogii Giniata i Giniatowiczów będzie mowa przy omawianiu Piłsud
skich (zob.). Tak naprawdę wydaje się, że było kilka rodów Giniatowiczów, notowanych 
w różnych włościach na Żmudzi. O ile Giniatowicze Piłsudscy są związani z włościami 
korszewskąi rosieńską, to najpewniej ród Giniatowiczów we włości telszewskiej jest in
nego pochodzenia. Ci ostatni wywodzili się bowiem od Wizginta i swoje gniazdo mieli 
w  tej włości, leżącej z dala od włości korszewskiej i sąsiadującej z niąrosieńskiej.

W tym miejscu kilka słów o rodzie Wizginta. W źródłach znajdujemy Stanisła
wa Giniatowicza, który w  1568 r. (błędnie jeden raz dokument datowano na 1534 r.) 
poskarżył się staroście żmudzkiemu Janowi Chodkiewiczowi, że w wyniku pomiary 
włócznej, zabrano mu ziemie i nie dano odmiany za nie [AWAK, T. 14]. Na wezwa
nie władz przedstawił swój ród, który wywiódł od Wizginta (pokolenie I). Ten ostatni 
miał trzech synów (II): Jurgia (w jednej kopii błędnie zwanego Janem), Bartulia i Pęt
la . Z nich ród kontynuował tylko Jurgi, który miał dwóch synów (III): Giniata i Piętka. 
Pierwszy z nich spłodził również dwóch synów (IV): Bartłomieja i Marcina. Bartło
miej zostawił po sobie dwóch synów (V): Kaspra i Pietrucia, a Marcin: Macieja i Au
gustyna. Rodowód ten potwierdzili inni bojarzy, którzy wskazali na to, że Giniat Jur- 
gajtis mieszkał w  prystawnictwie Buczowym we włości telszewskiej. Bojarzy ci uznali 
skarżącego się Stanisława Giniatowicza za trzeciego syna Giniata, obok wymienionych 
wyżej: Bartłomieja i Marcina.

O ile przyjąć wiarygodność przedstawionej genealogii rodu Wizginta, to ów Wi- 
zgint byłby najstarszym znanym przedstawicielem rodu i pochodził z włości telszew
skiej z prystawnictwa Buczowego, czyli z osady Buczę w pow. telszewskim (w XIX w.) 
przy granicy guberni kowieńskiej i kurlandzkiej (dzisiaj: litewskiej i łotewskiej), na pół
nocny zachód od Żydyków. Na północny wschód od Buczów, przy późniejszym mia
steczku Pikiele i granicy kurlandzkiej, leżała okolica szlachecka Giniaty (w XIX w. 
Giniocie, obecnie po lit. Ginioćiai). W XVI w. były to Giniaty lub Giniatyszki i Giniato
wicze we włości telszewskiej, nad rzekami Łuszą i Skutułą a więc w omawianym rejo
nie. Nazwy te wskazująna rodowy charakter miejscowości. Należy więc przyjąć, że było 
to gniazdo Giniatowiczów.

Skądinąd wiadomo, że bojarzy Giniaty mieli swe dobra kolo miasteczka Greże 
i rzek Dowbup i Łusza we włości telszewskiej w 1592 г. [1А]. Chodzi o obszar na 
wschód od Pikielów, kolo wideł Wenty i Wardawy, w pobliżu płynęły rzeczki Dowbupia 
i Lusza, dopływy Wenty przy samej granicy z Inflantami.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko Jana Giniata w pow. rosieńskim. We
dług Kojałowicza, spisano Stanisława i Jana Giniatów na Żmudzi.

Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano 6 rodzin, bo z rozważań wyłączono Jerzego 
Giniata ze względu na wzmiankę o nabyciu pewnych dóbr. Wśród nich najwięcej miesz
kało w pow. telszewskim (3), mniej w kroskim (2) i Małych Dyrwian (1). Prawie żadna 
rodzina nie miała poddanych, z wyjątkiem jednej osoby z jednym poddanym.

W 1673 r. Ewa Stanisławówna z Wizginta Giniatówna Michałowa Giedowgowa 
sprzedała swoją część dóbr, które dostała od ojca Stanisława Wojciechowicza z Wizginta 
Giniata. Chodzi o Giniacie w pow. telszewskim. Kupił je Wojciech Jurewicz z Wizgin
ta Giniat z żoną Anną Butowiczówną [VUB].
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W taryfie 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w różnych powiatach: telszewskim i Ma
łych Dyrwian. Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.

W XIX w. zostali wylegitymowani ze szlachectwa Giniatowie herbu Zaremba: 
w 1798 i 1819 r. Pierwszy wywód zaczął się od Wizginta (pokolenie I), który miał trzech 
synów (II): Jurgajtisa, Bartułę i Pelka (raczej Petka). Linię rodziny wiódł pierwszy z nich, 
Jurgajtis, który miał dwóch synów (III): Bartłomieja i Marcina. Wiadomo o potomstwie 
Marcina, który miał dwóch synów (IV): Macieja i Augustyna. Z nich Maciej spłodził 
syna Jana (V), właściciela majętności Janowdów alias Dyrgiały [w pow. korszewskim] 
w 1624 r. Jego synem był Wawrzyniec (Lawryn; VI), właściciel majętności Skutuli [na
zwa nawiązuje do pobliskiej rzeki] w 1645 r. Wawrzyniec miał syna Adama (zm. 1692, 
data testamentu; VII), właściciela dóbr Giniacie w pow. telszewskim.

Synem Adama był Stefan (VIII), żonaty z Martą Kuncewicz. Ze związku urodziło 
się dwóch synów (JX): Kazimierz i Tomasz. Z nich Kazimierz wraz z żoną Konstancją 
darował bratu dobra w okolicy Przyjałgowa w 1743 r. O Tomaszu nie wiadomo nic bliż
szego. Z kolei Kazimierz powołał do życia dwóch synów (X): Tomasza i Stefana, którzy 
utworzyli dwie linie rodziny. Pierwszą, starszą linię stanowili potomkowie Tomasza, któ
ry miał syna Franciszka Mateusza (XI). Ten ostatni w 1758 r. otrzymał od matki Przyał- 
gowo alias Radyszki. Miał on dwóch synów (XII): Dominika i Józefa (ur. 1784). Z nich 
Dominik spłodził dwóch synów (XIII): Ignacego Eligiusza (ur. 1741 [data niewątpliwie 
błędna, może chodzi o 1791?]) i Jana Wawrzyńca (ur. 1801). Pierwszy z nich był regen
tem granicznym w sądzie powiatowym szawelskim, a drugi — profesorem w szkole po
wiatowej w  Orszy. Ten ostatni ożenił się z Agnieszką Makowską, z którą miał syna Jana 
Stefanajacka (1833-1889; XIV), sekretarza rady miejskiej Dyneburga i ojca trojga dzie
ci ze związku z Heleną Czarnocką (XV): Jana Bogusława (ur. 1880), Zygmunta Rafała 
(ur. 1881) i Marii.

Drugą, młodszą linię zapoczątkował Stefan (zm. 1784, data testamentu; X), brat 
Tomasza. Był chorążym powiatu wieszwiańskiego [pospolitego ruszenia szlachty] i wła
ścicielem dóbr Szornele alias Naryszki w pow. wieszwiańskim i Maczuny w pow tel
szewskim. Ożenił się z AnnąTarwid, z którą wydał na świat czterech synów (XI): Win
centego (zm. 1813), chorążego pow. wieszwiańskiego; Andrzeja; Klemensa i Macieja, 
właściciela Maczunów. Z nich potomstwo miał tylko Wincenty, ojciec Józefa (ur. 1809; 
XII), właściciela Szorneli i trzech córek: Marianny, Dominiki i Franciszki. Wspomnia
ny Józef miał syna Ludwika Polikarpa (ur. 1832; pokolenie XIII) [AGAD, k. 199-202]. 
W  tym wywodzie zwraca uwagę użycie przydawki pochodzeniowej: z Wizginta, czyli 
przodka tego rodu, o czym pisano wyżej.

Druga rodzina Giniatów herbu Zaremba została wylegitymowana w 1819 r. Zosta
li oni nazwani: „z Wizginta Giniaty”, czyli byli tego samego pochodzenia co wymienie
ni wyżej. Przodkiem rodziny był Bartłomiej (I), właściciel dóbr Giniacie alias Kowpy 
w pow. żorańskim. Zdaniem Stanisława Piłsudskiego, był on zapewne synem Jurgajtisa 
i bratem Marcina, wspomnianych wyżej przy omawianiu genealogii poprzednich Ginia
tów. Później pojawił się Krzysztof (II), również właściciel Giniaciów alias Kowpów, ale 
w 1683 r. Miał on siostrę Annę, zamężną za Jana Grzybowskiego. Dalej notowano Je
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GINKIEWICZ (GINKOWICZ) 111

rzego (III), właściciela tychże dóbr do 1749 r. oraz Wintyliszek w pow. medyngiańskim 
do 1729, Janopola do 1730 i innych. Ożenił się z Katarzyną Milwid, z którą miał syna 
Mateusza (TY), właściciela (po ojcu). Wintyliszek, Giniaciów, Kowpów, Beniuszajciów, 
Ukrynów i Bukonciów. Jest osobą, od której w XIX w. poprowadzono wywód tej rodzi
ny. Ożenił się z Elżbietą Dronsutowicz, z którą miał dwóch synów (V): Wiktora i An
toniego. O tym ostatnim wiadomo tylko, że w 1792 r. sprzedał Beniuszajcie, Ukryny 
i Bukoncie Franciszkowi Ukrynowi [w tekście błędnie: Ukrybowi].

Tak więc główną linię rodziny kontynuował Wiktor (zm. 1815, data testamentu), 
właściciel Giniaciów alias Kowpów. Ożenił się dwukrotnie: z Heleną Huszczą i Judytą 
Petrulewicz, z którymi miał pięcioro [czy sześcioro: Jan ur. 1795] dzieci (VI): Stefana, 
Tomasza, Antoniego (ur. 1774), Marcina i Piotra (ten ostatni z drugiej żony). O Stefanie 
i Marcinie nic nie wiadomo. Tomasz Jan (ur. 1772) miał z dwoma żonami: Anną Wołk 
i Barbarą Paszkowicz czworo dzieci (VII): Augustyna (ur. 1802); Franciszka (ur. 1804); 
Jerzego Maksymiliana (ur. 1813) i Apolinarego Tomasza (ur. 1836). Wszyscy z nich mieli 
dalsze potomstwo. Trzeci brat to Antoni (VI), który ożenił się z Marianną Augustyno
wicz i miał z nią trzech synów (VII): Jana (ur. 1804), Ignacego (ur. 1807) i Ignacego An
toniego (ur. 1812). Ostatni z braci, Piotr (ur. 1793; VI) miał synajózefa Piotra (ur. 1849; 
VII) [AGAD, k. 203-205].
Ź r ó d ł a :  AGAD, A Piłsudskich, LIX, k. 199—205; AWAK, T. 25, s. 45; Kojałowicz, Nomenclator, s. 190; 
ODVCA, vyp. 1, s. 30-106, 39-273, 78-20 i 21, 98-179,112-124,163-189; vyp. 2, s. 1-2, 13-190, 18-45, 
30-220, 42-88, 55-250, 107-64, 142-204; vyp. 3, s. 17-217, 18-224, 21-398, 27-128, 34-224, 35-271, 
40-311, 57-16, 68-5, 71-48, 93П8, 94-58 i 68, 112-217, 119-339; vyp. 4, к. 17-133, 57-16, 133-185, 
134-187, 157-146, 183-72, 191-139, 199-195 i 197, 277-44; vyp. 5, к. 44-332, 46-347, 66-498, 81-95, 
103-266,108-302,118-379,120-392; vyp. 7, к. 302-20; Perapis 1528 r., s. 224; VUB. F 7-ŻP 25, k. 10-11. 
L i t e r a t u r a :  Błaszczyk, Początki genealogii, s. 86—94; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 53: Giniat, Giniatowicz; 
LPŻ, T. 1, s. 670: Giniotas; Uruski, T. 4, s. 160.

GINKIEWICZ (GINKOWICZ)

T a r y f a  1667 r ok u

Ginkiewicz Adam Wojaechomc^^Ginkun dym 1 szlachecki w pow. szawelskim 
Ginkiewicz Bałtromżej na miejscu Mikołaja Ginkiewicya z Ginkun dym 1 szlachecki w pow. szawelskim 
Ginkiewicz Krzysztof Józefowicz z Ginkun dym 1 szlachecki w pow. szawelskim 
Ginkiewicz Piotr na miejscu Walentyna Ginkdewiczą z Poobela dym 1 szlachecki w pow. szawelskim 
Ginkiewicz Samuel na miejscu Mikołaja Ginkiewiczą z Ginkun dym 1 szlachecki w pow. szawelskim 
Ginkiewicz Walenty, na którego miejscu został spisany Dawid Norwid z Poobela dym 1 szlachecki w pow. sza
welskim
Ginkowicz Kazimiery na którego miejscu został spisany Stanisław Zadwid z Lepar dym 1 szlachecki w pow.

T a r y f a  1690 r ok u

Ginkiewicz Dawid z Ginkunów w pow. szawelskim dym szlachecki 1 
Ginkiewicz Heliasy Z Ginkunów w pow. szawelskim dym szlachecki 1
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112 GINKIEWICZ (GINKOWICZ)

Ginkiewicpjan p Kiewnarów ivpoiv. kroskim [dym] szlachecki 1 
Ginkiewicpjan z okolicy Ginkimów ivpoiv. spawelskim dym szlachecki 1
Ginkiewicp Kasper pAwksptelków ivpoiv. kroskim, pprpykipli >vpow. spawelskim odMonkienicpa p Zar- 
widów [w Kop. 1 błędnie: Ladwidy] [dym] poddański 1
Ginkiewicp Krzysztof z Ginkimów ivpoiv. sząwelskim dym szlachecki 1
Ginkiewicp [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 191: Linkiewicz; w Kop. 1: Gingiewicz; MB: Ginkiewicz]
Piotr na miejscu Jana Spymowicpa p Aleksandrowicz wpow. rosieńskim [dym] szlachecki 1 
Ginkiewicp Stanisław z Ginkimów [w Kop. 1: Ginki] w pow. sząwelskim dym szlachecki 1 
Ginkiewicp Stanisław z Ginkimów w pow. sząwelskim dym szlachecki 1 
Ginkowicpjan p Probela ivpoiv. sząwelskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny może być pochodzenia ruskiego; jest to patronimik od nazwiska 
Ginko. Nie można jednak wykluczyć pochodzenia litewskiego od nazwiska Ginius itp., 
utworzonego od ginti, czyli „bronić się” itp. [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to na
zwisko litewskie utworzone od formy Ginas (człon gin—).

Na Żmudzi najstarsza wzmianka o nich pochodzi z przywileju Witolda dla bojarów 
kołtyniańskich z 1415 r. Wymieniono tam Ginkowicza Żyga i Ginka. Później przez dłu
gi czas nie było mowy o tym rodzie.

Następnie notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin, miesz
kających wyłącznie w pow. sząwelskim. Żadna nie miała poddanych. Z kolei w taryfie 
1690 r. spisano 10 rodzin, głównie w pow. sząwelskim (7) oraz w kroskim (2) i jedną 
w rosieńskim. Z nich prawie wszyscy nie mieli poddanych, z jednym wyjątkiem.

Gniazdem rodu były Ginkuny (lit. Ginkünai), okolica szlachecka w pow. szawel- 
skim (w 1690 r.), później dwór (1775 r.). Leżała ona na północny wschód od Szawli, 
obecnie to dzielnica tego miasta.

Do tej rodziny należał Michał Ginkiewicz (ok. 1594—1734), urodzony na Żmudzi, 
profesor teologii i filozofii w Pułtusku w latach 1629—1633, potem związany z Akade
mią Wileńską, jej rektor i autor rozpraw teologicznych i historycznych (żywoty bisku
pów wileńskich).

Niewielki fragment genealogii rodziny przedstawiono w Archiwum Piłsudskich, 
na marginesie wywodu z 1799 r. Przodkiem był Jan (pokolenie I), ojciec Bartłomie
ja (II); ten ostatni według testamentu z 1724 r. miał dobra Ginkuny [w tekście Ginkupy] 
i Mołowiany. Miał on dwóch synów (III): Jana i Andrzeja. Zarówno Jana, jak i Bartło
mieja Ginkiewiczów notowano w obu taryfach XVII w.: Bartłomiej w 1667 r. mieszkał 
w Ginkunach, a Jan tamże w 1690 r.

Wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Pobógw 1855 r. w  guberni kowieńskiej.

Ź r ó d ł a :  AG AD, A Piłsudskich, LIX, k. 249; T itoldiana, s. 85 nr 89. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, 
T. 3, s. 54; Encyklopedia imedpy o jeptńtacb, s. 180—181 (Michał Ginkiewicz); LPŻ, T. 1, s. 671: Ginkerdćius, 
Ginkus; LTruski, T. 4, s. 161.
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GINTOWSICI 113

GINTOWSKI

Popis 1621 roku

Gintowski Samuel ppólkonia po kopacku koń 1 wpow. rosieńskim, a na ucpęstmki p drugiego pó l konia pro
testował sie

Taryfa 1667 roku

Gintowska Kipysptofowa Anna Jawoyspówna, na miejscu której postał spisany Samuel Juspkiewicp p Łowp 
dym 1 splachecki wpow. rosieńskim
Gintowski Jeremiasp na którego miejscu posta! spisany Krpysptof Dowgiało pRudows dymy 2. Tenpe Dowgia- 
ło p tego powiatu i p tejpe okolicy 1 dym na miejscu Jeremiaspa Gintowskiego, [ogółem] dymy 3 poddańsłde 
w pow. W. Dy mian

Nazwisko rodziny to najpewniej „forma zeslawizowana” [czyli spolonizowana przez 
dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski] nazwiska litewskiego Gintautas, czyli Gin- 
towt (zob.) [LPŻ]. Z przypuszczeniem tym można się zgodzić, zważywszy, że w pol
skich herbarzach nie notowano Gintowskich na ziemiach etnicznie polskich. Z kolei 
Z. Zinkevicius uznał, że nazwisko to pochodzi od litewskiej formy Gintas (człon gint—, 
popularny w antroponimii litewskiej).

Na Żmudzi pojawili się w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego XVI w 
W 1528 r. zanotowano Jurija Gintowtowskiego, diaka, we włości rosieńskiej. Z kolei 
w 1567 r. w tej włości spisano Mikołaja Gintowskiego z dwoma końmi i Jurija Gutow
skiego [zapewne Gintowskiego] z jednym koniem. Zatem notowano ich tylko we włości 
rosieńskiej, a jeden z nich, Mikołaj, był stosunkowo zamożny.

W 1552 r. bojar rosieński Juri Jurewicz [Jerzy Jerzowicz] Gintowski otrzyma! na
danie króla polskiego Zygmunta Augusta: nie na dwie wsi na Żmudzi [Boniecki], lecz 
dwie pustosze w pristawstwie Giejszowskim: Ropaniszki i Mołdutyszki „do woli i łaski 
hospodarskoje” [MVKL],

Skądinąd, bo z archiwum prywatnego „Barbory Martusiewicz” [zwracam uwagę na 
poprawną, historyczną formę nazwiska, bo zlituanizowano tylko imię] z Australii, wia
domo, że „Mykolas Jurevicius Gitovskis”, a właściwie Michał Jurewicz Gintowski [tak 
napisano w przypisie, co przyjęto] w 1572 r. zastawił poddanego chłopa wraz z jego zie
mią. Był on właścicielem dworu Padubysiai (Stachovscizna), czyli Podubisie Stachowsz- 
czyzna [we włości rosieńskiej] [Vaisvila].

Trochę więcej wiadomo o tym rodzie z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. 
Jan Jurewicz Gintowski zastawił grunty majętności Golnie we włości jaswońskiej. Tenże 
w 1586 r. zastawił żonie Kristinie Walentynownej Jamontowicz dobra Lawże we wło
ści rosieńskiej.

W 1588 r. Andrej Jurewicz Gintowski otrzymał od żony Jagnieszki Stanisławownej 
Kidewny część majętności Gintowtyszki we włości rosieńskiej. Z innego dokumentu wy
nika, że wspomniany Andrej darował żonie 200 kop groszy, zabezpieczonych na dobrach 
Gintowtyszki i Ławże we włości rosieńskiej. W tym roku wzmiankowano o trzech bra
ciach: Andreju,Jurim i Janie Andrejewiczach [to najpewniej pomyłka zamiast: Jurewicze]

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 GINTOWT

Gintowskich. W 1587 r. Jan i Andrej Jurewicze Gintowscy sprzedali „dworec” Gol- 
niewski we włości jaswońskiej. W 1593 r. wspomniany Andrej zastawił „ziemlicę” Sta- 
niszki nad rzeką Probowdą w majętności Gintowtyszki. Rok później zastawił „ziemli
cę” Krisztofiszki w polu Ławże we włości rosieńskiej [w tekście błędnie: wielońskiej].

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano jeden ród Jurewi
czów Gintowskich: Andrzeja, Jurija i Jana. Mieszkali oni w dwóch włościach: jaswoń
skiej (Golnie) i głównie w rosieńskiej, gdzie mieli dobra Lawże i Gintowtyszki. Te ostat
nie to chyba gniazdo tego rodu. Sama miejscowość nie zachowała się do dzisiaj, ale 
w przybliżeniu można ją zlokalizować na wschód od Rosieni, gdzie znajdują się Ław
że (lit. Laużai) i rzeka Probowdą, prawy dopływ Gintary, prawego dopływu Szałtony. 
Wspomniani Jurewicze to pewnie synowie Jurija Gintowtowskiego z popisu 1528 r. we 
włości rosieńskiej lub Jurija Giłtowskiego z popisu z 1567 r.

W popisie włości rosieńskiej z 1589 r. zanotowano Jana Gintowskiego, który zapła
cił podatek od pół konia, nie należał więc do zamożnych. Natomiast w popisie wojsko
wym 1621 r. spisano Samuela Gintowskiego w pow. rosieńskim. W 1635 r. Samuel Gin- 
towski, pewnie ten sam ufundował altarię w kościele parafialnym w Okmianach w pow. 
Wielkich Dyrwian, gdzie najpewniej mieszkał.

Spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. rosieńskim i W Dyrwian: pierw
sza nie miała, druga miała trzech poddanych. W pow. rosieńskim mieszkali od początku 
XVI w. W sumie była to szlachta zarówno drobna, jak i majętna oraz nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Kojałowicż, Nomenclator, s. 190; MVKL, Kniga g ‘aplsaü 28, s. 182—183, nr 143; ODVCA, vyp. I, 
s. 84-118, 185-103 i 104; vyp. 2, s. 4-60, 11-169, 16-4, 17-18, 24-132; vyp. 3, s. 58-79, 113-243; Perapis 
1528 r., s. 224; Popis 1567 r., kol. 1326,1327; Popis rosieński 1589 r ,  nr 26. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, 
s. 53; LPŻ, T. 1, s. 671: Gintauskas; Paknys, s. 160; Vaisvila, s. 386; Zinkevicius, s. 283: Gintas.

GINTOWT

Popis 1621 roku

GintowtJan Hrehoronicznapod[)ezdku] pospcpepem, naucpe[stmki]protestowa/, koń 1 w pow. telspęwskim

Taryfa 1690 roku

Gintowt Augustyn у Trejnowa w pow. połongows/dm [dym] szlachecki 1 
Gintowt Danńd p Pobiatyspek w pow. berpańskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gin— i taut- [LPŻ].
0  obu już pisano, zob.: Gimbut i Butowt. Imię to oznacza „obrońcę narodu” Qakstas— 
Dambrauskas].

Zdaniem Uruskiego (i Kojałowicza) była to „dawna żmudzko—litewska rodzina”, 
która należy do sławnych rodów litewskich, skoro była spokrewniona z Radziwiłami
1 Ościkami. Protoplastą rodu miał być syn Ościka — Gintułt. Sama opowieść może 
i jest interesująca, ale pod względem naukowym bezwartościowa.

W 1523 r. zanotowano bojarów wiłkomierskich: Micka Gintowtowicza z dwo
ma synami: Jakubem i Janem oraz Andreja, którzy sprzedali swoją ziemię „otcziznoją”
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GINTOWT 115

w powiecie wielońskim „podle Niemna i reczki Rowdani [...] aż do reczki Mitiuwy”. 
Nabywcą był Andrej Mackowicz, dworzanin hospodarski [LM, Kn. 12].

Na pewno wiadomo, że w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1528 r. spisano 
następujących Gintowtowiczów na Żmudzi: Michajłę i Jurija we włości wielońskiej oraz 
Jurija Gintowtowskiego, diaka, bojara rosieńskiego, o którym pisano przy Gintowskim 
(zob.) i Grigora Kintowtowicza z włości ejragolskiej. Nie wiadomo, czy do tego rodu 
należał też Szymko Gintowicz, bojar we włości telszewskiej.

Prawdopodobnie należy tu włączyć Kintowta, który otrzymał nadanie w później
szym polu Leszcze we włości ejragolskiej w  czasach Witolda. W 1481 r. Jan Kieżgajło- 
wicz, starosta żmudzki, potwierdził to nadanie i zażądał zwrotu ziemi potomkowi Kin- 
towta, czyli Bitowtowi. Znów w 1568 r. potomek owego Bitowta, czyli Juri Waskowicz, 
ziemianin ejragolski, prosił o ponowne potwierdzenie dokumentu z 1481 r. Dobra te 
znajdowały się koło sioła hospodarskiego Leszcze \Vitoldiana\ AWAKj.

Gintowtów i Gintowtowiczów notowano też w  aktach ziemskich żmudzkich 
XVI w. W 1570 r. Wojdyło Gintowtowicz zapisał swoim synom Janowi i Martinowi 
swoje dobra w Sowrach [tj. Sawrach] we włości tendziagolskiej.

W 1585 r. Łukasz Szczepanowicz Gintowt kupił ziemię w Miłżowianach we wło
ści widuklewskiej i w Futrach nad rzeką Opusiną w  tej włości. W dokumencie z 1595 r. 
Ambroży Adamowicz Jakubowicz nazwał go „diadkiem” i darował połowę majętności 
w polu Krutiłajtie we włości korszewskiej. Wspomniany Łukasz w 1595 r. darował swo
im „bratankom stryjecznym”: Kristinie, Katerinie, Barbarie, Zofii, Jadwigie i Hannie 
Adamowiczom Jakubowiczom część dóbr we wspomnianym polu. W 1600 r. wzmian
kowany Ambroży oświadczył, że pozew wobec swojego „diadka” Łukasza Szczefano- 
wicza i swoich sióstr, dotyczący zabrania części majętności Krutiłojtie, uczyniony z na
mowy jego braci przyrodnich: Jana i Szczefana Krutiłojtiów, był niesprawiedliwy. Sądząc 
z powyższych danych, można przyjąć, że Łukasz Szczefanowicz i Adam Jakubowicz byli 
braćmi stryjecznymi, a wzmiankowany Ambroży był bratankiem Łukasza. W tym wy
padku „dziadko” oznaczał zapewne stryja.

W 1594 r. Jan Wojtiechowicz Gintowt z żoną Barbarą Janowną Kisiel i jej krewny
mi podzielili się majętnością Diewiałtowo we włości wiłkomierskiej.

W 1598 r. Matiej Pacowicz Gintołowicz [sic] darował zięciowi ziemię Użtonsoły 
[pewnie Użtowsoły, tj. za jeziorem Tawsoła] [we włości telszewskiej].

W 1598 r. Adam Martinowicz i Ławryn Jakubowicz Gintowtowie zawarli ugo
dę z Gimbutami w sprawie spornego gruntu Powiercze w Ginbutach we włości kor
szewskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Gintowtowie wystąpili w czte
rech włościach: tendziagolskiej, widuklewskiej, korszewskiej i telszewskiej. Zdecydowa
nie najwięcej informacji pochodzi z włości korszewskiej, i tu pewnie należałoby szukać 
gniazda tego rodu. Jednak w aktach ziemskich żmudzkich wymieniono dość liczne na
zwy, nawiązujące do tego rodu, ale nie związane z włością korszewską. Były to: Gin- 
towskiszki — majętność we włości widuklewskiej, Gintowtie — sioło hospodarskie we 
włości telszewskiej, Gintowtyszki—Jakubiszki, majętność w Pokowtach we włości ro- 
sieńskiej, Gintowtyszki: 1. majętność w Ławżach [we włości rosieńskiej] 2. uroczysko
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we włości tendziagolskiej 3. ziemia we włości wieszwiańskiej oraz Gintowszczyzna — 
ziemia w Dowstarach we włości berżańskiej.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na związek Gintowtów z Krutiłami (zob.), o czym 
wspomniano w aktach ziemskich żmudzkich.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko Jana Hrehorowicza Gintowta w pow. 
telszewskim. W unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. uczestniczyli Aleksander i Gabriel 
Gintowtowie. W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. berżańskim i połon- 
gowskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana do końca 
XVII w. Wyjątkowo Michał Gintowt byl strażnikiem żmudzkim w 1717 r. Ożenił się 
z Barbarą I-Cazimierzówną z Kamocina Kamocką.

W XIX w. Gintowtowie wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
z herbem Trąby. Na Żmudzi mieszkali wówczas w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  Akta yjaydón', T. 2, s. 282, 301; AWAK, T. 24, s. 305—306, nr 192; Kojałowicz, Compendium, 
s. 310; LM, U^rasmti knyga 12, s. 250, nr 236; LM, Viestfjti reikalą knyga 1, s. 166; ODVCA, vyp. 1, s. 14—219, 
24-393, 162-187; vyp. 4, k. 28-225, 103-343; vyp. 5, k. 62-168, 24-177, 274-332; Perapis 1528 r., s. 224, 
250; Slovar, s. 74: Gintovte; Urzędnicy żmudzcy, nr 1351; Vitoldiana, s. 121, nr 142. L i t e r a t u r a :  Ciecha
nowicz, Rody, T. 3, s. 54; Jakśtas—Dambrauskas, s. 55; LPŻ, T. 1, s. 671: Gintautas; Uruski, T. 4, s. 161—162.

GINTYLLO (GINTEL, GINTIŁO, GINTYŁO, 
itp. błędnie: GIREYŁO)

H. DOLIWA, DOŁĘGA, GOZDAWA

T a r y f a  1667 r ok u

Gintyło Adam у Gawdyki dym 1 szlachecki w pow. telsyewskim
Giny to Jan. Wieyewicy Kryysytof na miejscu Floriana Wieyiewicya [sic] у  Bugieniów, a ypryykupli od Jana 
Ginyly poddański dym 1 w pow. telsyewskim
Ginylo Jeryy na miejscu rodyica swego Stanisława Ginty/y у  Ginyłów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim 
Gintyło Kayimie/y na miejscu ojca swego Kayimierya Giny!а у  Ginyłajdów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim 
Ginylo Kryysytof у  Giny lów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Ginylo Kryysytof, na którego miejscu yostał spisany Jarosy Styrpeyko у  Kietumogisyek dym 1 sylachecki 
w pow. telsyewskim
Ginyło Wojciech, na którego miejscu i na miejscu rodyica Matiasya Zadwaynia yostał spisany Jóyef Zadwoyn 
у  Bugieniów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Ginyłowa Andryejowa Anna Mikolajemcyówna na miejscu niebosycyyka małyonka swego Andryeja Ginyły 
у  Gintyłów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim

T a r y f a  1690 r ok u

Gintel [w Kop. 1: Gintyło] KayimieryyGintelajciów w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Gintel[w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Pintel, w Kop. 1: Gintel, co bardziej wiarygodne] DawidyRum-
pików w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Gintillo Jan yPetrilów [w Kop. V. Petrele] w pow. M. Dyrwian dym sylachecki 1
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Gintiło Jan zAugustajdów w pow. W. Dy rudern dym szlachecki 1 
Gintiło Dawid z Gindłów wpow. telszęwskim [dym] szlachecki 1 
Gintiło Kapimierz Z GintU'ów w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
Gintiło Samuel na miejscu Adama [Gintiły?] z Gaudyk w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1 
Ginty/o józęf Kazimierz Z dóbr JKMd z Ołyniszęk w Kubejajdach zJctkiszęk w pow. wieszpdańskim dym 
poddański 1
Gireyło [w Kop. 1: Gineyło, jednak w Kop. 8: )an Gintyło] ]an zBugieniów w pow. telszęwskim [dym] 
poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i prawdopodobnie dwuczłonowe: gin— 
i til—. O pierwszym członie pisano przy Gimbutach (zob.), a drugi wiąże się z łotewskim 
i^ tilt, czyli „utrzymać”, „wytrzymać”, „wycierpieć”, „odcierpieć” itp. [LPŻ]

N a Żmudzi notowano ich po raz pierwszy w genealogii rodu Ruszlisa z XV-XVI w., 
o czym bliżej pisano przy Dydalewiczach (Dydelach) (zob.). Wspomniano tam, że pro
toplasta tego rodu, czyli bojar Ruszlis, żył w 1. połowie XV w., a więc w czasach Witol
da. Spłodził on dwóch synów (pokolenie II): Gintyłę [w formie zlituanizowanej przez 
A. Salysa: Gintila; dalej te formy będą w nawiasie kwadratowym] i Skajwajta [Skaivotas]. 
O drugiej gałęzi rodu była już mowa, teraz o pierwszej, wywodzącej się od wspomnia
nego Gintyły. Ów Gintył wydał na świat czterech synów (III): Swirbucia [Svirbutas], 
Sugawdzia [Sugaudis], Auguta [Augutis] i Dawida [Dovydas]. Ten ostami nosił pierw
sze imię chrześcijańskie w tej gałęzi rodu. Z nich pierwszy miał syna Styrpeykę [Stir- 
peika] (IV), ojca czterech synów (V): Pietrasza [Petras], Bernarta [Bernotas], Mazryma 
[Mażrimas] i Mazuta [Mazutis]. Z wymienionych Pietrasz [tu nazwany Pietrasem] spło
dził syna Maciusa [bez zmian]; Bernart — Witka [Vitkus]; Mazrym — trzech synów: 
Macieja [Matas], Janela [jonas] i Jurgia [Jurgis]; wreszcie Mazut zostawił po sobie także 
trzech synów: Jurgia [Jurgis], Wojtka [Vaitkus] i Węcka [Venckus]. Było to pokolenie VI.

Z kolei drugi syn Gintyły — Sugawdz (III). Był on ojcem czterech synów (IV): 
Wojtka [Vaitkus], Piktona [Piktonas], Bieniasza [Beniuśis] i Buciusa [Bućius]. Pierwszy 
z nich spłodził syna Kryksa [Griksas] (V), ten z kolei — Gryca [Gricius] (VI). Jego brat 
Pikton wydał na świat Jurgia [Jurgis] (V), a ten — Paca [Pocius] (VI). Następny z braci, 
Bieniasz zostawił po sobie dwóch synów (V): Marcina [Martynas] i Jana [Jonas]. Drugi 
z nich ojcował dwóm synom (VI): Pawłowi [Povilas] i Jakuciowi [Jokutis]. Ostami z bra
ci — Bucius miał córkę Wangielę [Vangele], żonę Preykura.

Trzeci z synów Gintyły, czyli Augut, miał dwóch synów (IV): Jurgia [Jurgis] i Gau- 
ryla [Gaurylius]. Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (V): Witka [Vitkus] i Jana [Jo
nas]. Z kolei Gauryl [Łowmiański: Gawrył] prawdopodobnie nie miał męskich potom
ków, jego ziemię posiadał Czupik, chorąży telszewski.

Wreszcie ostami, czwarty syn Gintyły — Dawid miał córkę [nie podano imienia], 
żonę Preykura. „A tu się już kończy ród pierwszego syna Ruszlowego Gintyła”.

Z wyżej wymienionych bojarów Mazrym Styrpeykaytis, Jurgi Piktonaytis i Pacius 
Jurgaytis mieli ziemie w  przystawnictwie Witkowym, które im zabrano i przyłączono do 
dzierżawy telszewskiej [hospodarskiej] i nic nie dano w zamian. Konkretnie chodziło
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o ziemie przyłączone do sioła królewskiego Uszpelki oraz dalszych: Kołnian i Giedym- 
tajciów, do ziem bojarów Sugaudayciów, Styrpeykayciów i Kukiów. W zamian za zabrane 
grunty rewizor Jakub Laszkowski w 1569 r. nadał im obręb leśny Pathausalis (11 włók), 
leżący nad jeziorem Tawsołem i graniczący z ziemiami bojarów Sugaudziów i podda
nych sioła królewskiego Judenkiów [AWAK, T. 24, s. 327—329]. Chodzi tu o obszar na 
północ od jeziora Tawsoła.

Później Gintyłowie pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. 
we włości telszewskiej: Ambros Gintyłojtis i Tomasz Gintyłojtis. W aktach ziemskich 
żmudzkich w 1586 r. zanotowano Urbana Pawłowicza Gintiłajtisa, żonatego z ŁucjąMi- 
kołajewną Łukaszewicz Bukont, który otrzymał część majętności Wojdatupis w  Mon- 
twidziach we włości telszewskiej.

W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, bo jedna wzmianka dotyczyła przykupli przez 
Jana Gintyłłę. Mieszkali oni tylko w pow. telszewskim i nie posiadali poddanych. Z kolei 
w taryfie 1690 r. spisano 9 rodzin, z których większość mieszkała w pow. telszewskim (6) 
oraz w sąsiednich powiatach: wieszwiańskim, Małych i Wielkich Dyrwian. Z nich pra
wie wszyscy nie mieli poddanych (7 na 9), a pozostali dwaj mieli tylko po jednym dymie 
poddańskim. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana do końca XVII w Je
dynym wyjątkiem byl urząd podczaszego żmudzkiego, który posiadał Aleksander Gin- 
tyłło (zm. przed 1729), towarzysz husarski w chorągwi królewicza w latach 1724—1725.

Wybitnym przedstawicielem tej rodziny był Jan Chryzostom Gintyłło (1788 [PSB: 
1789]—1857), administrator diecezji żmudzkiej w latach 1844—1850, pisarz, autor słowni
ka hebrajsko-polskiego, bibliofil. Podiodzil z Gielindzianów w pow telszewskim, wiele lat 
spędził w Petersburgu i szczególnie w Olsiadach pod Telszami, rezydencji biskupów żmudz
kich. Popierał rozwój piśmiennictwa w języku litewskim Aleksandrynaś\.

W źródłach spotyka się kilka nazw miejscowych, nawiązujących do nazwiska rodu. 
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. były to: Gintiłajtie (i osobno wymienione Gin- 
tyłajtie) i Gintiliszki. Pierwsza to majętność we włości gruściewskiej, nad rzeką Gintyną 
(Gontyną), pole we włości telszewskiej, obręb w Kłuksztykach, na granicy siół Bałamu
ty i Gunajtie. Miejscowość tę można zlokalizować w  późniejszych Gintylajciach, okolicy 
szlacheckiej w pow. telszewskim (weszła doń wspomniana włość gruściewska) w gmi
nie Ił loki, na zachód od tego miasteczka. Zaś wymieniona rzeka Gintyna (Gontyna) to 
Gunton (lit. Guntinas), prawy dopływ rzeki Bartów, do której uchodzi w rejonie Szkud. 
Z kolei Gintiliszki to majętność we włości gintyliskiej i królewski dwór koło miasteczka 
Płotele. Chodzi tu o późniejsze Gintyliszki, miasteczko na zachód od Płoteli i jeziora 
Płotelskiego, również w pow. telszewskim.

Nie można jeszcze nie wspomnieć o okolicy szlacheckiej Gintyłły w pow. telszew
skim (1690: Gintiły; 1789: Gintyły—Styrpejkie), którą później notowano w tym powiecie 
w gminie Gadonów. Leżała ona na północ od Telsz, koło jez. Tawsoła [Trzywiorstówka]. 
Chodzi tu o ziemie, które otrzymali w rezultacie odmiany gruntów w 1569 r. W końcu 
XIX w. mieszkali tu: Darginowiczowie (60 dziesięcin ziemi), Łuńscy (308) i Styrpejko- 
wie (48). Jeden z Gintyłów wzniósł tu kaplicę katolicką przy parafii Telsze [SG].

W XIX w. ze szlachectwa wylegitymowali się w guberni kowieńskiej GintyIło
wie herbu Doliwa, Dołęga i Gozdawa [AGAD; Uruski nie wymienił Gozdawitów].
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W XIX w. Gintyłłowie herbu Dołęga mieszkali w pow. telszewskim [Ciechanowicz]. 
W 1882 r. do tej rodziny należały następujące dobra w tej guberni: Jankajcie, Grabławy, 
Bugieni[e] i Mitkajcie, Łowmie, Rubieżajcie (3 majątki) i DobszeMżukajcie. Większość 
z nich leżała na Żmudzi. W niektórych dobrach byli notowani tam od XVI w.

Gintyłłowie herbu Dołęga wywiedli swoją rodzinę w 1798 r., inni tego herbu w roku 
następnym. Ci pierwsi za protoplastę uznali Ruszlisa, który otrzymał odmianę gruntów 
przez rewizora Jakuba Lenkiewicza [chodzi oczywiście o Laszkowskiego] w 1562 r. Miał 
on dwóch synów: Gintyłłę i Skawojta, od tego pierwszego poszli Gintyłłowie. Pewne 
dane dotyczyły jednak Macieja Pawłowicza, który w 1618 r. zapisał dobra rodowe Su- 
gawdzie w pow. telszewskim swoim synom: Stanisławowi, Krzysztofowi i Andrzejowi.

Gintyłłowie z wywodu z 1799 r. za swego przodka uznali Jana, syna Jerzego, 
skarbnika żmudzkiego, który w 1680 r. został wprowadzony w posiadanie dóbr Petre- 
le Stawryły w pow. dyrwiańskim. Synem Jana byl Stanislaw, żyjący na przełomie XVII 
i XVIII w. w Stawryłach [LVIA, F 391—5—166].

Z kolei Gintyłłowie herbu Doliwa zostali wylegitymowani ze szlachectwa w 1819 r. 
Za protoplastę wzięli Dawida, syna Stanisława, który w 1684 r. sprzedał dobra rodowe 
Kiwajcie alias Gintyłajcie w pow. telszewskim IKrzyżewiczowi. Posiadał on dobra Jen 
czyszki Kumpikiszki w tym powiecie [LVIA, F 391—5—165]. W  taryfie 1690 r. spisano 
go w Kumpikach.

Gintyłłowie herbu Gozdawa wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w 1820 r. Ich 
przodkiem został Jan, syn Ambrożego, któremu żona Anna z Dronsutowiczów zapisała 
testamentowo w 1691 r. swoje dobra Bugienie alias Dronsucie w pow. telszewskim. Inny 
wywód tej rodziny tegoż herbu za przodka przyjął Józefa, żyjącego w XVII w. w majęt
ności Gintelajcie Żołtwoliszki w pow. telszewskim [LVIA, F 391-5-167]. Nie notowa
no go jednak w obu taryfach XVII w.

Ź r ó d ł a :  AGAD, A Piłsudskich, LIX, k. 257-258; AWAK, T. 24, s. 327-329; LVIA, F 391-5-165, 166, 
167; ODVCA, vyp. 1, s. 186—106; Popis 1567, k. 1303; SG, T. 15, c2. 1, s. 500: Gintyłły; Taryfa Żmudzi 
1690 r\, s. 154. L i t e r a t u r a :  Birżiśka, Aleksandrynas, T. 2, s. 411—418; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 58; 
LPŻ, T. 1, s. 672: Gintila; T. 2, s. 1045: Tilmontas; Łowmiański, Studia, T. 1, s. 353—355; Salys, s. 261—262; 
Uruski, T. 4, s. 163.

GINWIDOWICZ

Taryfa 1690 roku

Ginwidowict^Mateusz [z Dowstar w pow. berżańskim?] dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest obecnie nieznane. Niemniej jednak jest to patronimik od nazwi
ska Ginwid, które ma pochodzenie litewskie i jest dwuczłonowe: gin— i vid—. O obu 
była już mowa, zob.: Gimbut i Buywid. Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach i in
nych źródłach, co pozwala przypuszczać, że może chodzi o Ginwiłowicza. Byłaby to 
więc albo pomyłka, albo oboczność nazwiska Ginwilowicz. Tych ostatnich nie notowa
no jednak w pow. berżańskim.
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Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. berżań- 
skim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

GINWIŁ (GIENWIL, GINWIŁŁO)

T a r y f a  1667 r ok u

Gienwil Jan zBergman w pow. telspewskim [dym] szlachecki 1
Ginwil Ba/tromiej [na miejscu] rodzica Andrzeja Ginwil a zRopgajciow dym 1 szlachecki wpow. mdnklewskim 
Ginwil Jan na miejscu Krzysztofa [i] Jerpego Giedwcyniów z Berp dym 1 poddański w pow. powondeńskim 
Ginnill Stanislaw Ktikołajewicp [na miejscu] Jana Ginwil a z Piyzginów dym 1 szlachecki w pow. mdnklewskim 
Ginwilowicp Dawid Jerpewicp p Repgo! dym 1 szlachecki w pow. widnklewskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gint— i vil— [LPŻ],
0  obu była już mowa, zob.: Gimbut i Butwił.

Prawdopodobnie przodkiem rodu byl Giniwił, bojar oddarowany „czołowiekiem” 
przez wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498. Nadanie nie zostało zlokalizowane. 
Bardziej konkretne informacje pochodzą z popisów wojskowych W Ks. Litewskiego 
z XVI w. W 1528 r. spisano trzech Ginwiłowiczów: Bertosza we włości wieszwiańskiej 
oraz Mikołaja i Jakuba w wilkiskiej. Być może tu należy włączyć bojara telszewskiego 
z osobnego rejestru — Wojtka Ginwintowicza.

Z kolei w popisie z 1567 r. odnotowano Szczepana Ginwiłojtisa we włości telszew- 
skiej i Martina Ginwiłojtisa w wilkiskiej. Ten ostatni był zapewne synem jednego z wy
że] wymienionych bojarów z włości wilkiskiej.

Notowano ich również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1571 r. Paweł 
Stankiewicz Ginwilowicz sprzedał majętność Adamiszki we włości szawelskiej.

W 1588 r. wzmiankowano o Ambrożeju Pietrowiczu Stankiewiczu Ginwiłowiczu, 
oskarżonym o „najstie gwałtownoje” na sianożęć Rawba [nazwa trudna do lokalizacji, 
może chodzi o Rowdy i rzekę Rowdia we włości powondeńskiej?].

W 1590 r. Jan Mikołajewicz Kubiłojt Ginwil zastawił sioło Gubry we włości sza- 
wdowskiej (miał je do 1596 r.). Miał on sioło Polany w pow. oszmiańskim i był zwany 
ziemianinem tego powiatu. W 1596 r. wziął w zastaw sioło Nowatyszki [we włości sza- 
wdowskiej].

W 1596 r. Kasper Martinowicz Mikołajewicz Ginwiłowicz pogodził się z siostrą 
stryjeczną Hanną Andrejewną Jurewicz Dżiugajłowną i jej wnukiem Wojtiechem Jure
wiczem Norwidem w sprawie podziału majętności Dżiugajliszki nad rzekami Towsołą
1 Wirmą we włości telszewskiej. Jest to rejon na północny wschód od Telsz, w rejonie 
sioła Norwidy (lit. Norvydai).

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Ginwiłów w trzech 
włościach: szawelskiej, szawdowskiej i telszewskiej, a więc w różnych regionach Żmu
dzi. Jeden z nich był przybyszem z pow. oszmiańskiego w województwie wileńskim. 
Najbardziej interesująca jest informacja o Ginwiłach we włości telszewskiej, gdzie no
towano ich już w 1567 r., a może i w 1528.
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Ród ten pochodzi najpewniej z pow. kowieńskiego, gdzie w taryfie z 1690 r. spisa
no „ród Ginwiłów” z Kułwy, tj. na północ od Kowna i zachód od miasteczka Skom
le. Zdaniem Witolda Sienkiewicza, wspólnym przodkiem Ginwiłów, Giełgudów i Kul- 
wieciów był zapewne Ginwił. Ten ostatni miał żyć w czasach Witolda [K. Jablonskis].

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. widuklewskim (3) 
oraz pojedynczo w telszewskim i powondeńskim. Z nich 3 nie miały, a pozostałe 2 mia
ły po jednym dymie poddańskim. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  LM, Ujrasymą knyga 3, s. 48; LM, T iestyą reikalą knyga 7, s. 167; ODVCA, vyp. 1 s. 20—321; 
vyp. 2, s. 31-229, 86-26; vyp. 4, k. 91-255, 128-139, 160-166, 163-186; Perapis 1528 r., s. 224; Popis 
1567 i\, kol. 1303, 1311; Slovar, s. 273: Rovdy, Rovdja; Taryfa woj. trockiego, s. 145. L i t e r a t u r a :  Jablon
skis, U etm ią kultura, s. 57-60 (przodkowie Abrahama Kulwiecia); LPŻ, T. 1, s. 672: Ginvüas; Sienkiewicz, 
s. 251; LTruski, T. 4, s. 163 (nic o Żmudzi).

GIRDOWICZ (GIERZDOWICZ, GIRDENOWICZ)

H. JASTRZĘBIEC 

T a r y f a  1667 r ok u

Gieipdowicp Abram, na którego miejscu postał spisany Jeipy Giniat pMespkiów dym 1 szlachecki w pow. 
M. Dyrwian
Girdenowicp Łukasz na tniejscu którego został spisany DanidMilechowski z Вlepów dym 1 szlachecki wpow. 
mespmańskim
Girdowicpjan z Ludy k dym 1 szlachecki w pow. W. Dy m i an
Girdonicpjerpy na miejscu Jerpego Bernatonicpa pMespkiów dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwian 
GirdonicpKrpysptof, na którego miejscu posta/ spisany Krpysptof Iwanowski pWegier dym 1 szlachecki w pow. 
II". Dy mian
Girdonicp Marek. Giniatomcp Kapimierp p Gawty/ów i p kupli od Marka Girdowicpa poddański dym 1 
w pow. telspewskim

T a r y f a  1690 r ok u

Girdonicpjerpy p Taruciów w pow. kroskim na miejscu Krpysptofa Łupgjewicpa [dym] splachecki 1 
Girdonicp Władysław na miejscu rodpica p Bum w pow. kroskim [dym] splachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Girda. Może pochodzić od litewskiego 
Gerdżiusa (stąd Gerdaitis, Gerdauskas) lub od Girdżiusa (stąd Girdauskas). W pierw
szym przypadku może łączyć się z gerdas,gerdattti, czyli „dźwięk”, „rozgłos”, „żartować”, 
„pić” itp., a w drugim — z girdus, czyli „ten, kto dobrze słyszy”. Jest najpewniej pocho
dzenia litewskiego [LPŻ].

Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach, jedynie Gajl wymienił Girdowskiego 
na Żmudzi.

Niemniej jednak już w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano 
Lelskowa Girdajtisa we włości korszewskiej, a w kolejnym popisie z 1567 r. Pieczula 
Girdenajtisa w  berżańskiej.
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Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. informacje o nich należały do rzad
kości. W 1592 r. Szymko Matysowicz Girdzius darował córce Katerinie połowę ma
jętności Burnie we włości wieszwiańskiej. W 1598 r. Pietr Mikołajewicz Stanisławo- 
wicz Kirdowicz uwolnił swojego poddanego. W sumie wiadomo o dwóch szlachcicach, 
z których jeden mieszkał we włości wieszwiańskiej.

Według przywileju królowej Anny Jagielonki z 1590 r. następujący bojarzy otrzymali 
potwierdzenie zamiany gruntów w ciwuństwie retowskim w wójtostwie kapstockim przy 
wsi Oblingi (Ablingi, Abelina): Matys, Walenty i Wojciech Gierdowicze, Piotr Sakutowicz 
[w innym miejscu chyba błędnie: Jakutowicz], Stanisław Pietroszewicz i Zygmont Unde- 
rowicz. Wszyscy składali się na jednego konia do popisu wojskowego. Ich pierwotne sie
dziby, które utracili w pomierzę włócznej, znajdowały się we włości płotelskiej [AWAK].

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w obu powiatach dy- 
rwiańskich (po 2) i w wieszwiańskim. W tym ostatnim notowano ich już w aktach 
ziemskich żmudzkich XVI w. Żadna rodzina nie miała poddanych. W kolejnej tary
fie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. kroskim, bez poddanych. W sumie była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w Girtowicze herbu Jastrzębiec mieszkali w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
Zachowała się rodosłownaja Bartłomieja Józefowicza Girtowicza herbu Jastrzę

biec bez daty (z 1825 r.). Przodkiem rodziny był Hrehory Ambrożejewicz Girtowicz 
(pokolenie I i II), właściciel majętności Uszpele Gironow [nazwy poprawione i dopi
sane nad tekstem] w pow. rosieńskim. Zapewne chodzi o Uszpiele nad rzeką Pielą, na 
zachód od Medyngian w pow. twerskim. Miał on syna Awgustyna (wzmianka z 1531 r.; 
III) i wnuka Jakuba (IV), dziedzica wspomnianych dóbr w 1602 r. Ten ostatni spłodził 
syna Stanisława (wzmianka z 1596 r.; V), miał wnukajózefa (wzmianki z lat 1713—1756; 
VI) i prawnuka również Józefa (VII). Ostatni z nich zostawił po sobie syna Bartłomie
ja (ur. 1773; VIII), o którym już była mowa, nie miał on dzieci [МАСВ]. Uwagę zwra
ca przerwa między pokoleniem V а VI, tj. między końcem XVI a 1. połowąXVIII w
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 450-451; MACB, F 20-1308 (rodosłownaja z 1825 r.); ODVCA, vyp. 3, s. 23- 
62; vyp. 4, k. 272—8; Perapis 1528 i\, s. 224; Popis 1567 i\, kol. 1348. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, 
T. 3, s. 58: Girtowicz; tenże, Suplement, s. 140; Gajl, s. 435; LPŻ, T. 1, s. 655: Gerdauskas, 656: Gerdźius, 673: 
Girdauskas, 674: Girdzius; LTruski, T. 4, s. 165: Girtowicz.

GIRDWIŁOWSKI

Taryfa 1690 roku

Girdwifomki Kazimierz z Rockman w pow. syawelskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny to najpewniej forma spolszczona nazwiska litewskiego Girdwił(o). 
To ostatnie ma pochodzenie litewskie i jest dwuczłonowe: gird— i vil [LPŻ]. O obu była 
już mowa, zob.: Dowgird i Butwił. Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano dwóch bojarów 
o nazwisku Girdwiłowicz we włości wielońskiej: Tomasza i Szczepana. Byli również 
w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1582 r. została tam wymieniona Giendru-
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ta Martinowna Girdwiłowicz Grigoriewa Simonowicz[owa], która sprzedała majętność 
Pejnarowo [tj. Pernarowo] we włości wilkiskiej.

W czasie Potopu 1655 r. notowano Piotra Girdwiła, który podpisał unię kiejdańską 
ze Szwecją. W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. szawelskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Akta fiapdow, T. 2, s. 307; ODVCA, vyp. 1, s. 81—72; Perapis 1528 r., s. 224. literatura; LPŻ, 
T. 1, s. 674: Girdvilas.

GIRDWOYŃ (G |I]ERDWOYN, GIRDWOYN, GIRDWOJŃ)

H. ABDANIC, DOLIWA, JASTRZĘBIEC, ŚLEPOWRON 

T a r y f a  1667 rok

Girdwqy[n] Ambropy na miejscu Józefa Girdwqynia p Pymgajłów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Girdwoyn Adam na miejscu Agnieszki Ba/tromiejowej Dukiewicpowej [?] p Gawry/ów dym 1 szlachecki 
w pow. telspewskim
Girdwoyn Adam z Giejsp Girdispek i pprpykupti po Krzysztofie Girdwoyniu dym 1 poddański w pow. ro  
sieńskim
Girdwoyn Baltromiej na miejscu Walentina Godela ̂  Godetów dym 1 szlachecki w pow. plotelskim 
Girdwoyn Benedikt na miejscu Jarospa Petkiewicpa z Podegim dym 1 szlachecki w pow. wiespudańskim 
Girdwoyn Hrehoty Adamowicz na miejscu Józefa Madejewicza Judkiewicpa pjudkajdów dym 1 szlachecki 
w pow. telszęwskim
Girdwoyn Jakub, na którego miejscu został spisany Aüeksander Dpiendokt zJamontyszęk 1 poddański dym 
w pow. twerskim
Girdwoyn Jan Madejewicz Z Girdwojniów dym 1 szlachecki w pow. wiespwiańskim
Girdwoyn Jan, na którego miejscu zpsta! spisany Aleksander Dowiat z Promiadzjowa zawodniczy dym 1 
w pow. rosieńskim
Girdwoyn Jerpy na miejscu Kazimierzą Jurewicza zPotowsolów dym 1 szlachecki w pow. telszpwskim 
Girdwoyn Jerpy na miejscu Stanisława S petkiewicpa £ Giedwiłów po f id] ański dym 1 w pow. telspewskim 
Girdwoyn Kipysptof [na miejscu] Andipeja Girdwoyna rodpica swe[go] pPoikopum ogrofiniczy] dy[m] / 
w pow. rosieńskim
Girdwoyn Krpysptof p Podubisia Pokowt dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim 
Girdwoyn Maran na miejscu Anny Gudelówny z Podegim dym 1 szlachecki w pow. wiespudańskim 
Girdwoyn Maran na miejscu Wojciecha Sebestianomcpa Rymgayły pRepgajłów dym 1 splachecki w pow. tel
spewskim
Girdwoyn Matiasp p Kowlów dym 1 splachecki w pow. widukkwskim
Girdwoyn Mikołaj. Hryspkiewicp Samuel po śmierci rodpica swego Wojdecha Hryspkiewicpa p Kusplejków 
i pprpy kupli p okolicy Półnosów na miejscu Mikołaja Girdwqynia dym 1 poddański w pow. M. Dy mian 
Girdwoyn Stanisław [na miejscu] rodpica swego niebospcpyka Adama Girdwqynia p Girdwojniów dy[m] 1 
poddański w pow. rosieńskim
Girdwoyn Stanisław [na miejscu] Marana Girdwqynia, Adama Dowgirda i Stanisława Mardnowicpa Gir- 
dwoynia p Tropian dym 1 splachecki w pow. widukkwskim
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Girdwoyn Stani słali' na miejscu Józefa Girdwoynia rodyica у  Girdwojniów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim 
Girdwoyn Symon na miejscu Jana Rudowicya у  Puklów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim 
Girdwoyn Wojciech Macżejewicy Z Girdwojniów dym 1 sylachecki w pow. wiesywiańskitn 
GirdwoyniewicyAdam Filipowicz Z Ginejdów i ypryykupli od Tomasya Miliewicya i odJeryego Giniada dym 
1 sylachecki w pow. telsyewskim

Taryfa 1690 roku

Gierdwoyn [w Kop. 10: Dyrgwoyn] Jan [z Mikitów w pow. wieszwiańskim] dym sylachecki 1 
Girdwoyn Stanislaw Macewicy ypryykupli od Girdwayniów [z Milejkiów w pow. wieszwiańskim?] dym
sylachecki 1
Girdwoyn Jan yPoyyarkul Michnisyek w pow. kros kim [dym] sylachecki 1 
Girdwoyn Jeryy ySyelmen w pow. beryańskim dym sylachecki 1
Girdwoyn Jeryy yFrandsykiem Pryyałgowskim yPryyałgowa w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1 
Girdwoyn Kayimiery у  Berginian w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Girdwoyn Maran у  Degeniów w pow. telsyewskim na miejscu Andryeja Fukowicya i ypryykupli od Michała 
Rysykiewicya [dym] poddański 1
Girdwoyn Maran у  Podeginia w pow. wiesywiańskim dym sylachecki 1
Girdwoyn Marcjan [w Kop. 6: Marcin] na miejscu rodyica, do której polony naleyy Aleksander Bilkwicy
у  kupli Pobolwżan w pow. M. Dyrwian dym sylachecki 1
Girdwoy[n] Michał у  Fonty mów w pow. retowskim [dym] sylachecki 1
Girdwoyn Stefan у  Pymgajłów w pow. ejragolskim dym sylachecki 1
Girdwoyn Daniel у  Gauylów w pow. telsyewskim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gird— i vain— [LPŻ].
0  obu była już mowa, zob.: Dowgird i Dargwoyn.

Na Żmudzi zanotowano ich w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. 
W 1528 r. był to Martin Girdwojtis, bojar we włości rosieńskiej i może Martin Girwie- 
nowicz w birżyniańskiej. Z kolei w 1567 r. we włości wieszwiańskiej zanotowano Bab 
tromiejusa i Mikołaja Girdwanisów.

Byli również licznie prezentowani w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1577 r. 
Wojtiech Matiejewicz Staniewicz [też Stanisławowicz] Girdwojnowicz kupił 3 niwy Lepo- 
kolni w majętności Rosieńskiej [we włości rosieńskiej]. W 1590 r. wraz z bratem Baltro- 
miejem (zob. niżej) darował siostrze Małgoretie „dworec” Pokłoni we włości rosieńskiej. 
W 1584 r. Jakub, Juri i Mikołaj Pietrowicze Stanisławowicze Girdwojnowicze sprzedali 
swemu „brataniczowi” Bałtromiejowi Andrejewiczowi grunty koło Kupres Kałnas [koło 
Girdwojni] we włości rosieńskiej. Wspomniany Jakub miał syna Pawła. W 1592 r. Paweł
1 Walenty Jakubowicze Pietrowicze [Girdwojnowicze] zamienili się gruntami z Bałtn> 
miejem Matysowiczem Girdwojną (zob. niżej): oddali niwę Lepkolni w Girdwojnowi- 
czach, a otrzymali niwę Parobczaja [także w Girdwojnowiczach we włości rosieńskiej]. 
Z nich Walenty w 1600 r. kupił majętność w Girdwojnach oraz dwie „ziemlice” w Poko- 
purniach, tj. na wschód od Girdwojniów, bliżej Dubissy (lit. Pakapurnis).
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W 1585 r. Bałtromiej Matiejewicz [Stanisławowicz] Girdwojnowicz kupił ziemię 
nad rzeką Iszliną koło hospodarskiego sioła Miniany we włości rosieńskiej. Tenże 
w 1589 r. był żonaty z BarbarąTomaszownąMackiewicz i miał dobra Płonginy [tj. Pło- 
wginy] we włości rosieńskiej. W 1590 r. wziął w zastaw połowę służby w Giejszach nad 
rzeką Szakąw tej włości. W 1592 r. kupił pustosz Giniatyszka w Girdwojniach, należą
cą do majętności Bilewicze oraz kilka niw we włości rosieńskiej. W tym roku zastawił 
trzeciznę gruntów „dworca” Płowgińskiego, zapisanego mu przez zmarłą żonę Barba
rę, [we włości rosieńskiej], a sprzedał w 1593 r. Miał brata Wojtiecha (zob. wyżej), z któ
rym w 1592 r. dokonał zamiany kilku niw: oddał mu Sieliszcze Staroje, a otrzymał niwy 
w Lepkolniach [w Girdwojniach we włości rosieńskiej]. W tym roku kupił od Mikoła
ja Stanisławowicza Girdwojnia [swego krewnego] trzeciznę gruntów w Girdwojnowi- 
czach. Tenże w 1596 r. darował [drugiej] żonie Alżbietie Mikołajewnie Stanczykiewicz 
majętność Girdwojnie i ziemię Gimbiatyszki we włości szawdowskiej. Tenże w 1595 r. 
uczestniczył w podziale dóbr Stanczykowiczów: Łowkowo we włości szawdowskiej, 
Dziuszniany z gruntem Montrymiszki w pojurskiej i Janowdowo w Promiadiewie w  ro
sieńskiej. Wspomniane Lowkowo sprzedał jeszcze w tym roku i prawie jednocześnie 
kupił majętność o tej nazwie z ziemią Montrymiszki w Dżiawgianach we włości pojur
skiej, by jąnastępnie sprzedać. Z kolei Janowdowo sprzedał w 1599 r. W 1597 r. sprze
dał część sianożęci w Kołnujach we włości rosieńskiej i kupił 3 niwy w majętności Bile
wicze nad rzeką Szałtoną w tej włości. Tenże w 1598 r. kupił połowę sianożęci w polu 
Numułowkach we włości rosieńskiej i darował pewnemu szlachcicowi majętność Kwe- 
sti we włości korszewskiej. W tym roku kupił od brata Wojtiecha majętność Girdwojnie 
i ziemię w Pokopurniach koło rzeki Dubissy. W 1599 r. kupił 2 niwy i sianożęć w polu 
Girdwojnowiczach oraz różne użytki w  tym polu, m.in. niwy i dyrwan.

W 1590 r. Jan Hryhorowicz Jurewicz Girdwojnowicz sprzedał Bałtromiejowi Gir- 
dwojnowiczowi majętność Girdwojnowicze [we włości rosieńskiej] oraz część gruntów, 
które otrzymał z podziału tej majętności po śmierci jego „diadi” Mikołaja Stanisławo
wicza Girdwojnowicza. W 1592 r. Matys Girdwojnowicz [czy to nie pomyłka?, może 
pominięto imię własne] sprzedał ziemię pod Rosieniami nad rzeką Iszliną i sianożęci 
w Deksniach nad rzeczką Kiewnup [we włości rosieńskiej]. W 1597 r. Jan Jurewicz Mar- 
tinowicz Girdwojn z żoną Zofią Matiejewną Wołodkiewicz sprzedał „dziewkę niewol- 
ną”. Pewnie ten w 1599 r. sprzedał majętność Girdwojnie.

W 1584 r. Matiej Szczefanowicz Girdwojn kupił część majętności Kinszyszki 
w Girdwojniach koło jeziora Plinkszt [tj. Plinksze koło Siadów] we włości wieszwiań- 
skiej. W 1590 r. Jakub Bałtromiejewicz Martinkowicz Girdwojnowicz pogodził się ze 
Stanisławem Pacowiczem w sprawie części majętności Pietroszczyzna nieboszczyka 
Pietra Janowicza we włości wieszwiańskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Girdwojnów w pięciu 
włościach, ale z wyjątkiem rosieńskiej były to właściwie pojedyncze wzmianki. Niżej 
będzie mowa, że prawie wszyscy Girdwojnowie (Girdwojnowicze) byli związani z do
brami Girdwojnowicze we włości rosieńskiej i najpewniej byli ze sobą spokrewnieni. 
Najstarsze pokolenie rodu prezentuje Marcin zanotowany w 1528 r., najpewniej z wło
ści rosieńskiej (a nie birżyniańskiej). O Marcinie wspominały akta ziemskie żmudzkie,
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a właściwie o jego potomkach. Od niego pochodziły dwie linie Girdwojnów: Jakub Bar- 
tłomiejewicz Marcinowicz we włości wieszwiańskiej i Jan Jurewicz Martinowicz w Gir- 
dwojniach rosieńskich. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na Bałtromieja z popisu 
1567 r. we włości wieszwiańskiej, który potwierdza wiarygodność następującego ciągu 
genealogicznego w tej włości: 1. Marcin. 2. Bartłomiej. 3. Jakub.

Z kolei dalsze linie rodu wywodzą się od Stanisława Girdwojnowicza, związane
go z Girdwojnowiczami we włości rosieńskiej. Wiadomo o przynajmniej dwóch liniach 
potomków tego Stanisława: Piotrowiczach i chyba Mikołajewiczach. Pewnie Piotr i Mi
kołaj byli braćmi. Do Piotrowiczów należeli: Jakub z synami Pawłem i Walentym; Juri, 
Mikołaj i pewnie Andrzej, ojciec Stanisława i Bartłomieja. Z kolei Mikołaj, czyli „died”, 
jest pewnie identyczny z Mikołajem z popisu 1567 r. z włości wieszwiańskiej. Do jego 
potomków [dzieci?] należeli: Juri z synem Hryhorym i wnukiem Janem oraz Matys z sy
nami Bartłomiejem i Wojciechem.

We wspomnianych aktach wymieniono dwie nazwy geograficzne, związane z tym 
rodem: Girdwojnie, majętność we włości wieszwiańskiej koło jeziora Plinksze i Gir- 
dwojnowicze, pole, okręg (w znaczeniu okolicy szlacheckiej) i majętność we włości ro
sieńskiej, nad rzeką Szaltoną, przy drodze stamtąd do miasta Rosieńskiego. Pierwszą 
z tych miejscowości można zlokalizować na południowy wschód od miasteczka Siady, 
w rejonie jeziora Plinksze (nazwa się nie zachowała). Druga to późniejsze Girdwojnie 
(lit. Girdvainiai), wieś i dwór w pow. rosieńskim w gminie Rosienie (3 i 8 wiorst odeń), 
leżące na południowy wschód od Rosieni obok drogi do Girtakola. W XVIII w. była 
to okolica szlachecka. Tu chyba należy zlokalizować gniazdo tego rodu. Warto bowiem 
pamiętać, że prawie wszyscy Girdwojnowie (Girdwojnowicze) byli związani z dobrami
0 tej nazwie we włości rosieńskiej, a nie wieszwiańskiej.

Prawdopodobnie tu należy umieścić Walentego Mikołajewicza Hriwoyna [nazwa 
najpewniej zniekształcona], który w 1592 r. świadkował na dokumencie fundacyjnym 
zboru kalwińskiego w Szydłowie \Zabytki у теки X [/7].

Według Kojałowicza, zapewne w 1621 r. spisano na Żmudzi Jakuba Girdwojnia. 
Z kolei w  czasie Potopu 1655 r. dwaj Girdwoynie: Adam i Jan byli uczestnikami kon
federacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej, zawiązanej w Szadowie w czerwcu 1656 r.

W taryfie 1667 r. spisano 22 rodziny, wyłączono bowiem Mikołaja, u którego doko
nano „przykupli” w  nieznanym czasie. Było to stosunkowo dużo. Mieszkały one w  sied
miu powiatach: najwięcej w telszewskim (7) i rosieńskim (6), mniej we wieszwiańskim (4)
1 widuklewskim (2) oraz pojedynczo w twerskim, płotelskim i ejragolskim. Na ogół była 
to szlachta bez poddanych (16 na 22), a pozostali mieli z reguły po jednym poddanym.

W taryfie z 1690 r. spisano 12 rodzin, z których najwięcej mieszkało w  dwóch są
siadujących ze sobąpowiatach: telszewskim (4) i wieszwiańskim (3). W pozostałych były 
tylko pojedyncze rodziny. Szlachta ta nie miała poddanych z wyjątkiem dwóch osób, 
które miały po jednym poddanym. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W testamencie z 1701 r. Jan Girdwoyn dysponował dobrami Pożwarkule Michnisz- 
ki w pow. kroskim, które zapisał swojej żonie Helenie Dobkiewiczównie i synowi An
drzejowi. Był on notowany w tej miejscowości w taryfie 1690 r. Czy nie jest on tożsamy 
z Janem Adamowiczem z Szymka Girdwoyniem, który w 1705 r. wraz z żoną Heleną
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Józefowną Mickiewiczowną darował imienicze Michniszki alias Pożwarkule? Zwraca 
tu również uwagę przydawka pochodzeniowa: z Szymka [LNB, F 91—221, s. 445М-46].

Na Żmudzi notowano Girdwoyniów herbu Abdank i Jastrzębiec. Niemniej jednak 
w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny z czterema herbami, 
oprócz wymienionych także: Doliwą i Slepowronem.

W XIX w. Girdwoyniowie [różna pisawnia: Gierdwojń, Girdwojń, Gerdwojń] miesz
kali we wszystkich trzech powiatach żmudzkich: rosieńskim (herbu Doliwa), szawelskim 
(herbu Jastrząb i Slepowron) i telszewskim (lierbu Abdank i Slepowron) [Ciechanowicz]. 
W 1882 r. do Girdwojniów należały następujące dobra w guberni kowieńskiej: Dobsze— 
Lukajcie, Budkiszki, Gudajcie, Gawryli, Dowbory, Giniocie i Lowmulenki. Były to znane 
miejsca osadnictwa tej rodziny, położone głównie w pow. telszewskim.

Wiadomo o Girdwojniach herbu Abdank [Habdank], z których Flip (pokole
nie I) był dziedzicem Berkinian [Berkiniany Giendyny wgMACB], wXIXw. Bierkinian 
w pow. telszewskim, leżących na południowy zachód od Telsz (2 wiorsty odeń). War
to wskazać, że Berkiniany należały do Kazimierza Girdwojnia w 1690 r. (jako Berginia- 
ny). Ów Filip miał syna Jerzego (II), wnuka Kazimierza (III), prawnuka Mateusza (FV), 
praprawnuka Andrzeja (V) i prapraprawnuka Stefana (VI). Ten ostatni ze swoimi syna
mi wylegitymowali się ze szlachectwa w 1803 r. [Boniecki]. Można dodać, że ów Filip, 
przodek rodziny, zapisał wspomiane dobra synowi Jerzemu w 1681 r. Wymieniony zaś 
w szóstym pokoleniu Stefan był ojcem Antoniego Jozafata (ur. 1802), ojca Norberta 
Roberta [МАСВ].

Inna linia rodziny wywiodła swoje pochodzenie szlacheckie z herbem Jastrzębiec 
w 1820 r. Przodkiem był Adam (pokolenie II), syn Filipa (I), który miał rzekomo był ge
nerałem lejtnantem wojsk polskich [w tym czasie jest to niemożliwe]. Ożenił się z Anną 
Giniatówną, dziedziczką Giniat w 1636 r., z który spłodził trzech synów (III): Grzego
rza, Jana i Marcina. Od nich poszły trzy linie tej rodziny. Pierwszą, najstarszą zaczął Jó
zef (IV), syn Grzegorza (Hrehorego), który z żoną Magdaleną Danilewiczówną nabył 
w 1717 r. część dóbr Bugienie—Drousucie [właściwie Bugienie Dronsucie] w pow. tel
szewskim. Jego syn Szymon (V) z żoną Elżbietą Darginowicz [Derginowicz, F 9—2214] 
kupił w 1767 r. resztę dóbr Bugienie—Drousucie od Strowpiów i przekazał swoim sy
nom (VI): Wiktorowi i Florianowi. Wiktor przejął te dobra, odkupił część brata i prze
kazał swoim synom (VII): Ignacemu (ur. 1798) [miał syna Jana Ignacego, ur. 1830] i An
drzejowi Saturninowi (ur. 1802). Z kolei Florian (VI) przejął dobra Mitkajcie [miał on 
syna Mikołaja]. Wspomniane tu Bugienie—Drousucie to późniejsze Bugienie, cały sze
reg osad o tej nazwie notowano w XIX w. na północ od miasteczka Żemelany w gminie 
Żydyki [Trzywiorstówka]. W samej okolicy szlacheckiej notowano 12 właścicieli, była 
również wieś i dobra o tej nazwie [SG].

Druga, średnia linia rodziny wywodziła się od syna Adama, czyli Jana Michała (III). 
Miał on syna Antoniego (IV), który testamentem z 1754 r. zapisał dobra Ukryny— 
Towtkajcie i Beniuszajcie swoim synom (V): Józefowi, Tadeuszowi, Danielowi i Do
minikowi. Z nich Józef przejął dobra Ukryny, które przekazał swoim dzieciom: syno
wi Tadeuszowi (VI) i wnukom (VII): Wincentemu [zm. 1819], Antoniemu (ur. 1813), 
Józefowi [zm. 1819] i Tadeuszowi Aleksandrowi (ur. 1820). Z nich Antoni spłodził
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czterech synów: Józefa, Bolesława (zm. 1879), Ludwika i Ottona]. Wspomniane Ukryny 
(w XIX w. Ukrynie) leżały na wschód od Żydyków w tej gminie, między rzekami War- 
dawąi Kwistą. Tu też znajdował się dwór Beniuszajcie (w XIX w. Bieniuszajcie).

Wspomniany wyżej Józef (V) miał nie tylko syna Tadeusza, o którym pisano, ale 
trzech innych synów (VI): Jozafata, Feliksa i Jana. Z nich Jan kupił w 1819 r. dobra 
Dowbory, Krzyżajcie i Lisajcie, przekazując je swoim synom (VII): Hieronimowi Janowi 
(ur. 1811), Wincentemu Jakubowi (ur. 1820) i Karolowi Bonifacemu (ur. 1826).

Trzecia i ostatnia linia rodziny wywodzi się od syna Adama, czyli Marcina (III). Byl 
on dziedzicem dóbr Giniacie (w XIX w. Giniocie), leżących również w gminie Żydyki 
koło późniejszego miasteczka Pikiele na północ od Żydyków. Warto dodać, że w okoli
cy szlacheckiej Giniocie w końcu XIX w. mieszkali m.in. Girdwojniowie z 75 dziesięci
nami ziemi. Wspomniany Marcin był żonaty z Justyną Pietkiewicz, z którą miał dwóch 
synów (IV): Józefa i Piotra. Piotr był dziedzicem Łowni i Progulbi [raczej Lowmiów 
i Progulbiów], który z żony Heleny Dąbrowskiej wydal na świat syna Dominika (V) 
i wnuka Klemensa (VI). Z kolei Józef (IV) z żony Heleny Wizgint miał syna Stanisła
wa (V), który testamentem z 1782 r. zapisał dobra Giniacie synowi Tadeuszowi (VI), 
a pozostałym synom (Janowi, Piotrowi i Józefowi) po 250 talarów holenderskich. Ta
deusz, ożeniony z Agnieszką Wizgint, sprzedał te dobra bratu Piotrowi i kupił dobra 
Krzyżajcie—Lisajcie alias Weszetany—Dowbory. W 1817 r. byl sędzią granicznym tel- 
szewskim. Miał on dwóch synów (VII): Michała (ur. 1809), regenta grodzkiego telszew- 
skiego i Bartłomieja Karola (ur. 1815). [Według tej genealogii to Michał Tadeuszowicz 
miał dwóch znanych synów: Kazimierza, inżyniera i Michała ichtiologa, a jego brat Bar
tłomiej miał syna Aleksandra, pomologa, F 9—2214].

Z kolei trzeba omówić wymienionych braci Tadeusza (VI). Piotr (ur. 1780), oże
niony z Barbarą Montwidówną wydał na świat trzech synów (VII): Alojzego Antonie
go (ur. 1813), Medarda Onufrego (ur. 1822) i Stanisława Antoniego Ludwika (ur. 1826). 
Następny brat Józef (ur. 1785; VI) miał również trzech synów (VII): Franciszkajózefa 
(ur. 1818), asesora, Teofila Daniela (ur. 1824) i Jana Wincentego (ur. 1828) i z nich Teo
fil Daniel w małżeństwie z Pisankównąmiał dwóch synów (VIII): Bronisława, dziedzi
ca Gawryl i Stanisława (1858-1884), doktora medycyny z Uniwersytetu Dorpackiego, 
młodo zmarłego na swoim weselu z Szymkiewiczówną o którym niżej będzie mowa.

Ostatni z braci Tadeusza (VI), Jan, pozostawił po sobie dwóch synów (VII): Micha
ła i Karola. Ten pierwszy, ożeniony z Julią Palczewską miał trzech synów (VIII): Micha
ła Kazimierza (1841-1924 [PSB] lub 1925 [LE]), Kazimierza (1843—1926) i Aleksandra 
(1852—1922). Wszyscy z nich pozostawili po sobie trwały ślad. Z nich Michał Kazimierz 
był sławnym ichtiologiem i pszczelarzem, rozpoczynając karierę od stopnia inżynie
ra wojskowego z Petersburga, studenta matematyki i fizyki w Szkole Głównej w War
szawie, studiów rolniczych w Żabikowie koło Poznania (w zaborze pruskim) i w Aka
demii Rolniczej w Prószkowie [niem. Proskau, błędnie: Pruszków] na Dolnym Śląsku 
(wówczas w  Prusach) oraz przyrodniczych w Krakowie (UJ) i w  Paryżu. Następnie pra
cował w Szawlach w dobrach hrabiego Zubowa, zajmując się głównie ichtiologią. Po
tem osiadł w dobrach żony Lucji Kuczewskiej w  Iszlinach w pow. rosieńskim w parafii 
Stulgie: na północny wschód od tego miasteczka, przy szosie przecinającej całą Żmudź:
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Taurogi—Szawle. Tutaj założył gospodarstwo rybne i ośrodek doświadczalny. W czasie 
swojej działalności założył około 400 gospodarstw rybnych na Litwie, Ukrainie i w by
łym Królestwie Polskim. Publikował prace naukowe z zakresu ichtiologii po polsku 
i niemiecku. Został pochowany w Stulgiach. Miał dwóch synów: Jana (Jonas Girdvainis) 
i Michała, pomologa w Warszawie. Z nich Jan (Jonas) (1880—po 1936) byl dorpatczy- 
kiem i zostanie omówiony niżej, obok pozostałych dorpatczyków.

Z kolei Kazimierz (VIII) początkowo szedł śladem brata Michała, uczył się w Pe
tersburgu, następnie uczestniczył w powstaniu styczniowym 1863 r., za co byl zesłany 
„w stepy kirgiskie za Orenburgiem” (czyli do Azji Środkowej), skąd wrócił po 6,5 la
tach i poświęcił się rolnictwu. Ukończył Akademię Rolniczą w Prószkowie, jak jego 
brat, jako inżynier agrotechnik. Specjalizował się w melioracji w Niemczech i Francji, 
a doświadczenia te przeniósł do Litwy. Zapoczątkował akcję melioracji gospodarstw 
„w różnych dzielnicach na ogromnej przestrzeni kraju” [PSB]. Zmarł już w wolnej Pol
sce w Trokach pod Wilnem.

Do omówienia pozostał jeszcze wspomniany Aleksander (VIII), ogrodnik pomo- 
log. Urodzony w rodzinnych Lisajciach, gdzie później gospodarował. Wykształcenie 
ogrodnicze zdobył w szkole ogrodniczej przy Ogrodzie Pomologicznym w Warszawie 
i w Akademii Rolniczej z Prószkowie (jako trzeci z Girdwojniów), praktykował w Niem
czech i Holandii. Po powrocie do Polski w 1890 r. został inspektorem Ogrodu Pomo
logicznego i jego szkoły ogrodniczej w Warszawie. Pracował tu do 1898 r., kiedy zało
żył zakład pomologiczny w Ołtarzewie pod Warszawą, gdzie przez wiele lat prowadził 
szkółkę drzew owocowych oraz plantacje warzyw i jagód. Wyszkolił tu wielu praktykan
tów, wprowadził nowe odmiany jabłoni, założył wiele sadów w majątkach ziemskich na 
terenie Polski, Litwy, Ukrainy, a nawet Rosji. Ożenił się z Marią Kossakowską, z którą 
miał syna Aleksandra.

Z 1833 r. pochodzi rodosłownaja Ludwika Girdwojniaherbu Ślepowron (ur. 1770). 
Jego przodkiem był Marcin (pokolenie I), znany z dokumentu z lat 1678—1686. Miał on 
syna Szymona (II) i wnuka Józefa (III), ojca wspomnianego Ludwika (IV), który miesz
kał w okolicy Bugiach w pow szawelskim na arendzie. Miał on pięciu synów (V): Waw
rzyńca, Franciszka, Antoniego, Tomasza i Józefa JMACB, F 20—5318].

A teraz wspomniani już trzej dorpatczycy: Jan Bronisław, Stanisław Teofil i Sta
nisław Girdwoynowie (Girdwojnowie). Pierwszy z nich Jan Bronisław (lit. Girdvainis 
Jonas) (8 (30) [Polski almanach. 18] VIII 1880-po 1961) to lekarz ginekolog, położnik. 
Urodził się w majętności Iszliny w pow. rosieńskim. Gimnazjum ukończył w Kijowie 
i studiował tam medycynę na Uniwersytecie św. Włodzimierza w latach 1900—1902 
i wjuriewie porpacie] w  1903—1908, dyplom z 16 grudnia 1908. 24 lutego 1903 pro
sił Konwent Polonia o skreślenie go z listy członków, bez podania przyczyn. W latach 
1912—1914 praktykował w  pow szawelskim i w Petersburgu. W czasie I wojny światowej 
został zmobilizowany do armii rosyjskiej, w której służył w latach 1914—1918; w 1915 
był na froncie jako lekarz w Karpatach. W listopadzie 1918 byl na Żmudzi, gdzie inter
weniował u władz niemieckich w Wilnie i Kownie w sprawie „o zbytkach niemieckich” 
wraz z Jerzym Grużewskim. W latach 1919—1922 był lekarzem w pow. kurszańskim 
i kierownikiem szpitala w Szawkianach. W maju 1922 r. został zmobilizowany do armii
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litewskiej i wysiany do Szpitala Wojskowego w Kownie na stanowisko młodszego or
dynatora. W marcu 1923 r. zostai mianowany kapitanem, a w kwietniu przeniesiony do 
1. Szpitala Polowego. W sierpniu 1923 został starszym lekarzem w 8. Pułku Piechoty. 
W listopadzie tego roku został przeniesiony do rezerwy na własną prośbę, a w grudniu 
1936 zdymisjonowany [na tym kończy się jego biogram w LKK!]. Skądinąd wiadomo, 
że byl wzmiankowany w 1941 w Szawkianach we wspomnieniach Ryszarda Manteuf- 
fla—Szoege jako „Polak, właściciel pobliskiego majątku i działacz społeczny” \Inflanty, In
flanty]. Po II wojnie światowej repatriował się do nowej Polski. Pracował w charakterze 
ginekologa i położnika w Stegnie pod Gdańskiem, między Bałtykiem a Zalewem Wiśla
nym. W 1956 r. mieszkał tu przy ul. Ogrodowej 12.
[ Ź r ó d ł a :  AA 18950; EAA, F 402—12—61 (immatrykulacja); Inflanty, Inflanty, s. 232—233; MACB, F 84— 
1878, k. 2a—b (tablica genealogiczna, wypis z wywodu z 10 VIII 1820 r. przez M. Brensztejna); F 160, nr 1, 
k. 18; Polski almanach medycyny 1956 r., s. 85; Romer, T. 1, s. 103, T. 2, s. 255; Spis pracowników służby zdro
wia 1961 r., s. 74. L i t e r a t u r a :  Bednarski II, s. 87—88; Brzeziński, s. 360; LKK, T. 3, s. 187 (zdj.); PSB, 
T. 8, s. 1: Girdwoyń Michał; Tyla, Uetuviai, s. 138, nr 946].

Drugim dorpatczykiem był Stanisław Teofil Girdwoyń (15 III 1858—IX 1884). 
Urodzony w majętności Gawryle w pow telszewskim. Syn Teofila Daniela (VII) i Ame
lii Pisanko. Byl stryjem Jana Bronisława (zob.), który był synem Bronisława. W 1877 r. 
ukończył gimnazjum w Libawie w pow. grobińskim w gub. kurlandzkiej. Studiował me
dycynę na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1878-1883, doktor medycyny wg AP, cze
go nie potwierdzają inne źródła. Członek Konwentu Polonia w 1878 r., prawa filistra 
otrzymał 21 II 1884 r. Lekarz w Telszach, mieście pow. w gub. kowieńskiej. Zmarł na 
swoim weselu w Telszach, co zanotował telszanin Michał Brensztejn.

[ Ź r ó d ł a :  AA 10331; AP 782; MACB, F 84—1878, k. 2a-b (tablica genealogiczna, wypis z wywodu 
z 10 VIII 1820 r. przez M. Brensztejna). L i t e r a t u r a :  Bednarski, s. 80 (nic nowego); Szarejko, T. 4, 
s. 161—162; Tyla, Uetuviai, s. 113, nr 412].

Trzecim i ostatnim dorpatczykiem byl Stanisław Girdwojn (Girdvainis Stanislovas; 
LKK: Girdvainis Stasys) (28 VIII 1890 [LKK: 16 IX]—15 VI 1970). Urodzony w ma
jętności Usiny w pow. rosieńskim. Syn Antoniego i Marianny córki Jana [Iwana?, brak 
nazwiska]. Gimnazjum ukończył w Szawlach w 1910 r. Studiował prawo na Uniwer
sytetach w: Petersburgu w latach 1910—1915 i w Juriewie w 1915—1916, studiów nie 
ukończył. Ukończył je w Moskwie w tym roku i został zmobilizowany do armii ro
syjskiej. W lutym 1917 r. ukończył szkolę podoficerską (praporszczyków) w Moskwie 
i został wysłany do 126. Pułku rezerwy piechoty w stopniu młodszego oficera. Potem 
służył w 513. Chołmogorskim pułku piechoty. W październiku 1917 r. został mianowa
ny porucznikiem. Wkrótce zachorował, leczył się w Moskwie i został zdemobilizowa
ny. Wrócił do Litwy, gdzie w 1918—1919 byl nauczycielem łaciny i języka francuskiego 
w gimnazjum w Telszach. W lutym 1919 r. został zmobilizowany do armii litewskiej, 
do 1. Pułku piechoty. Miesiąc później został odkomenderowany do sztabu Ministerstwa 
Obrony Kraju. W listopadzie tego roku został kapitanem. W grudniu 1920 r. przeszedł 
do rezerwy i zaczął służbę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Na początku 1921 r.
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został oficerem do specjalnych poruczeń przy wodzu naczelnym. W lipcu tego roku zo
stał mianowany attache wojskowym Litwy w Paryżu. Później, po przejściu do rezerwy, 
był pierwszym sekretarzem Ambasady w Berlinie. Od 1923 r. pracował na tym stano
wisku w Paryżu, od 1927 — w Rzymie przy Stolicy Apostolskiej. W 1930 r. wrócił do 
Kowna, gdzie nadal pracował w  MSZ w charakterze kierownika działu protokolarne
go. Od 1933 r. był radcą w  Paryżu. W 1934 r. został ministrem pełnomocnym w MSZ 
i dyrektorem protokołu dyplomatycznego. Od 1939 r. był ministrem pełnomocnym 
przy Stolicy Apostolskiej. Zmarł w Rzymie. Odznaczony Orderem Witolda Wielkiego 
3. stopnia i licznymi orderami zagranicznymi. Odnotowany we wspomnieniach Leona 
Mitkiewicza, polskiego attache wojskowego w Kownie w latach 1938—1939: „Okazał 
się bardzo dowcipnym, ciętym, z odcieniami wyszukanej złośliwości, gawędziarzem. 
Przez cały czas obiadu nie ustawał w puszczaniu ostrych szpileczek pod adresem prawie 
wszystkich obecnych ministrów litewskich. Dobrze znał Warszawę. Opowiadał nam 
dużo o swoich warszawskich wspomnieniach, szczególnie o teatrze polskim z okresu 
sprzed roku 1914”.
[ Ź r ó d ł a :  AA 26787; EAA, F 402—12—64 (immatrykulacja); Mitkiewicz, Wspomnienia kowieńskie, s. 84. 
L i t e r a t u r a :  1.1, T. 7, s. 279 (zdj.); LKK, T. 3, s. 187—188 (zdj.); Tyla, Netuviai, s. 158, nr 1344].

Ź r ó d ł a :  у 1kia sjapdów, T. 2, s. 349, 350; AWAK, T. 24, s. 468; Kojałowicz, Nomenclator, s. 191; LNB, F 91— 
221, s. 445—146; MACB, F 9—2214, k. 19 (drzewo genealogiczne, późne, uzupełnienia w nawiasie kwadrato
wym), F 20^1983 (szczegółowy wywód z lat 1820 i 1832), F 20—5192 (rodosłownaja z 1832 r.); F 20—5318 
(rodosłownaja z 1833 r.), F 84—1878 (drzewo genealogiczne w opracowaniu M. Brensztejna); ODVCA, 
vyp. 1, s. 41-308,106-13,123-310,174-44; vyp. 2, s. 65-344, 84-519, 86-30,109-106,110-112, 122-306, 
136—530, 142 (uwaga, są 2 strony o tej paginacji)—611, 153—747; vyp. 3, s. 8—100, 10-133, 13—160 i 162, 
32-196, 41-72 i 84, 44-117, 90-3, 108-153, 124-12; vyp. 4, k. 8-63, 19-153, 204-232, 207-25, 213-75; 
vyp. 5, k. 32-236 i 239, 60M52, 88-153, 150-233, 182-474, 183-483, 184-485, 219-145, 220-148; Pera- 
pis 1528 t ,  s. 224; Popis 1567 r., kol. 1291; SG, T. 15, cz. 1, s. 267: Bugienie, 500: Girdwojnie; Slovar, s. 75: 
Girdvojni; Zabytki p  wieku XVI, s. 146. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 6, s. 54—55 (genealogia); Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 51: Gierdwojń; tenże, Suplement, s. 135: Gerdwojń, 139: Girdwojń; Gloger, s. 288. LE, T. 7, 
s. 278—279 [biogram Michała, lit. Mykolasa, znacznie lepszy od biogramu w PSB i ze zdjęciem, ale biogram 
Kazimierza —  odwrotnie]; LPŻ, T. 1, s. 673—674: Girdvainis; PSB, T. 7, s. 476: Girdwoyń Aleksander, Ka
zimierz, T. 8, s. 1: Girdwoyń Michał; Umski, T. 4, s. 164; Żalpiene, s. 16.

GIREYLO ZOB. GINTIŁŁO

GIRKONT (GIRGONT, GIRKĄT, GIRKUNT)

H. DOŁĘGA, JUNOSZA, POBÓG 

Popis 1621 roku

Girkontjan p cpwartej cppści konia po kopacku koń 1 wpow. płotelskim. Na ucpestniki protestował

Taryfa 1667 rok

Girkąt K/pysptof na miejscu Michała Girkąta p okolicy Girkontyspek, na miejscu Mikołaja Godelewicpa 
p Godelówpoddańskd dym 1 w pow. telspewskdm
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Girkont Daniel g  Sgornel dym 1 poddański w pow. wiesgn-iańskim
Girkont Gabriel Matiasgemcg na miejscu Matiasga Girkont a rodgica swego g  Gieliyc gastawnego dym 1 szla
checki w pow. medyngiańskim
Girkont Jan na miejscu ojca swe\go] Dawida Girkont a g  Girkontów dym 1 sglachecki w pow. płotelskim 
Girkont Jergy g  Obsgruj 1 pod[d]ański [dym] w pow. bergańskim. Goylewicg Wojciech gastawnym prawem 
dgiergący od Jerge\go] Girkonta i od matki Anny Gudgiejewskiej g  Obsgruj Roggiów 1 podjdjański w pow. 
bergańskim. Pawłowski Adam gastawnym prawem od Jerge\go\ Girkonta i od ma/gonkije\go\ i odAUeksan- 
dra Hrysgkiewicga g  Obsgruj Roggiów dym 1 poddański w pow. beigańskim 
Girkont Stanislaw na miejscu Jana Girkonta g  Girkontysgek dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim

Taryfa 1690 roku

Girgont Kagimieig na miejscu Andrgeja Worany gp igy kupli Krgysgtofa i Dawida Milkiewicgów [chyba jed
nak: Mitkiewiczów] i Kagimierga Brgogowskiego g  okolicy Osmolgincge wpow. bergańskim dym sglachecki 1 
Girkąt Jergy na miejscu Jana Girkonta g  Girkontów w pow. telsgewskim [dym] sglachecki 1 
Girkont Andrgej gdóbr JKMci Memajciów w pow. polongowskim [dym] poddański 1 
Girkont Gabriel g  Gielgyców w pow. medyngiańskim iptgykupä [dym] sglachecki 1 
Girkont Jan, na którego miejscu gostal spisany Mateusg Plusgkiewicg g  Girkontów w pow. telsgewskim [dym] 
sglachecki 1
GirkontMatiasgg[S\Tracgówi kupli wpow. retowskim [dym]poddański 1
Girkont Stanisław g  Godelów w pow. ploUlskim [dym] poddański 1
Girkont Rutkowski Balcer gMejnartów wpow. retowskim [dym] sglachecki 1
Girkuntowa [w Kop. 10: Girkątowa] Krgysgtofowa g  Sgornel w pow. wiesgwiańskim dym sglachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: g ir- i kant- [LPŻ]. 
O pierwszym pisano przy okazji Gierżoda (zob.), zaś drugi łączy się z kęsti, kenteti, kan- 
tus itp., czyli „cierpieć”, „męczyć się” itp.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Augusta Kirkontowi- 
cza we włości dyrwiańskiej. W rewizji włości płotelskiej z 1569 r. była mowa o odmia
nie gruntów dwóch bojarów płotelskich: Piotra i Szymka Girkontajciów. Otrzymali oni 
7 włók ziemi, graniczących z ziemią: bojarów Gudeliów, siołem hospodarskim Remczie, 
włością gondyńską oraz bojarami Bukuntajciami [Bukonty] i Paczajcziami [Pacewicze]. 
Miejscowość Girkonty nie zachowała się do dzisiaj, ale istniała jeszcze na XIX—wiecz
nych mapach [Chrzanowskiego; Trzywiorstówka]: leżała na południe od sioła Godele 
(lit. Godeliai), znajdującego się na południe od jeziora Płotelskiego. W pobliżu noto
wano jeszcze Bukontyszki [od bojarów Bukontajciów] oraz jezioro Remezis [Trzywior- 
stówka], dzisiaj Remtis, którego nazwa nawiązuje do sioła Remczie z 1569 r.

Gniazdem rodu były Girkonty, zwane też Girkontyszkami, w pow. płotelskim. 
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano: Girkantyszki, ziemia we włości kor- 
szewskiej; Girkontie, majętność we włości berżańskiej oraz Girkontyszki lub Girkon
ty, majętność we włości płotelskiej. Ta ostatnia leżała w XIX w. w pow. telszewskim 
w gminie Olsiady, na południe od jeziora Plotele i nazywała się Girkontyszki. W ta
ryfie z 1690 r. zanotowano osady szlacheckie i chłopskie Girkonty i Girkonty Godele
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w pow. płotelskim (ale bez rodu Girkontów) oraz Girkonty i Godele w pow. telszew- 
skim. W tym czasie były jeszcze inne Girkontyszki: w tymże pow. w gminie Zorany, 
na południowy zachód od tego miasteczka i wschód od Medyngian. Jeszcze w końcu 
XIX w. mieszkali tam Girkontowie, mając 239 dziesięcin ziemi [SG].

Później zachowały się tylko dwie wzmianki w aktach ziemskich żmudzkich. W te
stamencie Ławryna Pietrowicza Girkontowicza był zapis dla jego żony Maryny Pie- 
trowny Narewicz: majętności Nargieliszki we włości korklańskiej [z kolei w Slova- 
rie: w korszewskiej, a najpewniej chodzi o włość ejragolską, zob. niżej] i Girkontyszki 
w płotelskiej. Z kolei w 1595 r. Stanisław Hryhorowicz Janowicz Girkont darował sy
nom: Janowi, Stanisławowi i Mikołajowi dobra Nargiełojti „na gore reki Kirsznawy” we 
włości ejragolskiej.

W 1604 r. Dawid Gyrkont wPłotelach miał herb Pobóg, popularny na Żmudzi [Rimśa].
W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko Jana Girkonta w pow. płotelskim. 

W taryfie 1667 r. zanotowano 6 rodzin, mieszkających na ogół pojedynczo w różnych 
powiatach: tylko w telszewskim spisano 2 rodziny. Połowa z nich nie miała poddanych, 
pozostałe miały po jednym, z wyjątkiem jednej rodziny z trzema poddanymi, ale dwóch 
w zastawie.

Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, jeśli nie liczyć Rutkowskiego Girkon
ta, najpewniej pochodzącego z Girkontów. Z nich najwięcej mieszkało w pow telszew
skim i w sąsiednim wieszwiańskim (po 2), pozostali mieszkali pojedynczo w różnych 
powiatach. Większość nie miała poddanych (5 na 8), a pozostałe miały tylko po jednym. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana, choć z jednym wyjątkiem. W 1678 r. 
Krzysztof Stanisław Girkont był bowiem mostowniczym żmudzkim.

W XIX w  notowano Girkontów herbu Junosza w pow. rosieńskim i herbu Dołęga 
w telszewskim oraz Gerkontów w pow. rosieńskim także herbu Dołęga [Ciechanowicz].

Genealogię Girkontów herbu Dołęga zaczął Boniecki od wymienionych wyżej bra
ci Piotra i Szymka [z 1569 r.], przodków tej rodziny (pokolenie I). Ów Szymko dokonał 
podziału dóbr Girkonty ze swym bratankiem Lawrynem Pietraszewiczem w 1574 r. Ten 
ostatni jako Ławryn Pietrowicz (II) w testamencie z 1580 r. zapisał swojej żonie Mary
nie Pietrownie Narewicz dobra Nargieliszki we włości korklańskiej i Girkontyszki we 
włości płotelskiej. W tym samym roku podzielili się dobrami również synowie Szym
ka (II): Hrehory i Mikołaj. W 1614 r. dobra te należały do trzech synów Hrehorego (III): 
Michała, Piotra i Stanisława. Z nich Michał w testamencie z 1631 r. zapisał Girkonty 
swoim trzem synom (IV): Janowi, Wojciechowi i Andrzejowi. W  1663 r. dobra te dzie
dziczyli wspomniany Andrzej i synowie Jana (V): Dawid, Krzysztof Stanisław i Paweł. 
Z nich Krzysztof Stanisław był sekretarzem królewskim w 1683 r. i może doń odnosić 
się wzmianka z taryfy z 1690 r. o Krzysztofowej Girkuntowej (Girkontowej) z Szornel, 
być może, wdowy po nim.

Z synów Hrehorego należy jeszcze wymienić Stanisława (HI). W 1620 r. proceso
wał się ze swoimi synowcami (V), synami Piotra (IV): Pawłem, Ignacym i Danielem,
0 gwałty i naruszenie granic. Ów Stanisław miał syna Jana (wzmianka z 1666 r.; IV)
1 wnuka Jerzego (V), który nabył grunty od swojego brata Jakuba w 1694 r. i zosta
wił syna Jana Teodora, (VI) dziedzica Girkont w 1730 r. Warto dodać, że ów Jerzy jest
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134 GIRSKI

najpewniej tożsamy z Jerzym z taryfy z 1690 r., który rzeczywiście był dziedzicem Gir- 
kont i został spisany na miejscu Jana, a więc swojego ojca. Wymieniony wyżej Jan Teo
dor spłodził syna Franciszka (VII), ojca Jana (VIII), nadal dziedzica Girkont. Ten ostat
ni wraz z synami (IX): Danielem (ur. 1803) i Dominikiem (ur. 1807) dowiódł swego 
pochodzenia szlacheckiego w 1809 r. Z nich Daniel spłodził dwóch synów (X): Józefa 
(ur. 1829) i Kleofasa Maurycego (ur. 1830).

Dalsi członkowie tej rodziny wywiedli się w 1811, byli to potomkowie Francisz
ka (VII). Ów Franciszek miał syna Jana (VIII), ojca (IX): Franciszka, Jana i Szymona. 
Z nich pierwszy spłodził trzech synów (X): Franciszka, Tadeusza i Michała; drugi — tak
że trzech: Jana, Ignacego i Macieja; trzeci, czyli Szymon, miał syna Stanisława [Boniecki],

Według starej, bo najpewniej XVII-wiecznej „Genealogii Ichmości Panów Gir- 
kontów” najwięcej wiadomo o linii Michała Hrehorowicza Girkonta (pokolenie I i II), 
notowanego w 1632 r. Jego żoną była Elżbieta Szondzianka. Miał on prawdopodobnie 
trzech synów (III): Andrzeja, żonatego z Ewą Pietkiewiczówną (1665); Piotra i Jana. 
Z nich wiadomo, że Andrzej zostawił po sobie trzech synów (IV): Dawida, Krzyszto
fa i Jana. Potomstwo miał tylko Dawid, który spłodził (V): Elżbietę, żonę Jana Mikity 
i Józefa, żonatego z Eleną Woynowską. Z kolei Piotr Michałowicz (III) miał trzech sy
nów (IV): Dawida z synemjanem, ożenionym z Katarzyną Gierzodówną;Daniela ijana 
z synami Dawidem i Donatem (?) oraz Jana, bezpotomnego.

Prawdopodobnie bratem wspomnianego na początku Michała Hrehorowicza był 
współczesny mu Stanisław Hrehorowicz Girkont (pokolenie I i II). Miał on syna Maria
sza (III), na którym wymarła ta gałąź.

Inną linię zapoczątkował Krzysztof Stanisław Girkont (V), sekretarz królewski. 
Miał on dwóch synów (VI):Jerzego ijana, wzmiankowanych pod 1701 r. Z nich Jan wy
dał na świat syna Jerzego (VII), którego drugą żoną była Johanna Budrykówna. Z tego 
związku urodził się Jan Teodor (VIII), który był ojcem Franciszka (IX). Ten ostatni to
czył spór sądowy z dominikanami z Kalwarii Żmudzkiej. Prawdopodobnie miał on syna 
Jana (X) [МАСВ].
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 191;MACB, F 9—2214, k. 21—23 (schematy genealogiczne); ODVCA, 
vyp. 1, s. 67—98; vyp. 4, k. 7—52; Perapis 1528 r ,  s. 250; Rewizja włości płotelskiej z 1569 г , к  75—76v; SG, 
T. 15, cz. 1, s. 501: Girkontyszki; Slovar, s. 76: Girkantiśki, 199: Nargeliśki; Urzędnicy żmudzcy, nr 812. L i - 
t e r a t u r a :  Boniecki,T. 6, s. 55—56 (genealogie); Ciechanowicz, Suplement; s. 135: Gerkont, 139; LPŻ,T. 1, 
s. 675—676: Girkantas; Rimśa, Pieczcie, s. 434; Uruski, T. 4, s. 164—165.

GIRSKI

Taryfa 1667 roku

Girski Jan Andrzęjewicz teść, na którego miejscu został spisany Jan YćreystjofomczjNlitowe z [S\Kowdny/ów 
dym 1 ssjachecki w pow. beipcmskim

Taryfa 1690 roku

Girskijan, na którego miejscu zpstał spisany Jan Nutowe [z Gierdziagoły w pow. berżańskim?] dym szla
checki 1
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Nazwisko rodziny nie jest notowane na ziemiach etnicznie polskich. Być może jest to 
spolonizowana forma, która łączy się z litewskimgirskus, czyli „ten, który lubi się chwa
lić”, „pochwała” [LPŻ], Może być nazwiskiem odmiejscowym, od miejscowości Giry.

Rodzina jest notowana w pow. oszmiańskim w województwie wileńskim, była dość 
znana i używała herbu Łabędź. Nazwisko pochodzi od wsi Giry w tym powiecie, gdzie 
notowano Girskich jeszcze w 1690 r.

Na Żmudzi należeli do rzadkości, na co wskazuje milczenie źródeł o nich. Notowa
no ich w obu taryfach XVII w.: w 1667 i 1690 r. spisano tylko po jednej rodzinie w pow. 
berżańskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Kojałowic2, Compendium, s. 126—128 [dość obszernie]; Taryfa woj. wileńskiego, s. 142. L i t e r a 
t u r a :  LPŹ, T. 1, s. 677: Girskis, Girskus; LTruski, T. 4, s. 165.

GIRSZTOWT (GIRSTOWT)

H. KIERDEJA 

T a r y f a  1667 roku

Girstowt Adam [na miejscu] ojca Jana Jotkiewicpa [?] pKimontmedpia dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim 
Girstowt Andrzej Walentynowicz Z Kitnontmedis dym 1 spłachetki w pow. jaswońskim 
Girstowt Władysław [na miejscu] Jana Walentyномера p Wołodkajdów dym 1 spłachetki w pow. tendpia- 
golskim

Taryfa 1690 roku

Girsptowt DanielpKimontMedpie wpow. jaswońskim [djm\poddański 1

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: girś— i taut—. 
Pierwszy człon jest skądinąd nieznany i budzi wątpliwości. Natomiast drugi człon ma 
jasną genezę, zob.: Butowt [LPŻ].

Najstarsza wzmianka o Girsztowtach na Żmudzi dotyczy bojara Girstawta, noto
wanego w źródłach krzyżackich w latach 1385—1387. Prawdopodobnie jego dwór Gir- 
stawtendorff to późniejsze Kroże [Birżiśka; Petrauskas], ale chyba nie można wyklu
czyć, że chodzi o dobra we włości kroskiej.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano na Żmudzi kilku boja
rów: Jurija Girstowicza we włości widuklewskiej, Piętka Kirstowtojtisa w korszewskiej 
i Adama Kirstojtisa w widuklewskiej.

Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. 
jaswońskim (2) i tendziagolskim (1). Żadna nie miała poddanych. Z kolei w taryfie 
1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. jaswońskim, z jednym poddanym. Zatem 
była to szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko Krzysztof Girsztowt był elektorem 
króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Warszawie w  1669 r.

W XIX w. notowano Girsztowtów herbu Kierdej[a] w  pow rosieńskim [Ciechanowicz]. 
W latach 1845—1867 wylegitymowała się ze szlachectwa jedna rodzina herbu 

Kierdeja w  guberni kowieńskiej. Wylegitymował się wówczas Polikarp Girsztowt, syn
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136 GIZIEMIEWICZ

Andrzeja (1827—1877). Urodził się w Hrynkiszkach (właściwie w Grynkiszkach) w pow. 
kowieńskim, w dawnym pow. tendziagolskim, gdzie notowano Girsztowtów już w tary
fie 1667 r. Jest to najbardziej znany przedstawiciel tej rodziny żmudzkiej. Kształcił się 
w Kiejdanach i Wilnie, studia medyczne ukończył w Petersburgu w 1852 r. Pomagał 
tam uczącym się młodszym kolegom Polakom. W czasie wojny krymskiej (1853—1856) 
był lekarzem naczelnym szpitala wojskowego, m.in. w Sewastopolu, obleganym przez 
armie sojusznicze Anglii, Francji i innych państw. Tu zdobył sporą praktykę. Po powro
cie do Petersburga wydal „Mapę diecezji rzymsko-katolickich w Cesarstwie Rosyjskim” 
w 1857 r. W 1858 r. przyjechał do Warszawy do powstającej Akademii Medyko—Chi
rurgicznej na stanowisko profesora w katedrze chirurgii teoretycznej. Jednak kierowni
kiem Kliniki Chirurgii Wydziałowej został dopiero w 1871 r. Pierwszy poważny egza
min zdał w czasie powstania styczniowego 1863 r\, kiedy byl prezesem tajnej Komisji 
Lekarskiej, części Wydziału Wojny w Rządzie Narodowym [czyli ministerstwa wojny]. 
Czynił to tak ostrożnie, że władze rosyjskie nie wpadły na jego trop i nie był represjo
nowany za udział w powstaniu. Był niezrównanym pedagogiem, bardzo popularnym 
wśród studentów. „Jako chirurg miał niemałe osiągnięcia” — pisał Piotr Szarejko, lekarz 
i historyk, który dość ostrożnie ocenił jego dorobek w tym zakresie. Girsztowt należy 
do pionierów wyodrębnienia urologii z chirurgii, był zwolennikiem wprowadzania no
woczesności do chirurgii. W swoim dorobku ma sporo prac z zakresu historii medycy
ny polskiej i 25 prac klinicznych. Nie ukończył podręcznika „Chirurgia ogólna i szcze
gółowa”. Ważnym osiągnięciem było wydawanie „Gazety Lekarskiej” od 1866 r., której 
był wydawcą i redaktorem, czasopisma lekarskiego istniejącego do I wojny światowej. 
Zginął, zamordowany przez niezrównoważonego drukarza, w  pełni sił twórczych. Nie 
założył rodziny. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, a jego 
serce znajduje się w podziemiach kościeła św. Krzyża w centrum tego miasta. W  koście
le tym jest tablica mu poświecona z brązowym popiersiem.

Cały ten wywód wymaga istotnego uzupełnienia, bo w rzeczywistości był synem 
chłopa litewskiego o nazwisku Juzumas lub Juzumowicz i bratem dwóch znanych dzia
łaczy litewskich i księży: Tadasa i Juozasa. Natomiast dokumenty nabył w nieznany spo
sób od Girsztowta, bo było to potrzebne dla władz oświatowych [LE]. Wywód świad
czy też o istnieniu szlachty Girsztowtów w Grynkiszkach na początku XIX w
Ź r ó d ł a :  Perapis 1528 r , s. 224, 250. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement.; s. 139; Elektorowie królów, 
s. 55; LE, T. 7, s. 285: Girstautas; LPŻ, T. 1, s. 677: Girśtautas; Petrauskas, Źemaitijos bajorai, PSB, T. 8, s. 1-3; 
Szarejko, T. 2, s. 79—84; Uruski, T. 4, s. 165.

GIZIEMIEWICZ

T a r y f a  1667 ro k u

Gipiemiewic^jan Stanisławowiez na miejscu ojca swe\go\ Stanisława Andrpejewicpa Gi^temiewicpa pPerna- 
rowa Gonpimiów djm szlachecki 1 w pow. wilkiskim

Nazwisko rodziny jest skądinąd nieznane. Niemniej jednak można przyjąć, że jest pocho
dzenia odmiejscowego, od miejscowości Giżemy. Do dzisiaj istnieje pojedyncza osada
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Giziemiai na zachód od Pernarowa, koło drogi z Pernarowa do Ejragoly. W taryfie 1690 r. 
w pow. wilkiskim notowano: Giziemie, Gimziemie i Pernarów Giziemie. W końcu XIX w. 
była to okolica szlachecka, w której Dowtortowie mieli 33 dziesięciny ziemi [SG].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r. w pow. wilkiskim, bez poddanych. 
Była to zatem szlachta drobna i nieutytulowana. Notowano tam 3 pokolenia tej rodziny: 
1. Andrzej. 2. Stanisław (1667). 3. Jan (1667).

Ź r ó d ł a :  SG, T. 15, c2. 1 s. 502: Giżemy.

GLIŃSKI

H. JASTRZĘBIEC, WŁASNEGO 

Taryfa 1667 roku

Gliński Adam na miejscu Kipysytofa Glińskiego rodzica swego z Gienkojniów dym 1 szlachecki w pow. wie- 
lońskim
Gliński Jat/ z bratem snym rodzonym Stanisławem Glińskim na miejscu rodzica swe\go] Piotra Glińskie\go]
Z Gonkojn dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Gliński Zachariasz Z Goszęzpn dym 1 szlachecki w pow. wiehńskim

Taryfa 1690 roku

Glińska Justyna Wayniatówna byivszp Strowpowa z Gord dziedzicznej, ySiad zastawnej w pow. telszęwskim 
dymów poddańskich 29. Taj z dóbr dziedzicznych Dpieipan w pow. ejragolskim dymów poddańsfdch 2 
Gliński Jan [w Kop. 1: Kinski] z Gonkojń w pow. wielońskim na miejscu ojca dym szlachecki 1 
Gliński Maran z Maranem Paszkiewiczem z niedzielnego [z Gonkojń w pow. wielońskim?] dym szla
checki 1

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ], W herbarzach 
notowano wiele rodzin o tym nazwisku. W tym przypadku mamy do czynienia z rodem 
o nazwisku Hliński, który jest pochodzenia tatarskiego i kniaziowskiego (od syna chana 
Mamaja). Nazwisko miński (nie Gliński) pochodzi od miejscowości Hlińsk nad rzeką 
Worsklą, dopływem Dniepru na wschód od Kijowa, bliżej Połtawy.

Na Żmudzi pojawili się na początku XVI w w osobie kniazia Semena [Iwanowi- 
cza] Hlińskiego, przedstawiciela gałęzi smoleńskiej tego rodu. Występował w źródłach 
w latach 1514—1546. W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. został spisa
ny dwukrotnie: w  poczcie kniaziowskim z dwoma końmi [wg Wolffa były to dobra na 
Litwie, z wyłączeniem Żmudzi] i we włości rosieńskiej z jednym koniem. Razem wy
stawił 3 konie, w  tym jednego na pewno na Żmudzi. Na Litwie miał m.in. dobra Po- 
bojewo w pow wołkowyskim w województwie nowogródzkim, w  gminie Krzemienica 
(w XIX w). Z kolei na Żmudzi w 1546 r. toczył spór sądowy o dobra Jurija Pupszty, któ
ry sprzedał [według Glińskiego] lub zastawił [według pozwu synów Pupszty] te dobra. 
Dobra te leżały nad rzeką Oleją, między ziemiami bojarów i poddanych: Priszymontajta 
(Priszmonta) i Monkajtia. Ostatecznie sporna ziemia została przyznana pozywającym.
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138 GLIŃSKI

Semen Hliński był ciwunem powondeńskim w latach 1529—1531. Ożenił się ze 
Żmudzinką Dorotą, córkąjana Stankiewicza Bilewicza, z którą miał dwóch synów: Mi
chała i Aleksandra.

Później notowano Glińskich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w  W 1583 r. 
wzmiankowano o kniaziu Mikołaju Stanisławowiczu [czy to nie pomyłka zamiast Seme- 
nowicza?] Glińskim, który miał majętność Glinskiszki we włości rosieńskiej oraz dwór 
pod miasteczkiem Rosieńskim, nad rzeką Iszliną który zastawił. W 1593 r. Mikołaj Se
men owicz Iwanowicz Gliński sprzedał Stanisławowi Stanisławowiczowi Rosieńskiemu 
[w następnym dokumencie nazwanym „swoim bratem5’] majętność Rosienie nad rzeką 
Iszlmą z dannikami w Płowginiach i w Poszołtuniu.

Obie informacje są bardzo ciekawe, choć zapewne zawierają błędy w patronimiku 
„Stanisławowicz” zamiast „Semenowicz”. W każdym razie mamy nowego syna Seme
na Iwanowicza Hlińskiego (Glińskiego) — Mikołaja, którego nie znał Wolff. Wiadomo 
też, że miał on dwór Rosienie nad Iszliną, które zapewne są późniejszymi Podrosieniami 
[w XIX w Podrossienie należące do Wołłowicza], leżącymi właśnie nad tą rzeką, w  XIX w. 
zwaną Iszylina (lit. Slyna), i pod samymi Rosieniami, na zachód od nich przy drodze do 
Widukli. Natomiast niejasna jest sprawa pokrewieństwa wspomnianego Mikołaja Gliń
skiego ze Stanisławem Stanisławowiczem Rosieńskim: mogli być braćmi przyrodnimi lub 
stryjecznymi, raczej nie rodzonymi. Później nic nie wiadomo o kniaziach Glińskich.

Wspomniane wyżej Glinskiszki można bliżej zlokalizować za pomocą następują
cych informacji z akt ziemskich żmudzkich: nad rzeką Iszliną Płowginie Glinskiszki 
nad rzeką Oleją. Wszystkie te kryteria spełnia obszar na północ od Rosieni, gdzie noto
wano dwór i wieś Pławginie, rzeczkę Aleję (Oleją) i w pobliżu płynęła Iszylina.

W taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny mieszkające tylko w pow. wielońskim: w Gon- 
kojniach i Goszczunach, na Laudzie. Żadna nie miała poddanych. W kolejnej taryfie 
z 1690 r. spisano również 3 rodziny, mieszkające w pow. wielońskim (2) i telszewskim (1). 
Dwie nie miały poddanych, ale trzecia posiadała ogółem 31 dymów poddańskich. To 
plasowało ją w gronie zamożnnej szlachty. W sumie, nie licząc powyższego przypadku, 
można przyjąć, że była to szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko Krzysztof Gliński cze- 
śnik łomżyński był elektorem króla polskiego Jana III Sobieskiego w Warszawie w 1674 r.

Skądinąd wiadomo, że w 1654 r. król polski Jan Kazimierz nadał dobra Kiszuryszki 
[nazwa zniekształcona, pewnie chodzi o Karaliszki, wieś królewską w pow wielońskim] 
jednemu z Glińskich. Z kolei Glińscy herbu Jastrzębiec mają się wywodzić od Jaku
ba, ziemianina pow. oszmiańskiego, który za zasługi wojenne otrzymał wieś Bieniuszki 
w tym powiecie od króla polskiego Jana III Sobieskiego. Później nabyli oni majętność 
Gonkojnie alias Danielowicze alias Paberże w pow. wielońskim (w 1722 r.). Ich potom
kowie wylegitymowali się ze szlachectwa w 1836 r. [Ciechanowicz], Do tych rozważań 
należy dodać, że w Gonkojniach na Laudzie mieszkali dużo wcześniej, bo notowano ich 
tam w taryfie 1667 r.

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 103—105; Elektorzy 1674 r.; Perapis 1528 r., s. 54, 163; SG, T. 8, s. 466: Podros- 
sienie; Slovar, s. 76—77: Glinekiśki [raczej: Glinskiszki]; Urzędnicy żmudzcy, nr 18. L i t e r a t u r a :  Cie
chanowicz, Kody, T. 3, s. 63—64; LPŻ, T. 1, s. 683: Glinskas; Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 315: Glinskis; 
Wolff, Kniasdoide, s. 77-78, 90-91.
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GLURUNGIEWICZ 139

GLITA

T a r y f a  1667 ro k u

Glita Jan Stanisławowiep na miejscu Stanisława Glity rodpica swego p Prospcp/m dym 1 szlachecki w po w. 
wielońskim
Glita Kasper p Prospcp/m dym 1 spłachecki wpow. wielońskim

Nazwisko rodziny jest nieznanego pochodzenia. Może łączy się z niemieckim Gluth? 
[LPŻ]. Może jednak jest pochodzenia odmiejscowego, od miejscowości typu Glita czy 
Glitany. Nie notowano go w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano go w aktach ziemskich żmudzkich pod 1597 r\, kiedy An
drej Matysowicz Glita zamienił się gruntami: oddal grunt Suadami w majętności Polany 
nad rzeką Polaną we włości wielońskiej, a otrzymał niwę Sieliszczo Wojtiechowszczy- 
znę w polu Polańskim. Chodzi o późniejsze Polany (lit. Palonai) na wschód od Bejsago- 
ly, w kierunku rzeki Niewiaży.

W tych samych aktach jest jeszcze wzmianka o Katerinie Tomaszownie Glitewicz— 
Drewoszewskiej, która w 1590 r. zapisała swemu mężowi Mikołajowi Drewoszewskie- 
mu [nie podano patronimiku, pewnie Polakowi] trzeciznę majętności Staniewszczy- 
zna w polu Powordukszniach we włości wielońskiej, koło Ożolia, po pierwszym mężu. 
Wspomniany Drewoszewski to najpewniej Drzewoszewski herbu Zaremba, „licznie 
rozrodzeni w Wielkopolsce” [Uruski], Zatem Glitowie (Glitewicze) mieszkali we włości 
wielońskiej, na pograniczu z pow. upickim.

Jest to prawdopodobnie ród z pow. upickiego. W każdym razie notowano go w ak
tach ziemskich upickich w końcu XVI w., choć bardzo rzadko (2 wzmianki). W  ta
ryfie pow. upickiego z 1690 r. notowano miejscowość Glityszki w polu Krokinowe- 
la i Krzysztofa Glitowicza z Krokinoweli. Chodzi o miejscowość istniejącą do dzisiaj 
— Glitenai, położoną na północny zachód od Krakinowa. Tu też notowano pole Kro- 
kinowela, pod Krakinowem.

Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wielońskim, bez 
poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 172—199 [brak w indeksie]; vyp. 4, k.299—71; Taryfa woj. trockiego, s. 211— 
212. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 683: Glytas; LTruski, T. 3, s. 276: Drzewoszewski.

GLURUNGIEWICZ

T a r y f a  1690 ro k u

GlnrnngiewicpMikołaj, na którego orapMiko/aja Urniaspa, Tomaspa Giegieckiego, Abrahama Dowmonta 
posta/ spisany Michał Giegiecki[z] Urniapów wpow. wielońskim dym spłachecki 1

Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Nie notowano go w herbarzach i innych źró
dłach. Może to pomyłka?

Na Żmudzi notowano tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, 
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
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140 GŁAZOWSKI

GŁAZOWSKI 

H. GOZDAWA 

Taryfa 1690 roku

G/apowski Jan pKiewnar wpow. kros kim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub ruskiego, mniej prawdopo
dobne, że niemieckiego (od Glas) [LPŻ]. Rodzina jest zapewne polskiego pochodzenia 
z Głazowa w ziemi różańskiej na Mazowszu [Uruski],

W laudum żmudzkim z 1656 r., dotyczącym asekuracji [zob: Bykowski Mordas] 
podpisał się m.in. Adam Głazowski. W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę 
w pow. kroskim, bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

Wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Ostoja w guberni kowieńskiej w 1860 r. 
W tym czasie Głażowscy i Głozowscy herbu Gozdawa [pewnie ta sama rodzina] 

mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].

L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 140: Głażowski, Głozowski; LPŻ, T. 1, s. 681: Glazauskas, Gla- 
zas, 680: Glasas; Uruski, T. 4, s. 189.

GLUSKI (GLUCKI)

Taryfa 1667 roku

Głucki Jan, na którego miejscu postał spisany Wacław AUeksandrowicppWarnajćPeł dym 1 spłachetki w pow.
twerskm

Taryfa 1690 roku

Głuski Jan y; Birpuławkiów Spespulispki w pow. korspewskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego, od miejscowości Głusk w wo
jewództwie lubelskim.

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. była to tylko jedna 
rodzina w pow. twerskim, bez poddanych, a w 1690 r. spisano również jedną rodzinę 
w pow. korszewskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 4, s. 202-203.

GOBIATO (GOBIAT, GOBIATTO, GOBIAT[T]A)

H. POMIAN 

Taryfa 1667 roku

Gobiat Eliasp Scpęsnonicp p dóbr ojcpystych pAntiników ppodpialu p bracią wliwkonym prawem, paś od 
Mikołaja Kwaspenicpa, a od Kapimierpa Akspela pastawnym prawem nabytych dymów poddańskich 3 w pow.
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GOBIATO (GOBIAT, GOBIATTO, GOBIAT[T]A) 141

Gobiata Kacjmieig Scypsnowic^ na miejscu ojca swego Scypsnegj Gobiaty ~ Antjnik dym poddański 1 wpow. 
korsyewskim

Taryfa 1690 roku

Gobiato Hedasy Syrppsnowic^ yAntynik w pow. korsyewskim dymówpoddańsfdch 3

Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego (Habet) lub polskiego (Gobiata) 
[LPŻ]. Kto wie, czy nie należy łączyć tego nazwiska z formą Gabeta, czyli litewską bo
ginią ognia? W każdym razie są tu podobne nazwiska typu: Gabeta, Gabieta, Gabis itp. 
[Zinkevicius]. Może łączy się z imieniem Gabriel, notuje się bowiem różne formy po
chodzące od tego mienia, np. Gabel, Gabiec itp. [Tichoniuk]. Znana jest również miej
scowość Gobiaty w parafii jałowskiej w pow. grodzieńskim w XVI w. [Taryfa woj. troc
kiego]. Nazwisko może być więc pochodzenia odmiejscowego.

Na Żmudzi notowano ich od końca XVI w., w  aktach dotyczących dóbr Antyniki 
i Kwaszę w pow. korszewskim. W 1598 r. Lawryn Pietrowicz Gobiato kupił dwie niwy 
we włości korszewskiej, przylegające do jego dóbr Senalciszki, od Jerzego Andrejewi- 
cza Jurewicza.

Wydaje się, że można uzupełnić nasze dane o wspomnianym wyżej Ławrynie Pie- 
trowiczu Gobiato. W aktach ziemskich żmudzkich notowano bowiem Ławryna Pietre
wicza [bez nazwiska Gobiato] w różnych miejscach. Najpewniej było to kilka różnych 
osób o tym samym imieniu i patronimiku, popularnym na Żmudzi. Niemniej jednak 
można wykorzystać te informacje, które odnoszą się do miejsca osadnictwa Gobiatów, 
czyli Antyników i Kwaszówwpow. korszewskim. W 1592 r. Lawryn Pietrowicz z żoną 
Dorotą Tomaszewną [Chrzczonowicz] otrzymał od teścia Tomasza Chrzczonowicza 
trzeciznę majętności Ontyniki we włości korszewskiej. W 1595 r. uczestniczył w po
dziale dóbr w Ontynikach i Poszylach, zwanych: Tityszka, Senakiszka, Trumpiszka i Ej- 
dytyszka, należących do jego żony.

W 1625 r. skarżono się na Szczęsnego Ławrynowicza Gobiatę o skoszenie siana na 
wspólnym gruncie Pasynu Antkiszkielu. W 1652 r. sąd grodzki żmudzki wydał dekret 
w sprawie Szczęsnego i Eliasza Gobiatów oraz ich braci: Jana, Zachariasza, Kazimierza 
i Jakuba z Gotowtami o grabież konia. W 1673 r. Eliasz Szczęsnowicz Gobiato z żoną 
Elżbietą Michałówną Herubowiczówną i bratem Janem sprzedali majętność Antyniki 
Adamowi Augustynowiczowi Racewiczowi. W 1683 r. Andrzej Szczęsnowicz Gobiato 
z żoną Heleną Marcinkiewiczówną kupił dobra Antyniki w pow. korszewskim. Mniej 
więcej w  tym czasie zaczęły się spory o dobra Kwaszę, prowadzone w latach 1677—1748, 
m.in. z udziałem Jana Gobiaty i jego żony Anny Mickiewiczówny. Trwały one do końca 
XVIII w. [AGAD]. W sumie przynajmniej częściowo można ustalić genealogię tej rodzi
ny. Przodkiem był Piotr Gobiato (pokolenie I), mający syna Lawryna (1598; II) i wnuka 
Szczęsnego (1625; III) oraz dość licznych prawnuków Szczęsnowiczów Gobiatów (IV) 
z połowy XVII w

Potem notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. były to 2 rodziny w pow. 
korszewskim, mające od jednego do trzech dymów, a w 1690 r. była to tylko jedna ro
dzina (ta sama co w 1667 r.) z trzema dymami poddańskimi w pow. korszewskim.
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W XVIII w. notuje się jeszcze: Macieja Gobiatę, cześnika mozyrskiego i chorążego 
pow. korszewskiego [pospolitego ruszenia szlachty] w połowie XVIII w. [AGAD];Jana, 
chorążego wojska litewskiego, piwnicznego żmudzkiego (rosieńskiego) w latach 1780— 
1794 i stolnika szawelskiego w 1794 oraz deputata do Trybunału Głównego i komisarza 
porządkowego cywilno—’wojskowego pow szawelskiego w 1792 r. oraz Józefa, porucz
nika pow. korszewskiego w 1786 r. Ten ostatni był synem Macieja i Johany z Wisztor- 
tów, „poruczników pow. korszewskiego” [pospolitego ruszenia szlachty]. Ożenił się 
z Anną z Gineytów, z którą miał córkę Anielę. Wyszła ona za mąż za [Adama] Górskie
go, chorążego generalnego pow telszewskiego. W 1820 r. rodzice zapisali jej swoje do
bra: Antyniki Kwaszę w pow. korszewskim i Kwaszę w kroskim [dawniej, wtedy były 
w pow. rosieńskim]. Skądinąd wiadomo, że w 1846 r. Antyniki posiadał Napoleon Gór
ski, a w 1880 — jego córka Maria Górska Wolmerowa, a po jej śmierci dobra przeszły 
do Wolmerów \Lietuvos dvarii sodybą atlasas].

Dwóch Gobiatów, Józef Gobiata i drugi bez imienia, byli elektorami króla polskie
go Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie w 1733 r.

W 1832 r. w tamtejszym „Archiwum Antynickim” znajdowały się następują
ce dokumenty „potrzebne do wywodu dla imienia Gobiattów”. Najstarszy pochodził 
z 1554 r., był to kwit pomiaru włości korszewskiej Walentego Zaleskiego. Następny 
z 1592 r. dotyczył darowizny dóbr Antyniki Doroty Tomaszowny Chrzczonowiczowej 
Lawrynowej Piotrowiczowej dany mężowi Lawrynowi Piotrowiczowi Gobiacie. Póź
niej w 1654 r. Eliasz Szczęsnowicz Gobiatto ze Szczęsnym i Kazimierzem Szczęsno- 
wiczem Gobiatami i Katarzyną Jamontową Szczęsnową Gobiattową podzielili dobra 
rodzinne. W 1683 r. Jan Szczęsnowicz Gobiatto zastawił dobra Antyniki swojej żo
nie Zofii Pluszczewskiej. W 1717 r. Franciszek Gobiatto sprzedał bratu Janowi te do
bra. W 1789 r. Jan Gobiatto zrzekł się praw do tych dóbr na rzecz Józefa, pewnie bra
ta [AGAD]. Prawdopodobnie wspomniany Józef, który posiadał Antyniki w  1811 r., 
zmarł w 1825, a dobra te przejęła jego córka Aniela, która wyszła za mąż za Adama 
Górskiego (zob. wyżej).

Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa herbu Pomian w guberni kowień
skiej w 1847 r. W XIX w. Gobiattowie [tak się wówczas pisali] mieszkali w pow. rosień
skim [Gobiat, Hobiaty; sic] i używali herbu Pomian [Ciechanowicz].

Z 1798 r. pochodzi wywód Gobiatów herbu Pomian. Za swego przodka przyjęto 
Szczęsnego Gobiatę, syna Wawrzyńca [czyli Lawryna] (pokolenie I i II). Najstarszy do
kument pochodzi z 1652 r., kiedy wspomniany Szczęsny Gobiato posiadał dobra An
tyniki [w pow korszewskim]. Dobra te posiadali jeszcze na początku XIX w. W 1654 r. 
jego synowie (III): Szczęsny i Jan podzielili się tym majątkiem. Należy dodać, że byli 
jeszcze dwaj bracia: Eliasz [ros. Ilja] i Kazimierz, bezpotomni. Linię rodziny prowadził 
Jan, który w testamencie z 1698 zapisał te dobra dla swoich synów (IV): Franciszka, 
Jana i Michała. Zapoczątkowali oni trzy linie tej rodziny. Pierwszą, najstarszą linię zaczął 
wspomniany Franciszek, który w 1716 r. nabył dobra Burnie Janowdowo. W przywileju 
króla polskiego Augusta III z 1720 r. [oczywisty błąd, chodzi o Augusta II] jest nada
nie dóbr Dyrgiany alias Janowdowo [wieś królewska Dyrgiały w pow. korszewskim] dla 
Franciszka Gobiaty. Zaś z 1746 r. jest zgoda króla Augusta III na przekazanie tych dóbr
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GODEL (GODELEWICZ, GOYDEL) 143

jego synowi, także Franciszkowi (V). Z kolei w testamencie z 1770 r. tenże Franciszek 
Gobiato zapisał swojemu synowi Mikołajowi (VI) tylko pewną sumę pieniędzy. Ów Mi
kołaj był ojcem dwóch synów (VII): Dementego Antoniego (ur. 1800), bezpotomnego 
i Onufrego Ludwika (ur. 1802). Tak więc potomstwa doczekał się ten ostatni jako ojciec 
czterech synów (VIII): Władysława Józefa (ur. 1834), Adolfa Jana (ur. 1835), Seweryna 
Jana (ur. 1837) i Edwarda Karola (ur. 1841).

Drugą, średnią linię prowadził Jan (IV), który był ojcem Macieja (V). Ten ostatni 
spłodził trzech synów (VI): Józefa, który w 1790 r. wszedł w posiadanie dóbr Antyni- 
ki i Jana, bezpotomnych oraz Jerzego, ojca dwóch synów (VII): Jana Teofila (ur. 1784) 
i Leona Jerzego (ur. 1786), bezpotomnego. Pierwszy z nich wydał na świat dwóch sy
nów (VIII): Ignacego Hipolita (ur. 1821) i Wawrzyńca Hipolita (ur. 1831).

Trzecia, młodsza linia wywodzi się od Michała (IV), ojca Józefa (V). Ten ostat
ni spłodził dwóch synów (VI): Franciszka (ur. 1770) i Stanisława (ur. 1780). Pierwszy 
z nich był ojcem Franciszka (ur. 1816; VII) i dziadem także Franciszka (ur. 1848; VIII) 
[trzeci z kolei Franciszek]. Jego brat Stanisław (VI) był ojcem czterech synów, bezpo
tomnych (VII): Stanisława (ur. 1805), Wincentego Kazimierza (ur. 1810), Franciszka 
(ur. 1815) i Serafina (ur. 1816) [LVIA, F 391—7—4127].

Tu dygresja do najstarszej linii z tego wywodu. Wymieniony wyżej Onufry Ludwik 
jest chyba tożsamy z lekarzem Ludwikiem (zm. 1856), który mieszkał w przygranicznej 
Kretyndze i pracował w szpitalu brygady straży granicznej. W 1837 r. kupił on dobra 
Piękne Pojurze (zwane też Ładne Pojurze lub Pojurze; lit. Graziuris) pod Chwejdana- 
mi. Z wymienionych wyżej trzech synów Seweryn Jan uczestniczył w powstaniu stycz
niowym 1863 r. i został zesłany na Syberię do guberni tobolskiej. Dobra pojurskie wraz 
z Gwałdami i Podewojciami przejął jego brat Adolf Jan, miał je w 1881 r. Obaj bracia 
zostali pochowani na cmentarzu przykościelnym w Chwejdanach. Po śmierci Adolfa 
(1896) dobra przeszły do jego córek: Wanda wzięła Pojurze, a pozostałe dobra — jej 
siostra Maria. Wspomniana Wanda wyszła za mąż za , Jotkeviciusa”. Po reformie rolnej 
z 1922 r. z Pięknego Pojurza zostały jej 83 ha (zabrano 160). Majątek został zracjonali
zowany w 1940 r., nic z niego nie pozostało. Brak danych o losach ostatnich właścicieli 
\Lietnvos dvant sodybą atlas ar, Żenkiewicz].
Ź r ó d ł a :  AGAD, ZMRP, nr 051, 061, 064 s. 1—4, 13; Deputaci', T. 2, s. 398; Elektorzy 1733 r.; Elektorowie 
królów, s. 58; LVIA, F 391—7^1127, k. 13 (skan 00029); ODVCA, vyp. 3, s. 17—214, 114—259; Taryfa woj. 
trockiego, s. 104; Urzędnicy żmudzcy, nr 939, 1440, 1473. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, s. 147; Ciechano
wicz, Suplement, s. 141: Gobiat, 157: Flobiaty [sic]; Lietmm dvarą sodybą atlasas, T. 1, s. 71: Antininkai, s. 99- 
ЮЗ: Graziüris; LPŻ, T. 1, s. 601: Gabeta, 686: Gobiata; Skłodowski, s. 292; Szczygielski, s. 322; Tichoniuk, 
s. 91: Gabriel; Uruski, T. 4, s. 215; Zinkevicius, s. 553: Gabija, Gabeta; Żenkiewicz, s. 98.

GODEL (GODELEWICZ, GOYDEL)

H. JELITA

P o pis  1 6 2 1  ROKU

Godeł Jer^y у  ucyestmki po rajtarsku koń 1 ippow. płotelskim, na drugich protestował
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T a r y f a  1667 ro k u

Godel Dawid z Godelów djm 1 szlachecki wpow. plotelskim 
Godel Jerzy Z Witkajciów dym 1 szlachecki w pow. telszewskim 
Godel Józef z Godel Girkuntów dym 1 szlachecki n> pow. plotelskim 
Godel Krzysztof z Godel Girkuntów dym 1 szlachecki w pow. plotelskim 
Godel Ławryn z Godelów dym 1 szlachecki w pow. plotelskim 
Godel Matiasz Z Godelów dym 1 szlachecki w pow. plotelskim
Godel Walentin, na miejscu którego został spisany Baltromiej Girdwoyn z Godelów dym 1 szlachecki w pow. 
plotelskim
Godel Zygmont Bałtromiejewicz Z Godelów dym 1 szlachecki w pow. plotelskim
GodelewiczMikołaj, na którego miejscu z Godelów i Michała Girkąta zokolicy Girkontyszęk poddański dym 
1 w pow. telszewskim
Godelewicz Piotr Sczęfanowicz £ Godelów dym 1 szlachecki w pow. plotelskim
Goydel Stanisław na miejscu rodzica swego Filipa Goydela z Godelów dym 1 szlachecki w pow. plotelskim

Taryfa 1690 roku

Godeł Jergy na miejscu Józefa [Godela?] z Godelów w pow. plotelskim [dym] szlachecki 1
Godel Kazimierz Z Tamidów w pow. żprańskim [dym] szlachecki 1
Godel Wawrzyniec [z Smilgiów w pow. medyngiańskim?] [dym] szlachecki 1
Godel Wawryniec na miejscu Zylewiczą z Beszfietan w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
Godel Wawrzyniec, na którego miejscu został spisany Jan Bymgaylo z okolicy [Lachowieże Montrymajcie]
w pow. twerskim dym szlachecki 1
Godlewicz [w Kop. 8: Gabriel Godel z okolicy Mitkajcie] Jan Gabriel zMitkajńów w pow. telszęwskim
[dym] szlachecki 1

Wydaje się, że wymienione tu rodziny Godelów, Godelewiczów, Godelewskich, God
lewskich (choć w tym ostatnim przypadku z istotnym zastrzeżeniem) i Godlewiczów 
mają wspólne pochodzenie z Godelów w pow. plotelskim, znanych z akt ziemskich 
żmudzkich XVI w. Chodzi tu o osadę Godele (lit. Godeliai) na południe od jeziora Pło- 
tele w pow. telszewskim (XIX—wiecznym) w gminie Ginteliszki. W pobliżu jest wieś 
Girkonty, gdzie mieszkała szlachta Girkontowie (zob.).

Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, Godele (lit. Godeliai) i Godelewscy (lit. Gode- 
liauskas) pochodzą od nazwiska Godas (człon god-).

W aktach ziemskich żmudzkich pod 1582 r. zanotowano bojara Jana Ławrynowi
cza Janowicza Godelewicza, który miał dobra w uroczysku Połozdonie w Gojżowie we 
włości wilkiskiej. Chodzi o późniejszy Połozdoń, położony między dolną Dubissą a jej 
dopływem Lazdoną (stąd nazwa tej miejscowości), na północny wschód od miastecz
ka Średniki.

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano Jerzego Godela w pow. plotelskim. W ta
ryfie 1667 r. zanotowano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. plotelskim (9) i tel
szewskim (2). Z nich tylko jedna rodzina miała jednego, pozostałe nie miały poddanych.
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Z kolei w  taryfie 1690 r. spisano 6, a raczej 5 rodzin, biorąc pod uwagę trzech Waw
rzyńców, z których jeden został zastąpiony przez inną osobę. Każdy właściwie mieszkał 
w innym powiecie, ale wszystkie sąsiadowały ze sobą w rejonie pow. płotelskiego. Żad
na z rodzin nie miała poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Rodzina herbu Waga została wylegitymowana ze szlachectwa w późniejszej guber
ni kowieńskiej w 1810 r. W XIX w. notowano: Godelów herbu Jelita w pow. szawelskim 
i telszewskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a :  Kojałowicż, Nomenclator, s. 195; ODVCA, vyp. 1, s. 85-131; Slovar, s. 77: Godele. L i t e  r a t u - 
r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 141; Uruski, T. 4, s. 220: Godelewski, Godell, 225: Godlewski; Zinkeviciuis, 
s. 95: god—, 283: Godas.

GODELEWSKI (GODLEWSKI)

T a r y f a  1667 ro k u

Godelewski K iysptof Kagjmierp na miejscu Hakera Mardnowicpa Stalpin a Woytkiewicpa p Gajłajć [z] pa- 
stany 1 poddański dym w pow. M. Dyrwian
Godelewski Samuel na miejscu Matysa Godelewskiego rodpica p Kubepajdów dym 1 splachecki w pow. 
wiespuńańsldm
Godlewski Aleksander [na miejscu] Wojdecha Cpyrskie\go]  ̂Bopusynia dym 1 splachecki w pow. wi- 
duklewskim
Godlewski Mateusp Spukspta Stanisław podsędek kowieński p majętnośd Bojan dymów 11 arendownych od 
księdpa Mateuspa Godlewskiego plebana kiejdańskiego dym 1, co cpyni dymów 12 w pow. wilkiskim

T a r y f a  1690 roku

Godelewski Jery [w Kop. 8: Godlewski] p Godetów w pow. p/otelskim [dym] splachecki 1 
Godelewski Kapjmierp p Godelów w pow. płotelskim [dym] splachecki 1
Godlewski Samuelów Kop. 1 i 10: Godelewski] namiejscu Jópefa Soweyki pRubepajdów wpow. wiespwiań- 
skim dym poddański 1

O pochodzeniu rodziny zob. wyżej pod Godel. Byłby to więc ród litewski, który przy
jął polską szlachecką końcówkę — ski. Pisali się jako Godelewscy i (później) Godlewscy. 
Tych ostatnich nie należy chyba łączyć z Godlewskimi herbu Gozdawa (zob.), pocho
dzącymi z Godlewa na Mazowszu, a więc z rodziną polską.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w różnych powia
tach: Małych Dyrwian, wieszwiańskim i widuklewskim. Z nich większość nie miałą a jed
na rodzina miała jednego poddanego. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano również 3 rodziny, 
mieszkające głównie w Godelach w pow. płotelskim. Tylko jedna z nich miała jednego, 
pozostałe nie miały żadnego poddanego. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

Prawdopodobnie wymieniony w taryfie 1667 r. Aleksander Godelewski z pow. wi- 
duklewskiego jest tożsamy z dobrodziejem kościoła Niemokszteńskiego w tym powie
cie, który przed 1677 r. zapisał 200 kop groszy wraz z żoną Magdaleną Ambrożejewi- 
czow[n]ą [Visitationes DS. 1675—1677].
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W XIX w. Godelewscy wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Waga w guber
ni kowieńskiej. Tu należy też umieścić wywód Godlewskich herbu Gozdawa, nienależą- 
cych do omawianej niżej rodziny Godlewskich herbu Gozdawa o niewątpliwie polskim 
pochodzeniu (zob.).

Z 1799 r. pochodzi wywód Godlewskich herbu Gozdawa. Za swego przodka przy
jęto Samuela Godlewskiego (pokolenie Г), ojca czterech synów, którzy w 1717 r. weszli 
w posiadanie dóbr Rubażajce [raczej Rubeżajcie w pow. wieszwiańskim], przekazanych 
im przez Samuela (II): Marcin, Wawrzyniec, Kazimierz i Władysław. Podane tu dane 
znajdują potwierdzenie w obu taryfach XVII w. W 1667 r. zanotowano Samuela God
lewskiego, syna Matysa, mającego dobra Rubeżajcie w pow. wieszwiańskim. Tenże zo
stał odnotowany jeszcze w 1690 r.

Z wymienionych Samuelewiczów linię rodziny kontynuował Wawrzyniec (III), któ
ry z synem Antonim (IV) w 1762 r. wszedł w posiadanie tych dóbr. Dobra te sprze
dał Antoni Godlewski w imieniu swoich krewnych w 1792 r. Wydał on światu sześciu 
synów (V): Michała, Kazimierza, Mateusza, Pawła, Stanisława i Franciszka. Wszyscy 
z nich mieli potomstwo, choć dwaj z nich: Paweł i Stanisław mieli tylko synów, bezpo
tomnych. Na czele pierwszej, najstarszej linii stanął Michał, który spłodził dwóch sy
nów (VI): Ignacego Juliana (ur. 1813) i Józefa Aleksandra (ur. 1832). Pierwszy z nich dał 
światu trzech synów (VII): Wawrzyńca Leona (ur. 1838), Michała Franciszka (ur. 1845) 
i Antoniego Szymona (ur. 1848).

Brat Michała — Kazimierz (V) zapoczątkował drugą linię rodziny. Miał on syna 
Kajetana (ur. 1800; VI), ojca trzech synów (VII): Juliana Kazimierza (ur. 1830) z synem 
Ignacym (ur. 1864; VIII) oraz Dionizego Szymona (ur. 1834) i Kajetana (ur. 1837).

Kolejny, trzeci z braci, Mateusz (V), to założyciel trzeciej linii rodziny. Okazał się 
bardzo płodny, zostawiając po sobie siedmiu synów (VI): Napoleona Faustyna (ur. 1811), 
Józefa Mateusza (ur. 1819) [dopiska o utracie dworiaństwa] z czterema synami (VII): Fe
liksem (ur. 1843), Kajetanem Agapitem (ur. 1847), Wincentym (ur. 1862) i Kazimie
rzem (ur. 1865) oraz Wincentego Pantaleona (ur. 1824) także z czterema synami (VII): 
Antonim (ur. 1856), Janem (ur. 1859), Józefem (ur. 1864) i Władysławem (ur. 1871) 
oraz Franciszka (ur. 1826), Antoniego (ur. 1839), Wincentego Lucjana (ur. 1842) i Jó
zefa (ur. 1846) z sześcioma synami (VII): Aleksandrem (ur. 1872), Antonim (ur. 1879), 
Jerzym [ros. Georgij] (ur. 1881), Janem (ur. 1884), Bronisławem (ur. 1885) i Józefem 
(ur. 1893) [później dopisanym].

Czwarty z braci, Pawel (V), spłodził czterech synów (VI): Józefa Jana (ur. 1809), 
Feliksa Jana (ur. 1818), Sykstusa Kazimierza (ur. 1827) i Antoniego Juliana (ur. 1838), 
bezpotomnych. Piąty brat, czyli Stanislaw (V), wydał na świat trzech synów (VI): Józe
fa (ur. 1808), Konstantego Józefa (ur. 1837) i Stefana Napoleona (ur. 1839), także bez
potomnych.

Ostatni, szósty z braci, Franciszek (V), zaczął czwartą i ostatnią linię rodziny. Po 
sobie zostawił on czterech synów (VI): Kazimierza Ferdynanda (ur. 1805) z synem Ksa
werym (ur. 1834; VII) oraz Sylwestra Dawida (ur. 1828), Leonarda (ur. 1830) i Ignacego 
(ur. 1837) [LVIA, F 391-7-1783].
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W 1800 r. Godlewscy herbu Gozdawa wywiedli swoją rodzinę od Józefa, żyjącego 
w XVII w. i mającego dobra Wajki na Żmudzi [LYIA, F 391-1-1061]. Prawdopodob
nie chodzi o Wojki (Wojkie, Wojkiuławki) w pow. pojurskim, choć nie można wykluczyć 
innych możliwości. Przodkiem rodziny został określony Józef Kasperowicz Rupeyko 
Godlewski. Byl on właścicielem Kaupów w pow. medyngiańskim. Spłodził on trzech 
synów: Bartłomieja, Jerzego i Wawrzyńca. Dobra te zapisał im wspomniany ojciec w te
stamencie z 1697 r. Z nich średni syn, czyli Jerzy, zostawił po sobie dwóch synów: Jerze
go (ur. 1725) i Jana (ur. 1730). Pierwszy z nich ojcował Tadeuszowi, księdzu, plebanowi 
[nie można odczytać: strawojcki?], Wincentemu, Kazimierzowi, klerykowi, Antoniemu 
i Mateuszowi. Z kolei jego brat Jan zostawił po sobie dwóch synów: Adama (ur. 1774) 
i Józefa (ur. 1777), dziś wywodzących się [LYIA, F 391—1—1061].

Wiadomo jeszcze o innej linii tego rodziny, bez herbu, wywiedzionej w 1800 r. Jej 
przodkiem był Józef Godlewski, właściciel dóbr Каиру na Żmudzi w 1697 r. Chodzi 
o późniejszą okolicę szlachecką Kaupie (lit. Kaupos) w pow. medyngiańskim (w XIX w. 
telszewskim), na wschód od Twerów w kierunku jeziora Lukszta. Można dodać, że 
w taryfie z 1690 r. nie zanotowano żadnego Józefa Godlewskiego, a dobra Kaupie (pi
sane wówczas: Kawpy, Kawpy Adomajcie, Kuwpy i Каиру) należały do innych osób. 
Wspomniany Józef (pokolenie I) miał syna Jerzego (II), wnuka Jerzego (III), prawnu
ka Wincentego (IV) i trzech praprawnuków (V): Tadeusza, Stanisława i Fabiana Feliksa 
z synem Józefem Wincentym (VI). Ci ostatni dowiedli swego pochodzenia szlacheckie
go w 1800 r. [Boniecki].

Z 1819 r. pochodzi wywód Godlewskich herbu Gozdawa. Za przodka rodziny 
przyjęto Bartłomieja, mającego dobraRubeżojcie [tj. Rubeżajcie] wpow wieszwiańskim 
[LVIA, F 391—8—2596]. W taryfach z lat 1667 i 1690 notowano tylko Samuela Godlew
skiego we wspomnianych Rubeżajciach.

Z 1820 r. pochodzi wywód Godlewskich herbu Gozdawa. Protoplastą tej rodziny był 
Krzysztof Godlewski (pokolenie I), mający syna Jerzego (II), wnuka Pawła (III), prawnu
ka Szymona (ur. 1776; IV), praprawnuka Józefa (ur. 1818; V) i prapraprawnuka Antonie
go Józefa (ur. 1856; VI). Najstarszy dokument pochodzi z 1724 r., kiedy Jerzy Godlewski 
zapisał dobra Drabukszty w pow. powondeńskim swoim synom, w  tym Pawłowi. Tenże 
w 1863 r. sprzedał te dobra [LVIA, F 391—8—2565]. W taryfach XVII—wiecznych wymie
niono tylko Krzysztofa Godlewskiego w 1667 r., mającego jednak inne dobra.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-1-1061, k. 187-188; F 391-7-1783, k. 36 (skan 00022), F 391-8-2565, k. 156; 
F 391—8—2596, к  193—196; Visitationes DS. 1675—1677, s. 254. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, s. 157 (ge
nealogia); Paknys, s. 160; Uruski, T. 4, s. 220.
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Taryfa 1690 roku

Godlewski Ka^imier^ % Omol imienia alias juaulis^ki Pietkis^ki w pow. berpańskim dym poddański 1

Rodzina jest pochodzenia polskiego z Godlewa w ziemi nurskiej (Mazowsze), skąd roz
przestrzenili się po całej Rzeczypospolitej, o czym niżej.

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach w latach 1667 i 1690: jedna rodzina 
w pow. berżańskim z poddanymi (1 i 4). Nie była to szlachta utytułowana na Żmudzi, 
jeden z nich, Michał Godlewski strażnik upicki w latach 1714—1746 był elektorem króla 
polskiego Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. w  Warszawie.

Założycielem linii żmudzkiej tej mazowieckiej rodziny był Jan Kazimierz (III po
kolenie wg Żychlińskiego), który po matce Katarzynie Szumowskiej przejął następują
ce dobra [nazwy pewnie przekręcone]: Siezun, Ryntogołów, Spustowszczyzna, Bieliszki 
i Biwiszki w województwie wileńskim. Na Żmudzi posiadał zaś: Kuże i Kuszlejki [wsie 
w ciwuństwie „berżyniańskim”, tj. berżańskim, w tym Kuże leżały w połowie drogi mię
dzy Kurszanami w pow. berżańskim a Szawlami w pow. szawelskim, choć należały jesz
cze do pow berżańskiego] oraz Omole [leżały pod Kużami w pow. berżańskim], które 
objął „prawem zastawnym” w 1678 r. Był fundatorem kościoła filialnego w Kużach (do 
kościoła szawelskiego), stąd często mówi się o fundacji altarii w  kościele szawelskim. 
Fundację tę zatwierdził sejm polski w 1667 r., czyli Godlewski musiał być związany ze 
Żmudzią w  okresie wcześniejszym, był dzierżawcą dóbr Kuże i Kuszlejki. Miał być ci- 
wunem berżańskim. Niemniej jednak początki jego kariery są związane zapewne z dobą 
„Potopu” i służbą wojskową. W każdym razie w 1661 r. za zasługi na tym polu otrzy
mał tytuł podstolego połockiego. Był dwukrotnie żonaty: z Katarzyną Chrzczonowi- 
czówną, ciwunówną berżańską i Anną Katarzyną Hordziejowską. Z pierwszą miał syna 
Kazimierza, który kontynuował linię żmudzką rodziny i dwie córki: Dorotę, żonę Jana 
Piotrowicza i Barbarę, żonę Stefana Karpia, ciwuna berżańskiego i podsędka żmudz- 
kiego. Druga żona dała mu dwóch synów: Bernarda, założyciela linii litewskiej rodziny 
i Hieronima, podstolego połockiego, o którym brak jest bliższych danych oraz zapewne 
kilka córek: „Zofia za Niemczewicem”, „Anna zajurewiczem” i Petronela [Kojałowicz: 
Petynella]. W sumie małżeństwa te wskazują, że Godlewscy dobrze zaaklimatyzowali się 
na Żmudzi, wchodząc szybko do lokalnej elity i żeniąc się ze szlachciankami żmudzkimi 
(na pewno pierwsza żona).

Wspomniany Kazimierz (pokolenie I), zwany przez Żychlińskiego założycielem 
gałęzi żmudzkiej rodu [raczej rodziny], był już właścicielem dóbr Omole. Ożenił się 
z Eleonorą Mejerówną herbu Rudnica, miecznikównąmozyrską, z którą miał troje dzie
ci (II): Michała Antoniego, Jana podsędka żmudzkiego, zmarłego bezpotomnie i Annę, 
żonę Andrzeja Iwanowskiego, regenta żmudzkiego. Linię rodziny kontynuował Michał 
Antoni (zm. 1744), dziedzic dóbr Omole oraz: Andrzejowo Tołoty [w 1690: Talacie 
w pow. szawelskim, przy samych Szawlach w kierunku na Kuże, lit. Tolioćiai i Andrija- 
va] (kupno w 1735) i Hryszkiszki [brak tej miejscowości na dostępnych mapach, w koń
cu XIX w. byl dwór Godlewskich Hryszkiszki w pow. szawelskim, 20 wiorst od Szawli. 
Być może chodzi o okolice miejscowości Sawrymacie, czy raczej Sawrymajcie, leżącej 
22 wiorsty od Szawli, na południowy wschód od Kurszan, w pobliżu innych dóbr tej
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rodziny i łączonej z Hryszkiszkami] i Obszruje [w pow. berżańskim, na południowy za
chód od Kużów] (kupno w 1749). Był długoletnim strażnikiem upickim (1714—1746) 
i starostą skirstymońskim na Żmudzi. W 1734 r. był posłem królewicza Jakuba Sobie
skiego do carycy Rosji Anny Iwanowny. Ożenił się dwukrotnie: z Anną Antoniewi- 
czówną (1731) i Angelą Sulistrowską, podsędkówną oszmiańską, z którymi miał pię
cioro dzieci (III): Magdalenę, żonę Józefa Iwanowicza; Mariannę, zakonnicę; Michała, 
porucznika [pospolitego ruszenia szlachty] pow. berżańskiego, bezpotomnego; Fran
ciszka, o którym niżej i Rocha, strażnika [czy raczej strażnikowicza?] upickiego, dziedzi
ca dóbr Szawdyniów (gdzie wzniósł kościół), Poszyła i Kojławy, który miał syna Ludwi
ka (zm. 1838), sędziego granicznego szawelskiego, zmarłego bezpotomnie.

Tak więc główną linię kontynuował Franciszek, który mógł, ale nie musiał, być 
strażnikiem upickim jak jego ojciec Michał Antoni. Na pewno był dziedzicem wy
mienionych już dóbr Omole, Obszruje, Hryszkiszki i Andrzejów (300 włók ziemi). 
W 1777 r. otrzymał jeszcze od króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego do
bra Siawrymajcie [wspomniane wyżej Sawryma[j]cie w  pow berżańskim]. Ożenił się 
z Katarzyną Milwidówną, skarbnikówną żmudzką, z którą miał sześcioro dzieci (TV): 
Józefa, Michała, Teodora, Teresę, żonę Stanisława Styrpejki, sędziego grodzkiego sza
welskiego i dziedzica Goniprowa [w pow. korszewskim]; Reginę, żonę Ignacego Juno- 
wicza, chorążego szawelskiego i dziedzica Gierdziagoły [w pow. berżańskim] i Anie
lę, żonę Michała Bardzkiewicza. „kapitana bfyłych] wojsk polskich” i dziedzica Zelwy 
[w pow. użwenckim]. Ten ostatni jest zapewne tożsamy z Michałem Bardzkim, kapita
nem w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego z lat 1810-1830, wylegity
mowanym w Królestwie Polskim w 1840 r. [Szlachta wylegitymowanej.

Wspomniany Teodor w dwóch małżeństwach z Elżbietą Mokrzecką, sędzian- 
ką i Katarzyną Szemetełówną [!] miał dwie córki: Teodorę, żonę Milwida, sprawnika 
pow. szawelskiegom i dziedzica Skirmontyszek oraz Elżbietę, żonę Kleofasa Hryce- 
wicza, który dostał dobra Andrzejów wraz z ręką żony. Z kolei brat Teodora — Józef 
(1773-1867; IV) był postacią dość wyjątkową. Urodzony w Hryszkiszkach na Żmudzi, 
zmarł we Fredzie w Królestwie Polskim, czyli jakby wrócił do ziemi przodków. „Wprost 
z lawy szkolnej podążył do szeregów narodowych”, czyli uczestniczył w powstaniu ko
ściuszkowskim w 1794 r. Po rozbiorach Rzeczypospolitej w 1795 r. zajął się zagospo
darowaniem puszcz zaniemeńskich, na obszarze dawnej Żmudzi i powiatu kowieńskie
go w województwie trockim. Był założycielem majątku Freda pod Kownem w pow. 
mariampolskim (w późniejszym Księstwie Warszawskim, dokąd przeniósł się ze Żmu
dzi pod zaborem rosyjskim), wielki gospodarz na Zaniemeniu (Godlewo, Freda,Wejwe- 
ry i Aleksota, przedmieście Kowna), urzędnik państwowy i samorządowy w Księstwie 
Warszawskim, wielokrotny poseł na sejmy, w których odgrywał istotną rolę, marszałek 
pow. mariampolskiego w 1815 r., prezes Tow. Kredytowego Ziemskiego, brak danych 
o jego udziale w powstaniu listopadowym 1830—1831 r., w  którym aktywnie uczest
niczył jego brat Michał (jako członek komitetu obywatelskiego woj. augustowskiego, 
komisarz rządowy Rady Najwyższej Narodowej i dowódca partyzantów w tym woje
wództwie, awansowany na generała brygady), potem „żył jako człowiek prywatny”. 
Ufundował trzy kościoły w: Godlewie, Wejwerach i Piątku. Zbudował pałac we Fredzie,
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swojej „wspaniałej” rezydencji. Ożenił się z Marią. (Marianną) Wolmerówną, prezyden- 
tówną powiatu grodzieńskiego, z którą miał dwóch synów (V): Michała (1830-1849), 
studenta kameralistyki w 1849 r. na Uniwersytecie Dorpackim, który zmarł w czasie 
studiów w nieznanych okolicznościach, może w  pojedynku? [brak go w monografii Ży- 
chlińskiego] i Kazimierza Franciszka (ur. 1828), kandydata nauk kameralnych, dziedzi
ca Aleksoty i Fredy oraz trzy córki: Marię, żonę Stanisława Pusłowskiego i dziedziczkę 
Eleonorowa; Ludwikę, żonę księcia Napoleona Swiatopełka Mirskiego i Józefę, żonę 
Wiktora Gawrońskiego i dziedziczkę dóbr Szurkle.
[ Ź r ó d ł a :  AA 5350; AP 330; AV; Boniecki, T. 6, s. 157—158; EAA, F 402—7—89 (immatrykulacja); God
lewski, s. 1—2 (fragment genealogii rodziny). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 70; Tyla, Lietumai:, 
s. 103, nr 187; Żychliński, T. 3, s. 71—73].

Do omówienia pozostał ostatni syn Franciszka — Michał (1786—1837; IV), sędzia 
ziemski szawelski, dziedzic Hryszkiszek w pow szawelskim i uczestnik powstania listo
padowego. Ożenił się z Antoniną Iliniczówną, z którą miał siedmioro dzieci (V): Leona 
Lucjana (1806—1874); Bogumiłę (1807—1871), pannę; Antoniego Andrzeja (ur. 1808); 
Aleksandra (1810-1868); Kajetana Feliksa (ur. 1811); Hipolita (ur. 1815) i Ignacego 
(ur. 1818). Z nich Leon Lucjan był dziedzicem dóbr Wałdam i Egles, porucznikiem 
armii rosyjskiej i sędzią powiatu szawelskiego. Dwukrotnie żonaty z Emmą Stankie- 
wiczówną, sędzianką ziemską i Bogumiłą Łukianiewiczówną, miał dziewięcioro dzie
ci (VI): 1. Malwina (ur. 1836); 2. Zofia (ur. 1837), żona Lucjana Nagurskiego, dziedzica 
Dyrwian w pow. szawelskim; 3. Emilia (ur. 1840), żona Józefa Szyrwińskiego, dziedzi
ca Taboryszek; 4. Józef Kazimierz (ur. 1842), student prawa, radca honorowy i dzie
dzic Leżyk w pow. szawelskim. W małżeństwie z Marią Piłsudską miał czworo dzieci; 
5. Aleksander (ur. 1844) byl prezydentem miasta Szawle i dziedzicem dóbr Wałdam. 
W małżeństwach z Eugenią Marią von Szelking i Bronisławą Hofmanówną miał troje 
dzieci; 6. Maria (1847-1874); 7. Lucja (1851-1880), żona Antoniego Stulgińskiego, in
żyniera, dziedzica Wegier; 8. Anna (ur. 1858), żona Michała Hurczyna, dziedzica Giegż- 
delów (Giegrzdele); 9. Czesław (ur. 1859).

Z kolei brat Leona Lucjana, czyli Antoni Andrzej (V). To porucznik 4. Pułku uła
nów „b. wojsk polskich” [Królestwa Polskiego], emigrant polityczny we Francji, czło
nek Tow. Demokratycznego Polskiego, powrócił do kraju w 1858 r. [Bielecki]. Byl dzie
dzicem majątku Rogożyn [w pow. augustowskim]. W małżeństwie z Marią Maciejowską, 
dziedziczką Warwiszek, miał czworo dzieci (VI): Marię (ur. 1862); Franciszka Ksawe
rego (1866—1937) znanego działacza społecznego i narodowego oraz literata; Paulinę 
(ur. 1868) i Antoniego (ur. 1875).

Następnym bratem Leona Lucjana był Aleksander (V). To prezydent sądu pow. 
szawelskiego, po powstaniu styczniowym 1863 r. został zwolniony z pracy w randze 
radcy kolegialnego (VI ranga) za polityczną „nieprawomyślność” [Ciechanowicz]. Oże
nił się z Celiną Raczkowską, podkomorzanką szawelską, z którą miał troje dzieci (VI): 
Stanisława (ur. 1850), chorążego w armii rosyjskiej; Wiktora (ur. 1859), „także chorąże
go” i Zofię (ur. 1860), żonę Stanisława Tura.
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Kolejny brat Leona Lucjana to Kajetan Feliks (ur. 1811; V), sędzia graniczny pow. 
szawelskiego, dziedzic Hryszkiszek, ożeniony z Julią Rymgajłówną. Miał czworo dzie
ci (VI): Kazimierza (ur. 1854) ojca Józefa (ur. 1890), autora wspomnień pt. „Na prze
łomie epok” (1990); Władysława (ur. 1855), chorążego wojsk rosyjskich; Wojciecha 
(ur. 1862), ucznia gimnazjum w Szawlach i Stanisława (ur. 1858).

Następny brat Leona Lucjana, czyli Hipolit (ur. 1815; V), byl dziedzicem mająt
ku Obszruje w pow. szawelskim. W małżeństwie z Kordulą Stankunówną, dziedziczką 
Omol, miał czworo dzieci (VI): Antoniego (ur. 1843), kapitana wojska rosyjskiego i ka
walera orderów; Bolesława (ur. 1848), radcę honorowego, kawalera orderów i redakto
ra „Kurlandzkich Wiadomości Gubernialnych” (po rosyjsku), pracował więc w Rządzie 
Gubernialnym Kurlandzkim; Adolfinę (ur. 1855), żonę Frąckiewicza, urzędnika Izby 
Skarbowej w Kownie i Krystynę (ur. 1857).

Ostatnim bratem Leona Lucjana był Ignacy (V), dziedzic maj. Ignacowo—Żyndu- 
le (też Ignaców) w pow. szawelskim (odłączone od dóbr Hryszkiszki), radca tytularny 
(IX ranga) i kawaler orderów. Ożenił się z Julią Botowicówną, z którą zostawił po sobie 
dwoje dzieci (VI): Michała (ur. 1848) i Ludwikę (ur. 1852), żonę Konrada Januszewicza, 
kandydata praw, sekretarza ministerialnego i kawalera orderów.

Zachował się wywód Godlewskich herbu Gozdawa z 1798 r. Najstarsza wzmian
ka dotyczy fundacji altarii szawelskiej z 1653 r. Jej fundator (pokolenie I) miał syna Ka
zimierza (II), dziedzica dóbr Omole. Miał on syna Michała (III), strażnika upickiego 
(wzmianka z 1715 r.). Ten z kolei spłodził dwóch synów (IV): Rocha i Franciszka. Na
stępne, V pokolenie to syn Rocha Ludwik i synowie Franciszka: Michał, Józef, Kazi
mierz i Teodor [LVIA, F 391—1—992].

Ź r ó d ł a :  Elektorzy 1733 r.; J. Godlewski, Na przełomie epok, Warszawa 1990, s. 1—2 (fragment genealo
gii); Kojałowicz, Compendium, s. 53; LVIA, F 391—1—992, k. 5 (wywód z 1798 r ), F 7-4127, k. 47 (pominą
łem); ML Księga npisóir nr 131, s. 308, nr 972; SG, T. 5, s. 7—8 (wzmianka o rodzinie Godlewskich); Urzęd
nicy: woj. trockie, s. 534,nr 3993, s. 536, nr 4016 i  4013; VL, T. 4, s. 475. L i t e r a t u r a :  Bielecki, Słomnik 
biograficzny, T. 2, s. 87—88 (Antoni, Józef: tu błędnie przypisał mu zasługi w powstaniu listopadowym jego 
brata Michała); Boniecki, T. 6, s. 157—158 (genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 70; Jucevicius, s. 70,212: 
Godlevskis Juozapas (Godlewskijózef); Karpińska, s. 48; Paknys, s. 160; PSB, T. 8: 1960, s. 177—179: God
lewski |ózc( Franciszek Ksawery; Żychliriski, T. 3, s. 69—75 (monografia).

GODLEWICZ ZOB. GODEL 

GODLEWSKI ZOB. GODELEWSKI 

GODMONT ZOB. GUDMONT

GODOWSKI

T a r y f a  1667 ro k u

Godows ki Michał na miejscu Adama Kontry ma £ Kowp dym 1 spłachetki w pow. medyngiańskim
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152 GODWOYSZ (GODWOJSZ)

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i wiąże się z członem ged—, który po
chodzi od litewskiego czyli „żałować”, „oszczędzać”, „smucić się” [LPŻ], Rów
nież, zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko pochodzenia litewskiego, utworzone od 
formy Godas (człon god—). Rodziny tej nie ma w polskich herbarzach.

Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. medyn- 
giańskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 638: Gedavicius, 642—643: Gedżius; Zinkevicius, s. 283: Godas.

GODWOYSZ (GODWOJSZ)

H. ODROWĄŻ, WŁASNEGO 

T a r y f a  1667 ro k u

Godwoys^Jan z imienia Posyiisyit-ba Snil w у'astande u Jana Sakowicza będący dym 1 szlachecki w pow.jaswońskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: god— i vaiś—. 
Pierwszy człon jest poza wyżej wymienionym nazwiskiem nieznany [LPŻ], co nie do 
końca jest słuszne. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, człon god— jest wprawdzie rzadki, ale wy
stępuje w antroponimii litewskiej jako Godas, Godonis itp. i łączy się z litewskim godas, 
czyli „wielka chęć”. Natomiast drugi człon łączy się z litewskim vaises, vaisinti, czyli „po
częstunek”, „częstować”.

Po raz pierwszy wzmiankowano o nich na Żmudzi zapewne w czasie Potopu 
1655 t\, kiedy spisano Kazimierza Godwoysza wśród uczestników zjazdu w Jaswoj- 
niach. Potem spisano tylko jedną rodzinę w taryfie 1667 r. w  pow. jaswońskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Warto zwrócić uwagę na miejscowość Godwojsze, np. w taryfie 1690 r. spisano 
Godwojsze Witkuny w pow. ejragolskim. Należy je chyba zlokalizować nad dolną Du- 
bissą, koło okolicy szlacheckiej Witkuny, na północ od Średników. Do dzisiaj notuje się 
nad Dubissą kilka osad o nazwie Gadvaisai. Może to gniazdo tego rodu?

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Godwoyszów herbu 
Odrowąż. Herb ten używał Feliks, chorąży żmudzki, w  1814 r., potem był sędzią gra
nicznym rosieńskim (1818). Rodzina miała dobra Skopiszki w pow. rosieńskim. Jerzy, 
syn Antoniego, był chorążym pow. jaswońskiego w 1814 r. Z żoną Bogumiłą Koza- 
kowską spłodził pięć córek: Karolinę, Różę, Izabfelę], Kunegundę i Pulcher[ię], zano
towane w 1824 r.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Godwoyszowie herbu Lubicz i wła
snego (1798 r.) w guberni kowieńskiej. W XIX w. Godwoyszowie herbu własnego 
mieszkali w  pow. rosieńskim [Ciechanowicz]. W 1882 r. Tadeusz Godwoysz, syn Tade
usza, był właścicielem wspomnianych wyżej Skopiszek w guberni kowieńskiej.

W 1798 r. Godwoysze herbu własnego wylegitymowali się ze szlachectwa. Ich 
protoplastą został Jan Michał Godwoysz (pokolenie I). Najstarsza informacja pocho
dzi z 1710 r., kiedy wspomniany przodek rodziny nabył dobra Buty [?] Kepstortyszki
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GOLANOWSKI (GOLANIEWSKI) 153

Wimborowskiszki i Sematkiszki [o nieustalonej lokalizacji, może chodzi o Kapstoty 
w pow. retowskim?]. W testamencie z 1761 r. wspomniany Jan Michał zapisał te do
bra synowi Antoniemu (II), a pozostali synowie mieli dostać pewne sumy pieniędzy: 
Marcin, Józef, Stefan i Ignacy. Zapoczątkowali oni trzy linie tej rodziny, bo dwóch 
z nich nie miało potomstwa: Józef i Stefan. Założycielem pierwszej najstarszej linii 
był Antoni, który w 1773 r. sprzedał te dobra bratu Marcinowi. Wspomniany Antoni 
wydał światu dwóch synów (III): Feliksa i Jerzego, bezpotomnego. Ów Feliks spło
dził trzech synów (IV): Konstantego Jakuba Kazimierza (ur. 1829), Bronisława Tytu
sa (ur. 1834) [ros. Tit; wzmianka o utracie dworiaństwa] i Tadeusza Antoniego. Z nich 
potomstwo mieli: pierwszy z wymienionych, ojciec Antoniego Tomasza (ur. 1859; 
V) [polskie imię rosyjskimi literami] oraz ostami — ojciec sześciu synów (V): Jana 
(ur. 1875), Kaspra (ur. 1879), Cezarego (ur. 1884), Józefa (ur. 1886), Konstantego 
(ur. 1889) i Bronisława (ur. 1891).

Drugą, średnią linię prowadził Marcin (II), który w swoim testamencie z 1785 r. 
zapisał dobra Antyniki [w pow. korszewskim] synowi Kazimierzowi (III). Ten ostatni 
spłodził dwóch synów (IV): Feliksa Ferdynanda Marcina (ur. 1819) i Kaliksta (ur. 1829), 
bezpotomnego. Natomiast pierwszy z nich był ojcem trzech synów (V): Józefa Kazi
mierza (ur. 1855), Pawia Feliksa (ur. 1862), ojca Wiktora (ur. 1889; VI) oraz Wacława 
Eustachego (ur. 1863).

Trzecia, młodsza linia łączy się z Ignacym (II), który w 1795 r. zapisał dobra 
Surwiły [zapewne w pow. ejragolskim], zakupione w 1761 r., swoim synom (III): Pio
trowi, Janowi, Marcinowi i Eliaszowi [ros. Ilja]. 2  nich potomstwo mieli tylko dwaj 
bracia: Jan spłodził syna Michała Hieronima (ur. 1799; IV), ojca dwóch synów (V): 
Kaliksta Józefa (ur. 1824) i Mikołaja Grzegorza Stanisława (ur. 1828) z synem Janem 
(ur. 1852; VI). Zaś jego brat Eliasz miał syna Leopolda (ur. 1811; IV), bezpotomnego 
[LATA, F 391—7—4127].

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 285; Dworzecki Bohdanowicz, k. 59v; LVIA, F 391—7—4127, k. 16 (skan 
00033); Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 65. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 142; LPŻ, T. 1, s. 687: 
Godvaisas; Uruski, T. 4, s. 226; Zinkevicius, s. 95.

GOJŻEWICZ, GOJŻEWSKI ZOB. GOYŻEWICZ, GOYŻEWSKI 

GOKIEWICZ ZOB. GUKIEWICZ

GOLANOWSKI (GOLANIEWSKI)

H. BELINA 

T a r y f a  1667 ro k u

Golanowska Regina na miejscu Malchera Jakowicza z Giymp Powodokście dym 1 szlachecki w pow. kros kim 
Golanowski ]an, na którego miejscu został spisany Widaw Grodzki z Deguciów dym szlachecki 1 spisany 
wśród dymów poddańskich [sic] w pow. kroskim

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 



154 GOLANOWSKI (GOLANIEWSKI)

Nazwisko rodziny jest pochodzenia białoruskiego lub litewskiego: „zeslawizowana” 
forma nazwiska litewskiego Galinis, czyli „graniczny”, „końcowy” itp. [LPŻ]. Zdaniem 
Z. Zinkeviciusa, to nazwisko litewskie, utworzone od formy Galas, m.in. Galinauskas. 
Zatem genetycznie byłoby to nazwisko podobne do Galiniewskich (zob.).

Sprawa nie jest bynajmniej tak prosta, bo w grę wchodzi jeszcze pochodzenie 
polskie. Może chodzi o Kolankowskich, szlachtę pochodzenia polskiego? W każ
dym razie notowano Kolankowskich w pow. poniewieskim „na Żmudzi” [co jest 
nieprawdą, bo byl to dawny pow. upicki w województwie trockim], gdzie wylegi
tymowali się w XIX w. z herbem Dołęga. Jednak chyba bardziej prawdopodob
na jest możliwość, że chodzi o Golinowskich (zob.) lub Golaniewskich. Ci ostatni 
w XIX w. mieszkali w pow. szawelskim i byli zwani Golianowskimi lub Golaniew- 
skimi. Wiadomo jeszcze o szlachcie mazowieckiej Golanowskich z Golan [Uruski] 
w pow. wąsoskim na Mazowszu. Rzeczywiście, na północny wschód od Kolna do 
dzisiaj jest wieś Golanki. Pochodzenie z polskiego Mazowsza wydaje się najbardziej 
prawdopodobne.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. kroskim, bez 
poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana. Jedynie w 1783 r. notowa
no Tadeusza i Tomasza strażnikami żmudzkimi, ale raczej chodzi o strażnikowiczów, 
i to chyba nie żmudzkich.

W XIX w. Golaniewscy herbu Belina mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
W 1800 r. wylegitymowali się ze szlachectwa Golianowscy herbu Belina [LVIA], 

a w 1842 r. ci sami, ale nazwani Golaniewscy [Uruski]. Ich protoplastą został Tomasz 
Golianowski, syn Jana (pokolenie I i II). Miał on syna Jana (III), ojca dwóch synów (IV): 
Antoniego i Jerzego. Pierwszy z nich spłodził czterech synów (V): Franciszka, Tade
usza, Wincentego i Tomasza (z dwoma synami: Feliksem Ignacym i Wincentem Cypria
nem; VI). Z kolei jego brat Jerzy (IV) dał światu dwóch synów (V): Franciszka i Jana. 
Z nich potomstwa doczekał się Jan, ojciec czterech synów (VI): Placyda Stefana, Jana 
Sebastiana, Adama Antoniego i Juliana.

Najstarszy dokument w tej rodzinie pochodzi z 1722 r., kiedy wspomniany pro
toplasta przez sądem grodzkim w Trokach zapisał dobra rodowe Grimże w pow. kro
skim synowi Janowi. Trzeba dodać, że w taryfie 1690 r. nic nie wspomniano o tej rodzi
nie. Jednak w poprzedniej taryfie, z 1667 r., była mowa o Reginie Golanowskiej, mającej 
dobra Grymzy Powodokście w pow. kroskim [to właściwa nazwa, nie Grimże]. Po tej 
dygresji wracam do testamentu z 1744 r., wpisanego do ksiąg grodzkich żmudzkich, 
w którym wspomniany Jan Golianowski zapisał dobra rodowe Grymże Powodokście 
oraz dalsze: Podubisie, Poszowsze [Poszawsze w pow. kroskim], Orwidyszki i folwark 
Golnie [w pow. jaswońskim] synom: Antoniemu i Jerzemu. Ci w 1771 r. sprzedali Gol
nie. W kolejnym testamencie z 1774 r. Jerzy Golianowski, syn Jana, zapisał połowę dóbr 
Podubisie i Grymże swojej żonie, a synom: Franciszkowi i Janowi zapisał Podubiś alias 
Orwidyszki, Poszawsze, Grymże i inne, nie wymienione. Wreszcie w 1797 r. Antoni Go
lianowski, syn Jana, zapisał synowi Franciszkowi folwarki Raczkiszki i Borkowcyszki na 
Żmudzi z warunkiem spłacenia swoich braci (po 80 talarów holenderskich): Tadeusza, 
Wincentego i Tomasza.
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GOLEJEWSKI 155

Ściślej, genealogia ta była następująca od pokolenia III, czyli synów Jana: Antonie
go i Jerzego. Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii prym 
wiódł Antoni jako ojciec czterech synów (IV): Franciszka, Tadeusza, Wincentego i To
masza. Wiadomo tylko o potomstwie tego ostatniego, który ojcował dwóm synom (V): 
Feliksowi Ignacemu (ur. 1796) i Wincentemu Cyprianowi (ur. 1801).

Z kolei druga, młodsza linia od Jerzego (III). Był on ojcem dwóch synów (IV): 
Franciszka i Jana. Potomstwa doczekał się tylko ten drugi, który zostawił po sobie czte
rech synów (V): Jana Sebastiana (ur. 1789), Placyda Stefana (ur. 1790), Juliana (ur. 1807) 
i Adama Antoniego (ur. 1809) [LVIA, F 391-7-4127].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—'7-4127, k. 46; Urzędnicy żmudzcy nr 1296—1297. L i t e r a t u r a :  Ciechano
wicz, Rody, T. 3, s. 311; tenże, Suplement, s. 142: Golaniewski; LPŻ, T. 1, s. 615: Galinauskas; Uruski, T. 4, 
s. 231—232; Zinkevicius, s. 497: Galas.

GOLEJEWSKI 

H. KOŚCIESZA 

T a r y f a  1667 roku

Gołejowski Micha/ £ Rykijewa podĄańskich] dymów 6 n>pon>. ndduklewskim

Taryfa 1690 roku

Golejewski Jan yjokiibisyek Zabiłisyek [w Kop. 1: Juckiszki Zabieliszki] wpow. wilkiskim dympoddański 1 
Golejewski Kayimiery у  dóbrjKMci у  nioski Kowsye wpow. korsyewskim dym 1 
Golejewski MichaI £ Ry kijowa wpow. widu klewskim dym poddański 1

Rodzina jest polskiego pochodzenia, z Golejewa (lub Golejowa, obecnie Golejewo 
na północ od Płocka) w pow. bielskim w województwie płockim, a więc z Mazow
sza. Później rodzina ta przeniosła się na Podole, gdzie odegrała dużą rolę. Założycie
lem linii litewskiej byl Kazimierz, syn Jana i Joanny Mirskiej, żonaty z Marianną von 
Sacken i żyjący na przełomie XVII i XVIII w. Byl on skarbnikiem upickim w latach 
1713—1718. Być może jest tożsamy z wymienionym wyżej w taryfie z 1690 r. Z kolei 
wymieniony tam Jan jest najpewniej tożsamy z Janem Golejewskim, stolnikiem czer- 
nihowskim z lat 1681—1690, spisany w pow. upickim w polu Lasach (folwark Kargi- 
szki) za atestacją Księstwa Żmudzkiego. Trzeba dodać, że w pow upickim w 1690 r. 
spisano jeszcze Michała Golejewskiego, kto wie, czy nie tożsamego ze spisanym na 
Żmudzi w tym czasie?

Skądinąd wiadomo, że w 1677 r. Jan Golejewski ufundował tabliczkę srebrną jako 
wotum w kościele w Grynkiszkach [Visitationes DS. 1675—1677]. Może jest tożsamy 
z Janem Golejewskim z taryfy 1667 r.?

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano tylko jed
ną rodzinę w pow widuklewskim z sześcioma dymami poddańskimi. Z kolei w taryfie 
1690 r. spisano 3 rodziny mieszkające w trzech różnych powiatach: widuklewskim, kor- 
szewskim i wilkiskim. Wszyscy mieli po jednym dymie poddańskim, z tym jeden należał
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156 GOLIAN (GOLLIAN)

do królewszczyzny. Mimo wszystko, była to szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, 
i zasadniczo nieutytułowana. Wyjątkowo Jan Antoni Michałowicz Golejewski był straż
nikiem żmudzkim w latach 1697—1723.

Ź r ó d ł a :  H. Golejewski, Pamiętnik. Oprać. I. Homola i  in., Kraków 1971, T. 1, s. 8; T. 2 (tablica genealo
giczna rodu, bez linii litewskiej); Taryfa woj. trockiego, s. 183,199; Urzędnicy: woj. trockie, s. 520, nr 3889; 
Urzędnicy żmudzcy, nr 1335; Visitationes DS. 1675—1677, s. 689. L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 4, s. 236—237.

GOLENIEWSKI ZOB. GOLNIEWSKI 

GOLEYWO ZOB. GAYLEWO

GOLIAN (GOLLIAN)

P o p is  1621 roku

Golian Jat/ sam %a się po kopacku koń 1 wpow. tendsjagolskdm
Golliatt Mikołaj £folwarku jmujckękiego i upickiegopo husarska koń 1 wpow. melońskim [rotmistrz po
wiatu ejragolskiego i wielońskiego]

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. Byli „licznie rozrodzeni w  ziemi 
czerskiej”, czyli na Mazowszu.

Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1582 r. Mikołaj 
Stanisławowicz Golian kupił grunty koło sianożęci Jutseliszki we włości ejragolskiej. 
Być może jego dotyczy informacja o Mikołaju Golianowie, który otrzymał od żony 
Barbary Łukaszowny Zapolskiej majętności Tondiagoła z ziemią Poleławkas nad rze
ką Zebrą we włości tendziagolskiej. Ten ostatni [jako Gelian] przed tym rokiem dyspo
nował częścią majętności Leszcze we włości ejragolskiej. Dobra te należały jednak do 
jego żony, która otrzymała Leszcze od Doroty Stanisławowny Kozakowny Zapolskiej, 
jej matki. W 1584 r. wziął w zastaw części dwóch „dworców”: Żymigolskiego i Lesz- 
czewskiego, tu zwano go błędnie Gołgan. W 1594 r. sprzedał dobra Żemigoła we wło
ści ejragolskiej.

Ciekawe materiały o Golianach dotyczą sporu o zapis Bartłomieja Jurewicza 
z 1517 r. na altarię w  kościele Betygolskim [CodexMednicensis z błędną datą 1717 r. (sic) 
i patronimikiem fundatora: Iwanowicz]. Z 1595 r. pochodzi dekret sądu ziemskiego 
żmudzkiego w sprawie pozwu biskupa żmudzkiego Melchiora Giedroycia wobec na
stępujących osób: Jana Martinowicza Mosiejewicza z żoną, Krzysztofa Mikołajewicza 
Strawińskiego z żoną, Jana Stanisławowicza Martinkiewicza z żoną i Mikołaja Stanisła- 
wowicza z żoną, wymienioną wyżej. Strona kościelna domagała się zwrotu ziemi ko
ścielnej, tj. dworu Podubiś i zapisów na rzecz miejscowego kościoła, m.in. dziesięciny. 
Na wezwanie sądu pozwani złożyli przysięgę, że nie mają nic wspólnego z fundato
rem z 1517 r. Uczynili to wszyscy z wyjątkiem Jana Martinowicza Mojsiejewicza, któ
ry oświadczył, że wspomniany Bartłomiej Jurewicz był jego „diadkiem”. Cała sprawa 
zakończyła się ugodą w 1596 r. Jan Martinowicz Mojsiejewicza [sic], Krzysztof Miko-
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łajewicz Strawiński i Alżbieta Pawłowna Stancewicza [sic], żona wyżej wymienionego, 
przyznali się do tego, że są potomkami Bartłomieja Jurewicza i oddali kościołowi na
stępujące dobra: grunty w Podubisiu, plac w miasteczku Betygoła, sianożęć Powerba 
i niwy Sutkiszki i Bunkiszki [LVIA, F 525-8—82].

Wspomniane nadanie dotyczyło „familii obnoxia” (czeladzi niewolnej) z dworu 
Podubisie i ziemi Sarwa. Ta ostatnia nazwa nawiązuje zapewne do miejscowości Sarwy 
(lub Sorwy), czyli majętności we włości tendziagolskiej [Slovar].

Rozstrzygnięcie to nie dotyczyło Golianów. W 1598 r. sąd ziemski żmudzki wydał 
dekret w sprawie ziemi dwóch poddanych Kunigiszki w polu Mediakamyniach [nazwa 
zmieniona zamiast Medikompy itp., czyli sioło w wójtostwie betygolskim w dzierżawie 
jaswońskiej] we włości tendziagolskiej, będącej we władaniu Mikołaja Goliana. Według 
strony kościelnej ziemię tę posiadali altaryści betygolscy do czasu „powietrza morowe
go” („koło [15]71 albo [15]72”), potem zagarnął ją  Łukasz Zapolski i przeszła do jego 
córki Barbary, żony Mikołaja Goliana. Ostatecznie sąd oddalił argumenty strony ko
ścielnej i pozostawił Golianów przy tych dobrach.

Być może Golianów dotyczy wzmianka z akt ziemskich żmudzkich z 1596 r. o Am
brożym Mikołajewiczu Kojlanie, który kupił majętność Wikuny nad Niewiażą w Małej 
Gojżowie [we włości wilkiskiej, ale na pograniczu z ejragolską].

W XVII w. zanotowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r.: 2osobywpow ten- 
dziagolskim i wielońskim. Jeden z nich, Mikołaj Golian miał dobra na Żmudzi i w  woj. 
trockim (pow. upicki). Uczestniczył w kampanii inflanckiej 1621 r. jako dowódca chorą
gwi kozackiej ze Żmudzi.

Jeszcze w taryfie 1667 r. zanotowano dobra Golianiszki Pożabrze w pow. tendzia- 
golskim, należące do Krzysztofa Sirucia. Jest to ślad po Golianach, których już nie no
towano w tej taryfie. Chodzi o obszar nad rzeką Żabrą, dopływem Lukny na pograniczu 
pow. tendziagolskiego i rosieńskiego, na zachód od dworu Tendziagoła.

Ź r ó d ł a :  Kunowski, s. 129, 130, 145—147, 178; LVIA, F 525—8—82, k. 61—97 (tekst ruski i  tłumaczenie 
polskie); ODVCA, vyp. 1, s. 82-92, 114-157 (Gołgan); vyp. 3, s. 25-98, 36-12, 62-141 (Kojlan), 69-17, 
91—22; Slovar, s. 296: Sorvy; Taryfa Żmudzi 1667 r., s. 103. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 689: Golijonas; 
Uruski, T. 4, s. 238—239 (nic o Żmudzi).

GOLINOWSKI

T a r y f a  1667 ro k u

Golinomka Maryna. Kukiewic% Kryysytof Janowicp na miejscu rodgjca swego Jana Kasperowicga Kukiewicya 
p Kukiów, tak i sypryykupli od Kapimierpa i Hrehora Kasperowicpów Kukiendcpów i od Maryny Golinowskiej 
poddański dym 1 w pow. telspewskim

Nazwisko rodziny to zapewne „forma spolonizowana” nazwiska Galiniewicz, która po
chodzi od litewskiego nazwiska Gałinaitis, Gałinis. To ostatnie można przetłumaczyć 
jako „skrajny”, „mieszkający na skraju, na końcu” itp. [LPŻ]. Nie można wykluczyć 
związku tej rodziny z Golanowskimi (zob.), mieszkającymi jednak w pow. kroskim.
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Na Żmudzi zanotowano tylko jedną rodzinę w 1667 r. w pow. telszewskim. Sama 
wzmianka dotyczy sprzedaży pewnych dóbr w bliżej nieokreślonym czasie. Była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 615: Galinotdcius, Galinevicius, Galinis.

GOLKIEWICZ ZOB. GOŁKIEWICZ 

GOLICONT ZOB. GOŁICONT

GOLMIN (KOLMIN)

T a r y f a  1667 ro k u

Golmin Adam. ErubowicgStamsław 2 poddańskie dymy [.\ jeden wiecgysty, drugi po Adamie Golminie w pow. 
gorańskim
Golmin Adam, na którego miejscu orag miejscu Dawida Jakomega ijógefa Rubegemcga gostai spisany Stani
sław Wiswoyn Butkiewicg g  Dusejkówpoddański dym 1 w pow. telsgewskim
Golminowa Janowa, na której miejscu gostai spisany Andrgej Zwingielewicgg\jz\apkajtiów dym 1 sglachec- 
ki w pow. sgawelskim
Kolmin Krgysgtof na miejscu Dawida Mikołajewicga antecessora g  Niewordgźan dym 1 sglachecki w pow. po-
wondeńskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gal— i min—[LPŻ]. 
O obu była mowa przy okazji Gołkontów (zob.) i Butminów (zob.).

Jerzy Golmin (lub Golimin) jest dobrze znany jako bojar żmudzki, który w unii 
horodelskiej 1413 r. przyjął polski herb Dębno. Pochodził on z włości ejragolskiej. Był 
synem Stanisława Nadoba, wzmiankowanego w procesie Polski i Litwy z Krzyżakami 
w 1413 r. i pochodzącego z włości widuklewskiej. Zdaniem R. Petrauskasa, mieli oni za
pewne dobra w obu włościach: widuklewskiej i ejragolskiej oraz w wielońskiej. Wspo
mniany Golmin występował w źródłach w latach 1409—1434, potem zapewne zmarł. 
Należał do elity władzy: był starostą wielońskim w 1432 r. i starostą żmudzkim w la
tach 1433—1434. Brak jest danych o jego potomkach. Być może byli nimi Golminowie 
wzmiankowani w źródłach 2. połowy XVI w.: „Stanislovas Martinaitis Galminas” [tj. 
Stanisław Martinowicz Golmin] mający dobra w Pluszczach i zapewne jego brat Piotr, 
podpisek [lit. paraśtininkas] grodzki żmudzki [Saviscevas].

W księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498 dwa razy wspo
mniano o Golminie. Pierwsza wzmianka dotyczyła nadanie dóbr „k cerkwi к Kro- 
kem” [do kościoła do Kroków, chodzi nie tyle o dobra dla parafii krokowskiej, ale 
o dobra biskupie] „pod Gojliminom” [tj. pewnie po Gojliminie, czyli przedtem nale
żały do tego możnego]. Wspomniane nadanie musiało znajdować się koło Kroków. 
Włość krokowska [włość nie w znaczeniu administracyjnym, lecz jako synonim dóbr 
ziemskich] biskupa żmudzkiego leżała we włości jaswońskiej, a nie wielońskiej [Sa
viscevas]. O późniejszej rozległości tej włości pisano w innym miejscu [Błaszczyk].
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Druga wzmianka dotyczy nadania „czołowieka” we włości knetowskiej, później ber- 
żańskiej [LM, Kn. 3].

Skądinąd wiadomo, że Alżbieta Golminowa, żona Golmina, podarowała ziemię 
w Pojurzu [tj. we włości pojurskiej] Stanisławowi Janowiczowi [Kieżgajle], staroście 
żmudzkiemu, w 1498 r. [LM, Kn. 1]. O drobnych zakupach w Pojurzu pisał K. Piet
kiewicz w monografii rodu Kieżgajłów. Równie interesująca jest wzmianka z 1514 r.
0 Szymku i Bogdanie Mitkowiczach, których ojciec Mitko został usynowiony przez 
Golmina i otrzymał odeń „dworec” we włości tendziagolskiej nad rzeką Szuszwą. 
Wspomniany Mitko dokupił jeszcze w pobliżu pewne dobra od Siemaszka i jego brata. 
Wszystkie te transakcje zostały wówczas zatwierdzone [LM, Kn.9].

W popisie wojska W Ks. Litewskiego 1528 r. zanotowano Galmina Dusejkowi- 
cza z trzema braćmi we włości telszewskiej, Galmina w kroskiej, Martina Galminajtisa 
w żorańskiej i Jana Galminowicza w dyrwiańskiej. Być może tu należy włączyć Kalini
na Pietrowicza, bojara włości dyrwiańskiej. Przemawia za tym podobieństwo obu imion 
oraz to, że później notowano Golminów we włości dyrwiańskiej, np. w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. W kolejnym popisie z 1567 r. spisano: Martina Golminowicza 
we włości kroskiej, Jurija Galminojtisa i Narkę Galminojtisa we włości dyrwiańskiej.

Więcej dowiadujemy się z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1576 r. Stanisław 
Martinowicz Golmin kupił „otczyznę” w Poszokorniach we włości rosieńskiej. Tenże 
w 1579 r. wziął w zastaw majętność w Lowligach [chodzi o rejon rzeki Loplegi i uroczy
sko o tej nazwie kolo Pluszcz] we włości kroskiej. Znów w 1581 r. zapewne ożenił się 
z Hanną Janowną Pawłowicz, która darowała mu majątek ruchomy, a dostała od męża 
majętność Pluszcze we włości kroskiej. Wtedy też kupił dom w Pluszczach i sprzedał 
majętność Chwałojnie nad rzeką Błudup we włości potumszewskiej. W 1583 r. sprzedał 
majętność Wizgirdyszki we włości kroskiej. W tym roku był żonaty z Hannąjanowną 
Podskarbiewicz [czyli z tą samą osobą] i miał ziemię Sudiszki w  majętności Chwałoj
nie we włości użwenckiej. W 1584 r. wraz z bratem Pietrem sprzedał ziemię w Toro- 
pach [może Trepy lub Tropy] we włości kroskiej: Rimkiszki i Sungajliszki. W  1590 r. 
miał żonę Barbarę [Mikołajewną] Gruzdiewnąi mieszkał w  majętności Szyłele we wło
ści berżańskiej. W 1591 r. sprzedał dom Płuszcze w polu o tej nazwie. W 1592 r. sprze
dał trzeciznę majętności Ontiniki [tj. Antyniki] koło rzeki Onty we włości korszewskiej. 
W  1596 r. sprzedał swojemu bratu stryjecznemu Janowi Szczasnowiczowi i jego żonie 
Jadwigie Stanisławownie Olkowskiej majętność Wanżadyszki w Połopiszy we włości ro
sieńskiej. Miesiąc później ten ostatni jako Jan Szczasnowicz Jakubowicz Rogłojt sprze
dał temu pierwszemu dobra we włości rosieńskiej: grunt Połapiszki nad rzeką Łopiszą
1 wspomniane wyżej uroczysko Wanżadyszki, położone przy drodze z miasteczka Szy
dłowskiego do miasta Tytowiańskiego. W 1597 r. oświadczył, że rezygnuje z pretensji 
do „swojego gruntu” Sudyszki we włości użwenckiej, którym władał z jego woli Juri [Ja- 
nowicz] Narkowicz. Ten ostatni był mężem Hanny, siostry Stanisława Golmina, który 
zapisał siostrze „pridannoje” [posag] w postaci odpowiednich części dwóch majętności: 
Płuszcze we włości kroskiej i Połapisze [w tekście: Połapszy] w Rogłojtach [w tekście: 
Ragojtiach] w  rosieńskiej. W 1598 r. kupił jeszcze grunty w Płuszczach. Znów w 1599 r. 
otrzymał od swego teścia Wojtiecha Andruszkiewicza część majętności Ringowiany
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i Szyło we włości berżańskiej. W tym roku zastawił 2 służby ludzi w uroczyskach Ra- 
głojtiach i Poruzgolniach we włości rosieńskiej. W 1600 r. sprzedał 2 pustosze uroczy
ska Poruzgokałnas w Poszokorniach w tej włości. W tym roku spisał testament, w któ
rym zapisał swojej żonie Barbarie majętność Pluszcze. W 1586 r. Golminowie: Hryhory 
Matiejewicz, Jan Ambrożejewicz, Stanisław Pietrowicz i Matiej Mar[tinowicz?] poskar
żyli się, że ich wspólne, ojczyste grunty Ragłojtie w Połapiszu we włości rosieńskiej zo
stały podzielone na 3 części.

W 1578 r. Wencław Stanisławowicz usynowił Lenarta Narkowicza Golminowicza 
i zapisał mu czwartą część majętności w Dobikiniach nad rzeką o tej nazwie i ziemi We- 
gieryszki we włości dyrwiańskiej. Wspomniany Lenart w 1589 r. sprzedał część majętno
ści Rubikiszki we włości dyrwiańskiej. W 1592 r. ten jako Golmin Pałnosajt kupił część 
dwóch ziem: Kupryszki i Czuktyszki w Wegierach nad rzeką Wegierą, koło dóbr bisku
pich Popielany we włości Małych Dyrwian. W tym roku tenże jako Golminowicz kupił 
część gruntów Kuszlejkiszki we włości dyrwiańskiej. W 1590 r. Juri Golminowicz i Szy
mon Piasecki mieli wspólne dobra Pałnusowo [tj. Półnosy] we włości Małych Dyrwian 
i sąsiadowali z poddanymi królewskimi sioła Dowby we włości Tryszki, na których się 
skarżyli. W 1596 r. Łukasz Matysowicz Golminowicz z innymi kupił dwóch poddanych 
w uroczysku Tarwidławkis [raczej Tarwidławkas] we włości Wielkich Dyrwian.

W 1583 r. Matiej Jurewicz Golmin kupił połowę „otczyzny” w Omoliach we wło
ści berżańskiej. Tenże w 1590 r. kupił część majętności Montkowszczyzna w polu Omo
liach. W 1588 r. wzmiankowano o Piętrzę Golminie, podpisku grodzkim żmudzkim. 
W 1598 r. Pietr Matysowicz Golmin, chyba tenże, kupił część ziemi Rutuliszki, należącej 
do „otczyzny” w polu Amolskim [tj. Omole] we włości berżańskiej. W 1599 r. Stanisław
1 Pietr Golminowicze posiadali majętność Monkowszczyzna, wcześniej zastawioną, we 
włości berżańskiej. Z nich Pietr Matiejewicz Golmin kupił wówczas część ziemi Rutuj- 
liszki w polu Omolskim i majętność Amoli [tj. Omole] we włości berżańskiej.

W 1589 r. Andrej, Jakub i Jezof Stanisławowie ze Matysowicze Bernatowicze Gol- 
miny pozwali Adama Nestiusa [w innym miejscu: Nestiukowicz] o połowę majętności 
Poszuszwieńskiej we włości jaswońskiej.

W 1598 r. Hryhory Jurewicz Golminowicz darował żonie Małgoretie Janownie
2 części majętności Lipliuny w polu Roszczeńskim we włości wielońskiej.

W 1600 r. Pietr Ławrynowicz Golmin nabył grunt Morgaławkas w Niewordianach 
we włości powondeńskiej.

W sumie Golminowie są dość bogato reprezentowani w  aktach ziemskich żmudz- 
kich XVI w. Mieszkali w  10 włościach, ale w  laiku były tylko pojedyncze wzmianki: po- 
tumszewskiej, powondeńskiej, korszewskiej, wielońskiej, użwenckiej i jaswońskiej. W tej 
ostatniej podano interesujący ciąg genealogiczny: 1. Golmin. 2. Bernat. 3. Matys. 4. Sta
nisław. 5. Andrzej, Jakub i Józef. Więcej wiadomo o ich pobycie w trzech włościach: 
dyrwiańskiej, rosieńskiej i kroskiej. W tej pierwszej chodzi głównie o włość Małych 
Dyrwian (o Wielkich Dyrwianach jest tylko pojedyncza wzmianka), głównie o dobra 
Dobikinie, Wegiery i Półnosy. Ci Golminowie byli potomkami Narka Galminojtisa, zna
nego z popisu 1567 r., np. Lenart Narkowicz Golmin. Zwraca uwagę związek Golmi- 
nów z bojarami Półnosami w tej włości.
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We włości kroskiej szczególnie wyróżniał się Stanisław Martinowicz Golmin, no
towany w aktach w latach 1576—1600, który aktywnie gromadził swój majątek. Był on 
synem Martina Golminowicza z popisu 1567 r. z włości kroskiej. Jego główną siedzibą 
były zapewne Płuszcze. Nic nie wiadomo o jego dzieciach, zmarł około 1600 r., kiedy 
spisał testament.

Z kolei we włości rosieńskiej chodzi głównie o rejon na północ od Szydłowa, 
gdzie notowano najczęściej powtarzające się dwie miejscowości: Połapisze w Rogłaj- 
ciach (lit. Roglaićiai), tj. nad rzeką Łapiszą oraz Poszokornie (lit. Paśakarnis), leżące 
bardziej na północ odeń i na wschód od miasteczka Cytowiany (lit. Tytuvenai). W tym 
kontekście trzeba wspomnieć o powiązaniu Stanisława Martinowicza Golmina z Janem 
Szczasnowiczem Jakubowiczem Rogłojtem, jego bratem stryjecznym. Literalnie biorąc 
tę informację, otrzymamy następujący ciąg genealogiczny: 1. Rogłojt. 2. Jakub i Gol- 
min jako bracia. 3. Martin i Szczasny jako bracia. 4. Stanisław i Jan jako bracia stryjecz
ni. Mamy tu również do czynienia z powiązaniem Golminów z bojarami Rogłajciami.

Wiatach 1560—1610 żył Maciej Golmin (lit. Motiejus Galminas), Żmudzin, jezuita 
i pisarz. Miał zainteresowania literackie, czego przykładem jest wydanie po łacinie tomu 
wierszy pt. „Epicedia”, poświęconego zmarłemu biskupowi wileńskiemu Walerianowi 
Protasewiczowi. Do zakonu wstąpił w 1583 r., przez 6 lat uczył się, potem przez tyleż 
lat uczył katechizmu po litewsku. Jest to postać prawie nieznana [Lebedys].

W 1654 r. testament spisał Augustyn Piotrowicz Golmin. Chciał być pochowany 
na cmentarzu św. Piotra przy kościele [parafialnym] Wornieńskim [niedaleko katedry 
Wornieńskiej] przez małżonkę Katarzynę Wojciechownę Piotrownę z pierwszego mał
żeństwa Modzelewską, a potem z drugiego — Janową Jawoyszową. Miał dom Zadej- 
ki Pacajcie we włości żorańskiej należący do jego żony oraz dobra własne, kupione od 
Stefana Aleksadrowicza Ławrynowicza Mickiewicza i nazwane Żodejki Miedniki w tej
że włości, które zapisał żonie. Jego brat Jan Golmin, od którego pożyczył pewną sumę 
pieniędzy na kupno tych dóbr, miał nie przeszkadzać w użytkowaniu dóbr przez jego 
żonę [VUB, F 7-ŻP 15-15a],

Później, w XVII w., notowano Golminów tylko w taryfie 1667 r., kiedy spisano 
3 rodziny, bo pominięto wzmiankę o Adamie. Mieszkały one w różnych powiatach: tel- 
szewskim, powondeńskim i szawelskim Ciekawe, że w Niewordzianach w pow. powon- 
deńskim notowano ich od końca XVI w. Tylko jeden z nich (na trzech) miał poddanych, 
i to jednego. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

Wylegitymowali się ze szlachectwa w latach 1820 i 1850 w guberni kowieńskiej, bez 
podania herbu.

Z 1820 r. pochodzi wywód Golminów, bez podania herbu. Najstarszy dokument 
tej rodziny łączy się ze wspomnianym Krzysztofem Golminem, który zapisał synowi 
dobra Golmaniszki w 1689 r. W 1738 r. Stefan Golmin zapisał połowę dóbr Niewor- 
dziany Golminiszki [nie Golmaniszki] [w pow. powondeńskim] swoim synom: Stefano
wi i Szymonowi. Ci ostatni połowę tych dóbr sprzedali w 1761 r.

Linia genealogiczna jest następująca, poczynając od Kazimierza Golmina (pokole
nie I). Miał on dwóch synów (II): Daniela i Mikołaja. Linię kontynuował Mikołaj, ojciec 
Krzysztofa (III) i dziad Stefana (IV). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (V):
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162 GOLMONT

także Stefana i Szymona. Linię kontynuował Szymon, ojciec Jana (ur. 1769; VI) i dziad 
dwóch wnuków (VII): Rajmunda (ur. 1798) i Dementego (ur. 1803). Z nich Dementy 
spłodził syna Leopolda Dawida (ur. 1847; VIII) [LVIA, F 391-7-4127].
Ź r ó d ł a :  LM, Vmiyą reikalą knyga 7, s. 167; LM, Upraśymą knyga i ,  s. 39, 50; LM, Upraśymą knyga 9, s. 253, 
nr 415; LVIA, F 391-7^1127, k. 23; ODVCA, vyp. 1, s. 41-312, 46-37, 56-207 i  213, 65-72 i  73 i  75, 66- 
86, 90-51,91-61,121-290,141-231,204-156; vyp. 2, s. 27-177,48-164,53-219,56-260, 86-31,140-580, 
155-766, 166-116; vyp. 3, s. 20-17, 24-88, 43-113; vyp. 4, k. 73-126 i  127, 164-199, 202-221, 203-228, 
293-20; vyp. 5, к. 37-278, 144-183,145-186,156-277,180-452 i 454 i  455,197-65,236-51,241-95,243- 
109; Perapis 1528 r\, s. 221, 319; Popis 1567 r., kol. 1269, 1347—1348; VUB, F 7—ŻP 15—15a, k. 105. L i t e 
r a t u r a :  Blaszczyk, Diecepja pmudpka. Uposażenie, s. 24; Lebedys, Mikalojus Daukśa, s. 189; LPŻ, T. 1, s. 617: 
Galminas; Petrauskas, Uetiwos diduomene, s. 230—231: Galminas Nadabaitis (Jurgis); Pietkiewicz, Kiepgajłowie, 
s. 135; Saviscevas, Żemaitijos samvalda, s. 313: Galminas; Uruski, T. 4, s. 240.

GOLMONT

Taryfa 1667 roku

Golmont Jan p majętności Giełgudyskiej prawem opiekuńskim dpierpący dymów poddańskich 25 w pow. wie-
lońskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ga l- i mant- [LPŻ]. 
O obu była już mowa (zob.): Gołkont i Dowmont.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r. jako opiekuna w  dobrach Giełgu- 
dyszki w pow. wielońskim. Wspomniany Jan Golmont był opiekunem od 1665 r., kiedy 
zmarł Daniel Michałowicz Chrząstowski, mieczny żmudzki, żonaty z [nieżyjącą, wów
czas] Zofiąjanowną Golmont, jego córką. Pozostałe dzieci (Jan, Felicjanna i Anna) były 
niepełnoletnie i wymagały opieki. Nie wiadomo, czy jest tożsamy z Janem Golmontem, 
„wileńskiego, oszmiańskiego, lidzkiego i upitskiego powiatów ziemianina”, który podpi
sał unię kiejdańską ze Szwecją w 1655 r. „imieniem swym i braci swej Golmontów”. Jest 
to dość prawdopodobne, co pozwala przypuszczać, że jego pobyt na Żmudzi był przy
padkowy i podyktowany ucieczką przed armią rosyjsko-kozacką, idącą od Wschodu na 
Litwę. W pow. lidzkim w parafii żyrmuńskiej notowano miejscowość Golmontowskie, 
w 1690 r. już tam nie mieszkali [Taryfa woj. wileńskiego].

Warto jednak zwrócić uwagę, że Jerzy Golmont podpisał pospolite ruszenie ze 
Żmudzi w 1698 r.

Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 306; LI, s. 234; Taryfa woj. wileńskiego, s. 228. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, 
s. 617: Galmantas; Uruski, T. 4, s. 241.

GOLNIAŃSKI

Taryfa 1667 roku

Golniański Jópef, ojcpym, na którego miejscu -postał spisany Jan Upumedpki p okolicy Benkojn dym 1 splachec- 
ki w pow. widukhwskim
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GOLNIEWSKI (GOLENIEWSId) 163

Nazwisko rodziny jest pewnie tego samego pochodzenia co Golniewski (zob.) Na Żmu
dzi notowano tylko jedną rodzinę w taryfie 1667 r. w pow. widuklewskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

GOLNICKI ZOB. ICOLNICKI

GOLNIEWICZ

Taryfa 1667 roku

GolniewiczJan, na którego miejscu postał spisany Jergy Barsteygo pBerp Micha!ajciów dym 1 szlachecki w pow.

Nazwisko rodziny jest zapewne tego samego pochodzenia co Golniewski (zob.).
Na Żmudzi notowano tylko jedną rodzinę w taryfie 1667 r. w pow. powondeńskim, 

bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

GOLNIEWSKI (GOLENIEWSKI)

Taryfa 1667 roku

Golniewska Mikołajowa Helena Wołodkiewiczowi!a, na której miejscu został spisany Kazimierz Olechnowicz 
małżonek, z Goln Purwajciów zwodniczy dym 1 w pow. jaswońskim
Golniewski Bogdanowicz Daniel na miejscu Zofii Szęzgsnowiczfiwny Stanisławowej Raszewskiej z Mackun 
dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Golniewski Bogdanowicz Dawid na miejscu rodzica swego Floriana Bogdanowicza Golniewskdego z Romajciów 
dym szlachecki 1 w pow. wilkiskdm
Golniewski Bogdanowicz Jan na ttńgscu Walentego Bogdanowicza Golniewskdego rodzica swego z Romajciów 
dym szlachecki 1 w pow. wilkiskdm
Golniewski Jan HrehorowiczzGostowtomczdym 1 szlachecki w pow. wieMskim
Golniewski Jarosz WalentynondczzGoln dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim
Golniewski Jerzy Stamslawond.cz Z Giniejciów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Golniewski Józyf kuplą poddańskie spoinie z Aleksandrem Borewicsym od Mikołaj a Ciundzfiendckiego nabyta
w siół ku Ki/uncach, na której tej kupli mieszkają odfiedzjczpny 1 dym szlachecki w pow. ujtventskim
Golniewski Józef z [O] Zejdów dym 1 szlachecki w pow. wieMskim
Golniewski Krzysztof StanisławowiczzRurwajdów  dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim
Golniewski Mariasz na nńejscu Stanisława Talwoyszęwicza pDerbut dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Golniewski Fukaszz^adan dym 1 szlachecki w pow. wieMskim

Taryfa 1690 roku

Goleniewski Gabriel Bogdanowicz £ Romanowicz w pow. wilkiskim dym szlachecki 1 
Goleniewski Gabriel z Purwajć w pow. jaswońskim [dym] szlachecki 1
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164 GOLNIEWSKI (GOLENIEWSKI)

Goleniem ki Ka^imie ip z Posyog w pow. wielońskim dym szlachecki 1 
GoleniemkiStefan рР/тпа/сivpow. jaswońskim [dym] szlachecki 1
Goleniemki [w Kop. 5: Golniewski] Kazjmieip Z okolicy Koloidów w pow. Hiyvenckim [dym] poddański 1
Golniewski Daniel BogdanowiczzMichałem Nie kraszeni z -polnej kipli z Promiadzjewa w pow. rosieńskim 
[dym] szlachecki 1
Golniewski Jakub zDowgin w pow. kros kim [dym] poddański 1
Golniewski Tomasz z okolicy Powadokście alias Giynzy w pow. kros kim [dym] szlachecki 1

Prawdopodobnie Goleniewscy są tego samego pochodzenia co Golniewscy. Ci ostat
ni pochodzili z Golni w pow. jaswońskim. Z kolei Goleniewscy, poza wyjątkiem Kazi
mierza (w kopii jednak nazwanego Golniewski), mieszkali głównie w  pow. jaswońskim 
i w sąsiadujących z nim pow. wilkiskim i wielońskim. Najważniejsze jest jednak to, że 
dwa dymy szlacheckie z Purwajć w pow. jaswońskim, które należały do Goleniewskich, 
dotyczyły pola i okręgu golniewskiego. Jeszcze w taryfie z 1667 r. spisano bowiem Gol
nie Purwajcie, co wskazuje na pochodzenie Purwajciów z okolicy (pola i okręgu) gol- 
niewskiej. Dodatkowym argumentem jest położenie geograficzne Purwajciów: na połu
dniowy zachód od Kroków w kierunku rzeki Szuszwy, obok innych okolic golniewskich 
jak: Jurgajcie, Macajcie, Mostowty i Paliszki.

Gniazdem rodu są wspomniane Golnie. Nazwa ta wystąpiła w źródłach już 
w 1357 r. jako „terra” (ziemia w znaczeniu okręgu terytorialnego). W aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w. była to: majętność we włości wieszwiańskiej [sic, to jakaś pomył
ka], okręg, pole, wójtostwo i dobra we włości jaswońskiej, położone nad rzeką Szuszwą 
i rzeczkąJesląDubiną (w innym miejscu podano, że były to dwie rzeczki), przy drodze 
z Golni przez wspomnianą rzeczkę do Ejragoły. Lokalizacja rzeki Szuszwy nie budzi 
wątpliwości, to prawy dopływ Niewiaży na południe od Jaswojni. Kluczowa rzeczka 
Jesla to obecnie Jiesla po litewsku, lewy dopływ Szuszwy koło wsi Poskardzie (lit. Pa- 
skardżiai), tj. na północ od Skinderyszek nad Szuszwą. Innymi słowy, Golnie musiały le
żeć na północ od Poskardziów, skoro wymieniona w XVI w. droga wiodła od nich przez 
rzekę Jeslę do Ejragoły, która leży właśnie na południe odeń.

Bliżej tę nazwę można zlokalizować za pomocą taryfy z 1690 r., gdzie używano po
dwójnej nomenklatury dla tych okolic szlacheckich: Golnie Mostowty, Golnie Macajcie, 
Golnie Jurgajcie, Golnie Peliszki (Paliszki) i Golnie Paszkiewicze. Z wyjątkiem tej ostat
niej, wszystkie okolice znajdowały się na północ od Poskardziów i południowy zachód 
od miasteczka Kroki, w pobliżu siebie. Tu należy zlokalizować pole, okręg i późniejszą 
okolicę szlachecką Golnie. Sama nazwa nie zachowała się, choć jeszcze w 1790 r. była 
w użyciu, kiedy wieś Golnie kupił Wincenty Białłozor od swoich braci.

Brak jest obu rodzin: Golniewskich i Goleniewskich w herbarzach, jedynie Gajl no
tuje Golniewskich herbu Lis. Niemniej jednak w aktach ziemskich żmudzkich z 1590 r. 
wymieniono Augustyna Łukaszewicza Golniewskiego, który kupił grunt Pous we włości 
wilkiskiej w polu Dowsianskim nad Niemnem. Chodzi to o rejon Zaniemenia żmudz- 
kiego koło okolicy szlacheckiej Kruki (naprzeciwko miasteczka Średniki) i rzeczki Po- 
usji (obecnie po lit. Pause), lewego dopływu Niemna.
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GOLSZAŃSKI (HOLSZAŃSKI) 165

W 1605 r. Chryzostom Golniewski wydal „Pieśń nową Calliopy Sarmackiej”, po
święconą bitwie pod Kircholmem w tym roku. Jeden z badaczy litewskich zastanawiał 
się, czy nie jest to pseudonim autora utworu, może Chryzostoma Wołodkiewicza, który 
posiadał dobra Golnie. Sprawy jednak nie rozstrzygnął [D. Antanavicius]. Jest to zupeł
nie możliwe, bo w tym czasie nie notowano jeszcze nazwiska Golniewski. Należy dodać 
za tym badaczem, że forma tego nazwiska „Gośniewski” jest błędna.

W taryfie 1667 r. spisano 12 rodzin. Włączono tu 3 rodziny Bogdanowiczów Gol- 
niewskich: Daniela, Dawida i Jana. W tym przypadku mamy do czynienia z kształtowa
niem się nazwiska „Golniewski” od posiadanych przez nich dóbr Golnie. W tym przypad
ku „Bogdanowicz” to nie patronimik, lecz nazwisko. Należeli oni do rodu Bogdanowiczów 
(zob.). Interesujący jest również przypadek Jarosza Walentynowicza Golniewskiego z Gol- 
niów z 1667 r., którego należy chyba zestawić z Janem Walentynowiczem Bogdanowiczem 
z Golniów z 1667 r., zanotowanym wśród Bogdanowiczów (zob.). Wśród owych 12 ro
dzin najwięcej mieszkało w trzech powiatach: jaswońskim, ejragolskim i wielońskim (po 3) 
oraz wilkiskim (2) i pojedynczo w użwenckim. Tak więc poza tym ostatnim przypadkiem 
wszyscy mieszkali w pobliżu siebie, w południowo wschodniej Żmudzi. Prawie wszystkie 
rodziny nie miały poddanych (11 na 12), tylko jedna miała jeden dym zagrodniczy.

W taryfie z 1690 r. spisano 8 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow. jaswoń
skim i kroskim (po 2), w pozostałych pojedynczo: w rosieńskim, użwenckim, wilkiskim 
i wielońskim. Zwraca uwagę, że Goleniewscy koncentrowali się w południowo-wschod
niej Żmudzi (pow.: jaswoński, wilkiski i wieloński), a Golniewscy w centrum tej krainy 
(rosieński i kroski). Z dwoma wyjątkami, była to szlachta bez poddanych, pozostali mieli 
tylko po jednym poddanym.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 113—170; SG, T. 2, s. 658: Golnie; Slovar, s. 80: Golnie i n., 100: Dowsjan- 
skoe pole i  256: Pousja. L i t e r a t u r a :  Antanavicius, Lietmio bajoro, s. 23 przyp. 52; Blaszczyk, Chryzostom 
Wołodkiewicz s. 228, przyp. 4; Gajl, s. 437; Upin ir егещ vardynas, s. 120.

GOLSZAŃSKI (HOLSZAŃSKI)

H. LUBICZ 

Taryfa 1667 roku

Golspański Ka^mierp na miejscu Daniela Golsjańskie\gó\ i Jana Sebestianonicya p Giniejaów w pow. ejra- 
gjlskim dym 1 szlachecki

Notowano dwie formy tego nazwiska: Golszański i Holszański. Przyjęto formę Gol- 
szański jako starszą, związaną z miejscowością Golszany i zarejestrowaną w polskich 
herbarzach [Uruski].

Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego (Holszański), co wcale nie jest ta
kie pewne. Może być utworzone od nazwiska Olszański. Może to być jednak nazwisko 
odmiejscowe od Golszan. W aktach ziemskich żmudzkich notowano tę miejscowość jako: 
majętność w  Podubisiu i Roszczach we włości ejragolskiej, grunty we włości potumszew- 
skiej, pole Golszany graniczące z siołami Gigojtie, Didiule i Weriadowo. Z kolei w taryfie
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166 GOLKIEWICZ (GOLK, GOLKIEWICZ)

1667 r. zanotowano podwójną nazwę Golszany Ginejcie. Dane te pozwalają zlokalizować 
tę miejscowość na północny zachód od Ejragoły nad Dubissą. Nazwa się nie zachowała.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. ejragolskim, 
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Golszańscy [Holszańscy] herbu Lubicz mieszkali w pow. szawelskim 
[Ciechanowicz].

W 1799 r. Holszańscy wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Lubicz w póź
niejszej guberni kowieńskiej. Za przodka tej rodziny został uznany Jan Adam Holszań- 
ski (pokolenie I), który w testamencie z 1667 r. przekazał swój majątek Holszany Ginejcie 
[w pow. ejragolskim] synowi Kazimierzowi Janowi (II), który podzielił się z nim z bratem 
Janem. Z kolei w swoim testamencie z 1704 r. Kazimierz Jan Holszański zapisał plac w Ro- 
sieniach swoim synom (III): Franciszkowi i Kazimierzowi, natomiast wspomniane dobra 
zostały sprzedane bratu Janowi. Ten ostatni w swoim testamencie z 1710 r. przekazał te 
dobra wspomnianym wyżej bratankom. Ci sprzedali te dobra w 1717 r., a w 1724 kupili do
bra Szapkajcie Podyrwiany [w pow. szawelskim]. Wreszcie w 1753 r. Franciszek Holszań
ski sprzedał te ostatnie dobra. Dalej wiadomo, że linię rodziny kontynuował wspomniany 
Franciszek, ojciec trzech synów (IV): Jana, Franciszka i Stanisława. Pierwszy z nich miał 
syna Piotra Pawia (ur. 1755; V), wnuka Józefa (ur. 1786; VI) i trzech prawnuków (VII): Sta
nisława Jana (ur. 1819), Kazimierza Łukasza (ur. 1820) i Jana Konstantego (ur. 1827), ojca 
pięciu synów, później dopisanych; VIII): Bolesława Bronisława (ur. 1867), Jana Wincente
go (ur. 1873), Leona Rocha (ur. 1876), Stefana (ur. 1881) i Wincentego (ur. 1883).

Z kolei Franciszek z pokolenia IV to ojciec trzech synów (V): Kazimierza Tadeusza, 
Jana Onufrego (ur. 1766, o ile to nie pomyłka) i Floriana Jana. Pierwszy z nich nie miał 
potomstwa, drugi spłodził syna Jerzego Onufrego (ur. 1810; VI), a trzeci — Jana Sta
nisława Augustyna (ur. 1813), ojca dwóch synów (VII): Kazimierza Jerzego (ur. 1836) 
ijana Ludwika (ur. 1839). Pierwszy z nich spłodził pięciu synów (VIII): Leona (ur. 1865), 
Antoniego (ur. 1867), Michała (ur. 1870), Albina (ur. 1877) ijana (ur. 1887).

Ostatni z braci z pokolenia IV to Stanisław, ojciec Ludwika Franciszka (ur. 1759; V) 
idziad trzech wnuków (VI): Stanisława Andrzeja (ur. 1814) z synem Apolinarym (ur. 1845; 
VII) oraz Kazimierza Józefa (ur. 1817) i Pawła Wacława (ur. 1820) [LWA, F 392-8-2565].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2565, k. 151 (skan 00244) [uwaga na poprawki pr2y numerach w metryce, moż
liwość pomyłki]; Slovar, s. 80: Gofśany. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 158: Hols2ański; LPŻ, 
T. 1, s. 690: Golśanskis; Uruski, T. 4, s. 241.

GOLWICZ ZOB. GALWICZ

GOLKIEWICZ (GOLIK, GOLKIEWICZ) 

H. ORLA, STRZEMIĘ, SZ[R]ENIAWA

Taryfa 1667 roku

GolkiewiczJózyf Z Pobolman dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwian
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Golkiewicz Piotr z Pobolwian dym 1 szlachecki w pow. M. Dy mian 
Golkiewicz Wojciech Marcinowic^ Z Pobolwian dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwian 
Golk Jarosz Naykowski Jan na miejscu Jakuba Piotrowicza po Jaroszy Gołku z Potułajdów dym 1 szlachec
ki w pow. M. Dy mian

Taryfa 1690 r ok u

Golkiewicz Dawid z Pobolwian w pow. M. Dyrwian dym szlachecki 1 
GolkiewiczJan zPobolwiau w pow. M. Dyrwian m szlachecki 1
Golkiewicz Władysław na miejscu Piotra Golkiewicpa Z imienia Pobolwiańskiego w pow. M. Dy mian, z imie- 
niczą Rudowsie Gielczyki w pow. W. Dyrwian dym poddański 1

Nazwisko rodziny może być różnego pochodzenia: polskiego (Galka), ruskiego lub na
wet litewskiego (od Gołkonta) [LPŻ]. Prawdopodobnie można je łączyć z litewskim 
nazwiskiem Galka, Galkis, Galkus, które ma genezę w formie Galas, czyli „koniec”, 
„granica” [Zinkevicius]. Nazwisko Gołko może nawiązywać jednak do nazwy pospoli
tej goły, gołka, czyli „goły tyłek” [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Brak jest tego nazwi
ska w polskich herbarzach.

Najstarsza wzmianka dotyczy bojara Gołka, a raczej jego brata, który w 1563 r. miał 
dobra sąsiadujące z siołem Pabałwiany we włości Małych Dyrwian [1А]. Później noto
wano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., w  pojedynczej wzmiance. W 1589 r. 
sąd rozstrzygnął skargę Szczepana Stanislawowicza oraz Jana i Hieronima Pietrowi- 
czów Gołkowiczów na Adama Dyrmę, właściciela dworu Dyrwiany, którego podda
ni „napadli” na ich grunt Seliszcze starodawnoje Lengaliszki we włości dyrwiańskiej. 
Wzmiankowany grunt Lengaliszki leżał koło rzeczki Żemeli, tożsamej z Zemełupią, 
płynącą przez majętność Pobolwiany [Slovar]. Z kolei dobra Dyrwiany Dyrmy leżały 
nad rzeką Wederą, płynącą od okolic Łuknik do ujścia do Upiny na południe od mia
steczka Kownatów. Dobra te można zlokalizować na północ od Łuknik i na południe 
od sioła Degucie. To ostatnie sioło należało zaś do Gołkiewiczów, od których przeszło 
do Ludwiki Piłsudskiej, żony marszałka pow. telszewskiego [SG]. Zatem dobra Gołkie
wiczów w 1589 r. powinny znajdować się w rejonie jeziora Bolwis, nad którą leżały Po
bolwiany, i bardziej na południe, aż do sioła Degucie. Wszystko to leżało wokół mia
steczka Kownatów [nazwa jest późniejsza, XVIII—wieczna, nawiązuje do ówczesnych 
właścicieli Kownackich (zob.)], na południe od Tryszek.

Na podstawie tych danych można ustalić następujący ciąg genealogiczny: 1. Golk. 
2. Stanisław i Piotr. 3. Stanisławowicz i Piotrowicze.

Z 1655 r. pochodzi testament Jana Janowicza Gołka. Swoją „ojczyznę” wraz z póź
niejszymi zakupami w okolicy Pobolwianach we włości Małych Dyrwian zapisał synowi 
Piotrowi Gołkowi i jego żonie Anastazji Sołtuszkównie (jej trzeciznę). Natomiast po
zostałe dwie części zapisał żonie Katarzynie Wenowiczównie. Zaś po jej śmierci część 
ta miała być przeznaczona na spłacenie długów oraz na wyprawy dla jego trzech córek: 
Elżbiety, Ewy i Lucji po 40 kop groszy litewskich. Kolejna córka Krystyna była już mał
żonką Ambrożejową Możeykową i nie miała dostępu do powyższych zapisów [LNB].
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Wspomniany syn testatora Piotr Gołkiewicz został zanotowany w taryfie 1667 r., a w ta
ryfie 1690 r. pewnie jego synem był Władysław Gołkiewicz.

Nie wiadomo, do którego Piotra Gołka, czy Gołkiewicza, odnosi się informacja, że 
ufundował on małą tabliczkę na wielkim ołtarzu w kościele w Żagorach przed 1677 r. 
[Visitationes DS. 1675—1677].

Z 1656 r. pochodzi informacja o Jerzym Tolku, rotmistrzu królewskim i obywatelu 
Księstwa Żmudzkiego, który uczestniczył w konfederacji szlachty żmudzkiej w Szado- 
wie. Może jednak chodzi o Gołka?

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny 
w pow. Małych Dyrwian, bez poddanych. W kolejnej taryfie z 1690 r. odnotowano rów
nież 3 rodziny w tymże pow. i miejscowości (Pobolwiany). Tylko jedna z nich miała jed
nego poddanego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Gołkiewicze herbu Strzemię mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Z 1811 r. pochodzi wywód Gołkowskich herbu Szeniawa [sic]. Ich protoplastą był 

Paweł Gołkowski (pokolenie I), który w 1601 r. dostał dobra Mor[gie]niki od „grafa 
Chodkiewicza” [pewnie Jana Karola Chodkiewicza]. W testamencie z 1655 r. Florian 
Franciszek posiadał te dobra, które Augustyn, jego brat, sprzedał w 1662 r. W testa
mencie z 1708 r. Marianna, córka Floriana Franciszka, Gołkowska zapisała je swoim 
krewnym [kuzynom]: Janowi i Józefowi. Dobra te sprzedali ich potomkowie w 1777 r.

Drzewo genealogiczne tej rodziny było następujące, poczynając od wspomniane
go Pawła i jego dwóch synów (II): Floriana Franciszka i Augustyna. Ten pierwszy był 
bezpotomny, linię prowadził więc Augustyn jako ojciec dwóch synów (III): Jana i Jó
zefa, bezpotomnego. Wspomniany Jan wydał na świat także dwóch synów (IV): Jana 
i Jerzego, którzy zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. Pierwsza, starsza linia od Jana 
była następująca. Miał on syna Józefa (ur. 1752; V) i dwóch wnuków (VI): Wincente
go (ur. 1784) ijózefa Alberta (ur. 1791). Pierwszy z nich był ojcem trzech synów (VII): 
Franciszka Ludwika (ur. 1814), Michała Jana (ur. 1820) i Antoniego Jana (ur. 1828). 
Z nich potomstwo miał tylko pierwszy — ojciec Jakuba (ur. 1836; VIII).

Z kolei Józef Albert (VI), brat Wincentego. Był on ojcem aż siedmiu synów (VII): 
Eustachego Franciszka (ur. 1827), Władysława (ur. 1846), Zygmunta (ur. 1854), Bo
gusława Teodora, (ur. 1857), Wilhelma (ur. 1860), Bolesława (ur. 1863) i Konstantego 
(ur. 1865). Z nich potomstwo miał tylko Eustachy Franciszek, ojciec Antoniego Alek
sandra (ur. 1858; VIII).

Drugą, młodszą linię prowadził Jerzy (IV) jako ojciec dwóch synów (V): Mate
usza (ur. 1762) i Antoniego (ur. 1782). Z nich Mateusz był ojcem trzech synów (VI): 
Piotra (ur. 1791), Sylwestra (ur. 1798), bezpotomnego i Dominika (ur. 1800). Pierw
szy z nich spłodził dwóch synów (VII): Nikodema Dominika (ur. 1827) i Dominika 
Jakuba (ur. 1828), bezpotomnego i Z nich Nikodem Dominik wydał na świat dwóch 
synów (VIII): Jana Wincentego (ur. 1854) i Władysława Antoniego (ur. 1856). Ten 
ostatni zostawił po sobie czterech synów (IX) [nie wiadomo jakich, bo w tym miej
scu ucięto stronę].

Znów Antoni, brat Mateusza (V) spłodził syna Dominika Leonarda (ur. 1813; VI), 
bezpotomnego.
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Z kolei Dominik, brat wspomnianego Piotra (VI), który zostawił po sobie dwóch sy
nów (VII): Jana Wincentego (ur. 1838) i Antoniego (ur. 1839). Z nich Jan Wincenty miał 
syna Feliksa (ur. 1877; VIII). Natomiast jego brat Antoni spłodził trzech synów (VIII): 
Wincentego (ur. 1849) [data niemożliwa, bo w tym czasie jego ojciec miał 10 lat; może 
powinno być: 1869?], Antoniego (ur. 1873) i Piotra (ur. 1877) [LVIA, F 391—7M-127, k.5].

Gołkiewicze herbu Orla wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
w 1799 r. Ich protoplastą był Hieronim Gołkiewicz, syn Piotra (pokolenie I i II). Naj
starszy dokument pochodzi z 1602 r., kiedy ów protoplasta zapisał dobra Pobolwiany 
[w tekście błędnie Podoliany; w pow. Małych Dyrwian] swoim synom (III): Dawidowi 
i Józefowi. Potem, w 1737 r. syn Dawida Marcin Gołkiewicz (IV) nabył dobrajudejkisz- 
ki z dwoma chłopami. Tenże w testamencie z 1745 r. zapisał swoim synom wspomnia
ne dobra: Pobolwiany ijudejkiszki (V): Józefowi, Tomaszowi i Kazimierzowi. W 1786 r. 
wspomniany Józef Gołkiewicz zapisał te dobra synowi Michałowi (VI), a pozostali sy
nowie: Tomasz i Kazimierz mieli otrzymać określone sumy pieniędzy.

Dalej drzewo genealogiczne Gołkiewiczów było następujące. Wobec bezpotomno- 
ści Kazimierza, powstały 2 linie tej rodziny: od Józefa i od Tomasza (V). Starsza linia od 
Józefa była następująca. Spłodził on pięciu synów (VI): Józefa, Michała, Jerzego, Ma
cieja i Antoniego. Z nich potomstwo miało tylko dwóch braci: Michał i Jerzy. Pierwszy 
z nich spłodził czterech synów (VII): Franciszka, Szymona, Ignacego i Antoniego, a dru
g i— trzech synów (VII): Jana Aleksandra, Franciszka Ksawerego (ur. 1813) i Dionizego 
Rafała (ur. 1817). Ostatni z nich był ojcem czterech synów (VIII): Teodora Dionizego 
(ur. 1848), ojca także czterech synów (IX): Antoniego (ur. 1886), Wincentego (ur. 1888), 
Kajetana (ur. 1889) i Dionizego (ur. 1890) oraz Witolda Teofila (ur. 1850), Adolfa Achil
lesa [ros. Achileusz; sic] (ur. 1851) i Aleksandra Jerzego (ur. 1855). Wspomniani w poko
leniu VII są zapewne identyczni z: Antonim (1794—1844), prezesem granicznego sądu 
szawelskiego i Franciszkiem (1800—1850), sędzią granicznym pow. szawelskiego.

Drugą, młodszą linię prowadził Tomasz (V) jako ojciec Józefa (VI). Był on oj
cem czterech synów (VII): Leona (ur. 1806), Ludwika (ur. 1809), Adama Hilarego 
(ur. 1812) i Antoniego (ur. 1820). Ten ostatni wydał na świat dwóch synów (VIII): Je
rzego (ur. 1859) i Adolfa (ur. 1861) [LVIA, F 391-7-4127, k. 30]. Do tego wywodu na
leży dodać, że jest jakaś pomyłka w datach: 1602 i 1737, tym bardziej, że nie notowano 
tu dwóch różnych Dawidów i Marcinów.
Ź r ó d ł a :  Akta fqaKdów, T. 2, s. 349: Tolk; LNB, F 130-727, k. 191-192; LVIA, F 391-7-4127 k. 5, 30 
(skan 00061); SG, T. 1, s. 947; Slovar, s. 114: Żemelja; 165: Lengaliśki; Visitationes DS. 1675—1677, s. 442. 
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 99: Gołko; Ciechanowicz, Suplement, s. 143; LPŻ, 
T. 1, s. 616: Galkeyićius, Galkus; Skłodowski, s. 315; Umski, T. 4, s. 248.
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H. GOZDAWA, SZRENIAWA, ŚWIEŃCZYC 

Popis 1621 roku

Go/kont Stanis/aii’ ]аио1шс̂ н̂сре\ъЪ\1к2еай\ napod\_jezdku] koń 1 w pow. wiesptmańskim
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Taryfa 1667 roku

Golgont Krzysztof. Woydył Jerzy na miejscu Katarzyny Btawdzjewny z Janowdowa, mieszkający i z nabyda 
kupnym prawem od Kigysptofa Golgonta, przyłączywszy do swojej [paszni] podał dym 1 szlachecki w pow. 
karczewskim
Golkont Dawid z Kubejajdow dym 1 szlachecki w pow. wiesywiańskim
Golkont Knysztof Janowicz na miejscu Jana Golkont a [GB: pewnie ojca] z Golkontów sam i z imienia bra- 
tanków swoich, dzieci nieboszczyka Samuela Golkonta lat nie mających dym 1 szlachecki w pow. wieszydańskim 
Golkont Krzysztof na miejscu Jakuba Maczgika z Lewgowdów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim 
Golkont Stanislaw [na miejscu] Józęfa Mazęirowiczą zPeścia Poupiny dym 1 szlachecki w pow. W. Dy mian 
Go!kąt Wojciech, na którego miejscu został spisany ZachariaszPiotrowicz Z Gintyłajćpoddański dym 1 w pow. 
telszęwskim
Golkont Adam na miejscu Kazimierzą Lroncldewiczą z Ujmini dym 1 szlachecki w pow. żprańskim 
Golkont Ambrofy z^audyków dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim 
Golkont Andrzej [?] z Golkontów dym 1 szlachecki w pow. wiesywiańskim 
Golkont Malcher AdamowiczzSyttyńów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Go /kont Piotr Augustynowiczna miejscu Wojaecha Janowiczą Lewcyewicza zLymajdów w pow. telszęwskim 
dym 1 szlachecki
Gołłkontowicz Adam. Siemaszko Kazimierz na miejscu Adama Gołłkontowiczą [z] zastany od Jana Bort
kiewicza zmienia S\f\tubiszęk dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim

Taryfa 1690 roku

Golkont Dawid [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 77 błędnie: Daniel] z SSubeżąjdów w pow. wiesywiańskim 
dym poddański 1
Golkont Kazimierz na miejscu rodzica zMilejkiów w pow. wiesgwiańskim dym poddański 1 
Golkont Krzysztof na miejscu Maczętka z Lewgowdów w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1 
Golkont Piotr z Trep w pow. kroskim, w okoücy Winwongiany w pow. widuklewskim lejącym dym poddański 1 
Golkont z Golkontów w pow. wieszyiańskim dym szlachecki 1
Golkont J e r y  na miejscu Iwanowskiego z Golkont w pow. wiesywiańskim dym poddański 1
Golkont Wojdech, na którego miejscu został spisany Maran Siedlecki z Ginyłajdów w pow. telszęwskim
[dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: ga l- i kant-. Pierwszy 
człon łączy się z litewskimgaleti, czyli „móc”, zaś o drugim była mowa przy Girkontach 
(zob.) [LPŻ].

Początki tego rodu są niejasne. Zdaniem W Semkowicza, jego przodkiem miał 
być Andrzej Goligunt, bojar żmudzki, adoptowany do polskiego rodu Dziersława ze 
Skrzyńska herbu Łabędź w 1413 r. Jego gniazdem miały być: Golkonty (tj. Goligunty) 
koło Kiejdan lub Golkontyszki koło Szawli. Teza ta jest mało prawdopodobna, a korzy
stanie z danych toponomastycznych z końca XIX w. [SG] dla wnioskowania o początku 
XV w. jest bardzo wątpliwe.

Najdawniejsze dane o tym rodzie pochodzą z popisu wojskowego W Ks. Litew
skiego z 1528 r., gdzie spisano Janka Gołkantowicza, bojara włości korszewskiej.
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Więcej jest w aktach ziemskich żmudzkich z XVI w. W 1577 r. wzmiankowano 
o Bartłomieju Jurewiczu i Walentym Maciejewiczu Gołkontowiczach, którzy kupili część 
„otczizny” Kieturnogiszki we włości telszewskiej. Chodzi tu o dobra majętności Go- 
wdikojtiew koło jeziora Tawsala, czyli okolicę szlachecką Kieturnagie w pow. telszew- 
skim, w tejże parafii, leżącą rzeczywiście na północ od Telsz i południe od wspomnia
nego jeziora Tawsoła i okolicy Gawdykajciów. Tenże w 1595 r. podzielił tę majętność 
z Andrejem Martinowiczem Slenczyjem.

Ciekawszy jest następny akt z 1590 r., w którym: Hrehor Wojciechowicz, wzmian
kowany już Walenty Maciejewicz, Walenty Jakubowicz, Szczepan i Hrehory Pietrowi- 
cze Gołkontowicze podzielili się z bojarami Kłuksztykami swoimi dobrami rodowymi: 
Gołkontowiczami i Kłuksztykami we włości wieszwiadskiej. Wspomniane tu dobra 
Gołkontowicze leżały nad rzeką Judrą koło majętności Pljunian czy raczej Pljupian. 
Chodzi tu o obszar na południe od Telsz i północ od Wieszwian, gdzie notowano wieś 
Plepy, o które zapewne chodzi. Notowano tu, ściślej na zachód od Wieszwian, okolicę 
Gołkoncie w gminie Gadonów, w której w końcu XIX w. mieszkali: Wojtkiewiczowie 
(40 dziesięcin ziemi), Dąbrowscy (26), Mackiewiczowie (40), Milejkowie (50) i Sosnow
scy (40) [SG],

W 1594 r. Bartłomiej Jurewicz [Gołkontowicz] sprzedał Walentemu Maciejewi- 
czowi Gonkontowiczowi [sic] ziemię Kieturnogiszki we włości telszewskiej, o czym 
była już mowa pod 1577 r. W 1596 r. Hrehory Wojciechowicz Gołkontowicz „budu- 
czy sam w starosti” darował połowę swojego majątku Gołkonty zięciowi Maciejowi 
Ambrożejewiczowi.

W sumie Golkontów notowano w aktach ziemskich XVI w w dwóch miejscach: 
w Gołkontach na południe od Telsz we włości wieszwiańskiej oraz w Kieturnagiach na 
północ od Telsz. Obie miejscowości leżały stosunkowo niedaleko od siebie. Prawdopo
dobnym gniazdem tego rodu były wspomniane wyżej Gołkonty. Prawie wszyscy z wy
mienionych Golkontów (Golkontowiczów) mieszkali w  tych miejscowościach i byli ze 
sobą spokrewnieni.

W popisie wojskowym z 1621 r. zanotowano Stanisława Janowicza Gołkonta, sta
wiającego jednego konia z „uczestnikami” w pow. wieszwiańskim. Należał więc do 
szlachty drobnej i był związany z pow wieszwiańskim, tj. z leżącymi tam Gołkontami.

Kto wie, czy dawną siedzibą tej rodziny nie była włość korszewska. W aktach 
ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Gołkontyszki wjanowdowie nad rzeką Oszwą 
[Aszwą] [Slovar]. Chodzi o rejon na północ od Kołtynian. W każdym razie w tej włości 
notowano Golkontów już w popisie 1528 r.

W taryfie 1667 r. zanotowano 11 rodzin, nie liczono bowiem plebana kiejdańskie- 
go Krzysztofa. Mieszkali oni tradycyjnie głównie w pow. telszewskim (5) i wieszwiań
skim (3) oraz pojedynczo w Wielkich Dyrwian, żorańskim i korszewskim. Żadna z nich 
nie miała poddanych, z jednym wyjątkiem. Poznajemy tu następujący ciąg genealogicz
ny: 1. Jan. 2. Krzysztof i Samuel. 3. synowie Samuela, niepełnoletni w 1667 r.

W taryfie 1690 r. spisano 7 rodzin, głównie wpow wieszwiańskim (4) i telszewskim (2). 
Z nich większość (4 na 7) miała poddanych, ale tylko po jednym. Dwie rodziny mieszkały 
jeszcze w rodowych Gołkontach. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
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W XIX w. Golkontowie [Golkontowie] herbu Gozdawa i Świeńczyc mieszkali 
wpow. telszewskim [Ciechanowicz].

Skądinąd wiadomo, że przodkiem rodziny herbu Szreniawa był Bartłomiej wspo
mniany już jako syn Jurija w 1577 r. (pokolenie I i II). Według tego wywodu miał on za
pisać swe dobra „Gołkonście” [(czyli Gołkoncie) wnukowi Walentemu Maciejewiczo- 
wi w 1588 r. Gdyby te dane były prawdziwe, to byłby następujący ciąg genealogiczny: 
1. Juri. 2. Bartłomiej. 3. Maciej. 4. Walenty. Ten ostatni spłodził dwóch synów (V): Jó
zefa i Ambrożego, którzy podzielili się tymi dobrami w 1647 r. Józefowy syn Jerzy (VI) 
odkupił część Gołkonciów od Pluszkiewiczów w 1674 r. Jest on pewnie tożsamy z wy
mienionym w taryfie z 1690 r. Jerzym z Gołkontów. Jerzy był chorążym wieszwiańskim 
[pospolitego ruszenia szlachty] w 1705 r. Miał on syna Andrzeja (VII) i wnuka Kazimie
rza (VIII), który dokupił dobra Rubeżajcie w pow. wieszwiańskim i testamentem z 1768 
podzielił majątek między trzech swoich synów (IX): Józefa, Aleksandra i Joachima. Sy
nowie wspomnianego Aleksandra (Jan i Franciszek; X) wraz ze stryjem Joachimem wy
wiedli swoje pochodzenie szlacheckie w 1800 r. [Boniecki].

Według innego wywodu rodziny Gołkontów z lat 1800 i 1832 jej przodkiem z her
bem Szreniawa był Bartłomiej Wojciechowicz (pokolenie I i II), który miał trzech sy
nów (III): Macieja, sukcesora po ojcu „ojczystych” dóbr Gołkonty; Sebestiana i Jana. 
Z nich potomstwo miał tylko Maciej — syna Walentego (TV). Ten z kolei spłodził 
dwóch synów (V): Józefa i Ambrożego, o czym świadczy dokument z 1647 r. Oprócz 
Gołkontów mieli oni jeszcze Wieszwiany w pow. wieszwiańskim i imienicze w Gołkon- 
tach, bez nazwy. Z nich Józef miał syna Jerzego (VI), który poczynił zakupy w Goł- 
kontach w 1674 r. Po sobie zostawił syna Andrzeja (wzmianka z 1715 r., testament spi
sał w 1740 r.; VII) i wnuka Kazimierza (VIII), który odziedziczył po ojcu Gołkonty 
Wieszwiany i nabył jeszcze „fortunę” w okolicy Rubeżajciach w pow. wieszwiańskim. 
Ten w testamencie z 1768 r. przekazał je swoim trzem synom (IX): Józefowi, Alek
sandrowi i Joachimowi. Z nich Aleksander ojcował dwóm [lub trzem synom, dopi
sano bowiem Kazimierza w MACB] w  pokoleniu X: Janowi (ur. 1784), właścicielowi 
Gołkontów i radcy honorowego z 1822 r., ojcu Wincentego Antoniego (ur. 1842) oraz 
Franciszkowi (ur. 1788), również dziedzicowi Gołkontów, radcy honorowego z 1826 r. 
i urzędnikowi tamożni [urzędu celnego] jurborskiej z 1828 r. oraz ojcu Aleksandra Pio
tra (ur. 1822; XI) i Antoniego Jana (ur. 1823).

Z kolei Joachim (IX) był dziedzicem Gołkontów i Rubeżajciów, potem folwarku 
Puże i obrębu Małdenis w pow. szawelskim. Miał on syna Romualda Karola (ur. 1799; 
X) [MACB; LVIA, F 391-7-4127 (fragment od Jerzego i jego syna Andrzeja)].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-4127, к  7; MACB, F 20-5192 (wywód z 1800 i 1832 r.); ODVCA, vyp. 1, s. 39- 
271, s. 132-81 i  82; vyp. 3, s. 112-216, 126-62; vyp. 4, kol. 69-98; Perapis 1528, s. 225;; SG, T. 15, cz. 1, 
s. 514: Gołkoncie; Slovar, s. 79: Golkontiśki, Gol'kontovici, 133: Ketumogiśki. L i t e r a t u r a :  Boniec
ki, T. 6, s. 207 (genealogia); Ciechanowicz, Suplementy s. 143; LPZ, T. 1, s. 616: Galkontas; Semkowicz, s. 71.

GOŁOWIN ZOB. HOŁOWIN
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GOMBROWICZ (GĄBREWICZ, GOMBREWICZ)

H. KOŚCIESZA 

T a r y f a  1667 r ok u

GąbremcąŁjdkasz na miejscu Barbary Urban ów ну Steygnił owej yLawdy dym 1 szlachecki w pow. nielońskim 
GombremcyAleksander na miejscu Jana Kiborta pPodubisia Kibortów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim

Nazwisko rodziny to patroniroik od nazwiska Gumbrys, które prawdopodobnie łączy 
się z litewskim gumhras, mającym kilka znaczeń: „guz”, „narośl”, „bulwa”, „bóle we
wnętrzne” (choroba) [LPZ].

Rodzina pochodzi z pow. upickiego. Jeszcze w taryfie województwa trockiego 
z 1690 r. notowano licznych Gombrowiczów w „Polu Poremigole Jawojszany” w  pow. 
upickim. Chodzi o rejon koło miasteczka Remigola na południe od Poniewieża. Tu 
notowano Gombrowiczów od XVI przynajmniej do XIX w. W zachowanej genealogii 
tej rodziny brak jest informacji o wymienionych w taryfie 1667 r. dwóch Gombrowi
czach na Żmudzi: Aleksandrze i Łukaszu. Wyjątkowo pojedyncza wzmianka dotyczy 
Aleksandra Gombrowicza, który był wzmiankowany w dekrecie Trybunału Główne
go z 1642 r. Nie wiadomo, czy jednak chodzi o tego Gombrowicza. W sumie ich po
byt na Żmudzi wydaje się krótkotrwały i dość przypadkowy. Była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

W wywodzie Gombrowiczów z 1799 r. była o nich mowa tylko w pow. upickim. 
Nie notowano tam osób wymienionych w taryfie 1667 r. [LVIA].

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7^-127, k. 1-2; Taryfa woj. trockiego, s. 203. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 76—78; LPZ, T. 1, s. 743: Gumbrys, Gumbrevicius; S. Żak, Witold Gombrowicz, Dutobiografia- 
autokreacja-legenda, Kielce 2000, s. 44 (wywód).

GONDYŃSKI (GONDIŃSKI)

Taryfa 1667 roku

Gondiński Krzysztof na którego miejscu zpstał spisany Daniel Woyszpiło z P/utyniów 1 pod[d]ański dym 
w pow. żprańskim
Gondyński Krzysytof, na którego miejscu zpstał spisany Stanisław Mickiewicz S, Miłasząjńów 1 poddański 
dym w pow. gondyńskim
Gondyński Stanisław na miejscu ]ana Gondyńskiego rodylca z Wałanczajciów i na miejscu 7,ofii Miłowny 
Marcinów ej Fronskieniczowej i syna Jeiyego Frons kie nicya dym 1 szlachecki w pow. gondyńskim

Taryfa 1690 roku

Gondyński Stanisław zMilasząjńów w pow. gondyńskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest odmiejscowe, od miejscowości Gondynga, stolicy włości gon- 
dyńskiej na Żmudzi. Rodzina nie jest znana w polskich herbarzach.
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174 GONDRA (GONDRO)

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. zanotowano 3 rodzi
ny w pow. gondyńskim (2) i jedną, w  żorańskim. Z nich dwie miały jednego, a jedna nie 
miała żadnego poddanego. Z kolei w  1690 r. spisano tylko jedną rodzinę, bez podda
nych w pow. gondyńskim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

GONDRA (GONDRO)

Popis 1621 roku

Gondro Salomon ya pana ojca swego [Jana Gondro] y>o koyacku koń 1 w pow. korsyewskim

Taryfa 1667 roku

Gondra (Godra) Salamon, Marcin. Kosytonm Mikałaj na miejscu Salamona Pet/dewicya Godry i Marcina 
Gondry у  Posyyla Reygoli dym 1 szlachecki w pow. korsyewskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, od litewskiej nazwy bociana — gandras [LPŻ].
Na Żmudzi najstarsza wzmianka o tej rodzinie pochodzi z 1569 r., kiedy zanotowa

no Jędrzeja Gondrajtisa, bojara włości korszewskiej. Miał on 3 włóki ziemi graniczące 
z ziemiami bojarów Wojtkajciów i Monkajciów. Dobra te znajdowały się koło siół: Wi- 
tagoła, Pilsudy, Potuły i Ryngały [AWAK].

Później notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1589 r. Dorota Ju- 
rewna Bukontowna Stanisławowa Gondrowicz była pozwana do sądu o „najstie gwał- 
townoje” na cudzy grunt.

W 1589 r. Jan Stanisławowicz [Andrejewicz] Gondra miał sianożęć Sowswirbis 
koło rzeki Wieżup i dóbr Poszyle we włości korszewskiej. Tenże w  1593 r. jako Gowdra 
[sic] sprzedał niwę i sianożęć w majętności Poszyle we włości korszewskiej. W 1590 r. 
sprzedał sianożęć i niwy w tej majętności. Znów w 1592 r. kupił część służby ludzi zwa
nych Narejszojtie we włości korklańskiej. W tym roku zapisał wiano swojej żonie Alż- 
bietie Andrejewnie Czajkowskiej, czyli trzeciznę majętności Poszyle. Trzy lata później 
żona zapisała mu 300 kop groszy, zabezpieczonych na dobrach Poszyle. W tym roku 
(1595) sprzedał grunt w tej majętności. Wreszcie w  1598 r. sprzedał niwę w Triszanach 
we włości kroskiej i grunt Mikutyszki w Poszylach.

W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują głównie o Janie Stanisławowi- 
czu Andrejewiczu Gondrze w latach 1589—1598. Najpewniej był on wnukiem bojara Ję
drzeja (Andrzeja) Gondrajtisa z 1569 r. Wszyscy mieszkali we włości korszewskiej, naj
pewniej w  Poszylach, tj. na północny wschód od Kołtynian. Chyba tam płynęła rzeczka 
Ringa, prawy dopływ Anczy, nad którą leżały owe Poszyle (lit. Paśile).

Notowano ich w  XVII w.: w popisie wojskowym 1621 i w taryfie 1667 r.: jedna 
rodzina w pow. korszewskim. W 1667 r. nie mieli poddanych. Była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 318; ODVCA, vyp. 1, s. 144-295; vyp. 2, s. 48-160, 78-173, 128-403; vyp. 3, 
s. 9-115,10-121, 54-13, 95-83; vyp. 4, к. 30-231, 31-242; vyp. 5, к. 30-227 i 228; Slovar, s. 257-258: Posi
li. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 620: Gandras; Upip ir eżerp vardynas, s. 135: Ringe, nr 4.
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GONIPROWSKI 175

GONIPROWSKI 

H. LUBICZ 

Taryfa 1667 roku

Gonipromki Baltromiej dym 1 poddjańAsĄ w Reggo/ach [na marginesie: z Goniprowa] mieszkający 
wpow. kroskim
Goniprowski Dawid na miejscu Hrehorego Goniprowskiego rodgica swego g  U woju dym 1 sglachecki w pow. 
kroskim
Gonprowski Dawid Stanislawowicg na miejscu Wojciecha jankiewicga g  Dowstar dym 1 sglachecki w pow. 
bergańskim
Gonprowski Eragmus na miejscu rodgiaelki swej Krystyny Hrehorowej Goniprowskiej g  Goniprowa dym 1 
sglachecki w pow. kroskim
Gonprowski Jan g  Goniprowa podĄańs ki] dym 1 w pow. kroskim
Gonprowski Jergy [na miejscu] matki swojej Anny Wirsgyłówny Micha/owej Goniprowskiej w imieniu 
Goniprowie miesgkający dym 1 poddański w pow. kroskim 
Gonprowski Jergy gMogrymów dym 1 sglachecki w pow. sgawdowskim
Gonprowski Salomon [na miejscu] Krgysgtofa Uwaynia g  Bordgiów gagrodnicgy dym 1 w pow. kroskim 
Gonprowski Zygmont, na którego miejscu gostał pisany Malcher Pasgkiewicg w pow. kroskim okolicy 
Bordgiów podĄański] dym 1 w pow. widuklewskim

Taryfa 1690 roku

Gonprowski Bartłomiej g  okolicy Goniprowa w pow. kroskim [dym] poddański 1
Gonprowski Dawid g  Zukojg [w okolicy Goniprow wg Kop. 9] w pow. kroskim [dym] sglachecki 1
Gonprowski Jan g  Dowstar w pow. bergańskim na miejscu [brak nazwiska] gprgykupli dym sglachecki 1
Gonprowski Jan gPodubisia Welpesie w pow. rosieńskim [dym ] poddański 1
Gonprowski jergy na miejscu Sgcgefanowicga g  Dowkintlawkiów w pow. kroskim dym poddański 1
Gonprowski Kigysgtqf g  Lobowksgtów w pow. widuklewskim dym sglachecki 1
Gorysgowski [w Kop. 1 i 9: Goniprowski] Jergy g  okolicy Goniprowa w pow. kroskim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny jest odmiejscowe, od Goniprowa, które wystąpiło w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. Goniprowski to forma spolonizowana, utworzona przez do
danie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.

Na Żmudzi zarówno w tym czasie, jak i dzisiaj, notuje się 2 miejscowości o tej 
nazwie (lit. Ganyprava). Pierwsze Goniprowo to pole, okręg, majętność, folwark itp. 
nad rzeką Krożontąwe włości kroskiej, w aktach ziemskich było notowane wielokrot
nie. Należy je łączyć z miejscowością na północny wschód od Kroż. W końcu XIX w. 
były to 2 wsie i 4 majątki (dwory) w niewielkiej odległości od Kroż (od 1 do 8 wiorst): 
Giedgowdów, Bajkowskich, Bielskich i Hryncewiczów. Drugie Goniprowo (czy Go- 
niprów jak pisano w XIX w.) leży na południowy wschód od Kołtynian w odległości 
trzech wiorst od tego miasteczka. W XVI w. była to majętność we włości korszewskiej, 
nad rzeką Ażerupis, miała należeć do Ligieniszek. Te warunki właśnie spełnia drugie
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176 GONIPROWSKI

Goniprowo: rzeka Eżerupis, lewy dopływ Okmiany i pobliska miejscowość Lingeniśke, 
czyli dawniejsze Ligieniszki. W końcu XIX w. były to dobra Slaboszewiczów. Wymie
nieni w obu taryfach XVII w. Goniprowscy mieszkali w  Goniprowie w pow: kroskim, 
czyli w  pierwszym Goniprowie. Tu należy widzieć gniazdo tego rodu.

Na Żmudzi notowano ich w czasie Potopu w 1655 r., kiedy Jerzy Goniprowski 
uczestniczy! w  podpisaniu unii kiejdańskiej ze Szwecją. Późniejsza taryfa z 1667 r. no
towała dwóch Jerzych.

Z 1669 r. pochodzi testament Heleny Siemaszkowny Janowej Goniprawskiej. Mia
ła dwie córki: pannę Justynę i zamężną Helenę Michałowiczówną [sic] Goniprowską. 
Z mężem żyła prawie 30 lat, bo za mąż wyszła w 1641 r., kiedy otrzymała odeń zapis 
posagowy na połowę majętności Goniprowo w pow. kroskim. Zapis ten przeznaczyła 
dla wspomnianych wyżej córek [VUB]. W taryfie 1667 r. spisano Jana Goniprowskiego 
w Goniprowie, pewnie męża testatorki. Prawdopodobnie był synem Michała.

Byli również w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 9 rodzin, mieszkających 
głównie w pow. kroskim (6) oraz pojedynczo w berżańskim, szawdowskim i widuklew- 
skim. Prawie połowa (4 na 9) nie miała, a pozostałe miały po jednym poddanym.

W taryfie 1690 r. spisano 7 rodzin, licząc Jerzego Goryszowskiego, spisanego w ko
piach jako Goniprowski, co jest dość prawdopodobne. Wśród tych rodzin ponad poło
wa (4 na 7) mieszkała w pow. kroskim, a pozostałe w  sąsiednich powiatach (rosieńskim 
i widuklewskim) oraz w bardziej odległym berżańskim. Z nich większość (4 na 7) miała 
po jednym, a pozostałe nie miały poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytu- 
łowana. Do większego znaczenia i urzędów doszli w 2. połowie XVIII w. W 1. połowie 
tego stulecia Jan Goniprowski był skarbnikiem żmudzkim (1738). Jego żoną była Anna 
Uwoyn. Natomiast w 2. połowie XVIII w. zanotowano Szymona, skarbnika żmudz- 
kiego w 1765 i sędziego ziemskiego rosieńskiego w 1767 oraz ciwuna birżyniańskiego 
w 1775 i tendziagolskiego w 1788 r. oraz Ignacego, skarbnika żmudzkiego w 1765 r., 
może syna Jana, także skarbnika? Niewymieniony dotąd Tomasz Goniprowski był elek
torem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie w 1733 r.

Należy dodać, że w 1713 r. Jan Goniprowski był żonaty z Heleną Niemczewską 
i miał majętność Jukonie w pow. widuklewskim, której poddani wymarli w czasie „plagi 
Pańskiej [tj. Boskiej] morowego powietrza” w 1709 r. [Ragami teismcĄ. Danych tych nie 
można zweryfikować na podstawie taryf z XVII w.

W XIX w. Goniprowscy herbu Lubicz wylegitymowali się ze szlachectwa w guber
ni kowieńskiej.

W 1820 r. wywiedli swoje pochodzenie Goniprowscy herbu Lubicz. Protopla
stą rodziny był Jan Goniprowski, ojciec Tomasza (pokolenie I i II). Ów Tomasz Go
niprowski w 1740 r. zapisał dobra Dowkintławki swoim synom: Janowi, Jerzemu i Sta
nisławowi (III), które sprzedali w 1750 r. Z nich Jerzy kontynuował linię rodziny, był 
ojcem dwóch synów (IV): Macieja (ur. 1763) i Stanisława Tadeusza „Kostki” (ur. 1766). 
Obaj zapoczątkowali 2 linie rodziny. Pierwszą zaczął Maciej, który był ojcem Stanisława 
(ur. 1795; V) i dziadem czterech synów (VI): Kajetana (ur. 1831), Franciszka (ur. 1837), 
Dawida (ur. 1840) i Józefa (ur. 1844). Z kolei ów „Kostko”, czyli po polsku Stanisław 
Kostka, był ojcem trzech synów: Tadeusza (ur. 1809), Cypriana (ur. 1812) i Feliksa Pio
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GONKIEWICZ 177

tra (ur. 1814), bezpotomnego. Z nich Tadeusz ojcował Feliksowi (ur. 1836), a Cyprian 
miał czterech synów: Juliana (ur. 1839), Franciszka (ur. 1842), Aleksandra (ur. 1850) 
i Leonarda Franciszka (ur. 1854) [LVIA, F 391—8—2565].

Wspomniany wyżej Tomasz Goniprowski jest postacią notowaną w źródłach. Wia
domo, że był elektorem króla polskiego w 1733 r. Ma on opinię jednego z najwięk
szych „gwałtowników” w regionie szydłowskim. Był on właścicielem dworku Boguszaj- 
cie w pow. rosieńskim i nosił tytuł chorążego pow. rosieńskiego [pospolitego ruszenia 
szlachty]. W 1735 r. poskarżył się sądowi grodzkiemu rosieńskiemu na żonę Krystynę 
Kuncewiczównę, że zagraża mu nie tylko na zdrowiu, ale i na życiu. Podał kilka przykła
dów, w tym o próbie otrucia go. W tymże roku zmarł on z powodu pobicia go przez są
siada Jerzego Gabszewicza, także znanego „gwałtownika”. Po sobie zostawił dwoje nie
letnich dzieci: Macieja i Agatę. Cała sprawa była jednak mocno podejrzana, bo oprócz 
wersji o śmierci wskutek pobicia pojawiła się druga — o otrucie przez żonę. Ciągnęła 
się ona prawie 10 lat (przynajmniej do 1743 r.), nic nie wiadomo o jej skutkach. Sprawę 
tę prowadził Jan Goniprowski jako opiekun dzieci zmarłego i jego żony [Vaisvila]. Na
leży dodać, że syn Tomasza — Maciej nie znajduje miejsca w powyższej genealogii, lecz 
był synem jakiegoś Jerzego.
Ź r ó d ł a :  Akta zja^dóu^ T. 2, s. 304; Elektorzy 1733 r.; LVIA, F 391—8—2565, k. 160; Naganą teismai, s. 314— 
316; SG, T. 15, cz. 1, s. 516: Goniprów; Slovar, s. 81: Goniprovo; Urzędnicy żmudzcy, nr 212, 338, 1150, 
1166; VUB, F 7—ŻP 23, k. 33. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 6, s. 231; Ciechanowicz, Rotfy, T. 3, s. 78; tenże, 
Suplementy s. 144; LPŻ, T. 1, s. 620: Ganiprauskas; LVIA, F 391—8—2565, k. 166; Uruski, T. 4, s. 263; Vaisvi
la, s. 111-112, 316-317.

GONKIEWICZ

Taryfa 1690 roku

Gonkźewicpjan £ Gosgcgun Mongołowie\ w pow. wielońskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny ma niejasne pochodzenie. Może pochodzi od miejscowości, od oko
licy szlacheckiej Gonkojnie w  pow. wielońskim, później w pow. szawelskim w gminie 
Skiemie, położonej na północ od miasteczka Bejsagoła. Wspomniane wyżej Goszczuny 
Żongołowicze leżały niedaleko stamtąd, bo w gminie Surwiliszki.

Rodzina nie jest znana w polskich herbarzach. Niemniej jednak są informacje o bo
jarach Gąkojniach, mieszkających koło sioła hospodarskiego Gankainy we włości wie- 
lońskiej w  1572 r. [LA]. Wspomniane sioło to najpewniej późniejsza okolica szlachecka 
Gonkojnie (obecnie Gankiai), leżąca w parafii Bejsagoła, na północ od tego miasteczka. 
Jeszcze w końcu XIX w mieszkali tu: Bortkiewiczowie (89 dziesięcin ziemi), Bojaruna- 
sowie (110), Grzybowscy (76), Nowogródzcy (39) i Ruziewiczowie (4) [SG].

Kilka informacji o tym rodzie jest również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1594 r. Walenty Matiejewicz Gonkontajt i Andrej Martinowicz Slenc kupili ziemię 
Kierturnoszyszki we włości telszewskiej. Nie wiadomo, czy tu należy umieścić wzmian
kę o Pawle Gonkowskim, służebniku Aleksandra Chodkiewicza, hrabiego na Szkłowie, 
Myszy i Bychowie, który pożyczył swemu panu 1040 kop groszy, zabezpieczonych na
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dwóch siołach w majętności Gintyliszki. Zwraca uwagę brak patronimika przy nazwisku 
Gonkowskiego, którego nazwiska nie notowano w polskich herbarzach.

Notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, bez pod
danych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  LA, kol. 203; ODVCA, vyp. 3, s. 112—216; vyp. 4, k. 309—149; SG, T. 15, cz. 1 s. 516: Gonkojnie.

GORDON 

H. BYDANT 

Taryfa 1667 roku

Gordon Jergy we wsi Syudgianach dym 1 poddański w pow. wiebńskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego [LPŻ]. Jednak równie — jak nie bar
dziej — prawdopodobne jest pochodzenie angielskie lub szkockie. Zważyć należy bo
wiem, że Gordonowie byli kalwinami i związani z Kiejdanami, gdzie było niemałe osad
nictwo z Anglii i Szkocji.

Zdaniem Uruskiego, była to rodzina szkocka of Caldwels, która w XVII w. mieszkała 
na Pomorzu, w Prusach i Litwie. Do rodu tego należał Jerzy Gordon, „senior kościołów kal
wińskich na Żmudzi, uczony i biegły w  obcych językach, delegowany [...] do szukania opie
ki w Berlinie i Petersburgu przeciwko związkowi jezuitów i katolickiej szlachty 1730-1735”.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wieloń
skim z jednym dymem poddańskim. Wymieniony wówczas Jerzy Gordon jest zapewne 
identyczny z Jerzym Gordonem, który w 1662 r. został nazwany „kapitanem lejtnantem 
podstolego żmudzkiego” [Krzysztofa Eperieszego], gdy brał ślub w Kiejdanach z Zofią 
Fergusonową, wdową. W 1670 r. był kapitanem nadwornym hetmana [wielkiego litew
skiego Michała] Paca i chrzcił syna Władysława z żoną Zofią z Plumertów [Konarski]. 
Można dodać, że Jerzego Gordona spisano w Kildyszkach w pow. upickim w 1690 r. 
W  sumie byl długoletnim wojskowym od 1655 r., dochodząc do rangi oberszterlejtnan- 
ta JKM, notowano go jeszcze w 1691 r.

Znanym seniorem żmudzkim Jednoty Litewskiej (kalwińskiej) był Jakub Gordon 
wiatach 1726—1742. W 1709 r. ożenił się z Teofilą Wilamowicz (zm. 1754), z którą miał 
pięcioro dzieci.
Ź r ó d ł a :  Konarski, s. 90; Spis synodów, s. 8—11; Taryfa woj. trockiego, s. 178. L i t e r a t u r a :  LPZ, T. 1, 
s. 693: Gordonas; Uruski, T. 4, s. 269. Dane A. Rachuby.

GORNICZ

Popis 1621 roku

GornicpAugustyn % bratem na pod^tzäku] koń 1 w pow. syawelskim

Nazwisko rodziny jest pisane zarówno Gornicz, jak i Hornicz. Jest to zapewne patroni- 
mik od nazwiska Gornas czy Hornas, pochodzenia niemieckiego (Horn) [LPŻ].
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Na Żmudzi spisano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. szawelskim. 
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Gorniczowie herbu Slepowron wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni mińskiej. Może chodzi o mieszkających w tym czasie w pow. rosieńskim Górnic
kich: spolonizowanej formy nazwiska Gornicz?
L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 144: Górnicki; LPŻ, T. 1, s. 693: Gomas, 759: Homas; Uruski, 
T. 4, s. 277-278.

GORKOWSKI (GORZKOWSKI)

Taryfa 1667 r ok u

Gorhowski Stanisław, na którego miejscu i Ławryna Staniewicza został spisany Stanisław Narbut z Lembów 
poddański dym 1 w pow. pojurskim

Nazwisko rodziny jest chyba pochodzenia polskiego [LPŻ]. Zapewne chodzi o Gorz- 
kowskich, kilka rodzin znanych jest z ziem etnicznie polskich [Uruski].

Na Żmudzi notowano Gorkowskich w XVI w W 1545 r. wspomniano Kaspra 
Gorkowskiego, urzędnika „opusjanskiego”, tj. zarządzającego dobrami Opusiany, któ
ry na polecenie swego pana Kaspra Bielewicza, ciwuna wieszwiańskiego, wprowadził 
plebana masiadzkiego w posiadanie trzech służb poddanych i dwóch pustoszy. Zaś 
w 1579 r. zanotowano Feliksa Gorkowskiego, wikarego w katedrze miednickiej, który 
w 1588 r. był właścicielem jednej książki z podpisem: Felix Gorcovius Neoforensis, czyli 
pochodzący z Nowego Targu, ale jakiego? [CodexMednicensis, luetiwos kataäktj\.

W Taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w  pow. pojurskim, z jednym dymem 
poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  CodexMednicensis, T. 1, s. 305, 503—504; LPŻ, T. 1, s. 625: Garkauskas. L i t e r a t u r a :  Uetuvos 
kataliką dvasininkai, s. 93, nr 459.

GÓRSKI (me: GÓRSKI)

H. NAŁĘCZ 

Popis 1621 roku

Górski (Gurski) Chryzostom i Rafał p dóbr snyeh po husarsku koń 1 w pow. korspewskim. Cippo ko- 
packu koń 1

Taryfa 1667 roku

Górski [w tekście: Gurski] Aleksanderpodcpaspy rpecpycki pJejM  Ranią małpąką swą p włók ж[шпего] 
i  pustych pa rok 1665, 1666 i 1667 na rok po pł 15 wniósł [zł] 1.15 [Królewszczyzny 1667 r.]
Górski Chryzostom z majętności swej napranej Giedyspki Gausppny dymów 6poddańlfedóĄ w pow. potum- 
spewskżm. Gżembut Mikołaj Stanisławowicp p nalycia od Ch/ypostoma Górskiego p Pospat/y poddański dym 
1 w pow. potumspewskim
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Górski Hieronim stolnik wendeński p Goniprowa podĄańskich] dymów 8 w pon>. kroskim. Tenpe pe wsi 
Bänowcpyspek 5 dymów wpow. korspewskim. Tenpe p majętności Tondpiago/y jasnej Góry dymów 16 w pow. 
tendpiagolskim. Górski [w tekście: Gurski] Hieronim stolnik wendeński p trpeciej cpęści ciwuństwa korspew- 
skiego, pe wsi Dyppl i Nowik pa rok po pł 16:18:8, pe wsi Kiewliakis, Gordowa pj 26:13:2,25. Item p ci
wuństwa korspewskiego pe wsi Tujan, Antynik i Potula na rok p j 47:0:5, 50 wniósł 90:2:0,75 [Królewsz- 
czyzny 1667 r.]
Górski Jan Mikołaj stolnik mścisławski pwioski napwanej Siruny [F 11—1—752: Syriuny] dymów 12 w pow. 
widuklewskim
Górski Mikołaj, na którego miejscu postał spisany Vty dych Butler p Pospatiy p cpęści swojej dymów 6poddań- 
skich w pow. potumspewskim
Górski Stanisław p imienia swego Podubisia Gar dym 1 pastawny od Felicjana Lwa, 2 dymypoĄd] ańskie na
byte od Wojciecha Wiemewskżego, a dymy 3 poĄd] ańskie do tego imienia Podubisia Gar nalepących, pe wspyst- 
kich dymów 6 do tego imienia Podubisia nalepących w pow. berpańskim

Taryfa 1690 roku

Górska Chrypostomowa Helena p Giecpyspek w pow. potumspewskim [dymów] poddańskich 3 
Górski Aleksander łowcpy trocki p majętności Gurogie w pow. berpańskim dymów poddańskich 2
Górski Chy postom ciwun ko rspews ki p dóbrJKMci pSplichtyn Opus рану w pow. wiespndańskim dymów pod
dańskich 8. Tenpe p majętności Monkispek w pow. korspewskim dymów poddańskich 5
Górski Francispek podstoli braslawski p majętności Podubisia Wysptoyspek w pow. berpańskim dymów pod
dańskich 2
Górski Jan stolnik mścisławski pAuksptelków w pow. kroskim [dym] poddański 1. Tenpe pmajętnośd Po
dubisia w pow. berpańskim dymów poddańskich 2
Górski [Jerzy] Michał stolnik wendeński p majętności Korklany w pow. korklańskim prawem wlewkowym od 
Olspera nabytej dymów poddańskich 3. Tenpe p Drabukspt w pow. powondeńskim [dym] poddański 1

Rodzina jest pochodzenia polskiego. Pochodzi ze wsi Góry w pow. warszawskim na Ma
zowszu. Początkowo nazwisko to brzmiało Górski, potem na Żmudzi — Górski. Jed
nak należy zwrócić uwagę na sąd Z. Zinkeviciusa, że nazwisko Gurskas jest pochodze
nia litewskiego od formy Guras (człon gur-).

W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwóch braci: Chryzostoma i Rafała, którzy 
wystawili 2 konie z dóbr w pow. korszewskim. W czasie Potopu 1655 r. zanotowano 
sześciu Górskich (i Górskich), z których na pewno kilku należało do omawianej rodzi
ny: Aleksander, ciwum korszewski; Chryzostom, Mikołaj i Gabriel, na pewno nie La- 
wryn i Marcjan.

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w różnych powiatach: najwię
cej w potumszewskim (Poszatria koło sławnej góry Szatrii; 2) i pojedynczo w: tendzia- 
golskim, widuklewskim i berżańskim. Była to szlachta przynajmniej średnio zamożna, 
wszyscy mieli poddanych od sześciu do dwudziestu dziewięciu.

Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżań
skim (3) oraz pojedynczo w: korszewskim, potumszewskim i powondeńskim, a więc 
często w innych powiatach niż w 1667 r. Również wtedy wszyscy mieli poddanych, ale 
tylko od dwóch do pięciu. Należy jednak pamiętać o tym, że nie tyle Górscy nagle zbied
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nieli, lecz dymy z 1690 r. były dymami skarbowymi, a nie rzeczywistymi, tj. w prakty
ce są to dane zaniżone. W sumie była to szlachta majętna i utytułowana, o czym niżej.

Zachował się wywód Górskich herbu Nałęcz z 1798 r. Protoplastą rodziny był Ra
fał Górski, mający pięciu synów, co nie jest prawdą. Najstarsza informacja pochodzi 
z 1617 r., kiedy Rafał Górski, syn Stanisława, nabył dobra Podubiś i Gałajtyszki w pow. 
berżańskim \LV1A, F 391-7^1127, k. 43].

Dzieje tej rodziny zostaną przedstawione w formie schematu, opartego w dużym 
stopniu na opracowaniu Romualdasa Klimaviciusa, korzystającego z „Herbarza staro
dawnej szlachty” i na innych źródłach.

Pokolenie I
1. 1. Stanisław syn Melchiora (ok. 1540—ok. 1620). Po raz pierwszy na Żmudzi był 

notowany w 1574 r., kiedy się ożenił. Miał on dobra we włości korszewskiej: Monkisz- 
ki, Czobotaryszki, Kalniszki i Godwojsze oraz Poszatrię wpotumszewskiej. Ożenił się 
z Dorotą Aleksandrowną Adamkowicz Hanusowicz, miejscową szlachcianką, z którą 
miał dwóch synów: Jana Chryzostoma i Rafała.

Pokolenie II
2. 1. Jan Chryzostom (ok. 1580—ok. 1650), syn Stanisława, ciwun korszewski w la

tach 1642—1645. Fundował zbór kalwiński w Monkiszkach, swoich dobrach, w 1630 r., 
gdzie został pochowany. Był kalwinem. Twórca starszej linii rodziny. Ożenił się z Kry
styną Weryho—Darowską, córką Piotra, z którą miał trzech synów i dwie córki [Urzęd
nicy żmudzcy, nr 328].

2. 2. Rafał (ok. 1590—ok. 1660), syn Stanisława. Twórca linii młodszej rodziny. Po 
ojcu dziedziczył Poszatrię (1633), a sam zakupił dobra Podubiś (1617). Ożenił się z Ja
dwigą Michniewicz, córką Mikołaja, z którą miał pięciu synów.

Pokolenie III
3. 1. Aleksander, syn Jana Chryzostoma, ciwun korszewski po ojcu wiatach 1652- 

1678. Elektor 1669 i 1674 r. Chyba doń odnosi się informacja o dzierżeniu trzech pu
stych włók w latach 1665-1667. Ożenił się z Katarzyną Pietkiewiczówną, z którą miał 
troje dzieci. Wraz z dwoma braćmi podzielił się rodowymi Moniuszkami w 1653 r. Był 
patronem zboru Monkiskiego. Synowie ci podzielili się Monkiszkami w 1653 r. [Elekto
rzy 1669,1674 r.; Urzędnicy żmudzcy, nr 329].

3. 2. Hieronim, syn Jana Chryzostoma, stolnik wendeński w latach 1665—1679 i ci
wun wieszwiański w 1681—1684, kiedy zmarł. Elektor 1669 i 1674 r. Był dziedzicem 
Tendziagoły w pow. o tej nazwie i pobliskiej Jasnogórki. W 1667 r. dzierżawił kilka wsi, 
odłączonych od ciwuństwa korszewskiego w pow. korszewskim. Ożenił się z Krystyną 
Ważyńską, nie miał dzieci. Wraz z Aleksandrem był elektorem króla polskiego Jana III 
Sobieskiego w 1674 r. W 1667 r. miał 29 dymów, najwięcej z tej rodziny [Elektorzy 1669, 
1674 r.; Urzędnicy żmudzcy, nr 509].

3. 3. Zygmunt, syn Jana Chryzostoma, bezdzietny. Prawdopodobnie niego dotyczy 
informacja z 1653 r. o posiadaniu przezeń, ziemianina pow. tendziagolskiego, dwóch 
książek: śpiewnika i postylli [Pacevicius].
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3. 4. Katarzyna, córka Jana Chryzostoma, żona Jana Słowaczyńskiego, pochowana 
w zborze w Monkiszkach.

3. 5. Anna, córka Jana Chryzostoma, żona Orwida (brak imienia).
3. 6. (Jan) Mikołaj (zm. przed III 1611), syn Rafała, stolnik parnawski w latach 

1661—1666, potem stolnik mścislawski (1666) i ciwun twerski w 1668—1676. Elektor 
z lat 1669 i 1674, deputat w 1662 r. Był dziedzicem Birżynian w pow. o tej nazwie (ku
pił je w 1670 r.) oraz rodzinnej Poszatrii (od 1645). Ożenił się dwukrotnie z: Heleną 
[Klimavicius: Magdaleną] Hewlówną (von Hoeweln, córką rotmistrza Malchera) i Anną 
Małgorzatą Brynkówną (lv. Janową Blinstrubową, łowczyną żmudzką). Miał nie tyle 
jednego syna [Boniecki], lecz czterech i 3 córki [Klimavicius]. W 1667 r. miał 12 dymów 
[.Deputaci, T. 1, s. 295; Elektorzy 1669,1674 r.; Urzędnicy żmudzcy, nr 452].

3. 7. Stanisław, syn Rafała stolnik mścislawski. Elektor 1674 r. Miał jednego syna. 
W 1667 r. miał 6 dymów [Elektorzy 1674 r.].

3. 8. (Kazimierz) Gabriel (zm. 1670), syn Rafała, stolnik miński i ciwun twerski 
w latach 1666—1667 oraz marszałek brasławski w 1666—1670. Najpewniej osiadł w pow. 
brasławskim, gdzie posiadał dobra (nazwy współczesne litewskie): Voiniünai i Oskara- 
dai. Został pochowany w kościele bernardynów w Cytowianach, przeszedł więc na ka
tolicyzm, porzucając kalwinizm. Ożenił się z Łucją Hewlówną, z którą miał jedną córkę 
[Urzędnicy żmudzcy, nr 451.

3. 9. Chryzostom, syn Rafała, krajczy orszański [skądinąd nieznany]. Zdaniem R. Kli- 
maviciusa nie jest tożsamy z Chryzostomem Górskim, ciwunem korszewskim, zmarłym 
w 1688 r. W tym roku otrzymał królewszczyznę Szlichtyny Opuszany w pow. wieszwiań- 
skim. Może to jednak pomyłka, bo w taryfie z 1690 r. spisano, co następuje: Górski Chry
zostom ciwun korsyewski z dóbr JKMci z Szjichtyn Opusyany w pow. wiespi iańskim dymów pod- 
dańskich 8. Tenże z majętności Monkiscyek w pow. korsypwskim dymówpoddańskich 5. W każdym 
razie Chryzostom Górski krajczy orszański ożenił się z Anną [Klimavicius], tj. Joanną 
Blombergówną, nie miał dzieci. W 1667 r. miał 12 dymów [Urzędnicy żmudzcy, nr 330].

3. 10. Jan, syn Rafała, żonaty z Katarzyną Siesicką, córką Stefana, z którą miał jed
ną córkę.

Pokolenie IV
4. 1. Chryzostom (zm. 1688), syn Aleksandra, ciwun korszewski w latach 1676— 

1690 [czy 1688?] (jako trzecie pokolenie Górskich miał ten urząd) i dziedzic Monki- 
szek. Ożenił się z Jadwigą Blombergówną, z którą miał czterech synów [Urzędnicy 
żmudzcy, nr 330].

4. 2. Teodor, syn Aleksandra, bezżenny.
4. 3. Teodora, córka Aleksandra, żona Tomasza Jana Siemaszkę, chorążego pety- 

horskiego, czyli służył w chorągwi jazdy petyhorskiej.
4. 4. Rafał Jan (zm. ok. 1685), syn Jana Mikołaja, stolnik wendeński w latach 1682— 

1684 i dziedzic Birżynian. Poseł na sejm 1673 r. Będąc katolikiem, został pochowany 
w kościele dominikanów w Rosieniach. Ożenił się z Eufrozyną Billewiczówną, córką 
Chryzostoma, z którą miał jednego syna [Urzędnicy inflanccy, s. 108 nr 997; Wierzbicki].

4. 5. Jerzy, syn Jana Mikołaja. Miał być również stolnikiem wendeńskim, co nie 
znajduje potwierdzenia w źródłach. Niemniej jednak w Taryfie Żmudzi 1690 r. spisano
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[Jerzego] Mikołaja Górskiego z tą godnością. Ożenił się z Konstancją Piłsudską, z któ
rą miał jedną córkę.

4. 6. Władysław, syn Jana Mikołaja, podstoli piński i mąż Krystyny Druw, córki Je
rzego, nie miał dzieci.

4. 7. Jan [Kazimierz], syn Jana Mikołaja, podstoli lub stolnik mścisławski [Taryfa 
1690 r., s. 109] i dziedzic Podubisia. Deputat w 1690 r. Pozostawił dwóch synów i córkę. 
W 1745 r. Jan, podstoli brasławski, wraz z synem Franciszkiem pobił poddanych w mia
steczku Szydłowie \Deputaci, T. 1, s. 377; Vaisvila, s. 300].

4. 8. Marianna, córka Jana Mikołaja, żona Aleksandra Bortkiewicza, podczaszego 
wiłkomierskiego.

4. 9. Zofia, córka Jana Mikołaja żona Kazimierza Albrychtowicza Mościckiego.
4. 10. Katarzyna, córka Jana Mikołaja.
4. 11. Aleksander, syn Stanisława, rzekomo łowczy litewski [Klimavicius], a w rze

czywistości trocki. Zanotowano go w taryfie z 1690 r. jako właściciela majętności Gu- 
rogie w pow. berżańskim z dwoma dymami poddańskimi. Ożenił się z Halszką Syre- 
wiczówną, z którą miał czworo dzieci Testament spisał w 1706 r. [LATA, SA 14499 
k. 55-58: dane A. Rachuby; Urzędnicy: woj. trockie, s. 142, nr 647].

4. 12. Ludwika Helena, córka Kazimierza Gabriela, żona Teofila Grudzińskiego, 
bezdzietna, pochowana w kościele bernardynów w Cytowianach.

4. 13. Halszka, córka Jana.
Pokolenie V

5. 1. Jan, syn Chryzostoma, bezżenny.
5. 2. Maciej, syn Chryzostoma, bezżenny.
5. 3. Bogusław, syn Chryzostoma, bezżenny.
5. 4. Rafał Aleksander, syn Chryzostoma, dziedzic rodowych Monkiszek i obesztlejt- 

nant wojsk królewskich. Elektor 1733 r. W 1729 r. sprzedał wsie: Giersze, Antyniki, 
Gowsze, Goniprów, Kalpsze i Godwojsze Sołłohubowi, strażnikowi litewskiemu [pew
nie chodzi o Jana Michała Sołłohuba, łowczego wielkiego litewskiego, związanego ze 
Żmudzią]. Ożenił się z AnnąDziewiałtowską, nie miał dzieci. Na nim wygasła starsza 
linia rodziny [Elektorzy 1733 r.].

5. 5. Antoni Andrzej Rafał (zm. 1736), syn Rafała Jana. Jako pierwszy z rodziny 
zrobił większą karierę: strażnik żmudzki w  latach 1708-1713 (tu nazwany podsto- 
licem brasławskim, co jest wątpliwe) i chorąży żmudzki w 1712—1736 (do śmierci). 
W latach 1735-1736 był surogatorem grodzkim. Posiadał dobra Berżany, Birżynia- 
ny, Szarkie i Kietuny [Herbar^ starodawnej szlachty: Kieluny]. Był zwolennikiem króla 
Augusta II, otrzymywał roczną pensję, był pułkownikiem chorągwi petyhorskiej kró
lewicza Fryderyka Augusta. Starosta telszewski i botocki, regimentarz dywizji woj
ska litewskiego (1730). Poseł żmudzki na sejmy w latach 1718, 1720, nadzwyczajny 
i konwokacyjny 1733, pacyfikacyjny w 1735 i takiż w 1736 r., kiedy zmarł. Elektor 
w 1733 r., deputat w 1723 r. Ożenił się z dwukrotnie: z Krystyną Billewiczówną, 
córką Aleksandra, horodniczanką żmudzką i Konstancją Gadonówną, mieczników- 
ną żmudzką, z którymi miał sześcioro dzieci. Został pochowany na cmentarzu ber
nardyńskim na Pradze, obecnie dzielnica Warszawy [Aftanazy, T. 3, s. 195 (portret);
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Deputaci, T. 2, s. 122; Elektorzy 1733 r.; Komorowska, s. 60, 69; Urzędnicy żmudzcy, 
nr 154, 1291, 1327, 1349].

5. 6. Joanna, córka Jerzego, żona Dominika Billewicza, podczaszego lidzkiego.
5. 7. Franciszek, syn Jana, podstoli braslawski [nienotowany w spisie tych urzędni

ków], a właściwie mścisławski. Elektor 1733 r. jako podstoli braslawski i podstolic [sic] 
pow. kroskiego. Koniuszy żmudzki w 1754 r. Wraz z bratem Janem byl notowany w ta
ryfie 1690 r. Wtedy byl właścicielem dóbr Podubisie Wysztortyszki w  pow. berżańskim 
(2 dymy) [Elektorzy 1733 r.; Urzędnicy żmudzcy, nr 661, 1049].

5. 8. Jan, syn Jana, również podstoli mścisławski. Elektor 1733 r. wraz z bratem 
Franciszkiem jako podstoli rzeczycki i podstolifc] [sic] pow. kroskiego. Może był depu
towanym w 1734 r. W taryfie 1690 r. miał 1 dym poddański w Auksztelkach w pow. kro- 
skim [Deputaci, T. 2, s. 162; Elektorzy 1733 r.].

5. 9. Helena, córka Jana.
5. 10. Stanislaw [Jerzy Kazimierz], syn Aleksandra, lowczyc żmudzki, kapitan JKMci. 

Z bratem Franciszkiem posiadali Podubisie Dzidy w pow berżańskim w 1706 r. Ożenił się 
z Teresą Bielicką, miał córkę [LVIA, SA 14499 k. 55-58; Urzędnicy żmudzcy, po nr. 736].

5. 11. Franciszek, syn Aleksandra.
5. 12. Teresa, córka Aleksandra.
5. 13. Magdalena, córka Aleksandra.

Pokolenie VI
6. 1. Aleksander, syn Antoniego Andrzeja, dziedziczył znane nam dobra (Berża- 

ny, Birżuwiany, Kietuny, Szarkie) i Pożyżmy. Byl pułkownikiem [pospolitego ruszenia 
szlachty] pow. Wielkich i Małych Dyrwian oraz birżyniańskiego. Elektor 1733 r. jako 
chorążyc żmudzki. Był bezżenny, został pochowany w kościele bernardynów w Tel- 
szach [Elektorzy 1733 r.].

6. 2. Michał Józef (ok. 1717-1776), syn Antoniego Andrzeja, pierwszy senator 
w rodzinie i najbardziej znany w tym pokoleniu. Wspinał się po szczeblach kariery na 
Żmudzi, korzystając najpierw z pomocy ojca (starostwo Derkincie w pow. telszewskim 
w 1736 r\): podczaszy żmudzki w latach 1737—1743, sędzia grodzki żmudzki w 1743— 
1746, ciwun tendziagolski w 1746—1765, chorąży żmudzki w 1765—1766 i kasztelan 
żmudzki w 1766 r. Posłował na sejmy w latach 1746, 1750 i 1764. Zapewne elektor 
w 1733 r\, deputat w 1751. Służył w wojsku litewskim jako porucznik chorągwi pety- 
horskiej (1743). Byl marszałkiem Trybunału Głównego w 1753 r. Był starostą wieksz- 
niańskim i użwenckim. Oprócz wspomnianych dóbr na Żmudzi posiadał tam jeszcze 
Sałanty (w podziemiach tego kościoła został pochowany) oraz Siponiszki [właściwie 
Scypianiszki] i Lelany w pow. trockim i Olżewo i Lebioda w grodzieńskim. Kawaler 
Orderów: Orla Białego, św. Stanisława i św. Anny (rosyjski). Ożenił się trzykrotnie: 
z Teresą Nagurską, ciwunówną dyrwiańską, Marianną Reginą Woynianką Jasieniecką, 
kuchmistrzanką litewską (wniosła mu Salanty i Siponiszki) i Rachelą Pietkiewiczówną, 
wojewodzianką witebską, z którymi miał 11 [czy 13?] dzieci [Deputaci, T. 1, s. 418, T. 2, 
s. 229; Elektorzy 1733 r\; Komorowska, s. 68-69; Matuśakaite, Portretas, ilustracje nr 52 
i 53; PSB; Urzędnicy żmudzcy, nr 156, 640, 1082].
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6.3. Eufrozyna Anna Katarzyna (zm. 1768), córka Antoniego Andrzeja, żona Bene
dykta Ważyńskiego, chorążego chorągwi petyhorcówi skarbnego litewskiego (dygnitarstwo).

6.4. Zofia Gertruda, córka Antoniego Andrzeja, mniszka (benedyktynka w Krożach).
6. 5. Jan Tadeusz, syn Antoniego Andrzeja, rotmistrz żmudzki [pospolitego rusze

nia szlachty] i sędzia grodzki telszewski w latach 1766—1776 i szawelski w 1776—1777, 
kiedy zrezygnował z powodów zdrowotnych. Właściciel majętności Kietuny. Ożenił się 
z Teodorą Nagurską, z którą, miał dwóch synów [Urzędnicy żmudzcy, nr 1095].

6. 6. Ludwika, córka Antoniego Andrzeja, żona Antoniego Szukszty.

Pokolenie VII
7. 1. Fortunat (ok. 1750-ok. 1810), syn Michała Józefa, rotmistrz kawalerii narodowej 

[właściwie chorągwi jazdy buławy polnej litewskiej w  1792 r.], kawaler Orderu św. Stanisła
wa (1791). Właściciel Szawkian w pow. szawelskim, tu został pochowany. Ożenił się z Bry
gi ttą Żabie łowną, z którą miał dwóch synów [Oficerowie wojska W.Ks. lateńskiego, s. 71].

7. 2. Ludwik Bartłomiej (1749-1815), syn Michała Józefa, podstarości grodzki re- 
partycji rosieńskiej w  latach 1783—1788 i ciwun retowski w  1788—1794, kiedy zeń zre
zygnował. Był pułkownikiem [pospolitego ruszenia szlachty] pow. Wielkich i Małych 
Dyrwian oraz birżyniańskiego. Syndyk klasztoru bernardynów w Telszach. Posiadał do
bra: Berkiniany, Dyrksztele, Dżiuginiany [kupione w  1791 r.] w  rejonie Telsz i rodzinne 
Birżyniany. Ożenił się dwukrotnie z: Konstancją Odachowską, córkąjana, ciwuna ejra- 
golskiego i starosty niemoksztyńskiego, kawalera Orderu św. Stanisława i Ewy z Gieł
gudów oraz z Kunegundą Billewiczówną, córką horodniczego żmudzkiego, z którymi 
miał 10 dzieci [Urzędnicy żmudzcy, nr 1021].

7. 3. Adam, syn Michała Józefa, starosta wiekszniański (po ojcu). Ukończył kole
gium jezuitów w Krożach w 1764 r. Poseł na sejmy w latach 1776 i 1782 oraz deputat 
żmudzki do Trybunału Głównego w 1784—1785. Kawaler Orderu św. Anny (rosyjski). 
Dziedzic dóbr Gintyliszki w pow. telszewskim i Poszyrwincie w pow. wileńskim. Oże
nił się z Weroniką Sierakowską [Boniecki: Wiktoria Szuszkowska; MACB i Brensztejn: 
Wiktoria Sierakowska, siostra generała Józefa Sierakowskiego], z którą miał czworo 
dzieci \Deputaci, T. 2, s. 364; Wizbor—Bohdanowicz, s. 252].

7. 4. Stanisław August (ur. ok. 1750), syn Michała Józefa, ciwun retowski w latach 
1783—1788 i pisarz skarbowy litewski w 1788—1793. Służył w wojsku litewskim jako po
rucznik chorągwi petyhorskiej i pułkownik brygady husarii, ściślej służył w II bryga
dzie kawalerii narodowej, skąd przeszedł do I brygady (husarskiej, kowieńskiej) i służył 
tam w latach 1778-1779 jako porucznik. Poseł na sejmy w latach: 1778, 1780 (starosta 
użwencki), 1784 (ciwun retowski) i Sejm Wielki w 1788 oraz deputat w latach 1771— 
1772. Kawaler Orderu św Stanisława. Dziedzic Berżan [Birżany]. Ożenił się z Anną 
Niemirowiczówną Szczyttówną, córką Justyniana, pisarzówną skarbową litewską, z któ
rą miał sześcioro dzieci [Deputaci, T. 2, s. 309; Komorowska, s. 162 (portret); Oficerowie 
wojska W. Ks. lateńskiego; Urzędnicy żmudzcy, nr 395].

7. 5. Leon (zm. 1807), syn Michała Józefa, cześnik litewski w latach 1791—1795 
(ostatni dygnitarz). Kawaler Orderu św Stanisława w 1791 r. Dziedzic Sal an tów w pow. 
telszewskim i Sypianiszek (Scypianiszki, Scypioniszki) w  pow. trockim. Ożenił się dwu
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krotnie: z Ludmiłą Bouffałówną z którą miał dwoje dzieci i z Marią Szumkowską 
z którą nie miał dzieci [Urzędnicy centralni i dygnitarze, s. 37, nr 99].

7. 6. Róża, córka Michała Józefa, żona Tadeusza Białłozora, ciwuna Wielkich Dyrwian.
7. 7. Barbara, córka Michała Józefa, żona Ignacego Kościałkowskiego, marszałka 

szlachty pow. wiłkomierskiego.
7. 8. Teodora (1764-1787), córka Michała Józefa, żona Tadeusza Platera, szambe- 

lana królewskiego.
7. 9. Ludwika, córka Michała Józefa, żona Franciszka Bouffała, łowczego nadwor

nego litewskiego.
7. 10. Katarzyna, córka Michała Józefa, mniszka w klasztorze w Krożach.
7. 11. Anna, córka Michała Józefa, żona Gasztowta [Gosztowta wg MACB].
7. 12. Feliks, syn Jana Tadeusza, dziedzic Plinkszów i Kietun w pow. telszewskim. 

Deputat żmudzki w latach 1779-1780. Ożenił się z Noldówną, z którą miał jedną cór
kę [Deputaci, T. 2, s. 342].

7. 13. Antoni, syn Jana Tadeusza, rotmistrz żmudzki [pospolitego ruszenia szlach
ty], nie miał dzieci. Na nim wymarła ta linia Górskich.

Pokolenie VIII
8. 1. Antoni (zm. 1848), syn Fortunata, prezydent sądu powiatowego szawelskie- 

go, podkomorzy szawelski. Właściciel Szawkian. Ożenił się z Kazimierą Górską, córką 
Stanisława, pisarza litewskiego, tj. swoją kuzynką. Nie miał dzieci. Został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Szawkianach w kaplicy Górskich. Jego krewna Magdalena 
z Nałęcz—Górskich Komorowska nazwała go „bezdzietnym samotnikiem, masonem”, 
co odpowiada prawdzie. Szawkiany przeszły do Zygmunta [Komorowską s. 29, 162; 
Małachowski—Lempicki, s. 95].

8. 2. Michał (zm. 1843), syn Fortunatą pisarz sądu powiatowego szawelskiego, wła
ściciel Podubisia. Ożenił się z Emmą Burhard, z którą miał jednego syna.

8. 3. Adam Jan Antoni (1787-1850), syn Ludwika Bartłomieja, chorąży telszew- 
ski w  1811 i prezydent sądu granicznego pow szawelskiego w 1823 i 1829 r. Właściciel 
dóbr Birżyniany, Drasławskie w  pow. rosieńskim, Kieturaki i Stare Impilty w pow. tel
szewskim. Uczestniczył w powstaniu 1830—1831 r., był we władzach pow. telszewskie- 
go. W lipcu 1831 r. podpisał dokument, że do powstania został wciągnięty siłą co nale
ży rozumieć jako dowód lojalności wobec władz rosyjskich po przegranym powstaniu. 
Ożenił się z Anielą Gobiatówną córkąjózefą z którą miał dwóch synów; Skłodowski, 
s. 291 [AGAD, ZMRP, nr 112 (opis rodziny z 1834 r.); Petrikas, s. 10—11]. Został pocho
wany na cmentarzu dworskim w Birżynianach.

8. 4. Zofia Pulcheria (1786—1862), córka Ludwika Bartłomieja, żona Ignacego Gie- 
droycia, rotmistrza „wojsk polskich”, pochowana w kolumbarium na cmentarzu Ber
nardynów w Wilnie.

8. 5. Józefa [Eufrozyna wg MACB] (ur. 1783), córka Ludwika Bartłomieja, żona 
Szymona Kossakowskiego, kasztelana [właściwie kasztelanka MACB, 3593] inflanckie
go, podkomorzego kowieńskiego

8. 6. Karolina Cecylia (ur. 1784), córka Ludwika Bartłomieja, żona Benedykta Mo- 
rykoniego, marszałka szlachty pow. zawilejskiego.
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8. 7. Hipolit, syn Ludwika Bartłomieja, prezes sądu powiatowego telszewskiego 
(od 1816 r.). Właściciel Berżan i Dżiuginian, także Dyrksztelów koło Telsz. Ożenił się 
z Barbarą Szemetówną, córką Tadeusza, marszałkówną powiatu szawelskiego, z którą 
miał jedną córkę. Został pochowany w kościele w Szawkianach w sarkofagu |J. Skło
dowski [internet]; Wizbor—Bohdanowicz, s. 256].

8. 8. Seweryn, syn Ludwika Bartłomieja, bezżenny.
8. 9. Aleksander (1797 [1798]—1855), pozamałżeński syn Kunegundy Billewiczów- 

ny. Prezydent sądu powiatowego telszewskiego. Właściciel Dżiuginian i Szawkian. Oże
nił się z Ludwiką Frejendówną, z którą miał sześcioro dzieci. Został pochowany na 
cmentarzyku leśnym Górskich w Szawkianach [Komorowska, s. 33, 63, 67].

8. 10. Joanna, córka Ludwika Bartłomieja, żona Antoniego Billewicza, pisarza 
ziemskiego rosieńskiego.

8. 11. Prakseda, córka Ludwika Bartłomieja, żona Jatowta [МАСВ].
8. 12. Bogumiła, córka Ludwika Bartłomieja, żona Franciszka Billewicza, prezy

denta sądu pow. rosieńskiego.
8. 13. Józef, syn Adama, marszałek szlachty guberni wileńskiej w latach 1830—1832 

i szambelan dworu rosyjskiego. Był właścicielem Gintyliszek w pow. telszewskim i Szał- 
kowszczyzny w wileńskim. Ożenił się z Katarzyną Walentynowicz, nie miał dzieci.

8. 14. Tekla, córka Adama, żona hrabiego Fryderyka Karola Nesselrode (1786- 
1868), generała lejtnanta armii rosyjskiej w  1837 r., zm. w Warszawie.

8. 15. Ludwika, córka Adama, żona hrabiego Ignacego Hilarego Ledóchowskie- 
go (1789—1870), generała brygady Wojska Polskiego, komendanta twierdzy Modlin 
w powstaniu 1831 r.

8.16. Pelagia, córka Adama.
8. 17. Janusz, syn Stanisława Augusta, bezżenny.
8.18. Justyna, córka Stanisława Augusta, żona Piotra Szłykowa, radcy dworu, po

licmajstra wileńskiego [Uruski: generała|.
8.19. Kornelia, córka Stanisława Augusta, żona Karola Dominika Przedzieckiego (1780 

lub 1781-1832), pułkownika wojska Księstwa Warszawskiego, uczestnika wyprawy na Ro
sję w 1812 r. i powstania 1830—1831 roku, dziedzica dóbr Smorgonie w pow oszmiańskim.

8. 20. Kazimiera, córka Stanisława Augusta, zamężna trzy razy z Antonim Gór
skim, podkomorzym szawelskim (swoim krewnym), Antonim Żukowskim [Klimavicius 
zlituanizował to nazwisko na „Żkovskis”!], marszałkiem szlachty pow szawelskiego 
w latach 1807—1811 oraz Stanisławem Tyszkiewiczem, pułkownikiem Wojska Polskie
go, kawalerem Orderu Legii Honorowej i kamerjunkrem dworu cesarskiego w Rosji.

8. 21. Amelia, córka Stanisława Augusta, żona Eustachego Chrapowickiego, pod
komorzego szawelskiego i również kamerjunkra dworu rosyjskiego.

8. 22. Tekla, córka Stanisława Augusta, żona Justyna Hrebnickiego, kawalera Orde
ru Legii Honorowej i marszałka szlachty pow dziśnieńskiego.

8. 23. Leopold, syn Leona, marszałek szlachty pow. telszewskiego w latach 1814— 
1817, właściciel Sałant i znanych nam dóbr w pow trockim. Ożenił się dwukrotnie: 
z Teklą Szumkowską i Heleną Frejentówną, córką Józefa, marszałka szlachty pow. tel
szewskiego, z którymi miał troje dzieci.
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8. 24. Olimpia, córka Leona, żona barona Antoniego Rönne, właściciela Renowa 
w pow. telszewskim.

8. 25. Apolonia, córka Feliksa, żona Antoniego Giełguda (?), starosty twerskiego 
i Mikołaja Szukszty, prezesa sądu powiatowego w Telszach.

Pokolenie IX
9. 1. Michał Antoni Janusz (1834—1858), syn Michała, pochowany na cmentarzu 

Bernardyńskim w Wilnie.
9. 2. Napoleon Ludwik Tytus (1811—1880), syn Adama Jana Antoniego, podchorą

ży Wojska Polskiego, marszałek szlachty pow. telszewskiego w latach 1846—1849 i sza- 
welskiego w 1855—1859. Według oficjalnego zaświadczenia byl „podoficerem artylerii 
pieszej wojsk buntowniczych” [uczestniczył w powstaniu 1830—1831 r.], potem poddał 
się pod władzę cara [AGAD], Właściciel wielu dóbr na Żmudzi, w tym: Birżynian, Sta
rych Impiltów, Kieturaków, Łaukścian i Nierymdajciów. Byl honorowym dozorcą szkół 
w pow. telszewskim i „rotmistrzem w dymisji” [pewnie wojska rosyjskiego]. Ożenił się 
dwukrotnie: z Ireną Burbianką, córką Kazimierza, szambelana królewskiego i marszałka 
szlachty pow. szawelskiego i z Eweliną [Aftanazy: Emma] Platerówną (ok. 1840—1898), 
córką Adama, z którymi miał siedmioro dzieci. Dziadek Magdaleny z Nałęcz—Górskich 
Komorowskiej. Pochowany na cmentarzu dworskim w Birżynianach [AGAD, ZMRP, 
nr 124; Gieysztor, T. 1, s. 284; Komorowska, s. 129—130, zdj.; Skłodowski, s. 291].

9. 3. Ludwik Józef Teodor (1812-1843), syn Adama Jana Antoniego, właściciel Dra- 
sławków, Drutowiszek, Gargasów i Sadalów w pow. rosieńskim. Ożenił się dwukrotnie z: 
Eleonorą Komar, córkąjózefa, i z Benedyktą Kiewnarską, z tą pierwszą miał jedną córkę.

9. 4. Stanisława (zm. 1878), córka Hipolita, żona hrabiego Adolfa Czapskiego (1818— 
1863), marszałka szlachty guberni kowieńskiej. Była właścicielką dóbr Berżany i Dyrksz- 
tele, które wniosła do domu Czapskich. Miała troje dzieci: Zygmunta, Tomasza i Wandę.

9. 5. Zygmunt [właściwie: Kazimierz Zygmunt Hipolit] (1827-1868), syn Aleksan
dra, właściciel Szawkian i Dżiuginian. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Dorpac- 
kim w latach 1846—1849. Był tam członkiem Konwentu Polonia. W kwietniu 1866 r. 
został oddany pod ścisły nadzór policji [Ciechanowicz podał inna nazwę majątku: 
Dziuszniany]. Ożenił się z Marią z Mineyków, córką Tomasza, marszałka szlachty gu
berni wileńskiej w  latach 1843—1846, z którą miał dwoje dzieci. Zmarł na zapalenie 
płuc, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Szawkianach w kaplicy Górskich. 
Dziadek Magdaleny z Nałęcz—Górskich Komorowskiej [Źródła: AA 4919; AP 270; 
F 402-7—67(immatrykulacja); EAA; Komorowska, s. 18-20, 29, 73-75,168. Literatura: 
Klimavicius, s. 266—267 (brak go w wykazie); Tyla, Uetiwiai, s. 101 nr 154].

9. 6. Teresa [Maria wg MACB, 3593], córka Aleksandra, żona Kleofasa Dymszy 
(1820—1904), właściciela majątku Zdaniszki w pow. telszewskim, poety i uczestnika po
wstania styczniowego 1863 r.

9. 7. Joanna, córka Aleksandra, żona Ludomira Swirtuna, prezydenta sądu telszew
skiego [MACB, 3593]

9. 8. Oktawia (ok. 1830-1900), córka Aleksandra [Komorowska, s. 188].
9. 9. Aleksandra, córka Aleksandra.

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 



GÓRSKI (NIE: GÓRSKI) 189

9. 10. Barbara, córka Aleksandra.
9.11. Albert, syn Leopolda, marszałek szlachty pow. telszewskiego w latach 1840— 

1841, właściciel Siponiszek (Scypianiszek). Ożenił się z Aleksandrą Zaleską [Klima- 
vicius: Zalecka], córką Michała, podkomorzego rosieńskiego, z którą miał dwie córki 
Qucewicz, Wspomnienia, s. 93—94].

9. 12. Konstanty [Paweł Aleksander Henryk] (1823—1864), syn Leopolda. Gim
nazjum ukończył w Mitawie w 1843 (uczył się od 1836). Studiował na Uniwersyte
cie Petersburskim w latach 1843—1845, potem przyrodę na Uniwersytecie Dorpackim 
w 1845—1848. Kandydat nauk w 1848, magister filozofii [PSB: nauk przyrodniczych] 
w 1852 r. Członek Konwentu Polonia w 1845. Wiatach 1857—1859 przebywał zagranicą 
(Niemcy, Belgia, Holandia i Francja) w celu pogłębienia wiadomości z zakresu zoologii 
i anatomii. W 1859 r. został adiunktem w Katedrze Historii Naturalnej i Anatomii Po
równawczej w Akademii Medyko—Chirurgicznej w Warszawie. W 1862 został p.o. pro
fesora zwyczajnego w Katedrze Zoologii i Anatomii Porównawczej w Szkole Głównej 
w Warszawie. We wrześniu 1863 r. urlopowany zagranicą, przedłużył pobyt we Francji 
i dlatego został zdymisjonowany w lutym 1864. W sierpniu t.r. powrócił do Warszawy 
i próbował odzyskać utraconą katedrę. Wobec niepowodzenia, w przypływie rozstroju 
nerwowego, popełnił samobójstwo. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. 
Ma nieduży dorobek naukowy: praca magisterska, dwa artykuły popularnonaukowe 
w „Księdze Świata” i recenzja. Bogaty zbiór muszli (1320 sztuk) ofiarował Wileńskiej 
Komisji Archeologicznej. Był członkiem tej Komisji i Dorpackiego Tow. Przyrodni
czego (niemieckiego) [Źródła: AA 4845; AP 260; EAA, F 402-7—67 (immatrykulacja); 
AY; Baranowski, s. 94,448; Dybowski, Prged, s. 259. Literatura: Klimavicius, s. 266—268; 
PSB, T. 8, s. 317-318: Górski Konstanty; Tyla, U etmiai, s. 101, nr 146; Słomiik biologów 
polskich, s. 189—190 (bibliogr.); Uniwersytet w Tartu, s. 87].

9. 13. Maria, córka Leopolda, żona hrabiego Hermana Keyserlinga, marszałka 
szlachty pow mitawskiego w gub. kurlandzkiej.

Pokolenie X
10. 1. Maria Aniela Ewa Kazimiera Anastazja (ur. 1837—1915), córka Napoleona Lu

dwika Tytusa, żona Edwarda Feliksa Wolmera, właściciela Wieżajciów w pow. rosieńskim.
10. 2. Józefa Alina (ur. 1838), córka Napoleona Ludwika Tytusa.
10. 3. Zofia Antonina „Martyna” (po lit.) (ur. 1843), córka Napoleona Ludwika 

Tytusa, żona Feliksa Maksymiliana Raszkowskiego [Raczkowskiego wg MACB, 3594], 
kandydata nauk matematyczno-fizycznych.

10. 4. Helena (1844—1845), córka Napoleona Ludwika Tytusa, pochowana w Birży- 
nianach w grobach rodzinnych.

10. 5. Władysław Jan (1848—1854), syn Napoleona Ludwika Tytusa, zmarł na 
szkarlatynę.

10. 6. Wacław Kazimierz (1851 [1853]—1885), syn Napoleona Ludwika Tytu
sa. Właściciel Birżynian. Ożenił się z Marią Benisławską (1856-1939), „gorącą pa- 
triotką polską” [M. Komorowska], z którą miał córkę Irenę [Komorowska, s. 106, 
129-130; МАСВ].
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10. 7. Anna (1878—1959), córka Napoleona Ludwika Tytusa, żona Tomasza Gór
skiego. Ostatnia właścicielka Birżynian. Matka Magdaleny z Nałęcz—Górskich, pamięt- 
nikarki. Zmarła na emigracji we Francji [Komorowska, s. 20, 32, 44, 100, 129—150].

10. 8. Antoni (1881—1919), syn Napoleona Ludwika Tytusa, brat Anny [Komorow
ska]. Brak go w wywodzie, informacje wzięto z pamiętnika M. Komorowskiej, która 
tak go scharakteryzowała: „Mimo kalectwa [był garbaty] byl wuj Antoś wyjątkowo silny 
i wysportowany [...], ale byl odludkiem”. Mieszkał w Birżynianach, gdzie został pocho
wany na cmentarzyku leśnym Górskich, po drugiej stronie rzeki Wyrwity na tzw. Borku. 
Dobra birżyniańskie zapisał siostrze Annie [Komorowska, s. 39, 57,100,104,112—117, 
124-125,144; Skłodowski, s. 291 (ok. 1872-1920)].

10. 9. Kamilla (1835—1855), córka Ludwika Józefa Teodora, żona Adama Chrapo- 
wickiego, syna Antoniego, właściciela Datnowa.

10. 10. Wanda [Teresa Julianna] (1864—1914), córka Zygmunta, żona Seweryna Fa
biana Perkowskiego 1845—1907), uczestnika powstania styczniowego 1863 r., emigranta 
politycznego we Francji, potem chirurga i ordynatora Szpitala Ujazdowskiego w War
szawie. Została pochowana w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim. Dobra Dziugi- 
niany przeszły do Perkowskich i były w ich ręku do II wojny światowej [Aftanazy; Ko
morowska, s. 19;PSB].

10. 11. Zygmunt (1866—1884), syn Zygmunta, zmarł bezpotomny [МАСВ].
10. 12. Tomasz [Piotr Zygmunt] (1869—1940), syn Zygmunta, ostatni właściciel 

Szawkian i Birżynian. Uczył się w Krakowie, potem krótko był w Dublanach pod Lwo
wem, a studia rolnicze ukończył w Halle, potem objął majątek w Szawkianach. „Był 
dzielnym i dobrym gospodarzem, ale nie lubił roli”. Ożenił się z Anną Górską (1878— 
1959), swoją kuzynką (zob. wyżej). Miał pięcioro dzieci. Zmarł w szpitalu w Kłajpe
dzie, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Szawkianach w kaplicy Górskich. 
Obszernie pisała o nim jego córka Magdalena z Nałęcz—Górskich Komorowska, a kry
tycznie Eugeniusz Romer: „ który jak zwykle chwalił się swoim bogactwem i wielkością 
rodu — niepoprawny idiota” [Komorowska, s. 15, 29, 32, 43—45, 120—121, 124, 141— 
142 (zdj.), 144,147, 169; Romer, T. 2, s. 390].

10.13. Maria, córka Alberta, żona Antoniego Zaleskiego, właściciela majętności 
Zubiszki w pow. trockim.

10.14. Zofia, córka Alberta, żona Aleksandra Puzyny, właściciela majętności Gie- 
gużyn w pow. poniewieskim [Aftanazy, T. 3, s. 196: portret].

Pokolenie XI
11.1. Stanisław właściciel Antynik. Pochodzenie niejasne [МАСВ].
11. 2. Edward, miał córkę Marylkę. Pochodzenie niejasne [МАСВ].
11. 3. Wacław. Właściciel Wieżajciów. Ożenił się z M. Mielżyńską, miał dwóch sy

nów: Edwarda (ur. 1922) i Zygmunta (ur. 1925). [MACB, 3594, k. 19].
11. 4. Irena, córka Wacława Kazimierza, właścicielka Kieturek. Wyszła za mąż za 

I ózefa Skarbek Borowskiego [MACB].
11. 5. [Maria] Magdalena (1900—1989), córka Tomasza, żona Komorowskiego, wła

ściciela Kowaliszek. Urodziła się w Szawkianach na Żmudzi, gdzie spędziła dzieciństwo
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 



GÓRSKI (NIE: GÓRSKI) 191

do wybuchu I wojny światowej. Po wojnie rodzina przeniosła się do pobliskich Birży- 
nian. Gdy wyszła za mąż w 1924 r., przeniosła się do majątku męża w Kowaliszkach 
pod Rakiszkami. W czasie II wojny światowej walczyła w  szeregach Armii Krajowej. 
W 1945 r. została repatriowana do nowej Polski. Później osiadła w Obornikach Śląskich 
pod Wrocławiem. Ostatnie lata życia spędziła w  Warszawie, gdzie zmarła. Informatorka 
Aftanazego o Górskich w Szawkianach. Pamiętnikarka, autorka wspomnień ze Żmudzi 
[Komorowska, passim].

11. 6. Antoni Aleksander (1902-1973). Prawdopodobnie doń odnosi się informa
cja o zesłaniu wraz z rodziną Antanasa Gorskisa, żyjącego w Szawkianach, w 1941 r. 
przez władze radzieckie. Po wojnie udał się na emigrację do Francji wraz z matką i sio- 
strąjaniną. Osiedli w Meylan koło Grenoble. Ożenił się z EwąBisping, z którą spłodził 
3 córki [Komorowska, s. 15, 93—94; U.etuvosgyventojiigenoädas, T. 1, s. 301].

11. 7. Anna (1906—1983), córka Tomasza, żona Mieczysława Antoniego Kraszew
skiego (1900—1969), pisarza. Została pochowana na cmentarzu w Strudze koło Wał
brzycha [Komorowska, s. 17, 146 zdj.].

11. 8. Teresa 1909-2003), córka Tomasza, żona Jana Kluczewskiego. Pochowana 
w Stargardzie Szczecińskim [Komorowska, s. 17, 94, 146 zdj.].

11. 9. Janina (ur. 1921), córka Tomasza, żona Jana Nagurskiego. Po wojnie emigro
wała z matką i bratem do Francji [Komorowska, s. 158, 146 zdj.].

W sumie dzieje Górskich na Żmudzi objęły okres od 2. połowy XVI w. do tragicz
nych lat II wojny światowej, a więc prawie 4 wieki. W dawnej Rzeczypospolitej Górscy 
doszli do urzędu senatorskiego w 2. połowie XVIII w., a więc po 200 latach pobytu na 
Żmudzi. Stopniowo nabywali oni urzędy od mniej więcej połowy XVII w. (ciwuństwo 
korszewskie w 1642 r.). W 2. połowie tego stulecia posiadali kilka ciwuństw: korszewskie 
(3 osoby), twerskie, użwenckie i wieszwiańskie, co było niemałym osiągnięciem i świad
czyło o ich liczącej się pozycji na Żmudzi. W XVIII w. nadal piastowali urzędy ciwuńskie: 
użwenckie na początku wieku, tendziagolskie w połowie i retowskie w końcu. Dwie oso
by objęły dość ważny urząd chorążego żmudzkiego: Antoni Andrzej Rafał skończył na 
nim karierę, a Michał Józef poprzez ten urząd dotarł do pierwszego i ostatniego zresztą 
senatorstwa w rodzinie — kasztelanii żmudzkiej. Był to jego duży sukces osobisty.

Inne urzędy i godności to przede wszystkim sędziostwo grodzkie dla wspomniane
go wyżej Michała Józefa i Jana. Posiadali oni jeszcze kilka godności tytularnych: łowiec
two (w 1700 r.), strażnikowstwo (1708) i podstolstwo żmudzkie (1735).

Górscy aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym Żmudzi oraz Rzeczypospolitej 
jako posłowie na sejmy, deputaci do Trybunału Głównego i elektorzy królów polskich. 
W tym pierwszym zakresie pięciu Górskich było posłami na sejmy, w tym tylko jeden 
w XVII w., ściślej w latach 1669—1673 (Rafał). Pozostali Górscy posłowali w XVIII w., 
głównie w 2. połowie. Zwraca uwagę, że posłowali oni kilkakrotnie na sejmy: od dwóch 
(Adam) do sześciu (Antoni Andrzej Rafał). Niewątpliwie byli ludźmi doświadczonymi 
i popularnymi wśród braci szlacheckiej.

Z kolei deputatami do Trybunału Głównego było 10 Górskich, ale ich dokładna 
liczba jest trudna do ustalenia z powodu enigmatyczności danych (czasami nie poda
wano imienia deputata) i wątpliwości co do tego, czy wszyscy Górscy alias Górscy to
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właśnie ta rodzina. Tu również zwraca uwagę, że tylko 2 osoby pełniły funkcję deputac- 
kąw  XVII w., w latach 1662 (Jan Mikołaj) i 1690 (Jan Kazimierz). Zdecydowana więk
szość z nich pochodziła z XVIIII w , na ogół z 2. połowy tego stulecia.

Górscy byli też elektorami królów polskich, choć dopiero od 1669 r. W elekcji Mi
chała Korybuta Wiśniowieckiego uczestniczyło trzech Górskich: Rafał, Hieronim stol
nik wendeński i Mikołaj ciwun twerski. Ci sami elektorowali w  następnej elekcji Jana III 
Sobieskiego w 1674 r. oraz: Aleksander ciwun korszewski i Stanisław stolnik mścisław- 
ski. Potem w elekcji Stanisława Leszczyńskiego z 1733 r. było aż siedmiu Górskich: 
Antoni chorąży żmudzki, Rafał oberszterlejtnant JKMci, Aleksander chorążyc żmudz- 
ki [syn Antoniego], Franciszek podstoli brasławski i podstolic pow. kroskiego [sic], Jan 
podstoli rzeczycki i podstoli [raczej podstolic] pow. kroskiego, Michał i Jan. W sumie 
w trzech elekcjach (1669, 1674 i 1733) elektorowało stosunkowo wielu Górskich: 3, 5 
i 7, razem 15 osób. Jest to wysoki wynik, jak na stosunki żmudzkie.

Na koniec jest jeden problem. Chodzi o Kazimierza Benedykta Górskiego [też 
Gurskiego], który prawdopodobnie należał do omawianych wyżej Górskich, a nie do 
innych Górskich. Brak jednak dowodów. Wspomniana osoba była osobą znaną i utytu- 
łolwaną, była ciwunem użwenckim w latach 1706—1731, żył jeszcze w 1737 r. Był depu
tatem do Trybunału Głównego w latach 1696 (jako stolnik mozyrski), 1702 i 1713 (jako 
ciwun użwencki). W 1713 r. otrzymał od króla wójtostwo szawelskie. Ożenił się dwu
krotnie: z Heleną Wbłmińską, sędzianką ziemską upieką i Franciszką Niemcewiczówną 
\Deputaci, T. 1, s. 398, T. 2, s. 47, 87; I ieluvas magdeburginią miestą, T. 2, s. 124—125; Urzęd
nicy żmudzcy, 485].
Ź r ó d ł a :  AGAD, A Piłsudskich, nr 27 (sejm 1788 r ), AR, Dz. II, T. 11, nr 1546, k. 19-24 (sejm 1669 r.; 
dane A. Rachuby); Akta fiagdów, T. 2, s. 284, 308, 310; BCzart, rkps 716, s. 313 (sejm 1776 r.); BN, staro
druk: XVIII. 1.1411 (sejm 1782 r.), W  1.3044 (sejm 1780 r.); BUYY) starodruk: 4.18.6.141 (sejm 1784 r.); 
Deputaci, T. 1, s. 398, 428, T. 2, s. 47, 87, 98, 122, 162, 229, 285, 309, 342, 364; 377; Elektorzy 1669, 1674, 
1733 t\; Gieysztor, T. 1, s. 284, 363; Kojałowicz, Compendium, s. 176; Komorowska, passim; Królewszczy- 
zny 1667 r\; Lietuvos magdeburginią miestą, T. 2, s. 124—125; LVIA, F 391—7—1127, k. 43, F 1135—6—185, k. 114 
(konwokacja 1733 r\), F 1281—1—1, SA nr 14528, к. 136—139v (sejm 1733 r.; dane A. Rachuby), nr 14530, 
k. 21—21v (sejm 1736 r.; dane A. Rachuby), nr 14543, k. 58—59v (sejm 1746 r.; dane A. Rachuby); MACB, 
F 9—364, k. 210 (sejm 1735 r\; dane A. Rachuby), F 37—3594 (tablice pokrewieństwa i powinowactw Gór
skich, właściwie są to luźne notatki), F 198—18 (sejm 1784 r); ODVCA, vyp. 1, s. 95—131, 173—37; Romer, 
T. 2, s. 390; Teka Podoskiego, T. 2, s. 104 (sejm 1720 r\); U rudnicy centralni i  dygnitarze, s. 37, nr 99, s. 114, 
nr 798; Urggdnicy inflanccy, s. 77, nr 549, s. 107, nr 989, s. 108, nr 997; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 537, 
nr 4164; Urzędnicy żmudzcy, nr 154, 156, 328-330, 395-396, 437, 452, 480, 485, 509, 640, 717, 737, 1021, 
1049, 1082, 1095, 1291, 1349; V Yaivada, Doknmentas apie S. Gorskio redy bas [ślub z 1574 r.], „Żemaiciu pra
eitis”, T. 2: 1993 s. 277—278; VL, T. 5, s. 82 (sejm 1673 г), T. 8, s. 528 (sejm 1776 t\); Zawisza, s. 350 (sejm 
1718 r.). L i t e r a t u r a :  Aftanazy, T. 3, s. 189—196 (Birżyniany), 217—222 (Dziuginiany), 282—284 (Szaw- 
kiany); Boniecki, T. 6, s. 276—279 (rodowód); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 80, 83; Filipczak, s. 346 (sejm 
1778 r.); R. Firkovicius, Gorskią (herbo Ldalenij gimines doknmentine medgiaga Lietuvos TSR Centńniame Valstybinia- 
meIstorijosArchyve,„Lietuvos Istorijos metraśtis 1973 m ”, Vilnius 1974 s. 233—242; Herbargstarodawnej sglach- 
ty, s. 3—15 (Rodowód Nałęcz—Górskich); Kalenkiewiczówna, s. 141 (sejm 1780 r); Klimavicius, s. 257—269 
(jest to znacznie rozwinięta genealogia z / lerbarga starodawnej sglachtfiy, Kosińska, s. 273 (sejm 1719—1720 t\); 
Kozak, s. 129; Lietuvosgyrentojągenocidas, T. 1, s. 301; Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego, s. 71; Pacevicius, s. 1; 
PSB, T. 8, s. 318: Górski Michał, T. 16, s. 621—622 Ledóchowski Ignacy Hilary, T. 29, s. 56—57: Przezdziecki 
Karol Dominik; Uruski, T. 4, s. 284—286 (genealogia); Volkoy T. 2, s. 207 (Nesselrode); Żenkiewicz, s. 131— 
135 (Birżyniany). Internet: www.nimoz.pl artykuł J. Skłodowskiego).

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 

http://www.nimoz.pl
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GORSZWIŁO (KORSZWILLO)

Popis 1621 roku

Korsgwiłło Wojciech na jednego »qy[stnika] protestował, g  // [̂stoikami] po kogacku koń 1 w pow. kor- 
kdańskim

Taryfa 1667 roku

Gorsgwiło Stanisław, na którego miejscu gostała spisana Ursgida Orwidówna Downarowicgowa Stanisławowa 
g  kupli odRagmusowicgów gBorejkianpodtĄgcńskĄ dym 1 wpow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Gorsgtiiło Jergy na miejscu Ursguli Gorsgnilowej rodgicielki swojej g  Borejkian w pow. pojurskim dymów pod- 
duńskich 2
Gorsgni/o Karol gdóbr JKMci Wortulany w pow. pojurskim dymów poddańskich 2

Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia litewskiego, choć trudne do wyjaśnie
nia. Zapewne łączy się z nazwiskiem Garsva, które pochodzi od nazwy rośliny lub pta
ka: podagrycznik pospolity, gier (rodzina selera) [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest 
to nazwisko dwuczłonowe: garś— i vil—. O ile drugi z nich został już omówiony, zob.: 
Butwił, to pierwszy człon ma niejasną genezę. Występuje jednak w antroponimii litew
skiej. Rodzina nie jest znana w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. za
notowano Wojciecha Korszwiłłę, który razem z „uczestnikami” wystawił jednego ko
nia w pow. korklańskim. Należał więc do szlachty drobnej. Z kolei w czasie Potopu 
1655 r. wspomniano o Janie Downarowiczu Gorszwille „cum fratribus duobus” [z dwo
ma braćmi], w innym miejscu zanotowano go jako Downarowicza.

W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim z jednym podda
nym. Z kolei w 1690 r. zanotowano 2 rodziny w tymże powiecie, obie miały po dwóch 
poddanych. Wzmiankowany w tej taryfie Karol Gorszwilo (zm. przed 9 IV 1709) miał 
dożywotnio wieś królewską Wortulany w pow. pojurskim. W sumie była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  Akta gjagdów, T. 2, s. 321; Sigillata, s. 59, nr 316 (bez imienia). L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 627: 
Garsva; Zinkevicius, s. 89: garś—, 203: Garsvilas.

GORYSZOWSKI ZOB. GONIPROWSKI

GOS (GOSS)

Taryfa 1690 roku

Gos Jan stolnik inflantski gfolwarku Rytynie alias Janusgewa do majętności Greg [należącego] w pow. tel- 
sgewskim [dymów] poddańskich 5. Tenge g  dóbr JKMd Kiwile nagwanych w pow. W. Dyrwian dymów pod
dańskich 8
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194 GOSIEWSKI (GĄSIEWSKI)

Nazwisko jest pochodzenia niemieckiego, pochodzi z Inflant.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim. Wymieniony 

tujan Goss był wojskowym (obersztlejtnantem), w 1678 r. uczestniczył w sejmiku ro- 
sieńskim, a więc był osiadłym na Żmudzi. W 1684 zastawił majętność Rytyny w pow. 
telszewskim. Był wtedy żonaty z Zofią Billewiczową, ciwunową szawdowską [tak w LI; 
chodzi o ciwunównę szawdowską]. W 1690 r. miał 13 dymów, w tym 8 królewskich. 
Stolnikiem inflanckim był w latach 1684—1693). Zm. przed 26 marca 1702 r.
Ź r ó d ł a :  LI, s. 343, 383; Urzędnicy inflanccy, s. 160 nr 1693. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 694: Gosas; 
A. Rachuba, Udział „Inflantczyków” i  oficerów cudyoyiemskiego pochodzenia w życiu publicznym W. Ks. litewskiego 
w latach 1569—1732 [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i  wyznań XVI—XVIII w. Pod red. T. Ciesiel
skiego i A. Filipczak—Kocur, Warszawa Opole 2008 s. 440.

GOSIEWSKI (GĄSIEWSKI)

Popis 1621 roku

Gąsiewski Wojciech у //ryrj[tnikami] po kopacku koń 1 w pow. wiesyaiańskim

Taryfa 1667 roku

Gosiewski [w tekście: Gosewski] Aleksander na miejscu Doroty Choromańskiej pKiecyn dym 1 szlachecki 
w pow. berjańskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego, zapewne ze wsi Gosie w ziemi łomżyń
skiej na Mazowszu [Uruski; Kapica]. Teoretycznie w grę wchodzi pochodzenie od li
tewskiego nazwiska Gasys, co jest zdrobnieniem od „słowiańskiego” [chyba polskiego] 
imienia Gościsławlub Gosław [LPŻ].

Na Żmudzi notowano ich zarówno w popisie 1621 r., jak i w taryfie 1667 r., w  tej 
ostatniej jedna rodzina w pow. berżańskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.

Trudno wyjaśnić informację, że w XIX w. notowano Gąsiewiczów herbu Korczak 
w pow. telszewskim [Ciechanowicz],

Ź r ó d ł a :  Kapica, s. 119; L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 133: Gąsiewicz; LPŻ, T. 1, s. 628: 
Gasys. Uruski, T. 4, s. 299—302.

GOSZTOWT (GOSTOWTOWICZ, GOSTOWT)

H. SYROKOMLA 

T a r y f a  1667 ro k u

Gostowt Jan z Wertelów dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwian
Gostowt Jan na miejscu Adama Kumpowiczą z Towdginów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Gostowt Mikołaj zMidun dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Gostowtowicz Dawid na miejscu Mikołaja Gostowtowicza Z Gostowtowicz dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
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GOSZTOWT (GOSTOWTOWICZ, GOSTOWT) 195

Gostowtowicу  Stanislaw na miejscu Andrzeja Hrehorowicya у  Gostowtowicypodjdjański dym 1 wpow. wie- 
lońskim
Gosytowt ]an na miejscu rodyica swe [go] Kayinńerya Gosytowt a у  Scyklów dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim 
Gosytowt Jan yAuksytel dym 1 szlachecki w pow. syawelskim 
Gosytowt Jan yLawdginów 1 poĄd] ański dym w pow. jo  rańskm
Duszyński Gosytowt Piotr na miejscu Walentego Pusyyńs kiego Gosytowta ojca swe[go] ySyołpian dym 1 szla
checki w pow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Goszjowjan yLawdginów wpow. jorańskim [dym] szlachecki 1
Gosytowt Dawid z Gosytowtowicy z Usypor w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Gosytowt Jan ySyylalów w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Gosytowt Jan, na miejscu którego zpsta/ spisany Kazimiery Towdgin у  Towtginajciów w pow. wielońskim dym 
szlachecki 1
Gosytowt Marcin ySyylabw w pow. ni dońskim na miejscu Kryysytofa Juchniewicza dym szlachecki 1 
Gosytowt Mikołaj у  Gosytowtowicy у  Usypor w pow. wiebńskim dym sylachecki 1 
Gosytowt Piotr [w Kop. 1: Gisztowt] yMicyun alias Kotkun w pow. wiebńskim dym sylachecki 1 
Gosytowt Piotr у  Syo/pian w pow. pojurskim dym sylachecki 1
Gosytowt Stanislaw у  Gosytowicyów Laudy ypryy kuplą w pow. niebliskim dym sylachecki 1 
Gosytowt Stanisław у  Sokmedyiów w pow. tendyiagolskim na miejscu Piotra Jagieła dym sylachecki 1

Problemem jest pisownia tego nazwiska: Gasztowt czy Gosztowt oraz oboczności: Gasz- 
towd czy Gosztowd? Językoznawcy litewscy uznali formę Gośtautas (czyli w formie spo
lonizowanej Gosztowt) za podstawową. W polskich herbarzach notowano obie formy 
[Boniecki, Ciechanowicz, Uruski]. Ostatecznie przyjęto formę Gosztowt za podstawową.

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gost— i taut—. 
Pierwszy łączy się z gostis, godytis, czyli „oprzytomnieć”, „przyjść do siebie” itp., zaś 
o drugim pisano przy Butowcie (zob.) [LPŻ],

Początki tego rodu są nieznane. Można wyrazić przypuszczenie, że wiążą się one 
z bojarem kołtyniańskim Keistowtem (Gosztowtem), który w 1415 r. otrzymał nada
nie dwóch poddanych od wielkiego księcia Witolda. Później wspominało się o rodzie 
Giesztowta lub Gosztowta, jednak najpewniej chodzi o Giesztowtów (zob.).

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano ich dwukrotnie. W 1596 r. 
wspomniano o ugodzie Gostowtowiczów: Stanisława, Ławryna i Piotra Hrehorowi- 
czów z siostrą Hanną o posag i wyprawę z dóbr Gostowtowicze i Wodokty we włości 
wielońskiej. Z kolei w 1597 r. Jan Stanisławowicz Gasztowtowicz kupił pół włóki ziemi 
na uroczysku Soomdzi w polu Poszuszwieńskim we włości wilkiskiej.

Wspomniane wyżej Gostowtowicze nie zachowały się do dzisiaj. Z akt ziemskich 
żmudzkich XVI w. wiadomo, że było to pole (późniejsza okolica szlachecka) i majęt
ność w Ljawdach, tj. na Laudzie we włości wielońskiej i leżała nad rzekami: Lauda, Wel- 
pesą Kiemsrowt i Poszupeja. Udało się zlokalizować tylko dwie rzeki (Lauda i Kiem- 
srowt), które płynęły na północ od Pacuneli, oczywiście na Laudzie. W  tym rejonie było
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196 GOSZTOWT (GOSTOWTOWICZ, GOSTOWT)

kilka okolic szlacheckich, ale o innych nazwach. Najpewniej powstały one z wyodręb
nienia się z pierwotnego gniazda, czyli Gostowtowicz. Można dodać, że nazwę Gosto- 
wtowicze notowano jeszcze w taryfie 1690 r. jako: Gostowtowicze Lauda i Uszpory.

Pod 1639 r. zachowała się informacja o Szczepanie, Stanisławie i Jerzym Macie- 
jowiczach Gosztowtach, dziedzicach Pubzubiów [właściwie Pubżubiów w pow. twer- 
skim], którzy zawarli układ z Janem Hrehorowiczem Gojlewiczem Gosztowtem [Bo
niecki], Będzie o tym mowa niżej.

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano czterech Gosztowtów: Daniela, Grzegorza, 
Jerzego i Mikołaja.

W 1673 r. Gabriel Gostowt został nominowany jenerałem żmudzkim przez kró
la polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego „w Księstwie Żmudzkim osiadłego, 
pisma polskiego i ruskiego umiejętnego, w prawie pospolitym biegłego” [VUB], Do
kument ten pozwala określić kryteria uzyskania urzędu woźnego żmudzkiego [tj. zwa
nego wówczas jenerałem], w tym szczególnie potrzebna była znajomość języka pol
skiego i ruskiego.

W 1667 r. zanotowano 9 rodzin, w tym jedną o podwójnym nazwisku Puszyński 
Gosztowt, która w 1690 r. używała nazwiska Gosztowt. Mieszkali oni głównie w pow. 
wielońskim (5) oraz pojedynczo w: Małych Dyrwian, szawelskim, żorańskim i pojur- 
skim. Najczęściej nie mieli poddanych (7 na 9), pozostali mieli po jednym.

W taryfie 1690 r. spisano 10 rodzin, z których większość (7) mieszkała w pow. 
wielońskim, pozostałe pojedynczo w żorańskim, pojurskim i tendziagolskim. Żad
na z rodzin nie miała poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowa- 
na. Tylko Maciej Gosztowt byl elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego 
w 1733 r. w Warszawie.

Z 1800 r. pochodzi wywód Gosztowtów herbu Syrokomla. Ich protoplastą został 
Matiasz Gosztowt, ojciec Marcina (pokolenie I i II). Najstarszy dokument dotyczy nada
nia dwóch wsi Łowmiany i Kowsze w  pow korszewskim przez króla polskiego Włady
sława IV z 1645 r. dla Mariasza Siemaszki Gosztowta [sic]. Miał on syna Marcina, który 
posiadał dobra Pubzubie [w pow. twerskim], W 1650 r. jego syn Kazimierz (III) zasta
wił wspomniane Pubzubie. Kolejny dokument pochodził dopiero z 1738 r., z którego 
wynika, że ów Kazimierz miał dwóch synów (IV): Jerzego i Michała, z których pierwszy 
kupił dobra Каиру alias Perekowdyszki. W 1746 r. wspomniany Michał Gosztowt zapi
sał Pubzuby swojemu bratankowi Marcinowi (V), synowi Jerzego. Z kolei w  testamencie 
z 1739 r. widać, że Jerzy Gosztowt (IV), syn Kazimierza, zapisał Каиру Perekowdyszki 
[w pow medyngiańskim] swoim synom (V): Marcinowi, Maciejowi, Dominikowi i Mi
kołajowi. W 1775 r. Bonifacy Gosztowt, syn Marcina, sprzedał dobra Каиру i Pubzubie 
swojemu bratu Tadeuszowi. W tym roku ten ostatni sprzedał część dóbr Pubzubie swo
jemu bratu Antoniemu. W testamencie z tegoż roku Mikołaj Gosztowt podarował te 
dobra swojemu synowi Antoniemu.

Drzewo genealogiczne Gosztowtów należy uporządkować od pokolenia V, czyli 
czterech synów Jerzego: Marcina, Macieja, Dominika i Mikołaja. Z wymienionych po
tomstwo mieli dwaj bracia: Marcin i Mikołaj, którzy zapoczątkowali dwie linie tej rodzi
ny. Najpierw linia starsza od Marcina (V), ojca czterech synów (VI): Tadeusza, Bonifa
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cego, Antoniego ijana. Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (VII): Jakuba (ur. 1782) 
i Marcina (ur. 1788). Wspomniany Jakub był ojcem dwóch synów (VIII): Leopolda An
toniego Józefa (ur. 1812) z synem Albinem Kazimierzem (ur. 1840; IX) oraz Filipajaku- 
ba (ur. 1818). Z kolei Marcin, brat Jakuba (VII), był ojcem dwóch synów (VIII): Waleria
na Zacharego Urbana (ur. 1814) i Cezarego Dawida (ur. 1852). Z niżej przedstawionego 
podobnego wywodu można przyjąć, że ci dwaj ostatni to nie bracia, lecz ojciec Wale
rian (VIII) i syn Cezary Dawid (IX).

Drugi z Marcinowiczów to Jan (VI), który zostawił po sobie czterech synów (VII): 
Michała (ur. 1794), Tomasza Wincentego (ur. 1798), Antoniego (ur. 1804) i Józefa Fran
ciszka (ur. 1806). Z nich potomstwo (VIII) mieli wszyscy: pierwszy spłodził syna Piotra 
(ur. 1827) [wzmianka o utracie dwońaństwa]; Tomasz Wincenty — Juliana (ur. 1839); An
toni miał trzech synów (VIII): Kazimierza Franciszka (ur. 1849), Ludwika (ur. 1860) i Stani
sław a^ . 1861);Józef Franciszek — syna Adama (ur. 1847), ojca Aleksandra (ur. 1888; IX).

Drugą, młodszą linię prowadził Mikołaj (V), który był ojcem Antoniego (VI). Ten 
ostatni wydał na świat dwóch synów (VII): Nikodema Mamerta (ur. 1815), bezpotom
nego i Antoniego Barnabę (ur. 1820). Ten ostatni miał syna Juliana (ur. 1856; VIII) 
[LVIA, F 391-7—4127].

Następny wywód rodziny herbu Syrokomla jest podobny do poprzedniego, ale 
wnosi nowe elementy. Zaczyna się od 1642 r. [właściwie od 1639 r., bo w 1642 r. do
kument wpisano do akt ziemskich żmudzkich], kiedy synowie Macieja, dziedzica Pub- 
żubiów [w pow. twerskim]: Szczepan, Stanisław i Jerzy zawarli układ z Janem Hrehorewi- 
czem Gojlewiczem Gosztowtem. Ich potomek Jerzy (pokolenie II), syn Kazimierza (I), 
nabył „Raupy i Plehów” [chodzi zapewne о Каиру] od Montkiewiczów w 1738 r. W te
stamencie z 1739 r. przekazał te dobra swoim czterem synom (III): Maciejowi i Domi
nikowi zmarłych bezpotomnie oraz Marcinowi i Mikołajowi. Marcin był dziedzicem 
Raup [Каир] i Pubżubiów, miał trzech synów (IV): Tadeusza, Jana i Bonifacego. Tade
usz, dziedzic Raup [Каир] miał dwóch synów z Barbary Kasperowiczówny (V): Jaku
ba z synami Leopoldem i Filipem oraz Marcina, regenta, sędziego grodzkiego i pisarza 
ziemskiego telszewskiego i dziedzica Bagin Pouziów w 1817 r. z synem Walerianem. 
Z kolei brat Tadeusza, Jan (IV), dziedzic Pubżubiów, miał czterech synów (V): Michała, 
Tomasza, Antoniego i Józefa.

Wracam tu do Mikołaja (III), syna Jerzego, który kupił dobra Kieturnagi w 1770 r. 
i przekazał synowi Antoniemu (IV) i dwóm wnukom (V): Nikodemowi Mamertowi 
i Antoniemu Barnabie. Wymieniemi wyżej Gosztowtowie dowiedli swego szlachectwa 
w latach 1800 i 1829 [Boniecki]. Tę linię rodziny można uzupełnić. Wspomniany Antoni 
Barnaba (zm. 1899) nabył dwór Niewordziany i miał troje dzieci (VI): Juliana, Francisz
ka i Annę. Z nich Julian dziedziczył Niewordziany, które po jego śmierci przejęła cór
ka Eugenia (ur. 1901). W 1924 r. wyszła za mąż za Jana Łukaszewicza (Jonasa Lukośe- 
viciusa; ur. 1884) i w ten sposób wymarła ta linia Gosztowtów w linii męskiej [Uetums 
bajorą paUkuoniaĄ.

W XIX w. Gasztowdowie i Gosztowtowie tego samego herbu (Syrokomla) wyle
gitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej. Najobszerniejszy wywód tej ro
dziny pochodzi z 1837 r., który zostanie bliżej omówiony. Tu krótka uwaga: tekst jest
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198 GOSZTOWT (GOSTOWTOWICZ, GOSTOWT)

miejscami nie do odczytania, co szczególnie dotyczy niektórych imion. Nie do końca 
udało się też ustalić połączenia genealogiczne między pokoleniem XII а XIII. Uzupeł
niono go o pewne informacje, bo sam wywód jest właściwie tylko szkieletem o bardzo 
skromnym zasobie informacyjnym.

Pokolenie I
1. Bukszta, protoplasta rodziny, wzmiankowany w 1599 r. Nazwisko pochodzi od 

litewskiego bugstus, czyli lękliwy, strachliwy itp. [LPŻ].

Pokolenie II
2. 1. Gosztowt. W 1596 r. toczył spór z Janem Marcinowiczem Urdowiczem 

o czwartą część majętności Gosztowtowicze.
2. 2. Koreywo, wzmianka z 1596 r.

Pokolenie III
3. 1. Mig.
3. 2. Macko.
3. 3. Bortko.
3. 4. Noreyko.

Pokolenie IV
4. 1. Hrehory, wzmianki z lat 1567,1596.
4. 2. Jakub, wzmianka z 1596 r.

Pokolenie V
5. 1. Mikołaj Hrehorowicz, wzmianka z 1567 r.
5. 2. Piotr Hrehorowicz, wzmianki z lat 1567 i 1596.
5. 3. Ławryn Hrehorowicz, wzmianka z 1596 r.
5. 4. Stanisław Hrehorowicz, wzmianka z 1596 r.
5. 5. Wojciech Jakubowicz, wzmianka z 1596 r.
5. 6. Michał Jakubowicz, wzmianka z 1599 r.
5. 7. Stanisławjakubowicz.

Pokolenie VI
6. 1. Bartłomiej Mikołajewicz.
6. 2. Franciszek (Froncko) Mikołajewicz, wzmianka z 1612 r.
6. 3. Hrehory Mikołajewicz, wzmianka z 1612 r.
6. 4. Ambroży Stanisławowicz.
6. 5. Łukasz Stanisławowicz.
6. 6. Mikołaj Stanisławowicz.
6. 7. Marcin. Syn Wojciecha. W 1643 r. miał Gosztowtowicze.

Pokolenie VII
7. 1. Adam Fronckiewicz, wzmnianka z 1631 r.
7. 2. Dawid Hrehorowicz. W 1662 r. miał Gosztowtowicze [zapewne zanotowany 

w taryfie 1667 r., może i w 1690].
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7. 3. Mikołaj Hrehorowicz. W 1662 r. miał Gosztowtowicze [zapewne zanotowany 
w taryfie 1667 r., może i 1690].

7. 4. Kazimierz Marcinowicz, właściciel Gosztowtowicz w 1643 r.
7. 5. Łukasz Marcinowicz, właściciel Gosztowtowicz w 1643 r.
7. 6. Abraham Marcinowicz.
7. 7. Samuel Marcinowicz.

Pokolenie VIII
8. 1. Jan Dawidowicz.
8. 2. Gabriel Mikołajewicz. Byl woźnym żmudzkim [nominacja w 1673 r.].
8. 3. Stanislaw Mikołajewicz
8. 4. Piotr Jan Mikołajewicz.
8. 5. Bartłomiej Mikołajewicz, wzmianka z 1611 r. [czy nie pomyłka w dacie?].
8. 6. Stanisław Kazimierzowicz, wzmianka z 1672 r.
8. 7. Jan Kazimierzowicz.
8. 8. Marcin Kazimierzowicz, wzmianka z 1696 r., właściciel Gosztowtowicz.

Pokolenie IX
9. 1. Maciej Bartłomiejewicz, wzmianki z lat 1725, 1733.
9. 2. Konstanty Stanisławowicz, wzmianka z 1715 r. dotyczy dóbr Szyłele [w pow. 

wielońskim],
9. 3. Stefan Stanisławowicz, wzmianka z 1715 r. dotyczy dóbr Szyłele.
9. 4. Stefan Janowicz.
9. 5. Jan Marcinowicz, wzmianka z 1764 r. dotyczy Szyłeli.
9. 6. Kazimierz Marcinowicz, wzmianki z lat 1775—1776 i dóbr Szyłele.

Pokolenie X
10. 1. Adam Maciejewicz, wzmiankowany w 1752 r. w testamencie ojca. Prawdopo

dobnie on spisał testament w 1762 r. jako podczaszy inflancki [nie było takiego z wyjąt
kiem Stefana Sebestianowicza Gasztołda z lat 1742-1744; może chodzi o podczaszyca?, 
zob: U rudnicy inflanccy, s. 94 nr 800]. Był właścicielem dworu Bartuliszki [może Bertu- 
liszki?] i został pochowany w kościele w Poszuszwiu, pewnie w swojej parafii [Vaisvüa].

10. 2. Jan Maciejewicz, chorąży pow. tendziagolskiego [pospolitego ruszenia szlach
ty] w 1764 r. Może doń dotyczy wzmianka o testamencie z 1777 r., w każdym razie miał 
dwór Żytyszki w pow. tendziagolskim i chciał być również pochowany w kościele po- 
szuszwieńskim [Vaisvila]. Taryfa 1775 r. potwierdza te fakty, wymieniono tam Goszto- 
wda, bez imienia, ale z tytułem chorążego pow tendziagolskiego i posiadacza Zytyszek 
z jednym dymem [Taryfa Żmudzi 1775 r.].

10. 3. Jan Stefanowicz, wzmiankowany w testamencie ojca z 1760 r.
10. 4. Stanisław Stefanowicz, wzmiankowany w testamencie ojca z 1760 r.
10. 5. Alojzy Janowicz, posiadacz Szyłeli w  1764 r.
10. 6. Roch Janowicz, jw.
10. 7. Jakub Kazimierzowicz, wzmianka z 1746 r.
10. 8. Piotr Kazimierzowicz, wzmianka z 1746 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 



200 GOSZTOWT (GOSTOWTOWICZ, GOSTOWT)

10. 9. Kazimierz Kazimierzowicz, wzmianki z lat 1762—1773.
10. 10. Jerzy Kazimierzowicz, wzmianki z lat 1746—1773.

Pokolenie XI
11. 1. Michał Adamowicz, wzmianki z lat 1762—1796.
11. 2. Antoni Janowicz, wzmianki z lat 1777 (testament ojca)—1805 (formuljarnyj 

spisok).
11. 3. Józef Janowicz, wzmianki z lat 1777 (testament ojca)—1816 (spis szlachecki) 

[właściwie chodzi o spis ludności, tzw. rewizję dusz z 1816 r.].
11. 4. Ignacy Janowicz, wzmianki z lat 1777 (testament ojca)—1795 (skazka ludno

ści) [chodzi o spis ludności przeprowadzony przez władze rosyjskie w 1795 r.].
11. 5. Michał Janowicz, nie żył w 1837 r.
11. 6. Wincenty, wzmianki z lat 1777 (testament ojca)-1795 (skazka ludności).
11. 7. Dionizy Janowicz, wzmiankowany tylko w  testamencie ojca [1777].
11. 8. Ignacy Janowicz [uwaga, chodzi nie o Jana Maciejewicza jak dotychczas 

(10.2), lecz o Jana Stefanowicza (10.3)], wzmianka z 1795 r. (testament ojca).
11. 9. Józef Janowicz, jw.
11. 10. Wincenty Janowicz, jw.
11. 11. Jakub Janowicz, jw.
11. 12. Adam Stanisławowicz, wzmianka z 1777 r. z testamentu ojca.
11. 13. Dominik Alojzewicz, wzmianki z lat 1795-1823.
11. 14. Jerzy Alojzewicz, wzmianka z 1795 r.
11. 15. Tomasz Jakubowicz, wzmianki z lat 1767—1794, właściciel Szyłeli (?). Praw

dopodobnie doń odnosi się informacja o incydencie w dworze Szawkockim w 1774 r., 
który on sprowokował: przyszedł niezaproszony na obiad i zachowywał się jak „chuli
gan” [słowo jest późniejszego pochodzenia]. Miał on dwór koło Szawkot i był zwany 
starostą pozniatyskim [?]. Toczył też spory graniczne o folwark Legiecie z franciszkana
mi w Żoginiach [Vaisvila].

11.16. Franciszek Piotrowicz, wzmianka z 1799 r.
11. 17. Jan Józef Jerzowicz, wzmianka z 1774 r. o intromisji do dóbr Użorany 0

Pokolenie XII
12. 1. Zygfryd [nie odczytano drugiego imienia] Michałowicz (ur. 1791).
12. 2. Hipolit [nie odczytano drugiego imienia] Michałowicz (ur. 1794).
12. 3. Tadeusz Karol Antoniewicz, spisany w 1795 r.
12. 4. Adam Antoniewicz, spisany w 1795 r.
12. 5. Józef Antoniewicz, spisany w 1795 r.
12. 6. Franciszek [nie odczytano drugiego imienia] Mikołaj (ur. 1815) Józefowicz.
12. 7. Stanisław Antoni [nie odczytano trzeciego imienia] Ignacewicz (ur. 1788).
12. 8. Albin Leonard Ignacewicz (ur. 1790), sztabsrotmistrz [w armii rosyjskiej].
12. 9. Antoni Jan Wincentowicz (ur. 1794).
12.10. Michał Wincenty Wincentowicz (ur. 1797).
12.11. Józef Dionizewicz (ur. 1807).
12.12. Wincenty [nie odczytano drugiego imienia] Dionizewicz (ur. 1811).
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12.13. Stanislaw Antoni Jerzy Ignacewicz.
12.14. Józef Józefowicz (ur. 1811).
12.15. Wincenty Walerian Józefowicz (ur. 1813).
12.16. Ignacy Wincentowicz (ur. 1811).
12.17. Wincenty Wincentowicz (ur. 1817).
12.18. Jan Wincentowicz (ur. 1820).
12.19. Hilary Ignacy Dominikowicz (ur. 1815).
12. 20. Wincenty Antoni Dominikowicz (ur. 1817)
12. 21. Józef [nie odczytano drugiego imienia] Dominikowicz (ur. 1818).
12. 22. Leonard Rajmund Dominikowicz (ur. 1822).
12. 23. Fabian Teodor Dominikowicz (ur. 1823).
12. 24. Jerzy Wojciech Dominikowicz (ur. 1828).
12. 25. Adam Szymon Jerzewicz. „Nie składają się dowody”.
12. 26. Marcin Konstanty Jerzewicz. J w.
12. 27. Tomasz Tomaszewicz. Jw. Miał dwóch synów.
12. 28. Mateusz Franciszkowicz, wzmiankowany w 1785 r.
12. 29. Antoni Jerzy syn Jana Józefa, wzmianka z 1780 r.
12. 30. Bernard syn Jana Józefa, nie żył w 1837 r.
12. 31. Jakub syn Jana Józefa, wzmianka z 1806 r. o intromisji pewnie do dóbr ojca. 
12. 32. Karol syn Jana Józefa, nie żył w 1837 r.
12. 33. Franciszek Józef syn Jana Józefa (ur. 1793).
12. 34. Piotr syn Jana Józefa (ur. 1795).

Pokolenie XIII
13. 1. Ildefons Mikołaj Zygfrydowicz (ur. 1818).
13. 2. Ludwik Michał Hipolitowicz (ur. 1827).
13. 3. Dionizy Adam syn Tadeusza Karola (ur. 1811).
13. 4. Jan Aleksander syn Tadeusza Karola (ur. 1815).
13. 5. Antoni Grzegorz syn Tadeusza Karola (ur. 1819).
13. 6. Józef Eustachy Franciszek syn Tadeusza Karola [brak metryki].
13. 7. Eustachy syn Tadeusza Karola (ur. 1824).
13. 8. Adolf Jan Władysław syn Tadeusza Karola [brak metryki].
13. 9. Hieronim Marceli Adamowicz (ur. 1823).
13. 10. [nie odczytano pierwszego imienia] Stanisław Izydor Józefowicz (ur. 1830).
13. 11. Apolinariusz Wiktor (ur. 1834), zapewne syn Adama, raczej nie Józefa [nie 

można ustalić związku między nimi].
13. 12. Albin (ur. 1822), zapewne syn Józefa, raczej nie Adama [nie można ustalić 

związku między nimi].
13. 13. Tomasz (ur. 1834), zapewne syn Józefa, raczej nie Adama [nie można usta

lić związku między nimi].
13.14. Jan Karol syn Stanisława Antoniego (ur. 1821).
13.15. Mieczysław Julian syn Stanisława Antoniego (ur. 1827).
13.16. Władysław syn Stanisława Antoniego (ur. 1834).
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13. 17. Adam Rajmund syn Albina Leonarda.
13. 18. Konstanty Ignacy Ignacewicz (ur. 1810?).
13. 19. Jan Piotr Tomaszewicz. Wraz z bratem Maurycym (zob.) miał urodzić się 

w rodzinym Zaśnie w pow. szawelskim [PSB], a według innych w: Żaźnie [praca dok
torska], Żarnie [„Tygodnik Illustrowany”] lub Szytelach [Boniecki, najbliżej prawdy]. 
W rzeczywistości chodzi o wspomniane już Szyłele na zachód od Bejsagoły. Wspo
mniany Piotr Gosztowt (1800—1871), zwany obecnie po litewsku Jonas Gośtautas, był 
pisarzem. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, potem wrócił do rodzinnego mająt
ku i został sędzią granicznym szawelskim. Gdy wybuchło powstanie listopadowe 1830— 
1831 r., włączył się do walki przeciwko Rosji i został dowódcą jazdy w pow. szawelskim 
w randze kapitana. Po upadku powstania emigrował do Francji, gdzie imał się różnych 
zajęć, był np. konduktorem na kolei. Tu wydał anonimowo wspomnienia o życiu szlach
ty i chłopów pt. „Pan Sędzic, czyli opowiadania o Litwie i Żmudzi” (1839). Pracę tę 
przetłumaczono na litewski i wydano w 1967 r. pt. „Ponas Teisejaitis, alba Pasakojimas 
apie Lietuvą ir Żemaitiją”. Zmarł we Francji w Ruffece \Lietuviit literatilros encikbpedija\.

13. 20. Maurycy Tomaszewicz Gasztowtt (1809-1879 [Szarejko] lub 1878 [PSB]). 
O miejscu urodzenia w Szyłelach w pow. wielońskim zob. wyżej. W 1830 r. rozpo
czął studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim. Szybko je przerwał, bo na począt
ku 1831 r. włączył się do powstania listopadowego, osiągając stopień podporucznika. 
Po upadku powstania emigrował do Francji. W latach 1834—1839 studiował medycy
nę w Montpellier, zdobył stopień doktora medycyny. Przez lata był lekarzem wiejskim 
w departamencie Cher, potem w Nievre i wreszcie w  mieście Nevers w Burgundii. Na
pisał kilka prac naukowych po francusku, ma zasługi w walce z cholerą w 1849 r. Ożenił 
się z Francuzką, z którą spłodził dziesięcioro dzieci. Jego potomkowie „pielęgnują pol
ską tradycję, mówią po polsku, pisują do czasopism polskich” [Szarejko] [PSB; Szarej
ko]. Z synów Maurycego najbardziej znany jest Wacław Gasztowtt, zob. niżej.

13. 21. Karol Justyn Mateuszewicz, wzmianka w testamencie [ojca?] z 1785 r., pa
tent na rangę [nie podano jaką] i formuljarny spisok z 1827 r.

13. 22. Michał Wincenty Jakubowicz, nie żył w 1837 r.
13. 23. Kaleta [sic; pewnie Kajetan] Marceli Jakubowicz (ur. 1816).
13. 24. Wincenty Aleksander syn Franciszka Józefa (ur. 1824).
13. 25. Antoni syn Franciszka Józefa (ur. 1826).
13. 26. Jan syn Franciszka Józefa (ur. 1832).

Pokolenie XIV
14.1. Wrocisław [sic] Bolesław syn Jana Piotra.
14. 2. Bronisław (zg. 1863), syn Jana Piotra, komisarz Rządu Narodowego w woje

wództwie płockim w czasie powstania styczniowego 1863 r. Był synem Francuzki, uro
dzonym we Francji. Tu wstąpił do armii francuskiej. Na wieść o wybuchu powstania 
w Polsce, przyjechał do kraju i włączył się do powstania. Walczył na czele oddziału po
wstańczego w województwie płockim. Odnaczył się w bitwach z Rosjanami, m.in. pod 
Dziwami koło Mławy. W starciu pod Osówką został ciężko ranny, zmarł po kilku go
dzinach [PSB, T. 7, s. 303: brak imienia ojca].
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14. 3. Wacław Gasztowtt (1844—1920), syn Maurycego, literat, pedagog i działacz 
emigracyjny we Francji. Jego zasługą były tłumaczenie wybitnych dzieł literatury pol
skiej na francuski i udostępnianie ich czytelnikowi francuskiemu. Przez wiele lat pra
cował jako nauczyciel i dyrektor Szkoły Polskiej w  Batignolles w Paryżu. Współpraco
wał też z prasą na ziemiach polskich i przez wiele lat redagował „Bulletin Polonaise” 
w Paryżu. Tu zmarł i został pochowany na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem. 
Miał dwóch synów: Jana Wacława (1875—1900), dziennikarza i tłumacza literatury pol
skiej na francuski oraz Tadeusza (1881—1935), sekretarza ambasady polskiej w  Turcji 
i orientalistę [PSB|.

14. 4. Karol Tomasz syn Karola Justyna (ur. 1814).
14. 5. Wincenty Wilhelm syn Karola Justyna (ur. 1817).
14. 6. Szymon Frement [sic; raczej Ferment] (ur. 1820), syn Karola Justyna.
14. 7. Adam Kazimierz syn Karola Justyna (ur. 1826), generał rosyjski. Oficerem 

został w 1847 r., zapewne po ukończeniu szkoły wojskowej. Kolejno awansował na ma
jora (1862), podpułkownika (1867), pułkownika (1871), generała majora (1879). Uczest
niczył w wojnie krymskiej 1853-1856 i tureckiej w 1878—1879. Po 1885 r. dowodził 
2. brygadą 5. dywizji piechoty. Miał dwóch synów: Józefa i Adama. Pierwszy z nich 
(1859—po 1917) ukończył Korpus Paziów w 1879 r. Służył w gwardii, w  1895 r. zo
stał kapitanem gwardii, w  1901 — pułkownikiem iw  1916 — generałem majorem. Od 
1903 r. dowodził 202. rezerwowym batalionem (potem pułkiem) piechoty, od 1906 — 
1. finlandzkim pułkiem strzelców, od 1908 — przeszedł do rezerwy. W latach 1915— 
1917 był w rezerwie przy sztabie Kijowskiego Okręgu Wojennego. Miał dwoje dzieci. 
W sumie w rodzinie było dwóch, a nie jeden jak mówiła legenda, generałów w armii 
rosyjskiej [Volkov].

14. 8. Cyprian syn Karola Justyna (ur. 1830).
14. 9. Antoni Szymon syn Karola Justyna (ur. 1834).

Kilka uwag do tego wywodu. Po pierwsze, właściwie początek genealogii tego rodu 
zaczyna się od lat 1567 i 1596, kiedy zanotowano Hrehora i Jakuba (Gosztowtowiczów) 
w pokoleniu IV Po drugie, Gosztowtowie mieszkali w Gosztowtowiczach we włości wie- 
lońskiej już w XVI w., później byli notowani w Szyłelach, tj. przy ujściu Berży do Szuszwy 
na zachód od Bejsagoly, także w pow. wielońskim. Było to pogranicze z pow. upickim 
w województwie trockim. Po trzecie, w tym wywodzie dość słabo wypadł wiek XVII. 
Niemniej jednak przynajmniej o kilku osobach można coś dodać, co uczyniono.

Można trochę powiedzieć o właścicielach Milwidów, dworu koło IKoków, na pół
nocny zachód od tego miasteczka przy drodze do Grynkiszek. Dobra te należały do 
Gosztowtów w końcu XIX w i liczyły 404 dziesięciny ziemi. Mieli tu mieszkać potom
kowie Jakuba [Gośtautas, s. 8], czyli Jakuba syna Jana Józefa (12.31). W każdym razie 
w 1882 r. dobra te należały do Stanisława Ignacewicza Gosztowta. Skądinąd wiadomo, 
że notowano tu trzech Gasztowtów na początku XX w. Pierwszy to Genrikas (Henri
kas) Gośtautas (1895—po 1940) służył w armii rosyjskiej w latach 1915—1918, docho
dząc do stopnia sztabskapitana. Wrócił do Litwy i został zmobilizowany do armii li
tewskiej na początku 1919 r. W końcu tego roku został mianowany na stopień majora. 
W sierpniu 1921 r. został aresztowany za samowolne oddalenie się od oddziału. Miesiąc
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później zbiegł do Polski do Grodna, gdzie przebywał do 1940 r. W styczniu tego roku 
oddał się do dyspozycji władzom Litwy. Został skazany na 10 lat obozu pracu i utratę 
stopnia wojskowego, karę zmniejszono do pięciu lat [LKK],

Pewnie jego brat, Kazys Gośtautas (1898-po 1923) urodził się w tymże dworze. 
W latach 1917-1918 służył w armii rosyjskiej, w tym w 3. batalionie 9. pułku polskie
go. [pewnie w Korpusie Wschodnim gen. Dowbór-Muśnickiego]. Na początku 1919 r. 
wstąpił do armii litewskiej jako ochotnik. Służył w różnych oddziałach piechoty, m.in. 
w 2. pułku piechoty, dochodząc do stopnia porucznika. W 1923 r. za nieznane bliżej 
przewinienie został przesunięty do rezerwy. Jeszcze w tym roku wyjechał z Litwy do 
Francji, gdzie pracował w rolnictwie [LKK].

Ostatni to Jan Gosztowt, który ożenił się z Antoniną z Korewów. Stadło miał tro
je dzieci: Janusza, Krystynę i Barbarę. Pierwszych dwoje „kołtuneria korewowskich kla
nów” zagnała do Australii, a Barbara wyszła za mąż za Juliusza Szołkowskiego, lekarza, 
i osiadła w Szawlach. Ich dzieci stały się Litwinami [Paszkiewicz],

W XIX w. Gosztowtowie [tu: Gożtowtowie; sic] herbu Syrokomla mieszkali w pow. 
telszewskim [Ciechanowicz], W 1882 r. w tej guberni Gosztowtowie mieli następujące 
dobra: Milwidy, Pałszyki, Dykiej, Drasejkany, Uhipuryi [nazwa zniekształcona], Pubzu- 
by, Anusy—Niewordziany i Życiszki. Niektóre z tych dóbr leżały na Żmudzi i od dawna 
należały do Gosztowtów: Pubzuby i Niewordziany.

Należy zwrócić uwagę na używanie podwójnego nazwiska Puszyński Gosztowt 
oraz przydomka [tj. przydawki pochodzeniowej lub posesjonatywnej] Gostowt w rodzie 
Giedwiłów (zob.). Nazwisko Puszyński wiąże się chyba z posiadaniem dóbr Puszyny, 
były takowe na Żmudzi np. w pow. berżańskim [Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 106].
Ź r ó d ł a :  Akta yardów , T. 2, s. 305, 312, 328; Flektorzy 1733 r ; LVIA, F 391-7-4127, k. 40 (skan 00082); 
ODVCA, vyp. 4, k. 166—213, 203—1; Paszkiewicz, s. 62-64; Slovar, s. 82: Gostowtovici; I ’itoldiana., s. 85; 
VUB, F 7—ŻP 25, k. 307. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 5, s. 384—385: Gasztowt, T. 6, s. 358—359 (Goszto
wt: genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 36 (Gasztowt, Gasztowt z Gasztoldów) i 85 (Gosztowt); tenże, 
Suplement, s. 145: Gożtowt; S. Gośtautas, Gośtautai [Wywód z 1837 r.], „Naujoji Romuva”, 2001, nr 3 (536) 
s. 2—10; Liettm s bajoru, s. 99: Gośtautai; LKK, T. 3, s. 199-200; Uetumą literatiiros enciklopedija, s. 160: Jonas 
Gośtautas; LPŻ, T. 1, s. 694: Gośtautas; PSB, T. 7, s. 303—306: Gasztowtt Bronisław, Maurycy, Wacław; Sza
rejko, T. 3, s. 196—197: Maurycy; Uruski, T. 4, s. 107: Gasztowd, 319: Gosztowt; Vaisvila, s. 192, 323—324; 
Volkov, T. 1, s. 389-390.

GOSZTYŃSKI

Popis 1621 roku

Gostyński [nazwisko niepewne, poprawione] Jan pucpesĄnskarnĄ po кщаск.и koń 1 w pow. kroskim

Taryfa 1667 roku

Gosptyński Jan, na którego miejscu postał spisany Adam SspymkiemcppGossptyn dym 1 szlachecki n>pow. kroskim

Nazwisko rodziny najpewniej jest pochodzenia odmiejscowego, od Gosztyn w pow. kro
skim. Chodzi o miejscowość notowanąw aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jako: ma
jętność, pole (w znaczeniu okolicy szlacheckiej), okręg i grunt we włości kroskiej, nad
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rzeką Powilbiuną [właściwie Wilbiuną, a raczej Wielbianą] i w  polu Budrajtiach. Można 
dodać, że jeszcze w taryfie 1690 r. notowano: Gosztyny Powielbiany [tj. leżące nad rzeką 
Wielbianą, dopływem Krożenty] i Goszty Lowże. Dzisiaj to wieś Gaśtynai na zachód od 
Kielm nad rzeczką Vilbenas. Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach.

W aktach ziemskich żmudzkich zachowała się pojedyncza wzmianka z 1590 r. 
o Szczasnym Pietraszewiczu Gosztynowiczu, który sprzedał grunty w Pomedi w  polu 
Żorany we włości berżańskiej.

Byli notowani w źródłach XVII w. Najpewniej w  popisie wojskowym 1621 r. spisa
no Jana Gostyńskiego w pow. kroskim. Tamże zanotowano Jana Gosztyńskiego w tary
fie 1667 r.: jedna rodzina, bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 86-28; Slovar, s. 82—83: Gostyny, Gośtyni

GOSZCZEWICZ ZOB. GOŚCIEWICZ

GOŚCIEWICZ (GOSZCZEWICZ)

H. PRUS I 

T a r y f a  1667 ro k u

GoszęzewiczJan Maranowiez na miejscu Aleksandra Goszęzęwiczą rodzica swe[go] [sic] £ Goszęzpn dym 1 
szlachecki w pow. niebliskim
Goszęcpiiiczjsiikolaj StanislawowicpzGoszęzpn dym 1 szlachecki w pow. wielońskim

Nazwisko rodziny ma najpewniej pochodzić od litewskiego gaśtus, czyli gaślus — po
żądliwy, lubieżny, choć może być związane z geneząpolską (Goszcza, Goszczewicz itp.) 
lub ruską (Gascewicz) [LPŻ], Jednak w tym konkretnym przypadku jest to nazwisko 
odmiejscowe, od nazwy Goszczuny, gdzie jeszcze w 1667 r. mieszkali Goszczewicze. 
Chodzi o Goszczuny, które w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano na Lau- 
dzie, nad rzeką o tej nazwie. Później była to okolica szlachecka (lit. Gasćiunai) na połu
dnie od Pacuneli.

Najstarsza wzmianka o Gościewiczach pochodzi z 1572 r., kiedy wzmiankowano 
o bojarach Gascewiczach, mających dobra koło sioła Gonkiszki, przyłączone do dzier
żawy wielońskiej. Sioło to leżało nad rzeką Laudą na Laudzie we włości wielońskiej, 
koło bojarów Wojdatowiczów i Skuczewiczów [LA].

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zachowały się tylko 2 wzmianki o tej ro
dzinie. W 1581 r. Tomasz Dowgiłowicz Gastewicz [w innym akcie: Gostewicz] darował 
córce Zofii i jej mężowi Mikołajowi Lutkowiczowi trzeciznę majętności Goszczuny we 
włości wielońskiej. Drugi akt z 1589 r. dotyczył właściwie tej samej sprawy. Zatem moż
na ustalić związek Gostewicza z Goszczunami w końcu XVI w.

W XVII w. notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wielońskim (trady
cyjnie w Goszczunach), bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
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206 GOŚCIEWICZ (GOSZCZEWICZ)

Trochę wiadomo o tej rodzinie od końca XVIII w. W 1763 r. wymieniono Stani
sława Gościewicza jako chorążego traktu laudańskiego [części pow. wielońskiego po
spolitego ruszenia szlachty]. Potem Michał (zm. 1863) wchodząc do rodziny Żongo- 
łowiczów, nabył dobra Wendzgol, które pozostały w ręku tej rodziny do 1930 r. Miał 
on dwóch synów: Józefa (1831—1922), sędziego ziemskiego od 1864 r., dziedzica Wen- 
dzgola i Michała (1835—1910), dziedzica rodowych Goszczunów oraz córkę Karolinę 
(1838—1863), żonę Telesfora Goylewicza. Z nich Józef przeniósł się do Wilna w 1913 r., 
przekazując swoje dobra siostrzenicy Annie Goylewicz (1863—1939). Wyszła ona za 
mąż za swego kuzyna Michała Gościewicza (1855—1927) z Goszczun, a więc syna rów
nież Michała. Z tego związku narodził się Tadeusz Gościewicz (1903—1943), ostatni 
właściciel Wendzgola, nieżonaty. Sprzedał on te dobra, a właściwie resztówkę, pozo
stałą po litewskiej reformie rolnej (80 ha), Mieczysławowi Stefanowiczowi [Aftanazy], 
Wspomniany Wendzgol leżał w pobliżu Datnowa i posiadał trzy folwarki: Norejkowi- 
cze [na północ od Datnowa], Pikielewicze [na południe odeń] i Niegiany [może pobli
skie Megiany?]. Według mapy w monografii Aftanazego, dwór miał się znajdować na 
północny-wschód od Szłapoberży, tj. na północ od Datnowa.

Rodzina wylegitymowała się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w  XIX w. z her
bami Prus II i III.

Z 1799 r. pochodzi wywód Gościewiczów herbu Prus. Ich protoplastą został Jan 
Gościewicz, mający syna Marcina (pokolenie I i II). C>w Marcin Gościewicz kupił dobra 
Goszczuny alias Żongolowicze od Laudańskich. W 1644 r. dobra te posiadał syn wspo
mnianego Marcina — Aleksander Gościewicz (III). W 1694 r. część tych dóbr posiadał 
Grzegorz Gościewicz (IV), syn Aleksandra, po podziale z braćmi. W 1783 r. [sic] dobra 
te posiadali synowie Grzegorza: Bartłomiej i Stanislaw (V). W testamencie z 1743 r. Sta
nisław Gościewicz, syn Grzegorza, zapisał dobra Poguliszki, Wojtkiszki Skirtowtyszki 
i Żongoliszki swoim synom (VI): Stanisławowi i Janowi. W 1780 r. wspomniane dobra 
zakupił Stanisław Gościewicz (VI), syn Stanisława, od swoich kuzynów: Kazimierza 
i Jakuba, synów Bartłomieja.

Wracając do drzewa genealogicznego Gościewiczów, trzeba stwierdzić, że w po
koleniu V podzieliło się ono na dwie gałęzi: od Bartłomieja i od Stanisława. Pierwszą, 
starszą linię zaczął wspomniany Bartłomiej jako ojciec dwóch synów (VI): Kazimierza, 
bezpotomnego i Jakuba. Ten ostatni spłodził dwóch synów (VII): Józefa i Sylwestra. 
Pierwszy z nich miał syna Michała (ur. 1789; VIII), ojca dwóch synów (IX): Antoniego 
(ur. 1819) i Kajetana Donata (ur. 1826). Z nich potomstwo miał tylko ten pierwszy jako 
ojciec Adama (ur. 1861) i Stanisława (ur. 1862; X).

Z kolei brat Józefa — Sylwester (VII). Był on ojcem dwóch synów (VIII): Jana 
(ur. 1804) i Kazimierza Józefa (ur. 1814), bezpotomnego. Linię prowadził wspomniany 
Jan jako ojciec dwóch synów (IX): Antoniego Aleksandra (ur. 1833) i Józefa Kalasan
tego (ur. 1835).

Drugą, młodszą linię prowadził Stanislaw (V), ojciec dwóch synów (VI): Stanisła
wa i Jana, bezpotomnego. Z kolei Stanislaw wydal na świat trzech synów (VII): Jana 
(ur. 1783), Michała (ur. 1784) i Ignacego (ur. 1787), bezpotomnego. Pierwszy z nich 
zostawił po sobie czterech synów (VIII): Stanisława Jana (ur. 1825), Józefa Wincentę-
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go (ur. 1833), Michała Wawrzyńca (ur. 1842) i Marcelego Antoniego (ur. 1844), bezpo
tomnych. Tak więc tę linię kontynuował Michał, ojciec dwóch synów (VIII): Nikodema 
Teodora Jana (ur. 1828) i Konstantego Piotra (ur. 1837), bezpotomnego. Zaś pierw
szy z nich spłodził dwóch synów (IX): Michała (ur. 1859) i Józefa (ur. 1863). Pierwszy 
z nich wydał na świat czterech synów (X): Nikodema (ur. 1890), Michała (ur. 1896), 
Zygmunta (ur. 1897) i Tadeusza (ur. 1903) [LVIA, F 391-7—4127, k. 32].

Z 1810 r. pochodzi wywód Gościewiczów herbu Prus II. Najstarsza wzmianka do
tyczy 1718 r., kiedy Szymon Gościewicz zjawił się w magdeburgii Kryńskiej jako po
siadacz dóbr Pobole Wojtkuny Kuszlejkowicze [w pow. wilkiskim]. Z kolei w 1745 r. 
Marcin Gościewicz, syn Szymona, wszedł w posiadanie tych dóbr [nie podano ich loka
lizacji]. Tenże w 1774 r. zapisał te dobra synowi Szymonowi. Dopiero pod rokiem 1789 
podano, że w sądzie grodzkim rosieńskim wspomniany Szymon Gościewicz przekazał 
te dobra swoim synom: Jerzemu i Ignacemu. Dobra te następnie sprzedali w 1792 r.

Zatem linia genealogiczna tej rodziny była następująca, poczynając od Szymona, 
ojca Marcina (pokolenie I i II). Miał on syna Szymona (III), ojca dwóch synów (IV): Je
rzego i Ignacego. Z nich Jerzy wydał na świat syna Ignacego (ur. 1793; V), ojca trzech 
synów (VI): Eustachego Franciszka Ksawerego (ur. 1843), Feliksa Nikodema (ur. 1848) 
ijózefa (ur. 1854). Z nich potomstwo miał tylko pierwszy, sześcioro dzieci: Władysława 
(ur. 1877), Stanisława (ur. 1884) i cztery córki: Marię Helenę Izabelę (ur. 1849) [data nie
możliwa, bo ojciec miał wtedy 6 lat; może chodzi o 1869 r.?], Jadwigę Helenę (ur. 1871), 
Helenę Różę (ur. 1886) i Wandę Rozę [chyba Różę jak jej siostra] (ur. 1890). Z kolei 
Ignacy (IV) spłodził dwóch synów: Wincentego Emiliana (ur. 1809) i Benedykta Józefa 
(ur. 1815), obu bezpotomnych [LVIA, F 391-7-4127, k. 17].

W 1882 r. posiadali oni w tej guberni następujące dobra: Wendzgol, Goszczuny 
i Megiany, wszystkie leżały w  rejonie Kiejdan: na północny zachód odeń i od dawna na
leżały do nich.
Ź r ó d ł a :  IA, kol. 203; LVIA, F 391-7--Ш 7, k. 17, 32 (skan 00065); ODVCA, vyp. 1, s. 180-17; vyp. 2, 
s. 103—13; Slovar, s. 83: Gośćuny. L i t e r a t u r a :  Aftanazy, T. 3, s. 290—292: Wendzgol; Uetuvos bajorą pali- 
k uon ia is. 92—93 (Gasceviciai: dane od 1933 r., brak łączności z Gościewiczami); LPZ, T. 1, s. 694: Gosce- 
vicius, 628: Gascevicius, 630: Gaśćmnas; Uruski, T. 4, s. 298; Zenkiewicz, s. 98.

GOTARD (GOTART)

Taryfa 1667 roku

Gotard Wacław [na miejscu] Marcina Gotarda ^Dowkintys^ek росЩлМЫе] dymy 2 w pow. tendcya- 
golskim
Gotart Wacław Maranowie.£ £ Babinispek w pow. wielońskim dym 1 ogrodniczy

Taryfa 1690 roku

Gotard Samuel sprzedał jerpemu Staspewicpowi £ Dowgintyspek w pow. tendpiagolskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny jest chyba pochodzenia niemieckiego, w każdym razie nie litewskie
go [LPZ].
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Brak jest tej rodziny w herbarzach z wyjątkiem wzmianki w  spisie Gajla o Gotar- 
dowiczach herbu Lis. Może chodzi o Gottardów herbu Lis, pochodzących z Kurlandii 
i w XVTII w mieszkających na Litwie?

Po raz pierwszy na Żmudzi wymieniono Gotarda de Raygel jako świadka w spo
rze granicznym z Zakonem Krzyżackim w 1413 r. Pochodził on z Ejragoły, tj. z włości
0 tej nazwie [Petrauskas].

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano 2 rodziny 
[może to jednak jedna osoba, co dość prawdopodobne] w pow. wielońskim i tendzia- 
golskim z jednym i dwoma dymami poddańskimi. Z kolei w  1690 r. spisano tylko jed
na rodzinę w pow. tendziagolskim, z jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna
1 nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Gaj], s. 438; Petrauskas, Z.emaitijos bajorai; Uruski, T. 4, s. 321.

GOTOWT (GOTOWC)

H. ODROWĄŻ 

Taryfa 1667 roku

Gotowe Jan p Wo łajn dym 1 szlachecki w pow. powondeńs/dm
Gotowt Andrpej Janowicp na miejscu K/pysptoja Gotowta pBabinispek dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Gotowt Andrpej na miejscu Hrehore\go] Gotowta rodzica swego pMoprymów dym ! szlachecki w pow. wiebńskim 
Gotowt Jan Jopefowicz na miejscu Józefa Gotowta rodzica p Ręjst dym 1 poddański w pow. powondeńskim 
Gotowt Jan na miejscu Andrzeja Woytkiewicpa pŁawkowa dym 1 poddański w pow. pojurskim 
Gotowt Jerpy, na miejscu którego postał pisany Stanisław Magurski p Gotowtiów w okolicy Rejtach w dpierpe- 
niu swym i ma/ponki 6 poddań [skich] dymów w pow. powondeńskim
Gotowt Jerpy, na którego miejscu postał spisany Bałtromiej Beynar pMicun dym 1 splachecki w pow. wielońskim 
Gotowt Jerpy Zygmontowicp na miejscu rodpica swego Zygmonta Gotowcia pŁawkowapoddański dym 1 w pow. 
spawdowskim
Gotowt Samuel Jópefowicp [na miejscu] rodpica swego Jópefa Gotowta pSuntok dym 1 poddański w pow. wż- 
duklewskim
Gotowt Ławdański Gahńel na miejscu Kapra Gotowta Ławdańskiego rodpica swe\go] p Pospok dym 1 spla
checki w pow. wielońskim
Gotowtowa Hrehorowna [sic] Helena Jurewna wdowa na miejscu małżonka swego Hrehorego Gotowta p Wo- 
lajniów 1 spłachetki w ubóstwie postający, zachowując sobie salve do Dawida Repgo/a o //[i]«przykładanie 
p tego p ó l dymu w pow. powondeńskim
Gotowtowa Mani nowa, na której miejscu postał pisany Adam ŁeśniewicppMiaun dym 1 splachecki w pow. 
wielońskim

Taryfa 1690 roku

Gotowe Jerpy Zigmontowicp na miejscu rodpica p Ławkowa w pow. spawdowskim dym splachecki 1 
Gotowt Chripostom na miejscu ojca p Bejspt w pow. powondeńskim [dym] poddański 1 
Gotowt Jan pŁawkowa w pow. pojurskim na miejscu Andipeja Woytkiewicpa dym splachecki 1
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GOTOWT (GOTOWC) 209

Gotowt Jan, na którego miejscu postał spisany Jerpy Brupeuicy p Wołajciów w pow. powondeńskim [dym] szla
checki 1
Gotowt Piotr z Podubisia alias p Betygoły w pow. ejragolskim na miejscu Dadpboga Burty i dzieci onego arędą
trzymający dym poddański 1
Gotowt Salomon pWołajciów w pow. powondeńskim [dym] szlachecki 1
Gotowt Samuel [г] Pochoncza [w Kop. 1 słuszniej: Pohancze, nawiązanie do położenia nad rze
ką Ańczą, prawym dopływem Szeszuwy] Sontoki pKotunispek [w Kop. 1: Skotuniszki] w pow. wi- 
duklewskim dym poddański 1
Gotowt Samuel z Babiniszęk w pow. wielońskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: go - i taut. Pierwszy 
człon ma niejasną genezę [LPZ], ale zdaniem Z. Zinkeviciusa łączy się z goti, czyli eiti 
i znaczy „iść”. O drugim pisano przy Butowtach (zob.).

Być może ród pochodzi z pow. upickiego, z pola Wojszwilce, w XIX w. wsi i okolicy 
szlacheckiej w gminie Nowe Miasto, przy granicy ze Żmudzią. Jeszcze w taryfie dymów 
z 1690 r. we wspomnianym polu notowano trzech Gotowtów, przy dwóch podano: Go- 
towty Wojszwiły. Może stamtąd przenieśli się do pobliskiej włości wielońskiej na Żmudzi?

Najstarsza wzmianka dotyczy nadania wielkiego księcia Witolda dla Gotowta z po
czątku XV w. Otrzymał on jednego poddanego, który później zbiegi do Niemiec [I 7- 
toldianrĄ. Ziemię tę Andrej Stanajtis sprzedał Tomaszowi Jurgajtiu w  1519 r. W 1592 r. 
potomkowie tego ostatniego, czyli Pietr i Juri Hryhorowicze Tomaszowicze toczyli spór 
sądowy z innymi bojarami w sprawie „dworca” Janowdowo w Niewordianach we włości 
powondeńskiej Qablonskis, Xytauto rastai\. Należy przypuszczać, że właśnie wspomnia
nego Janowdowa dotyczyło nadanie Witoldowe.

Sprzed 1478 r. pochodzi informacja o zapisie dworu Promiadziewo we włości 
rosieńskiej dla Jana Kiezgajłowicza przez Taliuszę, wdowę po panu Gołtowcie (Go- 
towcie). We wspomnianym roku ów Kieżgajłowicz ofiarował te dobra swemu słudze 
Paszkowi [Pietkiewicz; LM], Cała sprawa nie ma większego znaczenia, bo nie można 
połączyć tego Gotowta z późniejszymi Gotowtami. Ci ostatni nie mieli żadnych dóbr 
we włości rosieńskiej.

Rodzina jest znana z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1575 r. Juri Gotowt kupił 
ziemię w majętności Rejsty we włości powondeńskiej. W 1578 r. Juri Jakubowicz Go- 
towtowicz, może tożsamy z wymienionym wyżej, toczył spór z Mikołajem i Wencła- 
wem Bogdanowiczami Gotowtami o ziemie we włości powondeńskiej, w pobliżu jezior 
Lukszta i Parszas (tu Porszona). Warto dodać, że w popisie 1567 r. notowano Mikoła
ja Bogdanowicza w tej włości. W 1583 r. wspomniany Mikołaj Bogdanowicz Gotowt 
został oskarżony o roszczenia do lasu Ławmes Kałnas kolo sioła Łowmiany we włości 
korszewskiej. W 1594 r. bracia Wojciech, Maciej i Stanisław Jurewicze Gotowtowie ku
pili część „otczyzny” PudajniuALawkas we włości pojurskiej, nad jeziorem Porszowom 
i rzeką Rowdzią. Chodzi tu o rejon nad jeziorem Parszas, połączonym rzeczką Situ- 
wą z jeziorem Lukszta w centrum Żmudzi. Sama nazwa pochodzi z języka litewskiego 
(oznacza dzika) i związana z nim jest legenda opisana w „Słowniku Geograficznym”. 
Tu właśnie kolo rzeczki Situwy leżały wspomniane wyżej Rejsty (w XIX w. Rejstry)

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 



210 GOTOWT (GOTOWC)

i Gotowtyszki oraz rzeczka Rawdzia (lit. Raudis), wpadajaca do jeziora Parszas. Z kolei 
w  1593 r. wspomniany już Wojciech Juriewicz sprzedał część ziemi Mejżyszki we wło
ści powondeńskiej. W  1595 r. wymieniono jeszcze Andreja Gotowta. Znów w 1599 r. 
Awgusztyn Mikołajewicz Gotowt kupił majętność Kowkle we włości powondeńskiej. 
Tenże w 1589 r. był służebnikiem Wojciecha Stabrowskiego, pisarza polnego litewskie
go. Z kolei z innego dokumentu dowiadujemy się, że Mikołaj i Wencław Bogdanowicze 
byli braćmi, a ich bratankiem był Stanisław Juriewicz. W 1598 r. Awgusztyn Gotowt za
stawił majętność Wingetajtie we włości powondeńskiej.

Ok. 1585 r. Jurij Janowicz Januszewicz Gotowt ustąpił dwie służby ludzi w  majęt
ności Poszockiej we włości wielońskiej. W 1593 r. Stanisław Maciejewicz Gotowt dał 
grunty w polu Poszoki nad rzeką Lawdą Piotrowi Maciejewiczowi Gotowtowi, zapew
ne swemu bratu. W 1599 r. Wencław Martinowicz Gotowt (zob. niżej), Wojtiech, Jan, 
Matiej i Juri Stanisławowicze Gotowty, Franc, Dawid i Matiej Jurewicze Gotowty, Jan 
i Wencław Stanisławowicze Giejsze sprzedali grunty w Liawdie, Poszokach, Birszta- 
nach, Rytykach, Urtyniszkach, Pokuteniach i Polonach nad jeziorem Krokinowela we 
włości wielońskiej. Były to miejscowości w polu Laudańskim, przy granicy z włością 
upieką (wspomniane jezioro).

W 1599 r. Bałtromiej i Szczefan Stanisławowicze Lawdańscy, Wencław Martino
wicz Gotowt i Matiej Bałtromiejewicz oświadczyli, że Ławryn Tomaszewicz Bujnowski 
jest szlachcicem i ich bratem ciotecznym „po matce”.

W 1599 r. Sebestian Wencławowicz Gotowt spisał testament, w którym zapisał 
żonie Zofii Mikołajewnie Rodowicz majętność Wałajnie we włości powondeńskiej. 
W roku następnym, już po śmierci męża, wspomniana Zofia zrezygnowała z pretensji 
na rzecz tych dóbr po otrzymaniu od szwagra Andreja, brata jej męża, 130 kop groszy.

Z powyższego przeglądu akt ziemskich żmudzkich XVI w. wynika, że osadnictwo 
Gotowtów koncentrowało się w następujących rejonach Żmudzi: na Laudzie w pow. 
wielońskim (Poszoki) i przede wszystkim w rejonie jeziora Parszas na pograniczu powia
tu powondeńskiego i pojurskiego. Można też pokusić się o fragment genealogii Goto
wtów powondeńskich. Prawdopodobnie przodkami będą Bogdan i jego brat, może Ja
kub. Mieli oni następujących synów: Mikołaja i Wencława Bogdanowiczów oraz Jurija, 
może także Bogdanowicza. Trzecie pokolenie tworzyli zapewne: Augustyn Mikołajewicz, 
Sebastian i Andrzej Wencławowicze i trzech Jurewiczów: Stanisław, Wojciech i Maciej.

Wspomniany wyżej Stanisław Jurewicz Gotowt, mający dobra we włości powon
deńskiej, w  1584 r. otrzymał przywilej na budowę karczmy w swoich dobrach Wojłany 
nad rzeczkąPiawną, między dwoma gościńcami: z Kroż do Retowa i z Worni [w tekście: 
Work] do Tyreły [MVKL]. Lokalizacja tych dóbr jest trudna, nazwa nie zachowała się 
bowiem do dzisiaj. Po pierwsze, nie wiadomo, o co chodzi z Tyrełą czy Tyrulami. Jest 
to nazwa litewska, która oznacza pustkowie, pustynię, a więc obszar niezaludniony. Po 
drugie, lokalizacja gościńca Kroże—Retów nie budzi wątpliwości. Przez włość powon- 
deńską, gdzie znajdowała się majętność Wojłany (zwane też Wałajnie itp.), gościniec 
ten przebiegał na południe od jeziora Łukszta i Parszas, w  rejonie miasteczka Lawków. 
Stamtąd musiała prowadzić jakaś droga do Worni: dzisiaj są to dwie drogi po obu stro
nach tych jezior. Bliżej można zlokalizować te dobra na podstawie dwóch informacji.
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Pierwsza dotyczy rzeczki Piawny, zapewne chodzi o Piawlę, notowaną w aktach ziem
skich żmudzkich we włości powondeńskiej, przepływającą m.in. przez Berże i Rojsty 
[Slovar], Dodając do tego dane o Rojstach, gdzie mieszkali Gotowtowie, można wyrazić 
ostrożne przypuszczenie, że właśnie w tym rejonie leżały dobra Wojłany (Wałajnie itp.). 
Chodzi więc o obszar między jeziorem Lukszta i Parszas, teren silnie zabagniony i słabo 
zaludniony, lub w jego okolicy.

Według Kojałowicza zapewne w 1621 r. został spisany Mateusz Gotowt. Wymie
nił on również Krzysztofa i Melchiora Gotowciów. W czasie Potopu 1655 r. zanotowano 
trzech Gotowtów i jednego Gatowtta, którzy podpisali unię kiejdańską ze Szwecją: Alek
sandra, Dawida, Jerzego i Macieja. Współcześnie, bo w 1652 r. został zanotowany Juri 
Awgusztynowicz Gotowt, który przedłożył sądowi ziemskiemu żmudzkiemu akt z 1561 r. 
[AWAKJ. Być może jest on tożsamy z wymienionym wyżej Jerzym i prawdopodobnie był 
synem Augustyna Mikołajewicza Bogdanowicza Gotowta, notowanego w aktach ziem
skich żmudzkich w końcu XVI w. W ten sposób mielibyśmy następujący ciąg genealogicz
ny: 1. Gotowt 2. Bogdan 3. Mikołaj (1567 r.?) 4. Augustyn (1599) 5. Juri (Jerzy; 1652,1655).

W taryfie 1667 r. odnotowano 12 rodzin, mieszkających głównie w dwóch powia
tach: wielońskim (5) i powondeńskim (4). Były to tradycyjne miejsca osadnictwa tej ro
dziny. W pozostałych powiatach mieszkali pojedynczo, tj. w: pojurskim, widuklewskim 
i szawdowskim. Z nich większość nie miała poddanych (7 na 12), ale pozostali mieli po 
jednym dymie z jednym wyjątkiem (6 dymów).

W taryfie 1690 r. spisano 8 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow. powon
deńskim (3), w pozostałych były tylko pojedyncze rodziny. Połowa z nich nie miała 
poddanych, a pozostali — tylko po jednym. W sumie była to prawie z reguły szlachta 
drobna i nieutytulowana.

Prawdopodobnie w XIX w. Gotowtowie [Getowc] herbu Odrowąż mieszkali 
w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 331, 332; AWAK, T. 24, s. 249; Jabionskis, Vyrauto raśtai, s. 387—388; Ko- 
jałowicz, Nomenclator, s. 202; LM, Uprasymą knyga 4, s. 106—107, nr 55; MVKL, Kniga papisau 70, s. 212—213; 
ODVCA, vyp. 1, s. 25-5, 52-149, 101-240, 135-130, 160-137, 166-249,177-98, 203-146; vyp. 2, s. 60- 
293; vyp. 3, s. 66-200, s. 108-155; vyp. 4, k. 36-283,120-82; vyp. 5, к  69-6, 88-149,111-322,128-59, 254- 
194; Popis 1567 r., kol 1264; SG, T. 7, s. 871—872: Parszas; Taryfa woj. trockiego, s. 213; Ititoldiana, s. 117, 
nr 134. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 137: Getowc [sic]; LPZ, T. 1, s. 695: Gotautas; Pietkie
wicz, Kiepgajlonie, s. 135; Uruski, T. 4, s. 321 (Gottowt-ród żmudzki).

GOWCZ (GAWCEWICZ, GOWC)

H. BRONIĆ ?, PRUS 

T a r y f a  1667 ro k u

Gawpewicp [sic] Krpysptof na miejscu rodpica swego Mikołaja Gawcewicpa pPosppla dym 1 szlachecki w pow. 
korspewskim
Gowc Marcin, na którego miejscu postał spisany Jan PacewicppPospyła dym 1 spłachetki w pow. korspewskim 
Konopiński Stanisław p Pospyla na miejscu Seweryna Konopińskiego brata swego, a pprpykupli od Martina 
Lenarta Gowcpa dymów pół trpetia w pow. korspewskim
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212 GOWCZ (GAWCEWICZ, GOWC)

Gowcg Marcin, na którego miejscu gostal spisany Jan Krasgowski, gastawą mając od Władysława Bucgkiewi- 
cga g  Posgyla dym 1 sglachecki w pow. korsgewskim

Taryfa 1690 roku

GowcgMichal g  Goniprowa w pow. korsgewskim dym poddański 1
Gowcg Walenty g  P/mgcg w pow. kroskim gjngykiplą od Stanisława Gabiyalowicga Jakisgek Bartosgysgek 
[dym] sglachecki 1

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia litewskiego od nazwiska Gaućas, które łą
czy się z gansti, czyli „dzwonić”, „brzmieć”, „szumieć” itp. Nie można jednak wykluczyć 
genezy niemieckiej (od Gautscha) [LPŻ]. Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.

Najstarsza wzmianka o Gowczach pochodzi z 1562 r\, kiedy zanotowano bojara 
korszewskiego Jurgę Gaucza, mającego ziemię w sąsiedztwie dwóch siół hospodarskich 
we włości korszewskiej: Preny i Antyniki [AWAK].

Występowali również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r. Maciej 
Bartłomiejewicz Mikolajewicz Gowcz sprzedał majętność Goniprowo we włości kor
szewskiej. W 1590 r. Matys i Jan Juriewicze Janowicze Gowczowie sprzedali wymienio
ną wyżej majętność. W 1595 r. wspomniany Matys zastawił ziemię Kuszyszki we włości 
kroskiej, która należała do majętności Poszowsze [tj. Poszawsze]. W 1592 r. wzmian
kowano Jana Matysowicza Gowcza, pewnie syna wymienionego wyżej Matysa, który 
również sprzedał Goniprowo. W tymże roku sprzedał on część majętności Preny, po
łożonych przy Goniprowie, a w 1599 — ziemię Goniprowo w Niesajtiach [właściwie 
Nosajtiach].

W 1592 r. Jan Jurewicz Gowcz (zob. wyżej) zastawił „ziemlicę” w Pomeżutwołkach 
we włości wielońskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Gowczów głównie we 
włości korszewskiej w  Goniprowie. Gniazdem rodu były najpewniej Gowcze, majęt
ność we włości korszewskiej. Prawdopodobnie leżała koło Goniprowa na południe od 
Kołtynian. Tam też notowano Preny, wymienione wyżej. Właśnie w tym miejscu, tj. na 
południowy wschód od Kołtynian dzisiaj jest mała osada Gaućiai, dawne Gowcze lub 
Gawcze [tak w końcu XIX w., była to własność Wirszyłły]. We wspomnianych aktach 
notowano Janowiczów i Mikołajewiczów Gowczów.

W 1654 r. testament spisała DorotaPiotrowna Liupszewiczowna Mikołajewna [sic] 
Gawczowa (Gowczowa). Wspomniała o dobrach wspólnie zakupionych z małżonkiem, 
już nieżyjącym, ale nie podała nazwy tych dóbr. Miała dwóch synów: Jana i Krzysztofa 
oraz dwie córki: Barbarę i Krystynę. W razie wejścia ich „do stanu świętego małżeńskie
go” miały otrzymać po 20 kop groszy, co nie najlepiej świadczy o ich pozycji material
nej [VUB, F 7 ZP 15—15a]. Według taryfy 1667 r. chodzi o Poszyle w pow. korszewskim, 
gdzie notowano Krzysztofa Gowcewicza, syna Mikołaja [nie podano, że już nie żył].

W taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny, choć nie można wykluczyć, że były tylko 2 (cho
dzi o licznych Marcinów). Mieszkały one w pow. korszewskim i nie miały poddanych. 
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. korszewskim i kroskim. Tylko jed
na z nich miała jednego poddanego. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
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Może chodzi o Gauzewiczów [nazwa zniekształcona] herbu Bronie, którzy 
w XIX w. mieszkali w  pow. szawelskim? [Ciechanowicz]. Z kolei w tym czasie notowa
no Gawcewiczów herbu Prus w pow rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 46-^8; VUB, F-7 ŻP 15-15a, nr 171; ODVCA, vyp. 2, s. 3^19,121-285; vyp. 3, 
s. 9-118, 19-9, 33-217, 122-390, 133-174; vyp. 5, k. 123-17; SG, T. 2, s. 501: Gawcże; Slovar, s. 77: Go- 
vći. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Roć/j/, T. 3, s. 36: Gawcewicz; tenże, Suplementy s. 128: Gauzewicz [sic]; 
LPŻ, T. 1, s. 631: Gaućas.

GOWDZIAT (GAWDZIAT)

Taryfa 1667 roku

Gawdpiat Andrzej, na którego miejscu postał spisany Jan JakubowicgWoydył pTomasgajców dym 1 szlachec
ki w pow. korszęwskim
Gowdzjat Salamon na miejscu Wojciecha Bartłomiejewiczą Dowaynia z Tomasząjńów dym 1 szlachecki w pow. 
korszęwskim

Taryfa 1690 roku

Gowdzjat Piotr, na którego miejscu został spisany Maran Woydiło z Tomasząjńów w pow. korszęwskim dym 
szlachecki 1
Gowdzjat Salomon z Tomasząjńów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: gaud— i jotas-. O pierw
szym pisano wyżej, zob.: Dowgod. Z kolei człon jotas—, od którego pochodzi druga 
część nazwiska, został już omówiony, zob.: Dowiat [Zinkevicius]. Na marginesie warto 
jest zwrócić uwagę na ewentualny związek tej rodziny z Eydziatami? Rodzina nie jest 
znana w polskich herbarzach.

Prawdopodobnie zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1592 r. 
Juri Pacowicz Gowżatowicz sprzedał rezę gruntu Szałkandy w Kwestiach nad rzeką 
Okmianą we włości korszewskiej oraz tamże inne grunty. Tenże w 1598 r. sprzedał 
kolejne grunty w Kwestiach. W sumie jest to informacja o jednym bojarze, żyjącym 
w Kweściach we włości korszewskiej.

Spisano ich w obu taryfach XVII w.: w latach 1667 i 1690 zanotowano po 2 rodzi
ny w pow. korszęwskim w tej samej miejscowości (Tomaszajcie), bez poddanych. Zatem 
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 3, s. 27—123, 28—142; vyp. 5, к. 6^13. L i t e r a t u r a :  Zinkevicius, s. 89, 98, 203.

GOWDZIEWSKI (GAWDZIEWICZ)

Taryfa 1667 roku

Gowdzjewski Adam Kasperowicp, na miejscu którego postali spisani Stanisław Niewiardowski Szpłtmir pja- 
nem Kochańskim najednym podwórzu w jednej ipbie mieszkający z Kielpspow dym 1 szlachecki w pow. spąw- 
dowsłdm
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Taryfa 1690 roku

GawdpżewżcpAdam, na którego miejscu Stanisław Niewiardowski p.Społtmir wpow. spawdowskim postał spi
sany w Kiełpspach w pow. spawdowskim dym spłachetki 1

Chodzi niewątpliwie o jedną rodzinę. Jest ona nieznana w polskich herbarzach. Z obu 
form: Gawdziewicz i Gowdziewski przyjęto tę drugą formę jako późniejszą; jest to spoloni
zowana forma nazwiska Gowdziat (zob.) z dodaniem polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.

Nazwisko rodziny może być spolonizowaną forma nazwiska litewskiego Gaudżius, 
utworzonego od formy podstawowej Gaudas z członem gaud— [Zinkevicius]. Istnieje 
jeszcze możliwość, że nazwisko Gawdziewicz (lit. Gaudzevicius) ma genezę łotewską, 
od formy Gaudze [LPZ].

Na Żmudzi zanotowano ich w obu taryfach XVII—wiecznych. Wiatach 1667 i 1690 
spisano tylko jedną i tę samą rodzinę w pow. szawdowskim, bez poddanych. Była to za
tem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPZ, T. 1, s. 632: Gaudzevicius; Zinkevicius, s. 281: Gaudas.

GOYDEL ZOB. GODEL

GOYDOWSKI (GOYDAWSKI, GAYDOWSKI)

T a r y f a  1667 ro k u

Goydawski Dawid, na którego miejscu postał spisany Jerpy Wołodko p Pospawspa dym 1 spłachetki w pow.
kroskim

Taryfa 1690 roku

Goydawski [w Kop. 1: Gaydowski] MatiasppUmiapw pow. kroskim [dym] spłachetki 1

Nazwisko może być pochodzenia litewskiego od formy Gaidys (kogut), która została 
spolszczona [Zinkevicius|.

Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach. Może jednak chodzi o Gajdow- 
skich, których notowano jedynie na Kijowszczyźnie?

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w są dane o Stanisławie Pietrowiczu Gajdow- 
skim, woźnym włości kroskiej w 1590 r. Z kolei w taryfach z lat 1667 i 1690 spisano tyl
ko po jednej rodzinie w pow, kroskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 25—163,89—75. L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 4, s. 75; Zinkevicius, s. 281: Gaidas.

GOYLEWICZ (GAYLEWICZ)

H. GRABIE, PÓL ORLA 

Popis 1621 roku

Gojlewicp Bałtromiej. Pałaski Piotr pasłoniwspy się chorobą Bałtromieja Gojlewicpa posłał po rajtarsku koń 
1 p ucpestnikami w pow. rosieńskim
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T a r y f a  1667 ro k u

Gay lenieу  Kayimieiy Scyefanowic£ na miejscu Marana Goylewicya S[yjcyefanonicya, a na miejscu Jana Gay- 
lewicya [sic] S{z\cyefanowicyajako braci swojej yMikutajcia dym 1 szlachecki w pow. beryańskim
Gaylewicy Alati asy na którego miejscu oray Kayimierya Staniewicya i Jana Paw/owicya yostal spisany Micha/ 
Staniemcy у  Obsypuj w pow. beryańskim dym 1 poddański
Gaylewicy Wojciech yastawnym prawem dyieryący od Jerye\go] Girkonta i od matki Anny Gudyiejewskiej 
у  Obsypuj Roygiów 1 poĄA\ański w pow. beryańskim
Gaylewicy Adam na miejscu Anny Paleckiej Piotrowej Dowiatowej у  Kiecyn 1 poĄd\ański dym w pow. ber-

Gaylewicy Am broyy MatiasyewicyyGilwicydym 1 sylachecki w pow. beryańskim 
GaylewicyAugustjn yMisykian dym 1 sylachecki w pow. M. Dyrwian
Gaylewicy Daniel na miejscu rody ca swefg o] Jóyejfa [sic] Goylewicya у  Pemarowa dym sylachecki 1 w pow. 
wilkiskim
Gaylewicyjan na miejscu Stanisława Cyechowicya yPopelkiów dym 1 sylachecki w pow. beryańskim 
Gaylewicyjan у  Kieyewa dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Gaylewicyjan, na którego miejscu yostal spisany Matiasy Erubowicy у  Gajłajńów dym 1 sylachecki w pow. 
AL Dymian
Gaylewicyjan Alichałomcy Giedniłowicy Ławry и [na miej scu] Kryysytofa Sumi/y i ypryy kupli od Scyęsne[- 
go] S[z]cyefanowicya i [na miejscu] Jana Michałonieya Gaylewicya w [pow.] M. Dy mian ach okolicy Goj- 
lewicyów dym 1 pusty do swojejpasyni domowejpryyłącyywsyy [w] okolicy Usypeściów [w pow.] W. Dgyrwian
Gaylewicyjan, na którego miejscu yostał spisany Mikołaj Talac Mikołaj yPosyawsya Męyajdów dym 1 syla
checki w pow. kroskim
Gaylewicyjeryy na miejscu Stanisława Wołodkiewicya у  Wołodków dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
Goylewicy Kayimiery Jóyefowicy у  Jasa/dów dym 1 sylachecki w pow. biryyniańskim
Gaylewicy Kayimiery na miejscu Krystyny Eawdginowej у  Lewgin ów dym 1 sylachecki w pow. yorańskim
Gaylewicy Kayimiery na miejscu rodyica swego Mikołaja Gaylenicya i у  ktpli od Kryysyjofa Goylewicya 
у  Dowstar dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
Gaylewicy Kayimiery KryyyewicyDawid Janowicy na miejscu Kayimierya Gaylenicya i pryy kupli od Kryysy
tofa Ławrynowicya Kusyleyki yjonajaów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Gaylewicy Rryysytof, na którego miejscu pystał spisany Kryysypf Miniatonicyjako yastawnik у  Dowstar dym 
1 sylachecki w pow. beryańskim
Gaylewicy Kryysytof Tomasyewicy у  Dowstar dym 1 sylachecki w pow. beryańskim 
Gaylewicy Matiasy Hrehorowicy у  Dowstar dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
Gaylewicy Ali cha! po śmierci rodyica swego yjonajaów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim. Pułnos Dawid 
Narkiewicy na miejscu Michała Gaylenicya у  cyęśd swojej, takye ypryy kupli od Kryysytofa Kotkiewicya na 
miejscujego yjonajciów dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Gaylewicy Aliko/aj na miejscu Baltromieja Gaylenicya rodyica у  Dowstar Gajłajńów dym 1 sylachecki w pow.

Gaylewicy Paweł Kryysytofowicy na miejscu Kryysytofa Gaylewicya rodyica swe[go] у  Gołkojn dym 1 sylachec
ki w pow. niebliskim
Goyleuicy Salamon na miejscu ojca swe\go\ Syymona Goylewicya у  Dowstar dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
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Goylendcy Samuel Adamondcyna miejscu Adama Józefowicza Goylendcya [GB: pewnie ojca] £ Worduksy 
tów dym 1 sylachecki w pow. ndebńskim
GoylendcyStanisław yjonajaów dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwicm
Goylendcy Stanisław, na którego miejscu yostał spisany Samuel Syrutowicy £ Rubeyajdów. Te u je  mający do
bra ojczyste w pow. telsyewskim w okolicy Syrajcie, te oboje dobra na swojej pasyni 1 dym sylachecki w pow. 
ndesyndańskim
Gag lewicy Stanisław, na którego miejscu i na miejscu Maranie Woronie [sic] yostał spisany Jan Zaleski yRu- 
beyajciów 2 dymy poddańskie w pow. ndesyndańskim
Goylendcy Stefan po śmierci ojca swe\go] Jerye[go] Goylendcya na miejscu Andryeja Matysondcya [Goylewi- 
cza] у  Gojlewicy 1 dym sylachecki w pow. M. Dy mian
Goylendcy Wojaech Adamondcy na którego miejscu yostał pisany Stanisław Montowt у  Gojlewicy dym 1 syla
checki w pow. M. Dyrwian
Gaylendcyowa Michałowa Regina Putelówna yjonajciów spustosya/y ygoła pusty dym 1 sylachecki i nie miesyg 
kojąca, tułająca po mytych ludyiach, nie mająca cyym płacić w pow. telsyewskim

Taryfa 1690 roku
Gaylendcyjan na miejscu Stanisława Cyechondcya у  okolicy Popełkiów w pow. beryańskim dym sylachecki 1 
Gaylendcyjóyef, na którego miejscu yostał pisany Jan Gedmin у  Kweśdów w pow. korsyewskim dym sylachecki 1 
GoylendcyAndryej na miejscu rodyica у  imienia Gojlendcye Pokolnisyek w pow. M. Dy mian dym sylachecki 1 
Goylendcy Daniel у  Giyiemian w pow. ndlkiskim dym sylachecki 1
Goylendcy Jan na miejscu rodyica у  bratem у  Jonajciów Posyyla w pow. telsyewskim Michałem Goykmсует 
[dym] sylachecki 1
Gaylendcyjan na miejscu Stanisława Szydłowskiego у  okolicy Saus/owkiów [w Kop. 1: Sowsłowki, w Kop. 
6 błędnie: Awsławki] w pow. M. Dyntian dym sylachecki 1
Gaylendcyjan yŁabardytów w pow. korsyewskim i ypryykupli dym poddański 1
Goylendcy Jeryy [z] yastany i na miejscu Stanisława Mackiendcya [z Didyszek] w pow. M. Dy mian dym 
poddański 1
Goylendcy Kayimiery na miejscu Malchera Micewicya у  Kiedu w pow. beryańskim dym poddański 1 
Goylendcy Kayimiery у  Dowstar w pow. beryańskim dym sylachecki 1
Goy lewicy Maciej Aleksandrondcy na miejscu ojca i ypryykipli [z Wałencajciów Lekiemiany] w pow. gon- 
dyńskim dym sylachecki 1
GoylendcyMichał, na którego miejscu yostał pisany Jeryy Frąckiewicy у  kupli padkiem po Ambrożym Fronc- 
kiendcyu i od Salomona Lutykiewicya ypryykupli w Miku Zajdach na miejscu Michała Frąckiendcya w Sycye- 
faniach w pow. beryańskim dym poddański 1
GoylendcyMichał, na którego miejscu yostał pisany Abraham Siemienowicy ypryykupli yjonajaów Posyyla 
w pow. telsyewskim [dym] poddański 1
GoylewicyMikołaj у  Dowstar w pow. beryańskim dym sylachecki 1
Goylendcy Piotr у  okolicy Gresyysyek w pow. beryańskim na miejscu Jana Markiendcya dym sylachecki 1 
Goylendcy Stanisław na miejscu Siarka Kukżendcya у  okolicy Kuków w pow. telsyewskim dym sylachecki 1 
Goylendcy Stanisław, na którego miejscu yostał pisany Samuel Syrutondcy [z Golkontów w pow. 
wieszwiańskim?] dym sylachecki 1
Goylendcy Stefan na miejscu Matiasya Erubondcya ypryykupli od Jana Goylendcya у  okolicy Gajlewicyów 
alias Pokolnisyek w pow. M. Dyntian dym sylachecki 1
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Gay lewic~ Stefan z  Ros%c% Pikielewicy w pow. wielońskim na miejscu Kagimierga Towtgina wespół g  Salomo
nem Kwasowski/n na miejscu Andrzeja Pepola g  sgtvagrem dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Gailius lub podobnego. To zaś jest czy
sto żmudzkie i może pochodzić od gaileti, gaile, czyli „żałować”, „litować się”, „żal”, „li
tość” itp. [LPŻ].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. zostali spisani: Stanis Gajle- 
wicz we włości korszewskiej, Jan Gajlewicz w kielmeńskiej (później w pow. kroskim), 
Gieswil Gajlewicz w korszewskiej, Jakub Gajlowicz w dyrwiańskiej i Piętko Gojlewicz 
w wielońskiej. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze w 1690 r. Goylewicze mieszkali w trzech 
z wymienionych włości: korszewskiej, dyrwiańskiej i wielońskiej.

W kolejnym popisie 1567 r. zanotowano: Batysa Gajlojtisa we włości wielońskiej, 
Pietra Gojłojtisa w wieszwiańskiej i Stanisa Gajlajtisa (Gajlewicza) w korszewskiej. Być 
może zanotowany w latach 1528 i 1567 Stanis Gajlajtis we włości korszewskiej to ta 
sama osoba. W sumie w obu popisach notowano Gajlewiczów (Gajłajtisów) w pięciu 
włościach, najwięcej w korszewskiej.

W 1554 r. grupa bojarów włości żorańskiej,wtymJaniel Gajłajt, otrzymała odmianę 
gruntów za zabrane im ziemie. Odmiana ta była w pobliżu gruntów miejskich [pewnie 
miasteczka Żorany], sioła Witkiszki i gruntów leśnych orżeńskich [AWAKJ. Warto zwró
cić uwagę, że na północ od tego miasteczka i nad rzeką Minią do dzisiaj znajduje się nie
wielka, chyba pojedyncza osada zwana Gailiśke wraz z lasem zwanym Gailiśkes miśkas.

Rzekomo z 1509 r., a właściwie z 1569 (?), pochodzi dokument pomiary włości dy
rwiańskiej za czasów ciwuna Wielkich Dyrwian Jana Gradowskiego [z lat 1554—1572], 
który w 1687 r. został przedstawiony sędziemu ziemskiemu żmudzkiemu przez Andrze
ja Gojlewicza. Jego przodkowie, bojarzy Wojtko Gojłajt i brat Stan utracili majętność 
Dyrwiany, a w zamian otrzymali odmianę nad rzeczką Woj szwą, przy drodze z Pożeżmy 
[Żyżmy] do Luknik i koło dóbr Kieżgajłów [AWAKJ. Ta ostatnia informacja niewiele 
mówi. Natomiast droga z Pożyżmy do Łuknik to chyba droga z Łuknik zapewne przez 
Upinę i Rawdziany do Pożyżmy na północny wschód od Rawdzian. Gdzieś w  tym re
jonie płynie rzeczka Vaisve [czyli dawna Wojszwa], lewy dopływ Upiny, płynący w tym 
rejonie m.in. przez wieś Pavaisve. Obie nazwy — wsi i rzeki — zachowały się do dzisiaj, 
ale nie znaleziono ich na dostępnych mapach. Niewątpliwie jest to w  rejonie miasteczka 
Rawdziany (lit. Raudenai), na zachód od Kurszan.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano ich wiele razy. W 1571 r. Juri Ja
kubowicz Gojłowicz sprzedał „dworec” Rudiański we włości dyrwiańskiej. Jest on naj
pewniej synem Jakuba Gajłowicza z popisu 1528 r.

W 1575 r. Juri Mackiewicz Gojlewicz Bugienowicz sprzedał część majątku Bugie- 
nie Kondracie we włości telszewskiej. W 1590 r. Jan Hryhorowicz Gojłojt wziął w za
staw połowę majętności Puki nad rzeką Puką we włości telszewskiej. W 1593 r. Jan 
Gojłowicz Janowicz [sic] z żonąGendrudąPacownąDowborowicz sprzedał majętność 
Doborajtie we włości telszewskiej.

W 1580 r. Wojtiech Stanisławowicz Mikołajewicz Gojłojt sprzedał pasznię 
dworną Gajliszki w majętności Gerdżagoła we włości berżańskiej. W 1585 r. Madej
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Stanislawowicz Gajłojtis miał niwę Mażaniszki w Dowstarach we włości berżańskiej. 
W tym roku Stanisław Ławrynowicz Gojlewicz darował synowi Matiejowi dom w Dow
starach, a w 1590 — połowę majętności Dowstary. W 1592 r. Matiej i Michał Stanisła- 
wowicze Gojłojtie ugodzili się z siostrami: Dorotą, Zofią i Jedwigą i ich mężami w spra
wie nadania im części dóbr Dowstary. Ciż w 1598 r. sprzedali ziemię w Dowstarach. 
Można dodać, że jeszcze w taryfie z 1690 r. notowano 2 rodziny we wspomnianych 
Dowstarach: Kazimierza i Mikołaja. W sumie można tu zrekonstruować następujący 
ciąg genealogiczny: 1. Gajl. 2. Ławryn. 3. Stanisław 4. Maciej i Mikołaj. W 1590 r. Sta
nisław Stanislawowicz Gojlewicz zastawił niwę w majętności Worpuciany we włości 
berżańskiej. Tenże w 1593 r. zastawił ziemię Ławcyszki oraz sianożęć w uroczyska Pod 
Kownałem koło rzeki Wenty we włości berżańskiej. Z kolei w 1590 r. Hrehory Stanisla
wowicz Gojlewicz, pewnie jego brat, zastawił część majętności Worpuciany.

W 1591 r. Juri Stancewicz Gojl ugodził się z Juriem Janowiczem Minelgowiczem 
w sprawie „imieniczka” Gurogi w polu Gurogowskim we włości berżańskiej. Tenże 
w 1592 r. ugodził się również z Syrewiczami o niwę Pogurogis koło rzeki Gurogi w ma
jętności Kietińskiej [we włości berżańskiej]. W 1595 r. Ławryn Jurewicz Gojłojtis, pew
nie syn wyżej wymienionego, sprzedał bratu Bałtromiejowi „otczyznę” Gurogi nad rze
ką i w polu o tej nazwie. Wspomniana „otczyzna” leżała w  późniejszych Gurogach (lit. 
Guragiai) pod Kurszanami. Tu można zrekonstruować następujący ciąg genealogiczny:
1. Gojl. 2. Stańko (?) 3. Juri. 4. Ławryn i Bartłomiej. Być może, o tym ostatnim wspo
mniano w popisie 1621 r. (zob. niżej). W 1598 r. Michał Janowicz Gajłojt sprzedał ma
jętność Gilwicze we włości berżańskiej.

W 1590 r. nie żył już Jan Andrejewicz Gojlewicz, a pozostała po nim wdowa Jadwiga 
Bartłomiejewna z synem Marcinem zastawiła „imieniczko” w Powordukszniach we wło
ści wielońskiej. W tejże włości Mikołaj Stanislawowicz Gojlewicz sprzedał dom w Gon- 
kojniach w 1595 r. W 1599 r. Żdan Martinowicz Gojlewicz sprzedał ziemię Worduksznie 
w polu Wordukszniach we wspomnianej włości. W tymże roku Pietr Martinowicz Goj
lewicz, pewnie brat wyżej wymienionego, sprzedał majętność Worduksznie, w Laudzie.

W 1592 r. Walenty Hryhorowicz Gajłowicz i Hryhory Janowicz Bortkiewicz ugo
dzili się ze Stankiewiczami w sprawie dwóch służb poddanych w Gudienianach we wło
ści wieszwiańskiej, zastawionych pewnemu szlachcicowi.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Gojlewiczów w pięciu 
włościach, w dwóch regionach Żmudzi: przede wszystkim w dyrwiańskiej i pobliskich 
włościach: telszewskiej, wieszwiańskiej i berżańskiej oraz w południowo wschodniej 
Żmudzi we włości wielońskiej. Nie notowano zaś we włości korszewskiej, gdzie byli 
spisani w obu popisach z lat 1528 i 1567. Ciekawe, że ich „otczyzna” Gurogi i Gajlisz- 
ki w Gierdziagole, nawiązujące do nazwy rodu, znajdowały się jednak we włości ber
żańskiej. Ich najdawniejsze siedziby leżały bowiem we włości dyrwiańskiej w majętno
ści Dyrwiany we włości Wielkich Dyrwian, którą utracili w wyniku pomiary włócznej 
w połowie XVI w.

Według Kojałowicza, Bartłomiej Gojlewicz został spisany na Żmudzi zapewne 
w 1621 r. Może jest tożsamy z Bałtromiejem Jurewiczem Gojłojtisem z Gurogów we 
włości berżańskiej, notowanym w latach 90. XVI w.?
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W 1661 r. Jerzy Gaylewicz, mieszkający w okolicy Jonajcie w pow. telszewskim po
niósł straty wojenne w czasie Potopu [Obdukcja generalska 1661 r.].

W taryfie 1667 r. spisano aż 29 Goylewiczów, co jest dużąliczbąna Żmudzi. Z roz
ważań wyjęto jedną osobę (Jan Michałowicz), o którym była wzmianka o „przykupli”. 
Mieszkali oni głównie w pow. berżańskim (12), Małych Dyrwian (5), wielońskim i tel
szewskim (po 4) oraz pojedynczo w żorańskim, kroskim i wilkiskim. Zatem jest to 
tradycyjny rejon osadnictwa tego rodu: w pow. berżańskim z okolicznymi powiatami 
i w wielońskim. Zdecydowana większość z nich nie miała poddanych (26 na 28), a po
zostałe miały od jednego do dwóch. W jednym przypadku wspomniano o Reginie Goy- 
lewiczowej Michałowej, która miała w  Jonajciach spustoszały zppiapusty dym 1 szlachecki 
w pow. telszewskim i nie mieszkająca, tułająca p o  ropnych ludziach, nie mająca срут płacić. Jest to 
skrajny przypadek ubóstwa.

W taryfie 1690 r. spisano mniej, bo 19 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow. 
berżańskim (6), Małych Dyrwian (4) i telszewskim (3). W  pozostałych były to na ogół 
pojedyncze rodziny: w korszewskim (wyjątkowo 2), wilkiskim, wielońskim, wieszwiań- 
skim i gondyńskim. Większość z nich nie miała (14 na 19), a pozostałych pięciu miało 
po jednym dymie poddańskim.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Goylewiczów herbu „dwoje 
grabi o czterech zębach na krzyż”, czyli herb Grabie z odmianą. Pisali się z Andruszka. 
Z 1644 r. pochodzi prawo wieczyste Wojciecha Adamowicza dla Juria i Marka Micha
łowiczów na grunt Macyszki albo Matyszki we włości Małych Dyrwian. W 1653 r. Sta
nisław miał Wieszwiany. W 1687 r. żoną Jakuba Janowicza była Katarzyna Dawidowna 
Butwiłowna. Adam Abraham z Andruszka był notowany w 1710 r., w  1731 r. nazwano 
go obywatelem pow Wielkich i Małych Dyrwian i birżyniańskiego. W 1730 r. Stefan był 
jenerałem żmudzkim.

W XIX w  Goylewicze wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
herbu Grabie i Pół Orla.

W 1799 r. Goylewicze herbu Grabie wylegitymowali się, uznając protoplastą rodzi
ny Adama Goylewicza (pokolenie I). W 1668 r. Adam z żoną Anną Goylewicz nabył 
dobra Kieciny Pokumulsze [w pow. berżańskim]. Ta ostatnia w  testamencie z 1698 r. za
pisała dobra Kieciny alias Wojtkajcie swojemu synowi Janowi (II). W 1713 r. Kazimierz, 
drugi syn Adama, nabył dobra Wojtkajcie Kieciny od brata przyrodniego Jana z drugie
go małżeństwa. Główna linię rodziny kontynuował wspomniany Kazimierz, który miał 
syna Stefana (III). W 1768 r. Dominik Wawrzyniec (TV), syn Stefana, wszedł w posia
danie wspomnianych dóbr. W 1797 r. synowie Dominika Wawrzyńca: Franciszek Julian 
i Jan (V) sprzedali te dobra swoim braciom: Antoniemu i Jakubowi. Był jeszcze piąty 
brat Jerzy Dominik (ur. 1798).

Następne, VI pokolenie tworzyli następujący. Franciszek Julian miał syna Francisz
ka Krystiana (ur. 1806), ojca Grzegorza (ur. 1843) i Dymitra [sic] (ur. 1845);Jan spłodził 
syna Roberta Karola Aleksandra (ur. 1814); Jakub wydał na świat trzech synów: Jana 
Edwarda (ur. 1827) z dwoma synami: Janem (ur. 1854) i Józefem (ur. 1856) oraz Stefana 
Sylwestra (ur. 1831) z sześcioma synami: Aleksandrem Jakubem (ur. 1865), Władysła
wem (ur. 1867), Wacławem Romanem (ur. 1869), Pawłem (ur. 1873), Janem (ur. 1880)
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i Czesławem (ur. 1882) oraz Telesfora Antoniego (ur. 1835) [LATA, F 391—7—1783]. 
Można dodać, że wzmiankowany w 1668 r. protoplasta rodziny Adam Goylewicz byl 
notowany w taryfie 1667 r. właśnie w Kiecynach.

Z 1799 r. pochodzi wywód Goylewiczów herbu Pół Orła. Ich protoplastą był Da
niel Goylewicz, syn Józefa (pokolenie I i II). Przodek ten w 1684 r. z synem Aleksan
drem (III) weszli w  posiadanie rodowymi dobrami Turkaniszki Paszkiszki Radwiliszki 
Gojluszki Winajnie i Dowbory Domaniszki Urbaniszki. W testamencie z 1749 r. wspo
mniany Aleksander Goylewicz zapisał swoim synom (IV): Mikołajowi i Antoniemu do
bra Wiłajnie i Dowbory Domaniszki Urbaniszki. W 1785 r. Dowbory Domaniszki Urba
niszki zostały sprzedane. Podane tu miejscowości są trudne do lokalizacji. Mogłoby się 
wydawać, że chodzi o rejon Giziemów w pow wilkiskim, czyli na wschód od Ejragoły. 
Niemniej jednak wspomniane Wiłajnie leżały najpewniej w  pow. upickim przy Kiejda- 
nach, ale po drugiej stronie rzeki Niewiaży. Z kolei Dowbory to zapewne Dowborajcie 
na Laudzie, przy Wodoktach. Notowano tam Goylewiczów jeszcze w 1882 r. Pozosta
łych miejscowości nie znaleziono. Jednak ciekawe, że w taryfie 1667 r. notowano Danie
la Goylewicza w Pernarowie w pow. wilkiskim, czyli w  rejonie na wschód od Ejragoły.

Należy dodać, że w pokoleniu IV Goylewicze podzielili się na dwie linie. Starszą 
linię zaczął Mikołaj (IV), który był ojcem Andrzeja (V). Ten z kolei spłodził dwóch sy
nów (VI): Teofila i Wincentego. Pierwszy z nich miał trzech synów (VII): Józefa Jo
achima (ur. 1802), Pawła Benedykta (ur. 1804), bezpotomnego i Benedykta Błażeja 
(ur. 1822). Z nich Józef Joachim spłodził trzech synów (VIII): Pawła (ur. 1837), Jerze
go (ur. 1844) z synem Józefem Antonim (ur. 1882; IX) oraz Jana (ur. 1855). Natomiast 
Benedykt Błażej był ojcem dwóch synów (VIII): Benedykta (ur. 1867) i Jana (ur. 1870).

Jego brat Wincenty (VI) zostawił po sobie aż siedmiu synów (VII): Tomasza 
(ur. 1789), Adama Sylwestra (ur. 1797), Franciszka Pawła (ur. 1800), Felicjana Anto
niego (ur. 1802), Andrzeja Bernarda (ur. 1804), Jerzego (ur. 1807) i Teodora Mateusza 
(ur. 1815). Wszyscy z nich mieli potomstwo. Najstarszy Tomasz zostawił po sobie pię
ciu synów (VIII): Leona (ur. 1819), Zenona Zygmunta (ur. 1825) z synem Adolfem 
(ur. 1859; IX), oraz Aleksandra (ur. 1833), Antoniego Konstantego (ur. 1837) i Kon
stantego Ferdynanda (ur. 1847; wzmianka o utracie dworiaństwa).

Jego brat Adam Sylwester (VII) spłodził syna Floriana Mikołaja (ur. 1840; VIII), 
ojca pięciu synów (IX): Władysława Antoniego (ur. 1863), Adama (ur. 1867), Sta
nisława (ur. 1870), Józefa (ur. 1875) i Kazimierza (ur. 1878). Kolejny z braci, Franci
szek Paweł (VII) powołał do życia syna Edmunda Grzegorza (ur. 1836), ojca dwóch 
synów (VIII): Jana i Ksawerego. Następny brat Felicjan Antoni (VII) zostawił po so
bie czterech synów (VIII): Hipolita Jerzego (ur. 1835), Zygmunta Leona (ur. 1837), bez
potomnego, Kaliksta (ur. 1841) i Jana (ur. 1846). Z nich Hipolit Jerzy dał światu dwóch 
synów (IX): Michała (ur. 1879) i Polikarpa (ur. 1882). Jego brat Kalikst zostawił po so
bie także dwóch synów (IX): Witolda (ur. 1880) i Franciszka (ur. 1881). Z kolei Andrzej 
Bernard (VII) wydał na świat syna Antoniego (ur. 1843; VIII). Jego brat Jerzy (VII) miał 
trzech synów (VIII): Henryka Jana (ur. 1835), Dionizego (ur. 1837) i Jana Filipa (ur. 1840). 
Z nich potomstwa doczekał się pierwszy z nich jako ojciec pięciu synów (IX): Aleksandra 
(ur. 1864), Apolinarego, Jana, Wacława i Michała. Ostatni z braci, Teodor Mateusz (VII),
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zostawił po sobie czterech synów (VIII): Bolesława Samuela, Polikarpa Karola, Alfonsa 
Hilarego (ur. 1848) i Lucjana Antoniego (ur. 1851). Z nich Bolesław Samuel i Polikarp 
Karol, a może i inni, zostali pozbawieni dworiaństwa [niejasna wzmianka].

Drugą, młodszą linię prowadził Antoni (IV) jako ojciec Michała (V) i dziad Fran
ciszka (VI). Ten ostatni zostawił po sobie trzech synów (VII): Tomasza Jana (ur. 1795), 
Wincentego Wilhelma (ur. 1814) i Feliksa Joachima (ur. 1816). Z nich potomstwo miał 
tylko pierwszy z nich, który spłodził trzech synów (VIII): Michała (ur. 1840), Feliksa 
Jana (ur. 1843) i Kazimierza Feliksa (ur. 1847) [LVIA, F 391—’7—4127, k. 12].

W 1819 r.wywiedli się Goylewicze herbu Grabie. Protoplastą tej rodziny był Józef 
Goylewicz, syn Jana (pokolenie I i II). Onże w 1683 r. sprzedał dobra Kołnuje [w pow. 
rosieńskim]. Jego syn Maciej (III) w testamencie z 1774 r. zapisał dobra ojczyste Podu- 
bisie swoim synom (IV): Michałowi, Szymonowi, Tadeuszowi i Wincentemu. Dobra te 
sprzedali w 1793 r.

Wspomniani czterej bracia zapoczątkowali cztery linie tej rodziny. Najstarszą za
łożył Michał (IV) jako ojciec dwóch synów (V): Jana (ur. 1791), bezpotomnego i Ja
kuba (ur. 1793). Ten drugi zostawił po sobie także dwóch synów (VI): Józefa Jozafata 
(ur. 1827) i Franciszka (ur. 1834). Pierwszy z nich był ojcem pięciu synów (VII): Anto
niego (ur. 1867), Juliana (ur. 1871), Kazimierza Marcina (ur. 1872), Jana (ur. 1876) i Sta
nisława (ur. 1878).

Drugą linię rodziny prowadził Szymon (IV), który był ojcem dwóch synów (V): 
Marcina (ur. 1788) i Adama (ur. 1802). Pierwszy z nich spłodził syna Kaliksta Wincen
tego (ur. 1820; VI), bezpotomnego. Zaś drugi byl ojcem pięciu synów (VI): Bartłomie
ja (ur. 1829), Juliana (ur. 1836) z dwoma synami (VII): Franciszkiem (ur. 1862) i Stani
sławem (ur. 1864) oraz Szymona (ur. 1840), Jozafata (ur. 1842) i Kazimierza (ur. 1847).

Trzecia linia pochodzi od Tadeusza (IV), ojca trzech synów (V): Józefa (ur. 1799), 
Macieja (ur. 1801) i Franciszka (ur. 1809). Pierwszy z nich spłodził Sylwestra Jana 
(ur. 1827; VI), ojca Benedykta (ur. 1867; VII). Jego brat Maciej był ojcem Tadeusza Ju
liana (ur. 1831; VI), a Franciszek — trzech synów (VI): Wincentego (ur. 1836), ojca Do
minika (ur. 1876; VII) oraz Sylwestra (ur. 1838) i Dominika Rocha (ur. 1842).

Ostatnią, czwartą linię zaczął Wincenty (IV). Był on ojcem dwóch synów (V): Stani
sława (ur. 1798), bezpotomnego i Józefa (ur. 1800). Ten ostatni wydał na świat dwóch sy
nów (VI): Adama (ur. 1859) i Stanisława Jakuba (ur. 1861) [LVIA, F 391—7—4127, k. 20].

Z rodziny Goylewiczów pochodził Bonawentura Goylewicz (1752—1834, lit. Bo- 
naventüra Gailevicius), kanonik żmudzki, wikariusz generalny i oficjał tej diecezji. Pocho
dził on od Andrzeja wzmiankowanego w 1687 r. i zapewne tożsamego z wymienionym 
w taryfie z 1690 r. Andrzejem, mieszkającym w Gojlewiczach Pokolniszkach w pow. Ma
łych Dyrwian [Birżiśka]. Bonawentura urodził się w pow. rosieńskim (pewnie w znacze
niu XIX—wiecznym), ukończył Akademię Wileńską, był doktorem filozofii i księdzem 
od 1783 r. Wtedy został wezwany do Warszawy, gdzie należał do bliskich współpracow
ników biskupa żmudzkiego Stefana Giedroycia. Po roku wrócił na Żmudź, gdzie zo
stał plebanem i członkiem konsystorza, potem kanonikiem (w 1791), prałatem kusto
szem (1808) i wikariuszem generalnym (1813). Pisał książki w języku litewskim dla ludu: 
katechizm i kazanie. Został pochowany w Worniach na cmentarzu parafialnym.
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Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 15—17, 173—176; Dworżecki Bohdanowicz, k. 61; Kojałowicz, Nomenclator, 
s. 202; LVIA, F 391-7-1783, k. 28? (skan 00005), F 391—7—4127, k. 12 (skan 00025), 20 (skan 00041); 
Obdukcja generalska 1661 r.; ODVCA, vyp. 1, s. 4—54; 65-66, 95—127; 145—323, 166—259, 171—7; vyp. 2, 
s. 103-11; 106-48; 107-74; 109-102, 123-311; vyp. 3, s. 1-7, 5-50, 6-66, 40-57, 82- 215, 88-320, 129- 
101; vyp. 4, к. 3-21; vyp. 5, к. 55-414, 61-460, 172-391; 217-126; Perapis 1528 г., s. 221, 225; Popis 1567 г., 
kol. 1281, 1290, 1336; Suskirstymo żinynas, s. 234; L i te  r a tu  r a : Birziśka, Nleksandrynas, T. 2, s. 182—185; 
Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 73: Gajlewicz, 74 [błędnie Gojławicz herbu Grabie na Żmudzi]; Gajl, s. 433; 
Jucevicius, s. 63—64, 208; Uetumą Uteratnros enciklopedija, s. 143; LPŻ, T. 1, s. 608—609: Gailevicius, Gaiłius; 
Skłodowski, s. 380; Upią ir eżerą vardynas, s. 184: Vaisve; Uruski, T. 4, s. 79: Gajlewicz, 323: Goylewicz.

GOYLEWSKI

T a r y f a  1690 ro k u

Goylewski [w Kop. 1 błędnie: Golejewski] Jan gjolwarku Butkajć alias Sgawkot gastawnego w pow. ten-
dgiagolskim dymy poddańskie 2

Nazwisko rodziny to zapewne forma spolonizowana nazwiska Goylewicz lub po
dobnego, pewnie o genezie litewskiej (Gailius). Rodzina nie jest znana w polskich 
herbarzach.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. tendziagolskim, z dwoma 
poddanymi. Była to szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, i nieutytułowana.

GOYLUSZ

T a r y f a  1667 roku

Goylusg Bartosg na miejscu którego postał spisany Kagimierg Juremcg Towdgjn [w tekście: Tododgin] 
g  Rosgcg dym 1 sglachecki wpow. wielońskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i ma charakter przezwiska: po litewsku 
gid littsis oznacza „człowieka skąpego” [LPŻ].

Ród pochodzi z pow. kowieńskiego, gdzie w popisie wojskowym 1567 r. zanoto
wano ród Gojluszów z Poniewiaży [musieli mieszkać nad rzeką Niewiażą], a w taryfie 
1690 r. była mowa o „Rodzie Radykowiczów Goyluszów”. Jeszcze dzisiaj notuje się po
jedynczą osadę Gailiuśai, leżącą oczywiście nad Niewiażą, na południe od Bobtów przy 
drodze do Kowna. Stąd było blisko do pow wielońskiego, gdzie w 1667 r. spisano jedną 
rodzinę, bez poddanych.

Fragment genealogii tego rodu przedstawił Konstantmas Jablonskis na podstawie 
księgi ziemskiej żmudzkiej. Protoplastą był Gojlis (pokolenie I), który miał trzech sy
nów (II): Kesmina, Rymkę, wzmiankowanego pod 1547 r. i Hrehora. Ostatni dwaj mieli 
potomstwo: Rymko miał syna Marka (III) i wnuka Szczefana (1599; IV), a Hrehor miał 
syna Mikołaja (III) i wnuka Walentego (1599; IV) [МАСВ].
Ź r ó d ł a :  MACB, F 256—996, k. 5; Taryfa woj. trockiego, s. 153. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 609: Ga- 
iliuśas, Gailiuśis.
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GOYŻEWICZ (GOJŻEWICZ)

Taryfa 1690 roku

Gojżęwicz Stanisław; na którego miejscu i ojca orag Vani Golniewskiej został spisany Kazimiery Waszkiewicz 
Z Ujiunedcja wpow. widuklewskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny ma tę samą genezę co Goyżewski (zob.). Rodzina nie jest znana 
w polskich herbarzach.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano dwóch bojarów: Do- 
mejkę Gojżewicza we włości ejragolskiej i Niekrasza Gojżewicza w wielońskiej.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. widuklewskim, bez podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Perapis 1528 i\, s. 225.

GOYŻEWSKI (GOJŻEWSKI)

H. ŁABĘDŹ 

T a r y f a  1667 ro k u

Goyjewska Jakubowa Katarzyna Kuleniczpwna, na której miejscu i na miejscu Jana Stoniuna zpstał spisany 
Rnysgtof Witkiewicz Z Okstyn Podubisia Kulów dym 1 poddański w pow. rosieńskim
Goyjewska Krcysytofowa teraźniejszą, bywsya Janowa Żołokowa, Krystyna Andryęykiemczęiwnajako doży
wotnym [prawem] deje rżącą na miejscu syna swego Balcera Kacjmierga Żo/oka у  Żotoków dym 1 szlachecki 
wpow. rosieńskim
GoyżęwskiAbram z^elerwisyek dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Goyżęwski Adam i Andrzej Mikołajewiczpwie z Butwiłów dymy 3 poddańskie w pow. wilkiskim 
Goyżęwski Alexander Bogdanowicz Z^eło miszek dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim 
Goyżęwski Andrzęj zGirszpw dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Goyżęwski Daniel, na miejscu którego został spisany Adam Daniłowicz Z Radwiłowicz dym szlachecki 1 
wpow. nilkiskim
Goyżęwski Hrehory z Girszów dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Goyżęwski Jan na miejscu rodgica swego Jana Goyżęwskiego zJlcinkunów [sic] Pemarowa dym szlachecki 1 
wpow. nilkiskim
Goyżęwski Józef [na miejscu] Mikołaja Pracenicza Z Po ja  bigą dym 1 szlachecki wpow. tendyjagolskim
Goyżęwski Krzysztof- Wyrzykowski Martin nabyty od Krzysztofa Goyżęwskiego % Sokmed dym 1 szlachecki 
wpow. tendzjagolskim
Goyżęwski Stefan JanowiczJanuszęwiczzMalej Gojżęwki dym szlachecki 1 wpow. nilkiskim

Taryfa 1690 roku

Goyżęwski Abraham zKekrwiszęk wpow. nilkiskim [dym] szlachecki 1
Goyżewski Jan z Girsiew w pow. ejragolskim i zpmykitpli po zejściu rodzica swego dym poddański 1
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Goyżęwski Jan z Gojżęwa Butwiłów wpow. wilkiskim dym poddański 1
GoyżęwskiJan [tak nazwany w Kopii 1, zaś w Taryfie Żmudzi 1690 r. wystąpił jako Jan Pczewski]
plMlarwisyek w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Goyżęwski Kayimierz Z Gojżęwa Butwiłów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Goyżęwski Kypysytof zSarwów [w Kop. 1: Szarwy] w pow. tendziagolskim dym szlachecki 1
Goyżęwski Matiasz zm alej Gojżęwki w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Goyżęwski Samuel zGdewiszęk w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Goyżęwski Stanisław zGelerwiszęk w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Goyżęwski Stanisław z^ałej Gojżęwki w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Goyżęwski Stanisław z Pemarowa Jankun w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Goyżęwski Stefan z Wołotkajdów w pow. tendziagolskim i zyprzykupli Gulbin od Aleksandra Wieliczki dym 
poddański 1

Nazwisko rodziny to spolonizowana forma, utworzona przez dodanie polskiej, szla
checkiej końcówki —ski, do litewskiego nazwiska Gaiżys, Gaiżius itp. To ostatnie łączy 
się z gaiżjis, czyli „nieładnie pachnący”, „gorzki”, „cierpki” itp. [LPZ]. Może to być rów
nież nazwisko odmiejscowe, od Gojżęwa, zob. niżej.

Ród ten został spisany w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. jako 
Gojżewicz we włości wilkiskiej i wielońskiej (zob.).

W rewizji puszcz hospodarskich z 1559 r. zanotowano bojarów Gojżowskich, ma
jących dobra w Gojżowie w znaczeniu pola czy okręgu. Chodziło o obszar od Niemna 
w rejonie Wilkii do Szuszwy i granicy z włością jaswońską. Wśród tych bojarów wymie
niono z nazwiska tylko dwie osoby: pana Jana Gancewicza, chorużyca i Bogdewiczów 
[Revizija puść 1559 g.].

Sporo śladów pozostało po nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., gdzie naj
więcej wzmiankowano o Janie Ambrożejewiczu Gojżowskim. W 1593 r. zawarł ugodę 
w sprawie czterech niw w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej. W 1594 r. tenże zamie
nił się gruntami: za niwy Janiulewszczyna i Malina Kozakowszczyna otrzymał 3 służ
by poddanych w Butwiłowiczach [w polu Gojżowskim]. Rok później kupił tam służ
bę poddanych, potem 2 dalsze. W innym miejscu wspomniał on, że jego „diadkiem” 
i opiekunem był Mikołaj Jakubowicz. Był on żonaty z Zofią Ambrożejewną Chrzczo- 
nowicz, która dziedziczyła w Butwiłowiczach. W 1597 r. kupił majętność Gojżowo 
nad rzekami Loszoszą, Łozdoną i Dubissą oraz wziął w zastaw majętność o tej nazwie. 
W 1598 r. wspomniano o innej żonie, o Hannie Mikołajewnej Mostowtownie. W 1599 r. 
miał służbę ludzi w Mikłosowiczach [w innym miejscu: Kikłowsowicze], polu i majęt
ności nad Niemnem, w Gojżowie we włości wilkiskiej, którą kupił w 1593 r.

W 1596 r. Hryhory Gojżowski miał dwór w polu Gojżowskim.
W 1597 r. Walenty Matiejewicz Gojżowski posiadał sianożęci w majętności Ła- 

bunowo we włości korklańskiej. Tenże w 1598 r. został „wybity” z jeziora Ketal, któ
re prawdopodobnie odnosi się do jeziora Kieto [nazwy jezior współczesne], znanego 
bardziej pod nazwą Veniit które leży na południowy zachód od Użwentów, koło wsi 
Veniai. Warto wskazać, że na południe odeń jest Łabunowo, o którym przed chwilą
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była mowa. W 1600 r. uczestniczył on w podziale tej ostatniej majętności z Pacewicza- 
mi i Dowiatem.

W sumie z akt ziemskich żmudzkich XVI w. dowiadujemy się o osadnictwie rodu 
prawie bez wyjątku we włości wilkiskiej (nie licząc kilku wzmianek o włości korklań- 
skiej), głównie w polu Gojżewskim, o którym była mowa w innym miejscu. Prawdopo
dobnie gniazdem rodu było to pole. Tu mieszkali m.in. w Butwiłowiczach.

W czasie Potopu 1655 r. spisano Andrzeja Drowdziła [raczej: Drowdwiła] Goy- 
żewskiego, który podpisał akt konfederacji szadowskiej szlachty żmudzkiej w czerwcu 
1656 r. przeciw Szwedom. Mamy tu do czynienia z podwójnym nazwiskiem, zob. niżej.

W 1656 r. Katarzyna Jurewna Lulewiczowna przetym bywsza Zygmontowa Nie- 
morszańska, potym Jakubowa Goyżewska spisała swój testament. Kazała się pochować 
na cmentarzu katolickim w Szydłowie przez swego zięcia Krzysztofa Wytkiewicza [nie 
Witkiewicza]. Posiadała imienicze Podubisie w pow. rosieńskim, które zapisała swojej 
córce Mariannie z pierwszego małżeństwa, żonie wzmiankowanego Krzysztofa Wyt
kiewicza. Z kolei synowie z drugiego małżeństwa: Jan, Stefan i Stanisław Jakubowicze 
Goyżewscy otrzymali zapis po 40 kop groszy [LNB, F 130—2480]. Wspomniana wdowa 
była jeszcze wśród żywych w taryfie 1667 r.

Wspomniany pośrednio Jakub Goyżewski, mąż testatorki z 1656 r., to najpewniej 
ten sam, który spisał testament w 1648 r. Posiadał on „dworek” „Akstimj. Liuliai”, czy
li w rzeczywistości Okstyny Lule nad Dubisąw pow. rosieńskim. Chciał być pochowa
ny w kościele katolickim w Szydłowie, a jeśli księża będą żądać za dużo pieniędzy, to na 
cmentarzyku wiejskim „Pod Dębami” [Vaisvila].

Z 1670 r. pochodzi testament Szczęsny Janowny Staszkiewiczówny Abramowej Goy- 
żewskiej. Swemu małżonkowi Abramowi Janowiczowi Goyżewskiemu zapisała posag, 
jeszcze nie oddany, tj. głównie 12 kop groszy litewskich. Niewiele mogła zapisać swemu 
synowi Abramowi Abramowiczowi. Miała też pewne pretensje do swego brata Dawida 
Janowicza Staszkiewicza [VUB]. Należy dodać, że w 1667 r. spisano Abrama Goyżewskie- 
go w Lelerwiszkach, a w 1690 — tamże był Abraham, pewnie syn Abrama. Można więc 
ustalić 3 pokolenia tej rodziny: 1. Jan. 2. Abram (1667). 3. Abraham Abramowicz (1690).

W tymże roku testament spisał również Andrzej Mikołajewicz Goyżewski. Jego 
żona Zofia Michałowna Jadowgówna dostała dożywocie na połowie jego majętno
ści w  okolicy Butwiłach w  pow. wilkiskim wraz z sumą „półtorasta” złotych polskich 
[tj. 150]. Na drugiej połowie miała ona mieszkać „z dziatkami”, których nie wymienio
no z imienia [VUB, k. 122—123]. Rzeczywiście, w  taryfie 1667 r. spisano Andrzeja i Ada
ma Mikołajewiczów w Butwiłach z trzema dymami poddańskimi.

W taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, wyłączono bowiem Krzysztofa, o którym 
była tylko wzmianka o nabyciu ziemi. Większość z nich mieszkała w pow. wilki
skim (6), dużo mniej w  rosieńskim i tendziagolskim (po 2) i pojedynczo w ejragol- 
skim. Prawie bez wyjątku była to szlachta bez poddanych (9 na 11), a pozostali dwaj 
mieli jednego lub trzech.

Tu zanotowano 2 rodziny o podwójnym nazwisku: Dopkiewicz Goyżewski (Goy- 
żowski), o którym pisano pod Dobkiewiczami (zob.) i Drawdwiłowicz Goyżewski, zob. 
Drowdwił.
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W taryfie 1690 r. spisano 11 rodzin, nie liczę bowiem Jana Goyżewskiego, który 
w taryfie został spisany jako Jan Pczewski. Z nich zdecydowana większość (8) mieszkała 
w pow. wilkiskim, a pozostali w sąsiednich powiatach: tendziagolskim (2) i ejragolskim (1). 
Z nich aż 8 (na 11) rodzin nie miało poddanych, a pozostałe — tylko po jednym.

W sumie była to na ogół szlachta drobna, nieutytułowana do końca XVII w. 
O pewnej karierze tej rodziny można mówić dopiero w 2. połowie XVIII w. W la
tach 1766—1769 Jerzy Tadeusz Goyżewski był pisarzem grodzkim repartycji rosień- 
skiej, w 1769— podstarościm rosieńskim i szawelskim w latach 1783—1791, surogatorem 
grodzkim rosieńskim w 1781 oraz łowczym żmudzkim w 1773—1776. Ożenił się z Julią 
Przeciszewską. Jeszcze w 1779 r. zanotowano cześnikowicza żmudzkiego Wincentego 
Goyżewskiego, ale sprawa jest podejrzana, bo nic nie wiadomo o jego ojcu jako cześni- 
ku. Tak więc urzędy sprawowała jedna osoba w 2. połowie XVIII w.

Tylko jeden z nich, Tomasz Goyżewski wybrał się do Warszawy na elekcję króla 
polskiego Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.

W XIX w. Goyżewscy wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami Łabędź i Sas 
w guberni kowieńskiej.

Rodzina Goyżewskich herbu Łabędź wywiodła swe pochodzenie z przydomkiem 
z Chrzczonowa w pow. wiłkomierskim w 1798 r. Pradziad wywodzącego się Jerzego, 
syna Jana, czyli Andrzej, mieszkał jednak na Żmudzi i miał dobra Gojżewo alias Butwi- 
łańce [LVIA, F 391-1-1690].

Z 1804 r. pochodzi wywód Goyżewskich herbu Łabędź. Ich protoplastą został Jan 
Goyżewski, ojciec Mikołaja (pokolenie I i II). Najstarsza wzmianka dotyczy 1603 r., kie
dy wymieniono Mikołaja Janowicza Goyżewskiego, posiadającego dobra rodowe Goj
żewo. Pod 1618 r. była mowa o Mikołaju Goyżewskim, który nabył dobra Butwiłowicze. 
W 1665 r. jego syn Adam Goyżewski (III) posiadał po ojcu dobra Butwiłany, czyli daw
ne Butwiłowicze. Ten ostatni spłodził syna Jana (IV), który zostawił po sobie dwóch 
synów (V), założycieli dwóch linii tej rodziny: Michała i Jana. Najpierw o starszej linii: 
wspomniany Michał dał życie synowi Janowi (VI), który był ojcem trzech synów (VII): 
Mateusza, Michała i Jana. Pierwszy z nich był ojcem trzech synów (VIII): Bartłomie
ja, Wincentego Macieja (ur. 1788) i Antoniego (ur. 1791), bezpotomnego. Z nich Bar
tłomiej wydał na świat dwóch synów (IX): Teodora Wincentego (ur. 1801) i Jerzego 
(ur. 1821). Z kolei Wincenty Maciej zostawił po sobie trzech synów (IX): Józefa Win
centego (ur. 1810), Joachima Karola Józefa (ur. 1814) i Konstantego (ur. 1819). Pierw
szy z nich miał dwóch synów (X): Wincentego (ur. 1847) z trzema synami (XI): Adol
fem (ur. 1876), Bolesławem (ur. 1877) i Wincentym (ur. 1878) oraz Stanisława (ur. 1850). 
Drugi z nich Joachim Karol Józef był ojcem dwóch synów (X): Jozefa (ur. 1843) i Sta
nisława (ur. 1848) [w tekście: 18480; sic]. Wreszcie trzeci z braci, czyli Konstanty, był oj
cem trzech synów (X): Stanisława (ur. 1846), Aleksandra (ur. 1849) z synem Romualdem 
(ur. 1881; XI) oraz Piotra (ur. 1855).

Z kolei brat Mateusza — Michał (VII) miał synajózefa (ur. 1787; VIII), ojca dwóch 
synów (IX): Wincentego Józefa (ur. 1827) i Antoniego Jozafata (ur. 1830). Ostatni z bra
ci Mateusza, Jan (VII) był ojcem sześciu synów (VIII): Stanisława Pawła (ur. 1787), Do
minika Macieja Piotra (ur. 1790), Adama (ur. 1800), Józefa Jerzego (ur. 1802), Szymona
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Macieja (ur. 1809) i Kajetana Franciszka (ur. 1816). Z nich Stanisław Paweł wydał na 
świat dwóch synów (IX): Józefa Marcina (ur. 1824) i Tomasza Andrzeja (ur. 1826). Ten 
ostatni miał syna Jana (ur. 1875; X).

Brat Stanisława Pawła (VIII), Dominik Maciej Piotr, zostawił po sobie trzech sy
nów (IX): Wincentego Jozafata (ur. 1823), bezpotomnego i Jozafata Michała (ur. 1825) 
i Jana Piotra (ur. 1828). Z nich Jozafat Michał dał światu syna Jozafata (ur. 1857; X), 
a jego brat Jan Piotr miał dwóch synów (X): Konstantego (ur. 1856) i Antoniego Wale
riana (ur. 1861).

Kolejny brat Stanisława Pawia (VIII) — Adam doczekał się syna Ignacego Kon
stantego (ur. 1842; IX). Wreszcie ostatni z braci Stanisława Pawła (VIII), czyli Kaje
tan Franciszek. Był on ojcem trzech synów (IX): Justyna [ros. Ustin] (ur. 1846), Jana 
(ur. 1848) i Franciszka (ur. 1851). Pierwszy z nich zostawił po sobie syna Franciszka 
(ur. 1883; X).

Drugą, młodszą linię prowadził Jan (V), który w testamencie z 1758 r. zapisał 
Butwiłany swoim pięciu synom (VI): Rafałowi, Antoniemu, Tomaszowi, Stanisławowi 
i Józefowi. W kolejnym testamencie z 1781 r. Teresa Goyżewska, żona Rafała, zapisała 
te dobra synom (VII): Janowi i Michałowi. Znów w testamencie z 1802 r. Antoni Goy- 
żewski swojączęść dóbr Butwiłany i nabytych Gudyszek zapisał synowi Jakubowi (VII).

Wreszcie w 1808 r. Kazimierz Goyżewski posiadał Butwiłany.
Tę część drzewa genealogicznego zacznę od pokolenia VI. Wspomniany wyżej Ra

fał wydal na świat dwóch synów (VII): Jana i Michała. Pierwszy z nich spłodził syna Jo
zafata (ur. 1801; VIII), a drugi — Jana (ur. 1800; VIII). Obaj mieli potomstwo (IX): Jo
zafat spłodził syna Jana (ur. 1839), a jan  — Michała Teodora (ur. 1826). Ten ostatni był 
ojcem dwóch synów (X): Adama (ur. 1870) i Wiktora (ur. 1872).

Z kolei Antoni, brat Rafała (VI), był ojcem Jakuba (VII), który wydał na świat pięciu 
synów (VIII): Józefa Felicjana (ur. 1801), Kazimierza (ur. 1815), Benedykta (ur. 1818), 
Konstantego Hilarego (ur. 1822) i Franciszka Antoniego (ur. 1826). Z wymienionych 
Benedykt wydal na świat trzech synów (IX): Benedykta Andrzeja (ur. 1852), Juliana 
(ur. 1860) i Józefa (ur. 1862), a jego brat Franciszek Antoni — czterech synów (IX): An
drzeja (ur. 1865), Aleksandra (ur. 1868), Franciszka (ur. 1875) i Macieja (ur. 1881).

Kolejny brat Rafała, czyli Tomasz (VI), miał syna Jakuba (VII), ojca czterech sy
nów (VIII): Stanisławajana (ur. 1813), Józefa Jakuba (ur. 1815), Antoniego (ur. 1817) i Cy
priana Jakuba (ur. 1819) [wzmianka o utracie dworiaństwa]. Pierwszy z nich zostawił po 
sobie trzech synów (IX): Antoniego Stanisława (ur. 1854), Józefa Kazimierza (ur. 1862) 
i Stanisława Narcyza (ur. 1864). Z kolei wspomniany Cyprian Jakub spłodził sześciu sy
nów (IX): Aleksandra Gracjana (ur. 1855), Jana Grzegorza (ur. 1858), Józefa (ur. 1860), 
Stanisława (ur. 1864), Ottona Patrycego [sic] Benedykta (ur. 1868) i Antoniego (ur. 1869).

Następny brat Rafała — Stanislaw (VI) byl ojcem Wincentego (ur. 1781; VII), 
dziadem Antoniego Wincentego (ur. 1811; VIII) i pradziadem Marcina (ur. 1854; IX). 
Ostatni z braci Rafała, Józef (VI), wydal na świat syna Kazimierza (ur. 1773; VII), ojca 
Konstantego Józefa (ur. 1826; VIII) \LY1A, F 391-7—4127].

Z kolei Goyżewscy herbu Łabędź wywiedli swoje pochodzenie w 1819 r. Jej przod
kiem został uznany Krzysztof, właściciel majętności Gojżewka Towiany alias Możejkany
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[LVLA, F 391—7—1783]. Nie wiadomo, czy chodzi o Żmudź? Nazwy Towiany i Możej- 
kany mogą sugerować lokalizację poza Żmudzią, np. w pow. wilkomierskim.

W 1882 r. do członków tych rodów należały następujące dobra w tej guberni: 
Butwiłany [czyli dawne Butwiłowicze, znane od XVI w.], Jankuny, Wołoddoń [zapew
ne Połozdoń] i Dowczany. Wszystkie miejscowości leżały w dawnym polu Gojżowskim 
(Gojżewskim), w pobliżu Niemna i dolnej Dubissy, z wyjątkiem Jankun, które leżały 
koło Pernarowa [na wschód od Ej rago 1 у].
Ź r ó d ł a :  Aktafjatydón>, T. 2, s. 349; LNB, F 130-2480, k. 15-16; LVIA, F 391-1-1690 k. 80; 391-7-1783, 
k. 42, F 391-7-4127, k. 35 (skan 00074); ODVCA, vyp. 1, s. 140-212,146-329; vyp. 2, s. 52-210, 97-171; 
vyp. 3, s. 11-144, 97-110,112-223 i 227,113-233; vyp. 4, k. 84-205,185-92, 221-134, 223-148; 288-127; 
vyp. 5, kol. 236—53; Revizija puść 1559 g., s. 44; Urzędnicy żmudzcy, nr 592, 760, 913, 1048, 1052, 1394?, 
1450; VUB, F 7—ŻP 23, k. 41—42, 122—123 (cz. 2). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 74; LPŻ, 
T. 1, s. 610: Gaiżauskas, Gaizevskis, Gaizius; Upiq ir eźerą yardynas, s. 74: Kieto eżeras, 100: Veniq eźeras; 
Uruski, T. 4, s. 79: Gajżewski, 324: Goyżewski; Vaisvila, s. 153.

GÓRSKI (GURSKI)

H. NAŁĘCZ

T a r y f a  1667 ro k u

Gurski Andrzej ~Pudejków w pow. W. Dyrwian dym 1 szlachecki
Gurski Stanisław. Nutowe Kazimierz z kupli nabytej od Stanisława Gurskiego i małżonki z  O mol dym 1
szlachecki w pow. berżąńskim

T a r y f a  1690 roku

Gurski Kazimierz Z Kajdyszęk w pow. W. Dyrwian dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ]. Jest wiele ro
dzin polskich o tym nazwisku, niektóre z nich osiadły na Litwie, w tym na Żmudzi i wy
legitymowały się ze szlachectwa w XIX w. w guberni wileńskiej i innych, jednak nie ko
wieńskiej. Wyjątkiem są jedynie Górscy herbu Nałęcz, którzy na Żmudzi wystąpili ze 
zmienionym nazwiskiem Górscy (zob.). Można przypuszczać, że omawiana rodzina jest 
zapewne polskiego pochodzenia.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Górskich, ale informacje doty
czyły niemal z reguły Stanisława Melchiorowicza Górskiego (zob.) lub osób bliżej nie
określonych.

Na Żmudzi prawdopodobnie pojawili się dopiero w XVII w. w obu taryfach. 
W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny, ale jedna informacja dotyczy wzmianki o kupnie zie
mi od Stanisława Górskiego, którą trzeba wyłączyć z obliczeń. Tak więc pojedyncza ro
dzina mieszkała w pow. Wielkich Dyrwian, bez poddanych. Z kolei w taryfie z 1690 r. 
spisano tylko jedną rodzinę w pow. Wielkich Dyrwian, bez poddanych. Zatem była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W czasie Potopu 1655 r. prawdopodobnie do tej rodziny należeli trzej Górscy: Ła- 
wryn, Marcjan i Stanisław, których nie notowano w rodzinie Górskich (zob.). Podpisali 
oni unię kiejdańską ze Szwecją.
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W 1799 r. wylegitymowali się ze szlachectwa Górscy herbu Nałęcz. Ich protopla
stą był Stanislaw, mający syna Aleksandra (pokolenie I i II). W 1701 r. wspomniany Sta
nisław Górski podarował synowi Aleksandrowi dobra Skurle [?]. Ten ostatni w 1735 r. 
zapisał je synowi Michałowi (III). Należy dodać, że Aleksander Górski miał dwóch sy
nów (IV): Michała i Jana, którzy zaczęli dwie linie tej rodziny. Wspomniany Michał miał 
syna Józefa (IV) i wnuka Adama Andrzeja (ur. 1784; V), ojca czterech synów (VI): An
drzeja Stefana (ur. 1819), Józefa Romana (ur. 1826), Eustachiusza Apolinarego (ur. 1832) 
i Antoniego Aleksandra (ur. 1839). Z nich potomstwa doczekało się tylko dwóch braci: 
Józef Roman spłodził syna Pawła Kazimierza (ur. 1855; VII), a Eustachiusz Apolina
ry byl ojcem czterech synów (VII): Włodzimierza Kazimierza (ur. 1862) z synem Ka
zimierzem (ur. 1893; VIII) oraz Jana Ameryka [sic, nie Emeryka] (ur. 1864), Stanisława 
(ur. 1868) i Mieczysława (ur. 1871).

Druga, młodsza linia pochodzi od Jana (IV). Spłodził on syna Jana Kazimierza (V), 
który w 1784 r. sprzedał dobra ojczyste Sabany. Te ostatnie dobra leżały poza Żmudzią, 
w pobliskim pow. upickim, gdzie notowano Górskich już w taryfie 1690 r. Ów Jan Kazi
mierz dał światu syna Mateusza Antoniego (ur. 1801; VI), ojca pięciu synów (VII): Wła
dysława Piotra (ur. 1826), Jerzego (ur. 1828), Dionizego Albina (ur. 1830) z dwoma sy
nami (VIII): Antonim (ur. 1860) i Stanisławem (ur. 1864) oraz Józefa Adama (ur. 1832) 
i Kazimierza (ur. 1840) [LVIA, F 391—7—1783].
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 308, 310; LVIA, F 391—7—1783, k. 96 (skan 00141); Taryfa woj. trockiego, 
s. 192. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 747: Gurskas; Uruski, T. 4, s. 278—289.

GRABKOWSKI

Taryfa 1667 roku

Grabkowski Samuel na miejscu Jana Grabkowsłdego c^Dojmów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

[G\rabkowski [pierwsza litera niewidoczna] Stanisław pDojn w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny wskazuje na polskie pochodzenie. Rodzina Grabkowskich znana jest 
w herbarzach, brak jednak śladów jej pobytu na Litwie.

W latach 1648—1649 Kazimierz Matysowicz Grabkowski zastawił część „imie- 
nicza” Dojnie w Parejgiach w pow. rosieńskim Adamowi Butkiewiczowi Duseyce 
[LVIA, к. 194].

W latach 1667 i 1690 spisano tylko jedną rodzinę w  pow rosieńskim, w tej sa
mej miejscowości, bez poddanych. W 1696 r. Stanisław Janowicz Grabkowski spisał te
stament [LVIA, к. 203v]. Był on pewnie tożsamy ze Stanisławem, spisanym w taryfie 
1690 r., a jego ojciec Jan był wzmiankowany w 1667 r. W sumie była to chyba tylko jed
na rodzina mieszkająca w Dojniach w pow. rosieńskim, niemająca poddanych. Była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 1135—20—27, k. 194, 203v. L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 4, s. 335—336.
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GRABOWSKI

T a r y f a  1667 ro k u

Grabowski Samuel, na którego miejscu posta/ spisany Józef Budrewicz p Brewik dym 1 szlachecki w pow. 
wiespttiańskim

Nazwisko rodziny wskazuje na polskie lub ruskie pochodzenie [LPŻ]. Bardziej praw
dopodobne jest to pierwsze, zważywszy na liczne rodziny Grabowskich na ziemiach et
nicznie polskich, z których część osiedliła się na Litwie [Uruski].

Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć tylko dwu
krotnie. W 1588 r. Malcher Grabowski skarżył się na Semena Wojnę o pobicie jego słu
żebnika, a w 1598 r. tenże, jako dworzanin królewski, wprowadził w posiadanie części 
majętności Dobikinie we włości Małych Dyrwian. W sumie dane te są bardzo skromne 
i nic nie mówią o własności ziemskiej tego szlachcica, najpewniej Polaka.

Sprzed 1677 r. pochodzi informacja o zapisie 500 złotych przez S[z]ymona Gra
bowskiego na szpital przy kościele Użwenckim w jego testamencie. Z kolei z 1631 r. 
pochodzi tablica srebrna, ofiarowana dla kościoła w Sapieżyszkach przez Marcina Gra
bowskiego, chorążyca łomżyńskiego i jego żonę Barbarę Parenkowską [Visitationes DS. 
1675—1677]. Można dodać, że w ziemi łomżyńskiej notowano Grabowskich herbu Lu
bicz i Pomian [Kapica].

Z kolei w taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wieszwiańskim, bez 
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.

W konfederacji 1704 r. na Żmudzi jej sekretarzem generalnym był Stefan Grabow
ski, starosta wisztyniecki w latach 1715—1720. Był posłem na sejm 1718r. Został pocho
wany w Slucku w 1725 r. Brak jest śladów jego związków ze Żmudzią poza wspomnianą 
konfederacją [Konarski].

W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny Gra
bowskich herbu Janina, Ogończyk, Oksza, Tarcza i bez herbu.
Ź r ó d ł a :  Kapica, s. 115—117; Konarski, s. 94; Konfederacja 1704 t ,  s. 691; ODVCA, vyp. 2, s. 7-117; 
vyp. 5, k. 65—65; Visitationes DS. 1675—1677, s. 224, 877. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 696: Grabauskas; 
Uruski, T. 4, s. 337-352.

GRADOWSKI 

H. LIS, PÓŁKOZIC, PRUS II 

P o p is  1621 roku

Gradowski Jan Froncewicp у  Datnowa po husarsku koni 2 w pow. wielońskim
Gradowski Jan z dóbr swych jmujdykich po rajtarsku koni 5 w pow. dyrwiańskim prpep sługi twego Mikołaja 
Turowskiego[,] sam się absentował

T a r y f a  1667 ro k u

Gradowski Andrpej Michaił [sic] z majętności Datnowa w Księstwie Żmujdpkim w pow. wiebńskim leżącej 
dymów pod[d]ańskich 11. Tenpe [z] zastawnych na miejscu Awgustyna Gradowskiego rodzica dymów pod[d] 
ańskich trzech, ogółem dymówpodjdjańskich 14 w pow. wielońskim
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Gradowski Awgustyn. Koryntia Mikołaj z majętności Datnowa godnej pamięci Awgustyna Gradowskie\go\ 
dziatkom należący z dymów 5 w pow. wielońskim. Parafianowicz Stanisław jako zastawnik od Awgustyna 
Gradowskiego zMaaan poĄd]ańskich dymów 2 w pow. wielońskim 
Gradowski Madej zMacian dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Gradowski Stanislaw z Poszpk dymy 2 w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Gradowski Andrzej Michał z majętnośń Datnowa, folwarku Wojniatyszek i zastany w pow. wielońskim dy
mów poddańskich 7
Gradowski Chryzostom [Jan] łowcyy kowieński z imienicz suych dwóch Dat nowo i Maci an alias An\j\soczę 
dym poddański 1
Gradowski Piotrpodstoti kowieński z Datnowa w pow. wielońskim dym poddański 1

Rodzina jest polskiego pochodzenia [także LPŻ]. Mieli pochodzić z Małopolski [PSB], 
chyba nie można jednak wykluczyć pochodzenia z Mazowsza z Gradowa w ziemi so- 
chaczewskiej [herbarze].

Najstarsza wzmianka o Gradowskich na Litwie dotyczy mieszczan kowieńskich: Jana 
i jego bratanka Staszka w 1528 r., kiedy otrzymali prawo: „budu i stan mień, wanczos i klep
ki robiti i popiel żeczi” w puszczy hospodarskiej dorsuniskiej, czyli otrzymali prawo eksplo
atacji lasów królewskich: wyrobu wańczosu [rodzaj desek], klepki i popiołu [LM, Kn. 14].

Pierwszą osobą, która pojawiła się na Żmudzi był Jan Gradowski (zm. ok. 1550), 
wzmiankowany w 1535 r. W  1542 r. kupił majętność Datnowo [Boniecki: Datniewo] 
we włości wielońskiej i ó pustoszy w ejragolskiej. Później otrzymał nadania królewskie 
wiatach 1558 i 1568 (4 sioła we włości dyrwiańskiej). Prawdopodobnie jego dotyczy in
formacja o posiadaniu 46 włók ziemi w 1568 r. W latach 1547—1551 był podstarościm 
sądowym kowieńskim z ramienia Hrehorego Aleksandrowicza Chodkiewicza, starosty 
kowieńskiego, późniejszego kasztelana trockiego i hetmana wielkiego litewskiego. Jest 
on nieraz mieszany z synem Janem Janowiczem Gradowskim (zm. 1572), występującym 
w źródłach od 1548 r., a więc jeszcze za życia ojca Jana. Wtedy był posłem Hieronima 
Chodkiewicza do księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna. W 1553 r. był pomier- 
czym włości ejragolskiej. Byl ciwunem Wielkich Dyrwian w latach 1554—1572, posło
wał do Polski w okresie unii lubelskiej 1569 r. W tym roku przeprowadził rewizję wło
ści dyrwiańskiej. W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. wystawił 8 koni 
z dóbr na Żmudzi, tj. z dworców Gojżowskiego [włość wilkiska], Jenilewskiego (?), 
Datnowskiego, Rostenskiego [nie Rosieńskiego, lecz Roszczeńskiego] i Koranowskiego 
[włość wielońska] oraz 2 konie z Czernian w pow. kowieńskim, a do tego pięciu drabów 
(tj. pieszych) i dodatkowo 10 koni „na łasku Jego Korolewskoje Miłosti” [Saviscevas]. 
Jak na stosunki żmudzkie było to dużo i świadczy o zamożności tej osoby. Ciekawe, że 
dobra Datnowskie należały do Gradowskich jeszcze w 1690 r. W 1559 r. Jan Gradowski 
[w tekście: Skokgradowskij] miał obręb w puszczy wilkiskiej, między włókami miejski
mi Wilkii [Revizija puść 1559 g.]. Znów w 1560 r. otrzymał on odmianę w wójtostwie 
kojranowskim w siole Paszuwiszkach (Paczuwiszkach) we włości wielońskiej za zabrane 
mu 2 folwarki w tej włości: Żosiety i Roszczy [LM, Kn. 37].
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Skądinąd wiadomo, że dwaj bracia Gradowscy: Jan i Piotr przybyli do Kowna z Pol
ski [Małopolski] na początku XVI w. i związani byli z Chodkiewiczami. Już w 1526 r. 
Jan Gradowski dostał prawo eksploatacji lasów w puszczy birsztańskiej i dorsuniskiej. 
W 1544 r. tenże dostał zapis na ziemie we włości ejragolskiej od Elżbiety Stanislawowny 
Sołłohubowny. W 1548 r. książę pruski Albrecht Hohenzollern prosił „wielkiego księ
cia litewskiego” Zygmunta Augusta [wtedy był królem Polski] o ciwuństwo lub staro
stwo [prefektura] dla Gradowskiego. Informacja ta wskazuje, że wspomniany Gradow
ski znajdował się w kręgu Albrechta Hohenzollerna, był też luteraninem. Po kilku latach 
otrzymał on urząd ciwuna. Na Żmudzi osiedlili się jego dwaj bracia: Piotr, mierniczy 
włości retowskiej i Kasper. Wiadomo też, że miał on pięciu synów [zob. niżej] i córkę 
Reginę. W 1605 r. Piotr i Jan Janowicze oraz Jan Francowicz zapisali plac w Kownie dla 
„augsburskiego Kościoła Sasów” [tj. luterańskiego]. Gradowscy byli spokrewnieni z Ra
dzimińskimi, także ewangelikami [Trimoniene, Bajont luomo\ taż, Eimngeliccypr~ybys-~Ą.

Wspomniana badaczka zwróciła uwagę, że prawie wszystkie małżeństwa Gradow
skich dotyczyły Polek. Tak więc dzieci Jana Gradowskiego (zm. 1592): Franciszek oże
nił się z EsterąPielgrzymowską [pochodzenie trudne do określenia]; Piotr z Hanną Bał- 
tromiejewną Siesicką [jednak Litwinką], a ich siostra Regina wyszła za mąż za Jakuba 
Ejgirda, potem za Dawida Styrnela, a więc Litwinów. Z kolei jego brat Piotr Gradowski 
(zm. 1590) wybrał na towarzyszkę życia Annę Kłopocką, a ich syn Jan ożenił się z He
leną, córką Marcina Radzimińskiego [Trimoniene, Bajoni htomĄ.

Jan Gradowski prawdopodobnie miał trzech braci: Szymona, Piotra i Mikołaja. 
Pierwszy z nich byl burmistrzem Kowna w 1562 г. [1А]. Najpewniej jego synem był Jan 
Szymkowicz Gradowski, który w 1578 r. sprzedał majętność Posztowo [później Pocz
tów] we włości wilkiskiej. Z kolei Piotr byl „znanym działaczem politycznym” [to chyba 
przesada] i „głośnym wojownikiem na zagrożonym odcinku Inflant”, był starostą dyna- 
mundzkim w Inflantach w latach 1566—1576. Służył pod dowództwem Chodkiewicza. 
Znów Mikołaj byl pomierczym włości użwenckiej w 1553 r.

Osobno trzeba wspomnieć o Kasprze Gradowskim, niewymienionym przez E. Sa- 
viśćevasa. Musiał być znany na Żmudzi, skoro w 1568 r. napisał rejestr wybrania pienię
dzy z „koniej szlachetskich i od podymników” z ziemi żmudzkiej. Z kolei w 1571 r. za
chowało się jego pismo w języku polskim, zmarł po lipcu 1590 [LA]. W nieznanym bliżej 
czasie zastawił majętność Gojżowo, która została wykupiona w 1590 r. Wtedy został na
zwany synem Jana (Janowiczem), co pozwala ostrożnie przyjąć, że był kolejnym bratem 
JanaJanowicza. Inwentarz tych dóbr z 1590 r. został opublikowany [1А]. W 1591 r. bra
cia Janowicze Gradowscy: Pietr, Andrej i Jan darowali Kasprowi Kasperowiczowi Gra
dowskiemu „prikuplę” do majętności Gojżowo.

Więcej wiadomo o pięciu braciach Gradowskich, synach Jana Janowicza: Pio
trze, Andrzeju, Janie, Krzysztofie i Froncu (Franciszku) w aktach ziemskich żmudz- 
kich z końca XVI w. Z nich najbardziej znany był Franciszek (ok. 1545-1595), po
eta łaciński, sekretarz królewski, poseł na sejm. Od 1565 r. studiował na uniwersytecie 
protestanckim w Wittenberdze. Jego największym dziełem jest opis wyprawy hetmana 
polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła Pioruna w 1581 r. w głąb Państwa Moskiew
skiego, poemat w języku łacińskim. Być może jest autorem innych utworów o tematyce
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historycznej. W latach 1588—1595 byl marszałkiem hospodarskim (dworskim), a więc 
posiadł pierwsze dygnitarstwo w rodzinie (i ostatnie). W 1574 r. sprzedał „dworec” 
Roszczeński w Roszczach we włości wielońskiej. W 1585 r. wykupił z zastawu 3 sio
ła dyrwiańskie: Upina, Kirkle i Żemowiany. Posiadał majętności Dyrwiany, Datnowo 
i Gojżew, a właściwie ich części. Ożenił się z Gester [tj. Estera] Enochowną Pielgri- 
mowną [Pielgrzymowską] [Lietmią literaturos enciklopedija;Vi>b\.

W 1582 r. Jan [Janowicz] Gradowski, ciwun Wielkich Dyrwian [zapewne ciwuno- 
wicz, był bowiem synem Jana, ciwuna], zastawił 3 sioła we włości Wielkich Dyrwian: 
Upina, Kirkle i Żemowiany. Tenże w 1596 r. zastawił poddanych jego brata Andreja 
w Growżach we włości wilkiskiej (zob.), potem 7 włók ziemi w majętności Koranowo 
we włości wielońskiej i wreszcie cały dwór za 130 kop groszy. W 1597 r. sprzedał części 
czterech siół dyrwiańskich, oprócz wymienionych jeszcze Beszcze.

W 1589 r. Andrej Janowicz Gradowski zastawił 5 włók ziemi majętności Korano
wo we włości wielońskiej, z tym że poddani ci mieszkali w siołe Grawże we włości wil
kiskiej. Tenże w 1591 r. zastawił dalsze 2 włóki ziemi w tej majętności, a w roku następ
nym — 7 włók. Znów w 1595 r. sprzedał swoją część majętności Dyrwiany.

W 1592 r. Pietr Janowicz Gradowski zastawił bratu Janowi część majętności Goj- 
żowo. W 1597 r. tenże, zwany chorążym wiłkomierskim, darował żonie Alżbietie [w in
nym miejscu Halszka] Bałtromiejewnie Dowmont—Siesickiej 2 majętności: Koranowo 
i Wielkie Dyrwiany, a w zamian otrzymał jej „pridannoje” [posag]. Wspomniany urząd 
chorążego wiłkomierskiego odnosi się jednak nie do niego, lecz do Dowmont Siesic
kich: Bałtromieja Janowicza i jego syna Jana Bałtromiejewicza [Urzędnicy woj. wileń
skiego]. W 1598 r. Pietr Janowicz Gradowski zastawił sioło Kirkle. W 1600 r. sprzedał 
swoją część majętności Dyrwiańskiej.

W 1597 r. Krisztof Janowicz Gradowski sprzedał część majętności Roszczę we 
włości wielońskiej.

W 1590 r. czterech braci Janowiczów Gradowskich (z wyjątkiem Krzysztofa) po
dzieliło się dobrami ojczystymi: Gojżowem i Czernianami, o których była mowa wyżej. 
W  1595 r. wszystkich pięciu braci sprzedało ojcowskie dobra Dyrwiany, składające się 
z czterech siół nadanych im ojcu w 1568 r. [inwentarz wydano w AWAK, T. 14]. Z kolei 
w  1596 r. trzej bracia: Piotr, Jan i Krzysztof podzielili się trzema wsiami w pow. Wielkich 
Dyrwian: Upiną, Żemowianami i Kirklami. W sumie owych pięciu braci Janowiczów 
miało dobra w dwóch powiatach żmudzkich (wilkiskim i dyrwiańskim) oraz w pow. ko
wieńskim. Zwraca pominięcie tu dóbr Datnowskich w pow. wielońskim.

Następne pokolenie rodziny reprezentował Jan Pietrowicz Gradowski. W  1589 r. 
z żoną Haleną Martinowną Radzimińską oskarżył pewnego szlachcica o „oczyszczenie” 
majętności Ringowiańskiej [we włości berżańskiej]. W 1590 r. wziął w zastaw 3 służby 
poddanych w Gojżowie we włości wilkiskiej. Wtedy żona zapisała mu majątek rucho
my i 500 kop groszy, zabezpieczonych na dwóch siołach majętności Nułondy we wło
ści Wielkich Dyrwian, w zamian za to zapisał jej tę samą sumę pieniędzy, zabezpieczo
nych na Gojżowie. W 1592 r. zastawił 4 służby poddanych w uroczysku w Szentupiach 
(Szwentupiach, w majętności Gielczyki) we włości Wielkich Dyrwian. W 1593 r. tenże 
ugodził się z krewnymi w sprawie podziału gruntów w polu Gojżewskim i kupił czeladź
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niewolną w majętności Staniszki Rumszewicza we włości berżańskiej. Wziął też w zastaw 
Gojżowo i toczył spór sądowy o poddanego w dobrach Szaty w pow. wiłkomierskim.

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano na Żmudzi dwóch Janów Gradow
skich: w pow. dyrwiańskim z pięcioma końmi i Froncewicza, tj. syna Fronca (Francisz
ka) w wielońskim z dwoma końmi. Być może pierwszy z nich był Janem Janowiczem, 
synem pierwszego Jana Gradowskiego [tj. trzecim Janem w rodzinie]. Z kolei drugi to 
może syn Franca, sekretarza królewskiego? W każdym razie mieszkali oni w dwóch od
ległych od siebie powiatach i należeli do bardzo zamożnych ludzi, sądząc po liczbie wy
stawionych koni, i to po rajtarsku lub husarsku, a nie po kozacku [te ostatnie były dwu
krotnie tańsze].

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano dwóch Gradowskich żmudzkich oraz dwóch 
dalszych z Upity (Jana i Stanisława). Tymi pierwszymi byli: Andrzej Michał z Datnowa 
i Augustyn Hieronim. Obaj uczestniczyli w  obu zjazdach: wjaswojniach (niedaleko Dat
nowa) oraz w równie pobliskich Kiejdanach, gdzie podpisali unię z Szwecją.

W taryfie 1667 r. zanotowano tylko trzech Gradowskich, bo wymieniony w 1655 r. 
Augustyn Hieronim już nie żył. Był on łowczym kowieńskim w latach 1663—1665, 
a w 1656 r. jako rotmistrz pow. wielońskiego [pospolitego ruszenia szlachty] uczest
niczył w wyprawie na Birże, gdzie oblegano Szwedów [Tyla]. Byli to: Andrzej Michał 
z Datnowa z 14 dymami oraz znacznie biedniejsi odeń Maciej z Macian z dwoma dyma
mi i Stanislaw z Poszok, bez poddanych. Wszyscy mieszkali w  pow. wielońskim.

W taryfie z 1690 r. spisano również 3 rodziny w pow. wielońskim. Wszyscy miesz
kali w Datnowie i może byli braćmi. W każdym razie podzielili się tymi dobrami w  na
stępujących proporcjach: 7,1 i 1 dym, razem było to 9 dymów poddańskich. Z nich An
drzej Michał musiał być stary, bo notowano go już w 1655 r. Z kolei wymieniony w tej 
taryfie Piotr (Teodor) Gradowski byl podstolim kowieńskim w latach 1686—1702. Oże
nił się z Annąjerzówną Szyrwińską. Nie mylić go z Piotrem (Franciszkiem) Michałem 
Gradowskim, również podstolim kowieńskim w latach 1697—1699 i elektorem króla 
Augusta II w 1697 r. Ten ostatni byl synem Augustyna Hieronima Gradowskiego, łow
czego kowieńskiego w latach 1663—1665. Z kolei wymieniony w taryfie z 1690 r. Chry
zostom [Jan] łowczy kowieński jest tożsamy z piastującym ten urząd i zmarłym przed 
6 lutego 1691 r. Byl on żonaty z Judytą Wisogirdówną Szacką, podstolankąbrasławską, 
która później wyszła ponownie za mąż za Andrzeja Kaczyńskiego.

W 1699 r. Andrzej Gradowski wraz z żoną Reginą Danowską kupił wieś lidowiań- 
ską Pożyzdry od Leona Szemiota. Peawdopodobnie jest on tożsamy z Andrzejem Mi
chałem z obu taryf XVII w. Dobra te od nowego właściciela zostały nazwane Pożyzdrze 
alias Gradowszczyzna [Vaisvila błędnie: Grodowszczyzna, choć dobrze w tłumaczeniu 
na język litewski] i leżały niedaleko Szydłowa, na zachód od tego miasteczka. Do dzi
siaj zachowały się obie nomenklatury: Pazyzdrys i Gradaućizna, ta druga nawiązuje do 
historycznych właścicieli Gradowskich. Po śmierci Andrzeja dobra te przejął jego syn 
Rafał, potem jego siostra Elżbieta, która wyszła za mąż za Józefa Janowicza Pracewi- 
cza. W  następnych pokoleniach Gradowszczyzna wróciła do córki owego Rafała, czyli 
Reginy, a część przejęli Dobkiewiczowie [Vaisvila].
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Była to szlachta utytułowana, choć często piastowała urzędy spoza Żmudzi, np. 
z pow. kowieńskiego. Na Żmudzi oprócz ciwuna Wielkich Dyrwian Jana Gradowskie
go z połowy XVI w. posiadała jeszcze urzędy w XVIII w. : urząd cześnika żmudzkie- 
go w ręku Andrzeja Józefa w latach 1728—1733. Był też oboźnym wojsk litewskich 
w 1729 r. [nie był to urząd stały, lecz chwilowa funkcja wojskowa] i rotmistrzem wieloń- 
skim [pospolitego ruszenia szlachty]. Należy dodać, że wspomniany Franc Gradowski 
był też marszałkiem hospodarskim, co należało do urzędów dygnitarskich. W 1652 r. 
Augustyn Hieronim Gradowski był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego.

Dwóch Gradowskich było elektorami królów polskich: Augusta II w 1697 (Piotr 
Franciszek Michał podstoli kowieński) i Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. (Andrzej 
cześnik żmudzki i rotmistrz pow. wielońskiego [pospolitego ruszenia szlachty]).

W 1817 r. wywiedli swoje pochodzenie Gradowscy herbu Lis. Ich przodkiem był 
Piotr, żyjący w XVIII w. i mający dobra Roszczę Lipniuny w pow. wielońskim [LVIA, 
F 391-5-180].

W XIX w. notowano Gradowskich herbu Pólkozic i Prus II w pow. rosieńskim 
[Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 284, 321; AWAK, T. 14, s. 533—537 (inwentarz Dyrwian); Deputaci, T. 1, 
s. 271; Elektorzy 1697, 1733 r.; IA, kol 151—153, 299—300 (inwentarz Gojżewa); Kojałowicz, Compendium, 
s. 248; LM, Uprasymą knyga 14, s. 104, nr 57; LM, U pracy mu knyga 37, s. 352—353, nr 368; LVIA, F 391—5— 
180; ODVCA, vyp. 1, s. 97-157, 114-158, 123-314, 125-352, 133-91, 145-324 i  325, 146-328, 147-353, 
165-223 i 241, 198-84; vyp. 2, s. 8-126, 50-189, 71^117, 88-58, 117-od 217 do 221, 137-547, 169-156; 
vyp. 3, s. 32-204, 42-100, 58-78, 61-132, 125-30; vyp. 4, k. 89-241, 114-36, 116-49, 165-203, 183-71, 
202-223 i 225, 268-201, 296-41; vyp. 5, к. 27-197,116^19,251-164,256-207,257-213, 258-218; Poczet 
1567 r., kol. 1257; Revizija puść 1559 g , s. 44, 45; Urygdnuy centralni i  dygnitarze, s. 96 nr 640; U nydniy inflanc
cy, s. 178, nr 1921; Urzędnicy: woj. trockie, s. 376, nr 2680; s. 377, nr 2687; s. 410, nr 2966; s. 411, nr 2974; 
Urzędnicy żmudzcy, nr 233, 563. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 7, s. 35; Ciechanowicz, Suplement, s. 146; Lie- 
tuviti literaturos endklopedija, s. 160: Gradauskas; LPŻ, T. 1, s. 698: Gradauskas; PSB, T. 8, s. 528—529: Gra
dowski Franciszek; [błędna data śmierci po 1599 r.]; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 315—316: Gradovskis; 
Trimoniene, Bajorą luomo, s. 172—173; taż, Ewangeliccypryybysye, s. 106; taż, Sretimśalią, s. 503; Tyla, Zemaitija, 
s. 104; Uruski, T. 4, s. 356; Vaisvila, s. 338.

GRECKI

Taryfa 1667 roku

Grecki Rrgysytof pbulardpiów [F 11-1-752 lepiej: Bałandziów] dym 1 szlachecki wpow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Grecki Kipysytof z Balądzjów w pow. wielońskim dym szlachecki 1

Nie można wykluczyć, że rodziny Grecki i Grocki (Grodzki) są tego samego pochodze
nia i dawniej był to jeden ród Grockich.

Nazwisko rodziny Grecki może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ], 
Na ziemiach etnicznie polskich nie notowano jednak takiej rodziny.

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 



236 GROCHOWSKI

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. Była to jedna rodzina z tej samej 
miejscowości — chyba z Bałądziów — w pow. wielońskim, bez poddanych. Zatem była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

Rodzina wylegitymowała się ze szlachectwa z herbem Prawdzie w guberni kowień
skiej wiatach 1849-1858.

Ź r ó d ł a :  LPŻ, T. 1, s. 704: Greckas. L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 4, s. 371.

GREHOROWICZ ZOB. HREHOROWICZ 

GRICEWICZ ZOB. GRYCEWICZ 

GRINCZUK ZOB. GRYNCZUK

GROCHOWSKI 

H. JUNOSZA, LUBICZ,

T a r y f a  1667 ro k u

Grochowski Stanisław, na miejscu którego cysta/ spisany Piotr Kinicki £Jadowgów dym szlachecki 1 w pow. 
wilkiskim
Grochowski Stanisław, na miejscu którego został spisany Jan Przeborowski z Gosytyn dym 1 szlachecki w pow. 
beiżąńskim

Nazwisko rodziny wskazuje na polskie pochodzenie [LPŻ]. Jednak zdaniem Z. Zinke- 
viciusa, może to być tłumaczenie litewskiego nazwiska Żirnis [czyli groch]. I choć teo
retycznie jest to możliwe, to jest mało prawdopodobne dla omawianego okresu. Poza 
tym trzeba to jeszcze udowodnić źródłowo.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wielońskim 
i berżańskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

Z 1812 r. pochodzi regestr dokumentów Grochowskich, sporządzony w celu wy
wodu tej rodziny. Najstarszy dokument pochodził z 1711 r., kiedy Jakub Krzysztofo- 
wicz Montowt sprzedał dobra Wieksznele w pow. potumszewskim Franciszkowi Am- 
brożejewiczowi i Konstancji Jakubownej Montowtównej, swojej córce, Grochowskim. 
Tak więc protoplastą tej rodziny był Franciszek Ambrożejewicz Grochowski (poko
lenie I i II). Wspomniana Konstancja w 1748 r. (wpis do magdeburgii wornieńskiej 
w 1754 r.) jako wdowa zapisała dziedzictwo, czyli owe „szczupłe imienicze” Wiekszne
le, synowi Bartłomiejowi (III) i jego żonie Johannie Gabrielównie Węcławowiczównie. 
Pozostali synowie otrzymali pewne sumy pienieżne: najstarszy Franciszek („który na 
gruncie tym Wieksznelskim zabudował się własnym staraniem”), Maciej, Antoni i Ka
zimierz. W 1779 r. wspomniany Franciszek z żoną Ludwiką ze Styrpeyków zapisał te 
dobra synowi Michałowi (IV). Z kolei w 1787 r. Tomasz Bartłomiejewicz Grochow
ski (IV) ze swoimi siostrami: Heleną i Elżbietą zrezygnował z prawa do omawianych 
dóbr za określoną sumę pieniędzy na rzecz swego brata Karola i jego żony Marianny
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GROCHOWSKI 237

z Juszkiewiczów. W 1798 r. Hieronim Jerzewicz Grochowski sprzedał Jerzemu Stefa
nowiczowi Grochowskiemu dobra Kroupsze Szylany w pow. berżańskim [w tym czasie 
formalnie nie było już tego powiatu]. Dobra te należały dawniej do Stanisława Jerze- 
wicza Piotrowicza oraz Antoniego i Weroniki z Piotrowiczów Dąbrowskich, od któ
rych kupił je Jerzy Grochowski, porucznik wojsk pruskich, potem pułkownik i generał 
Wojsk Polskich oraz ojciec Hieronima i Jana, „generała Wojsk Polskich”, zmarłego bez
potomnie w 1794 r. W 1802 r. Roch Antonowicz [Franciszkowicz] Grochowski zrezy
gnował z pretensji do tych dóbr na rzecz Michała Franciszkowicza, brata stryjecznego 
oraz Jerzego Stefanowicza Grochowskiego, synowca stryjecznego z dziada Franciszka 
Ambrożejewicza Grochowskiego.

Z powyższych informacji rodzi się następująca genealogia rodziny od początku 
XVIII w., co przedstawiono na poniższym, skróconym schemacie.

1. Ambroży.
2. Franciszek.
3. Franciszek, Antoni, Maciej, Kazimierz, Bartłomiej.
4. Michał syn Franciszka; Roch, syn Antoniego; Tomasz i Karol, synowie Bartło

mieja. Tu pewnie należy umieścić Stefana, którego ojcem był albo Maciej, albo Kazi
mierz [brak danych].

5. Jerzy, syn Stefana, podobno generał „Wojsk Polskich”.
7. Hieronim i Jan, synowie Jerzego. Ten drugi to rzeczywiście postać znana: herbu 

Lubicz (ok. 1749—1794), 25 lat służył w armii pruskiej od podoficera do sztabskapitana, 
w 1790 r. wstąpił do armii litewskiej w stopniu majora, podpułkownik w 1791 i generał 
major w czasie powstania kościuszkowskiego 1794 r. Odznaczył się w wojnach z Ro- 
sjąw  1792 r., kiedy otrzymał order Virtuti Militari, oraz w powstaniu kościuszkowskim. 
Zginął w bitwie pod Szczekocinami, został pochowany na cmentarzu w Małogoszczy 
na południowy zachód od Kielc.

Jest pewien problem związany z utożsamieniem Jana Grochowskiego: Żmudzi- 
na ze wspomnianym generalem poległym pod Szczekocinami. Ten ostatni był bowiem 
współwłaścicielem Kuchar w województwie krakowskim [Oficerowie Rzeczypospolitej], 
Może wspomniani Grochowscy, zanim pojawili się na Żmudzi na początku XVIII w., 
pochodzili właśnie z Kuchar?

Osobno należy dodać, że Jerzy Grochowski w czasie powstania kościuszkowskie
go 1794 r. był rotmistrzem pospolitego ruszenia „dystryktu łuknickiego” [sic]; była to 
część pow. Małych Dyrwian. W 1800 r. został sekretarzem marszałka pow. szawelskiego 
Franciszka Kownackiego.

W 1819 r. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie inni Grochowscy, herbujuno- 
sza. Ich przodkiem był Michał Grochowski (pokolenie I), posiadający dobra Nutowcie 
Żyliszki [pewnie w pow. berżańskim]. Wiadomo, że w 1730 r. Jerzy Grochowski (II) 
nabył wspomniane dobra. W 1734 r. Jan i Jerzy Grochowscy (także pokolenie II) we
szli w posiadanie tych dóbr. Z testamentu Jerzego Grochowskiego z 1790 r. wiadomo 
o zapisaniu dóbr Kowsze Szylany synowi Hieronimowi (III). Ten ostatni był ojcem 
czterech synów (IV): Gaspera [Kaspra] Feliksa (ur. 1777), Antoniego (ur. 1779), bez
potomnego, Michała Marcina (ur. 1784) i Michała Hieronima (ur. 1789). Wspomniany
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238 GRODZIEŃSKI

Kasper Feliks ojcował trzem synom (V): Karolowi (ur. 1804) z dwoma synami (VI): 
Ignacym Piotrem (ur. 1836) i Ludwikiem Bartłomiejem (ur. 1837) oraz Florianowi 
(ur. 1809) i Janowi Pawłowi (ur. 1819) z czwórką dzieci (VI): Stanisławem (ur. 1854), 
Zygmuntem Konstantym (ur. 1854), Aleksandrą Natalią (ur. 1854) i Janem Leonem 
Władysławem (ur. 1867). Tu słowo komentarza do daty urodzenia trojga rodzeństwa 
w 1854 r. Mamy do czynienia z bliźniakami: Zygmuntem i Aleksandrą (31 VII t.r.), 
natomiast data urodzenia Stanisława (26 VII 1854) musi być błędna, pewnie urodził 
się wcześniej.

Do omówienia pozostali dwaj bracia Kaspra Feliksa: Michał Marcin i Michał Hie
ronim (IV). Pierwszy zostawił po sobie dwóch synów (V): Marcina Sebastiana (ur. 1831) 
i Jana (ur. 1840), a drugi — Teofila Karola (ur. 1819) [LVIA, F 391—7—1783].
Ź r ó d ł a :  AGAD, Heroldia Królestwa Polskiego, nr 21; LVIA, F 391—7—1783, k. 62 (skan 00073); Ofice
rowie Rzeczypospolitej, T. 1, c2. 3, s. 72. L i t e r a t u r a :  LPZ, T. 1, s. 699: Grakauskas; PSB, T. 8, s. 594—595: 
Grochowski Jan; LTruski, T. 4, s. 383, 387; Xinkevicms, s. 519—520: Zimis.

GRODZIEŃSKI

T a r y f a  1667 ro k u

Grodzieński Scyasny. Rymgayło Adam у majętnośd swojej Bymgajlisyek, takye w Sorokach alias Gudinian 
od Władysława Wojny, od S ciasnego Grodzieńskiego kupionym i drugich p r y  kupkach [...] dymów 16 pod[d] 
ańskich wpow. telszęwskim

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego jako oboczność nazwiska Grodziński 
(Grodzyński, Grodzieński) lub Grodzieński od różnych miejscowości. Może być również 
nazwiskiem odmiejscowym od Grodna lub innych podobnych nazw miejscowych.

Na Żmudzi jest tylko wzmianka o zamieszkaniu tam jednej osoby przed 1667 r., od 
której pewien szlachcic zakupił pewne dobra w pow telszewskim. Trudno jest określić 
jego pozycję majątkową, ale należał do szlachty nieutytułowanej.

L i t e r a t u r a :  Uruski,T. 4, s. 396—397.

GRODZKI (GROCKI, GRODSKI)

P o p is  1621 ro k u

Grodyki Mikołaj z ucyestni^araĄ po koyacku koń 1 w pow. kroskim

T a r y f a  1667 ro k u

Grodskd Mika!aj na miejscu Mikołaja Hrehorowicya Budryka у  Budryków dym 1 poddańsłd w pow. retowskim 
Grodyki Węcław [na miejscu] Jana Golanowskiego y; Deguńów dym sylachecki 1 spisany wśród dymówpod- 
dańskich w pow. kroskim

T a r y f a  1690 ro k u

Grodyki Wacław у  okolicy Dekudów w pow. kroskim [dym] sylachecki 1
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GROŃSKI 239

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. Herbarze notują kilka 
rodzin polskich o tym nazwisku, z których niektórzy mieszkali na Litwie (herbu Belina). 
Zob. uwagi o Greckich.

Z akt ziemskich żmudzkich XVI w. wiadomo o Tomaszu Grodzkim, plebanie szy
dłowskim w 1592 r. Chodzi o parafię kalwińską, ufundowaną wówczas przez Zofię 
Wnuczkową. W jednym dokumencie z 1591 r. nazwano go Grockim Gonezjuszem, 
co wskazuje na jego pochodzenie z Goniądza, miasteczka w województwie podlaskim 
w Koronie Polskiej i świadczy o polskim pochodzeniu.

Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. wymie
niono Mikołaja Grodzkiego, który z „uczestnikami” wystawił jednego konia w  pow. 
kroskim. W 1633 r. testament sporządził Salomon Grocki, rektor szkoły szydłowskiej 
(kalwińskiej), który zapisał 1000 złotych i swoją bibliotekę na zbór szydłowski [Vaisvila; 
Akta synodówpromncjonalnydĄ.

W taryfie 1667 r. zanotowano 2 rodziny w pow. kroskim (tradycyjnie) i retowskim, 
mające po jednym dymie poddańskim. Wreszcie w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną ro
dzinę w pow. kroskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W testamencie z 1709 r. Wacław Mikołajewicz Grodzki zapisał dobra Degucie Derej- 
nie w pow kroskim swojej żonie Zofii Petkownie i synowi [LNB, F 91—221]. Jest to osoba 
zanotowana w obu taryfach XVII w: w 1667 jako Węcław i w 1690 — Wacław, zamieszka
ła w Deguciach. Jeszcze w taryfie 1667 r. spisano Mikołaja Grodzkiego, pewnie jego ojca.

W „Delineacji dóbr Deguciów PP. Przeciszewskich ciągniona” z XVIII w  jest tro
chę informacji o Grodzkich. W 1653 r. Mikołaj Grodzki miał czwartą część Deguciów, 
czyli 2 włóki ziemi. Prawdopodobnie dobra te nabył wraz z ręką Reginy Prószyńskiej, 
bywszej Mikołajowej Grodzkiej, in posterum [na przyszłość] Janowej Golaniewskiej, 
dziedziczki Dekuciów i Derejniów. Synem Mikołaja Grodzkiego był Wacław Mikoła
jewicz Grodzki, który spisał testament w 1709 r. Miał on syna Władysława. Niemniej 
jednak to Michał Antoni Giedgowdz „wzniósł sukcesją” po Wacławie Grodzkim i jego 
synach w 1719 r. Pewnie ożenił się z córką Grodzkiego [LNB]. Dane te korespondują 
z poprzednimi informacjami z taryf i z testamentu z 1709 r. Zatem można ustalić nastę
pujące pokolenia Grodzkich: 1. Mikołaj (1653). 2. Wacław (1690, 1709). 3. Władysław.

Ź r ó d ł a :  Akta synodów prowincjonalnych, s. 105; LNB, F 91—221, s. 460^461, F 91—330, k. 8; ODVCA, 
vyp. 2, s. 164—80; vyp. 3, s. 1—8. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 94; LPŻ, T. 1, s. 724: Grodskis, 
698: Grackis; Vaisvila, s. 231.

GROŃSKI

T a r y f a  1667 ro k u

Groński Mikołaj, na miejscu którego postał spisany Kagimierp Mitkieudcp p Matajdów dym 1 sglachecki 
w pow. telspewskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego (Grądzki, Groński) lub ruskiego (Groń
ski) [LPŻ], W herbarzach polskich byli notowani na Mazowszu. Może jest to jednak
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240 GROT

nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Gronście (właściwie Grunście), leżącej w pow. 
telszewskim na północ od Siadów. Miejscowość ta była ośrodkiem włości hospodarskiej 
w XVI w , później włączonej do telszewskiej.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszew
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Prawdopodobnie byli na Żmudzi też w czasie Potopu 1655 r., kiedy spisano dwóch 
(lub trzech) Grońskich: Aleksandra (2 razy) i Stanisława.

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 303. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 701: Granskas.

GROT

T a r y f a  1690 ro k u

G rot Madej yBire/ysyek z\S\Kjvndyian w  pow . pomndeńskim [dym\poddańsk i 1

Nazwisko rodziny ma być pochodzenia niemieckiego i łączyć się z nazwiskiem Groth, 
Groot, może też Grotthus [LPŻ]. Nie wiadomo, dlaczego pominięto możliwość pol
skiego pochodzenia tej rodziny. Grotów notowano bowiem w źródłach staropolskich: 
Grot, Grotek itp. [SSNO]. Także w herbarzach polskich notowano ich na Mazowszu, 
Podlasiu i w Małopolsce. Brak śladów ich pobytu na Litwie. Niemniej jednak jest to za
pewne rodzina pochodzenia polskiego.

Najstarsza wzmianka o pobycie na Żmudzi dotyczy Jana Grota, miernika włości 
gruściewskiej w  1554 r. [AWAK]. Mniej więcej w tym czasie, między 1566 a 1579 r. [do
kument wydano z błędną datą 1640 r. w AWAK], wymieniono Bartosza Grota jako ci- 
wuna gruściewskiego u starosty żmudzkiego i marszałka wielkiego Jana Chodkiewicza.

Później notowano Grotów w taryfie 1690 w. pow. powondeńskim, z jednym pod
danym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 165, 487. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 102: Grot; 
Drozd, s. 63; LPŻ, T. 1, s. 725: Grotas; SSNO, T. 2, s. 211—213; Uruski, T. 5, s. 8—10.

GROTHUS (GRODHUS, GRODHAUS, GROTH U Z, GROTUZ)

H. WŁASNEGO

Taryfa 1667 roku

Grotir.j Otton Wilhelm у  majętności n ieczystej Z/otary 24 dymy w pow. berpańskim. Tenpe z majętności za
stawnej Promadyiowa od Hieronima Krisypina Kiersyesyteinapodskarbiego WXL na dymach 116 z młynem 
w pow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Grotny Wolter llhrant stolnik orsyański z majętności z [Z]Łotary w pow. berpańskim poddańskich dymów 
poddańskich 5
Grot ну kasztelanie Księstwa Żmudykiego у  dyierpany Wojniuchnej aüas ciwuństwa pojimkiego w pow. pojur- 
skim у  młynem dymów poddańskich 72
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GROTHUS (GRODHUS, GRODHAUS, GROTHUZ, GROTUZ) 241

Rodzina jest pochodzenia niemieckiego z Westfalii. Później osiedlili się w Prusach i In
flantach. Stamtąd przenieśli się do Litwy i Polski w XVII w. Po raz pierwszy notowa
no ich w czasie Potopu 1655 r., kiedy spisano następujących: Wilhelma Grodthusa „auf 
Zlotary ihn Samayttten”, Hilbrandta Magnusa Grodhusa „im opitischen Erbsass”, Joha
na von Grodhusen, Christoffera Grodthausa, oberstleutnanta, Johana Reinholtta Grod- 
fhaussa [pewnie tożsamego z Johanem] i Ottona Grodthaussa von der Berstel. Część 
z nich mieszkała w pow. upickim (Hilbrandt Magnus, pewnie Otto), ale przynajmniej 
Wilhelm ze Zlotar był związany ze Żmudzią.

W taryfie 1667 r. spisano tylko Ottona Wilhelma Grotuza, który w sumie posiadał 
140 dymów (w tym 124 zastawionych), co stawiało go w gronie najbogatszej szlachty 
żmudzkiej. Warto zwrócić uwagę na polonizację jego nazwiska: z Grodthusa (Grod- 
fhausa) na Grotuza.

W kolejnej taryfie 1690 r. spisano jedną albo dwie osoby: kasztelanica żmudzkiego 
[nie podano jego imienia] i Woltera Ilbranta [tj. Hilbrandta] Grotuza, który jest postacią 
mniej znaną. Wymieniono go jeszcze w taryfie dymów woj. trockiego z 1690 r., gdzie po 
nim Herbard Merbach dzierżył dobra Pomusze. Obaj mieli 5 i 72 dymy; ta druga liczba 
dotyczy jednak królewszczyzny.

W każdym razie w tym czasie kasztelanem żmudzkim (1685-1709) był Wilhelm 
Eustachy Grothuz (pokolenie I). Byl synem Jerzego, starosty czorsztyńskiego [Mało
polska] i Marianny Agnieszki Orlikówny. Byl podstolim żmudzkim w latach 1670—1680. 
Jako poseł żmudzki posłował na sejmy w latach: 1672 (?), konwokacyjny i elekcyjny 
w 1674 (źle!, byl miecznikiem żmudzkim) i zapewne na sejm grodzieński w 1678— 
1679 r. (chorąży uzwientski, raczej ciwun użwencki). Później był kasztelanem żmudz
kim (1685), zmarł w 1708 r. [PSB],

Jego synami byli (II): Stefan Karol, starosta wilkiski i wojewoda inflancki (1707), 
Hieronim Antoni i Krzysztof; nie wiadomo, o którego chodzi. Z tych synów dwaj prze
nieśli się do Korony: Hieronim osiadł w Trzebieniu w pow. kozienickim, a Krzysztof 
urodził się w Terebińcu pod Hrubieszowem i jego potomkowie związali się z Hrubie
szowem w XVIII i XIX w. Jedynie ich brat Stefan Karol Grothuz pozostał na Żmu
dzi. Byl posłem żmudzkim na sejmy: koronacyjny w Krakowie w 1697 i pacyfikacyjny 
1699 r. Ożenił się Eleonorą Klarą Pacówną. W 1700 r. otrzymał konsens na oddanie 
w arendę Wilkiszek ze wsiami Mikity i Nowosady [pewnie w starostwie wilkiskim] nie
jakiemu Gossowi [Wolff]. W 1704 r. był uczestnikiem konfederacji na Żmudzi jako puł
kownik, w innym miejscu zwany rotmistrzem chorągwi powiatowej (wilkiskiej).

Dalsze losy ze Żmudzią związała Franciszka, siostra wspomnianych braci z pokole
nia II, która wyszła za mąż za swego krewnego Adama Grothusa. Byl on również starostą 
wilkiskim i ojcem Jana (III), także starosty wilkiskiego, surogatora grodzkiego żmudzkie
go, generał adiutanta buławy wielkiej i pułkownika żmudzkiego pow. wilkiskiego [pospo
litego ruszenia szlachty]. Ow Jan podpisał elekcję króla polskiego Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w 1764 r. W małżeństwie z Klarą Hornowską spłodzi! sześcioro dzie
ci (IV): Antoniego, Franciszka, Tadeusza, Helenę, Anną i Teresę. Z nich Antoni był pi
sarzem grodzkim żmudzkim w 1773 r. i sekretarzem Rady Nieustającej w  Departamen
cie Sprawiedliwości w 1782 r. Sprzedawał szereg dóbr w latach 1790—1802. Ożenił się
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z Eufemią Grabowską. Jego brat Tadeusz był chorążym buławy mniejszej litewskiej, po
tem byl szambelanem królewskim. Z kolei Franciszek był podporucznikiem w regimen
cie pieszym 8. w 1789 r. i służył w wojsku do 1793 r. \Oficerome wojska W. Ks. Litewskiego].

W sumie była to zamożna szlachta, ocierająca się o magnaterię, która na Żmudzi 
nie miała większych dóbr. Nie mogły one stanowić podstawy jej potęgi ekonomicznej. 
Posiadali natomiast liczące się starostwo wilkiskie przez kilka pokoleń od końca XVII w. 
Piastowali też następujące urzędy na Żmudzi. Wilhelm Eustachy Grothus był podsto- 
lim żmudzkim w latach 1670—1680, ciwunem użwenckim w 1677-1685, kiedy awanso
wał na kasztelana żmudzkiego i był nim do 1708 r. Adam Grothus, pułkownik JKMci 
i starosta wilkiski, był surogatorem grodzkim w latach 1736—1737. Antoni Jan Grothuz, 
chorąży artylerii litewskiej, byl pisarzem grodzkim repartycji telszewskiej w  latach 1769— 
do upadku państwa (zmarł po 1802 r.), a Antoni Grotuz był pisarzem grodzkim repar
tycji rosieńskiej w latach 1777-1778; o ile nie jest to jedna i ta sama osoba. W 1752 r. 
sędzią grodzkim żmudzkim był Michał Grothuz, jednak zapewne była to funkcja pro 
tunc [chwilowa]. Wspomniany już Jan Grothus był generałem adiutantem i surogato
rem grodzkim żmudzkim w 2. połowie XVIII w.

Do tego zestawienia trzeba dodać kilka funkcji poselskich na sejmy i deputackich 
do Trybunału Głównego. O tych pierwszych już wspomniano, chodzi o Wilhelma Eu
stachego i Stefana Karola Grothusów. Z kolei funkcje deputackie pełnili w: 1695 (Ste
fan Karol), 1699 (Hieronim Antoni), 1727 (Adam Otto, starosta wilkiski), 1740 i 1753 
(Jan starosta wilkiski) oraz 1767—1768 (Antoni chorąży wojska). Zatem tych urzędów, 
a zwłaszcza funkcji deputackich, było niemało od końca XVII i zwłaszcza w XVIII w.

Z kolei elektorami królów polskich w Warszawie byli następujący. W 1669 elekto
rem Michała Korybuta Wiśniowieckiego był Wilhelm Grothus [w tekście: Groniz], któ
ry elektorował jeszcze w 1674 (król Jan III Sobieski) i 1697 r. (August II). W tej ostatniej 
elekcji uczestniczył jeszcze Stefan starosta wilkiski. Wreszcie w 1733 r. elektorem Sttani- 
sława Leszczyńskiego byl Adam starosta wilkiski i pułkownik pow. wilkiskiego [pospo
litego ruszenia szlachty] z synem Janem, starościcem wilkiskim.

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 281, 283, 285, 301, 302; BN, BOZ, rkps 1809, T. 2, k. 723—724 (sejm 1674
r. ), Deputaci, T. 1, s. 395, T. 2, s. 33, 137, 185, 237, 293; Dybaś, s. 240 (sejm 1699 r.); Elektorzy 1669, 1674, 
1697, 1733 r.; Elektorowie królów, s. 66 (Groniz); Konfederacja 1704 r., s. 688—689; Taryfa woj. trockiego,
s. 178; Urzędnicy żmudzcy, nr 466, 630, 909, 914, 960 (błąd), 1066, 1118, 1328, 1384, 1393; VL, T. 5, s. 130 
(sejm 1674 r.); Zawisza, s. 190 (sejm 1697 r.), 194 (sejm 1699 r.). L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 7, s. 113—115 
(genealogia); Matwijowski, s. 143—144 (sejm 1678—1679 r.); Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego, s. 467; Przy
boś, Sejm gnyarajny (sejm 1672 r.), s. 582; PSB, T. 9, s. 23: Grothus Wilhelm Eustachy; Uruski, T. 5, s. 11; 
Wolff, Parowie, s. 264.

GROTKOWSKI

H. OGOŃCZYK 

Taryfa 1690 roku

Grotkowska [w Kop. 1 błędnie: Srodkowska] Anna stolnikowagrodzieńska, Stankiewicgowa podkomo- 
ryycowa Księstwa Żmudpkiego zJolwark.it Ejdt/kispek dympod[d]ański 1, takpę od majętności Billeriicge odłą
czonych jako niedcjelnej w pow. rosieńskim podjPjańskich dymów 3, ogółem 4
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GROTOWSKI 243

Rodzina jest zapewne polskiego pochodzenia z Grodkowie w Małopolsce i wywodzi się 
od Grotkowskich herbu Ogończyk. Sam ród ma wywodzić się jednak z Kujaw [Uruski]. 
Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko to łączy się z nazwiskiem litewskim Gratas, 
pochodzącym od imienia łacińskiego Gratus. To chyba przesada.

Notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim z czterema 
dymami poddańskimi. Wspomniana w tej taryfie Anna Grotkowska była żoną stolnika 
grodzieńskiego Dadźboga Grotkowskiego (zm. przed 8 XII 1695), a później podkomo- 
rzyca żmudzkiego, najpewniej Leonarda Dominika Stankiewicza (zob.), który byl sy
nem Michała Eustachego, podkomorzego żmudzkiego. Najpewniej miała również do
bra Wojciechowszczyzna w pow. grodzieńskim w województwie trockim.

Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej 
w 1836 r.
Ź r ó d ł a :  Taryfa woj. trockiego, s. 91; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 177, nr 953. L i t e r a t u r a :  Boniecki, 
T. 7, s. 115; LTruski, T. 5, s. 12—13; Zinkevicius, s. 432: Gratas.

GROTOWSKI

P o pis  1621 roku

Grotowski ]cm ~ majętności Porpecpa po husarska koń 1 w pow. ejragolskim

Nazwisko rodziny jest najpewniej pochodzenia polskiego, podobnie jak Grot (zob.). 
Notowano ich w herbarzach na ziemiach etnicznie polskich, m.in. na Mazowszu, byli 
też na Litwie.

Na Żmudzi pojawił się Maciej Grotowski (lit. Motiejus Gratauskas), który w 1568 r. 
otrzymał nadanie 24 włók ziemi we włości ejragolskiej z inicjatywy Jana Chodkiewicza, 
u którego służył. Później przeniósł się do włości dyrwiańskiej. Skądinąd wiadomo, że na
danie to otrzymał za zasługi w wojnie inflanckiej i objęło ono 3 sioła we włości ejragol
skiej: Dirżany, Uźwolianie i Antupit z 29 włókami osiadłymi 1 11 sianożętnymi [LM]. Praw
dopodobnie był namiestnikiem telszewskim [tj. namiestnikiem dzierżawcy telszewskiego 
Jana Chodkiewicza] w 1577 r. Związek z Chodkiewiczami, wówczas luteranami, zaprowa
dził badaczkę litewską R. Trimoniene do ostrożnego przypuszczenia, że ów Grotowski 
był ewangelikiem. Jest to teoretycznie możliwe, ale równie dobrze mógł być katolikiem.

Dalsze wiadomości znajdują się w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1583 r. 
wspomniany Matiej [Jakubowicz, w jednym miejscu jednak: Matiejewicz] Grotowski 
zapisał żonie Katerinie Matysownie z Miłoszewca [sic] Miłoszewskiej wiano w formie 
trzecizny majętności Jaguczany we włości ejragolskiej. W  tym roku toczył spór sądo
wy o grunt graniczny Żwolianiech w polu Derbutojtie we włości ejragolskiej. W 1590 r. 
wziął w zastaw 3 sioła we włości tendziagolskiej: Owksztoli [Awksztule], Borgołojti 
i Puudre [nazwa najpewniej przekręcona]. W 1585 r. tenże kupił niwę i sianożęć w Der- 
butowiczach. W 1595 r. znów kupił tam grunt i niwę do błota Truszla i rzeki Upity 
W 1600 r. wspomniane małżeństwo sprzedało poddanego w Giedwidach we włości 
jaswońskiej. W tym roku zamienili 3 niwy, oddzielone od majętności Lichtiany [we wło
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244 GRUZDOWICZ

ści jaswońskiej], za które prawdopodobnie dostał niwę Untupis w  majętności Żemigoła 
[we włości ejragolskiej]. Rok wcześniej „spustili w moc i w dierżanie wiekuistoje” pew
ne odległe dobra: w Lupszeniach nad Dubissą [we włości ejragolskiej], część „dworca” 
Jaskowskiego Smolkowszczyzny w polu Żemigolskim i różne kawałki ziemi w Rosz- 
czach i Szwentupiu.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano tylko jedną rodzinę Ma
cieja Grotowskiego w latach 1583—1600. Miał on dobra głównie we włości ejragolskiej, 
częściowo też w sąsiednich włościach: jaswońskiej i tendziagolskiej.

Skądinąd wiadomo, że w 1597 r. kupił dobra Lichciany we włości jaswońskiej [1А].
W XVII w. notowano tylko Jana Grotowskiego w popisie wojskowym 1621 r. w Po- 

rzeczu w pow. ejragolskim. Może był synem wspomnianego wyżej Macieja Grotowskie
go? W sumie nie należeli do szlachty utytułowanej. W każdym razie ów Jan Gabriel 
Grotowski był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1618 i 1626.

Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 1, s. 163,187; LA, kol 473^4-74; LM, Ugraśymąknyga 51, s. 197-198, nr 140; ODVCA, 
vyp. 1, s. 89-27, 101-235,133-89, 157-92; vyp. 4, k. 28-220; vyp. 5, k. 214-108, 215-111, 218-133, 230- 
219; L i t e r a t u r a :  Savisöevas, Żemaitijos savivalda, s. 293, 374; Trimoniene, Ewangeliccy prgybysge, s. 106; 
Uruski, T. 5, s. 13—15.

GRUZDOWICZ

Taryfa 1667 roku

GrugdowicgPaweł na miejscu ojca swego Jerzego Grehorewicga Grugdowicga gSgolpian Pum dym 1 szlachec
ki w pow. pojurskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Gruzdas, Gruzdys, które pochodzi od li
tewskiego grugdas, czyli „łysy”, „osoba z krótkimi włosami” [LPŻ], Brak jest tej rodziny 
w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. pojurskim, 
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 732: Gruzdas, Gruzdys, Gruzdzevicius.

GRUŹDŹ

H. KRUCINI, TRĄBY, WĄŻ 

Popis 1621 roku

Grugdgjarosgpo kogacku koń 1 w pow. kros kim, na uegestniki protestowa!
Grugdg Samuel g  bratem po kogacku koń 1 w pow. rosieńskim. Tenge ga macochę swą g  Grugdgiewskiego 
imienia gAdamem Ambrogejewicgem odpól konia po kogacku koń 1
Grugdg Stanisław [Węcławowicz był właścicielem części w Derejniach lub Dorejniach] g  uegest-
m\kami] na y>od[jezdku] koń 1 w pow. kroskim
Grugdg Stanisław g  ucgesĄahkamĄ po kogacku koń 1 w pow. bergańskim
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GRUŹDŹ 245

T a r y f a  1667 ro k u

GruiydjAdam у  Tron ki и dym 1 szlachecki w pow. tendyiagolskim
Grujdy Aleksanderpodcyasyy ryecyycki z majętności swej nasycanej Gżejsyysyki z rodzonym swoim [GB: 
pewnie bratem] Walerianem Grujdzjem nie dzielonej dymów 6 poddańskich. Tenże poddanego sobie zastaw
nego od Stejana Urbanowiczajednego [ogółem dymów] 7 w pow. rosieńskim
GnriydjAugustyn [na mie j scu] Andrzeja Grujdyia dziada swego z Grujdy zagfodnicyy dym 1 w pow. kros kim 
Grużydź Augustyn, na którego miejscu został spisany Mikołaj Pychowski z Żorów dym 1 szlachecki w pow. 
widuklewskim
Grujdy Jakub Mikołajewicz na którego miejscu został spisany Jakub Iwaszkiewicz Z Gru-jdj dym 1 szla
checki w pow. kroskim
GruźdźJan Jurewiczu a miejscu Jerzego Jurewicza Grujdyla[GB: pewnie brata] zGrujdjdym 1 szlachec
ki w pow. kroskim
Gruźdź Kasper na miejscu Stanisława Dowksyy yDowiatów [?] dym 1 poddański wpow. szawelskżm 
Grujdj Krzysztof, na którego miejscu został spisany Jan Bogdanowicz Z majętności GruźdźpodĄaasUsz\ś\ 
dymów 6 repów, kroskim
Grużydź Samuel z Grujdy dym 1 szlachecki w pow. kroskim
GrużylźStanisław [na miejscu] rodzica swego Jana Grujdyja zTowkowa dym 1 poddański w pow. kroskim 
Grujdz Stanisław, na którego miejscu oraz na miejscu Marana Witkiewicza i Wojciecha Bilwińskiego zosta
ła spisana Kataryna Sereykówna Rapanowicyowa Janowa po małżonku swoim Janie Telijanie Rapanowicyu 
Z Pilwelów dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Gruźdź Urban na miejscu Jeryego Rudowicyajako zastawnik yBudryków dym 1 szlachecki w pow. retowskim 
GrujdjWojdech [na miejscu] rodyica swe\go] Mikołaja Grujdyia yAuksytul dym 1 poddański w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Grugęl [w Kop. 1: Gruźdź] Stanisław [z Gord w pow. kroskim?] dymów poddańskich 3
Grujdz Augustyn z Gruźdźyów w pow. kroskim na miejscu dyiada [dym] poddański 1
Grujdjjan Karol łowcy Księstwa Żmudykiego ymajętnośd Dyjerżysyek wpow. rosieńskim dymy 2, yfolwar-
ku Giejsyysyek 1, ogółem dymów poddańskich 3
GrujdjMarcin na miejscu Andrzeja Dowiata yNutowaów Osmolę w pow. berżąńskim dym szlachecki 1 
GrujdjSIikolaj z okolicy Grujdyw pow. kroskim [dym] szlachecki 1 
Grujdź Samuel z Gosytynów w pow. kroskim i zpryykupli [dymów] poddańskich 3 
Gruydź Samuel £ okolicy Trowkin w pow. tendyiagolskim i ysyrragrami swemi dym sylachecki 1 
Grujdz [w Kop. 9 pomyłkowo: Grudź] Stefan yAwsytelkiów w pow. kroskim [dym] poddański 1 
Gruźydźjowa Regina у  Kiewnar Gruźdźjów w pow. kroskim na miejscu małżonka [dym] sylachecki 1

Nazwisko rodziny ma być tego samego pochodzenia co Gruzdowicz (zob.). Nie można 
wykluczyć pochodzenia odmiejscowego, od miejscowości Gruździe we włości kroskiej, 
o której będzie mowa niżej.

K iku członków tego rodu spisano w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 
z 1567 r. we włości kroskiej na Żmudzi: Stanisław Wencławowicz Gruzd wystawił 1 ko
nia, podobnie Juri Mikołajewicz, Awgusztyn Bałtromiejewicz i Walenty Hrehorewicz, 
a wyjątkowo z dwoma końmi spisano Mikołaja Gruzda.
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Sporo mowy o nich było w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1569 r. Miko
łaj Stanisławowicz [Andrejewicz?] Gruzdz sprzedał swemu bratu Pawłowi część majęt
ności Bogiewskiej [chodzi o Pogie] we włości korłdańskiej. Tenże w 1578 r. zapisał swej 
żonie Katarinie Szczasnownie Wencławowicz Bielewicz [Billewicz] majętność Kowna- 
ry w Gruzdiach [Kiewnary w Gruździach]. Tenże w roku następnym pozwał do sądu 
Jana Szczasnowicza Bielewicza, swego szwagra, w sprawie podziału dóbr Rosieńskich 
i Szowkockich. W 1586 r. sprzedał czwartą część tych pierwszych dóbr, w tym roku 
ugodził się z Krisztofem Janowiczem Bielewiczem w sprawie podziału wspomnianych 
dóbr. W 1590 r. miał zapewne majętność Giejsze we włości rosieńskiej [może jednak 
chodzi o Wencławowicza?, zob. niżej]. W 1593 r. żona Katerina zapisała mu część ma
jętności Szowkoty nad rzeką Gumertą i jezioro o tej nazwie. W 1598 r. zamienił swoje 
dobra Gruździe na Szowkoty [Szawkoty] we włości tendziagolskiej. W 1598 r. sprzedał 
część „ziemlicy” w majętności Pomaskiszki we włości tendziagolskiej. W 1599 r. Mikołaj 
Stanisławowicz Andrejewicz [Gruzd?] i Andrej Awgustinowicz Gruzd sprzedali grun
ty majętności Podowsin [tj. nad jeziorem Dowsin] we włości kroskiej. Z tymi dobrami 
i Szowkotami wspomniany Mikołaj Stanisławowicz Gruzd był łączony już w 1584 r. 
W nieznanym roku toczył spór sądowy z Krisztofem Janowiczem Bielewiczem, podsęd- 
kiem żmudzkim i właścicielem Szowkotów, w sprawie wspólnego jeziora Gumerta we 
włości tendziagolskiej. W 1592 r. Mikołaj Stanisławowicz [Wencławowicz] Gruzd miał 
żonę Katerinę Kasperownę Juszkiewicz oraz dobra Sielany i Poszyle [we włości W Dy- 
rwian], W 1597 r. miał dobra Ryngowiany we włości berżańskiej. W 1598 r. zamienił się 
dobrami ze Stanisławem Stankiewiczem—Bilewiczem: dostał Gruzdie w  Kiewnarach za 
Szowkoty. W 1599 r. kupił majętność Giejsze we włości rosieńskiej.

W 1573 r. Mikołaj Andrejewicz Gruzd sprzedał pół służby ludzi w uroczysku Szu- 
kiany koło rzeki Krożonty we włości kroskiej Stanisławowi Wencławowiczowi Gruzdio- 
wi, pisarzowi ziemskiemu żmudzkiemu.

W 1576 r. Paweł [Stanisławowicz] Gruzdz kupił ziemię w  Pagiach [tj. Pogie] we 
włości korklańskiej. W  tym roku dokonał podziału następujących dóbr z Janem [Bałtro- 
miejewiczem] Dowiatowiczem, swoim szwagrem: Łowkowa [nad rzekami W ikswąijeż- 
ną], Janowdowa i Birżołowek nad rzeką Okmianą [we włości korszewskiej]. W 1584 r. 
toczył spór sądowy o puszczę Trumpa we włości pojurskiej. W 1585 r. sprzedał „diad- 
kowi” żony część majętności Promiadiewo we włości rosieńskiej. W 1587 r. Zofia Mar- 
tinowna Jurewiczowa Gruździowa zapisała w testamencie swemu mężowi Pawłowi 
majętność Łowkowo [we włości pojurskiej], czyli Ławków na południowy zachód od 
jeziora Parszas. W 1588 r. w testamencie Paweł zapisał swej żonie Jadwigie Janownie 
Stanisławicz część majątku Pogie na północny wschód od XIX-wiecznego miasteczka 
Korklany. W 1592 r. dostał w dożywocie połowę gruntów Bortkiszki w Bordiach i Bud- 
ryszki we włości pojurskiej. W 1598 r. zastawił połowę służby poddanych w uroczysku 
Lepłowki koło Kielm w majętności Pogi.

W Kiewnarach miał swoje dobra Jan Stanisławowicz Gruzd, który zapisał je swo
jej żonie Barbarze Pietrownie w 1572 r. Tenże w 1584 r. zastawił majętności Gruzdi 
i Kiewnary swojej żonie Alżbietie Adamownie Pawłowicz [w innym miejscu: Podskar- 
biewicz], a w zamian otrzymał części trzech majętności: Drutowiszki i Botoki we włości
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widuklewskiej oraz Szowdy w szawdowskiej z tytułu „pridannogo” [posagu]. W 1592 r. 
z drugą żoną Katarzyną Bartłomiejewnąjagintowicz był właścicielem dóbr Sewrkompy 
we włości kroskiej (zwany „pojurskim dworcem” od położenia nad rzeką Jurą). Dzieć
mi owego Jana, ale z pierwszego małżeństwa, byli: Krzysztof, Stanisław i [dwie: Kry
styna i Anna] siostry, notowani w aktach pod 1596 r\, kiedy przejęli dobra Kiewna- 
ry Gruzdiewyja. W 1600 r. Krystyna wyszła za mąż za Wojtiecha Janowicza i dostała 
czwartą część majętności Kiewnary.

W 1570 bracia Jan i Matiej Kasparowicze Gruzdy kupili część majętności z mia
steczkiem Kielmy we włości kroskiej od Kaspra Pietrowicza i jego żony Hanny Andre- 
jewny Gruzdiewny. Synami Jana byli: Piotr, Jan i Krzysztof, którym zapisano testamen
towo część Kielm w 1597, a w roku następnym kupili część dóbr Kiewnary. W 1577 r. 
Stanisław Gruzdz kupił trzeciznę majętności Kielmy, a pozostałe 2 części wziął w zastaw.

Juri i Martin Mackiewicze Gruździowie w 1586 r. mieli dobra Pokowty i Skierby we 
włości rosieńskiej. W 1591 r. ów Martin był żonaty z PoloniąPietrowną, ciotką Stanisła
wa Andrejewicza, który zapisał mu majątek ruchomy. Zaś w 1597 r. zapisał swej córce 
Zofii część dóbr Kiewnary w Gruździach. Jego matką była Barbara Szymkowna Rukie- 
wicz, która w 1578 r. uczyniła go pełnomocnikiem do prowadzenia procesu o dobra: 
Podubisie, Pokosty (Pokowty) i Skierby.

W 1589 r. wzmiankowano o Mikołaju Pietrowiczu Mackiewiczu Gruzdiu i Awgusz- 
tynie Bałtromiejewiczu Janowiczu Gruzdiu. Z innego dokumentu z tego roku wynika, 
że wspomniany Awgusztyn miał syna Andreja i bratanka Mikołaja Pietrowicza. Skarżył 
się na Pawła Stanisławowicza Martinowicza Pikielewicza—Gruzdia o samowolną „po- 
rubkę” lasu jego poddanych w siole Sudkajtie w majętności Kiewnarskiej koło rzeki 
Szymszy i pobicie. Wspomniany syn Andrej w 1600 r. kupił połowę majętności Po- 
dowsiny we włości kroskiej. W 1598 r. Pietr Janowicz Gruzd zastawił połowę służby 
ludzi zwanych Degucie w majętności Kiewnary, a w  roku następnym — połowę majęt
ności Kielmy we włości kroskiej.

W 1594 r. Barbara Mikołajewna Wojciechowa Gruździowa zapisała w testamencie 
swoim dzieciom dobra Owksztelki [tj. Auksztelki] we włości kroskiej. Jej mąż Wojtiech 
Janowicz Gruzd był notowany pod 1596 r., kiedy zrezygnował z pretensji do czwartej 
części majętności Pokłonie we włości rosieńskiej. W 1595 r. Jan Wojciechowicz, a więc 
jeden z synów Wojciecha, sprzedał część dóbr Gricyszki w polu Awksztelskim, a w roku 
następnym kupił od siostry Doroty trzeciznę Owksztelek.

W 1599 r. Wojtiech Mikołajewicz Stanisławowicz Andruszkiewicz Gruzd sprzedał 
grunty w majętności Ryngowiany we włości berżańskiej [w tekście: birżańskiej]. Miał 
siostrę Barbarę.

W sumie akta ziemskie żmudzkie dają bogaty obraz Gruździów na Żmudzi. Miesz
kali oni w 10 włościach, ale naprawdę liczyli się w dwóch: kroskiej i korklańskiej. W tej 
pierwszej chodzi przede wszystkim o Grużdzie Kiewnary (Grużdzie w Kiewnarach itp.), 
które najpewniej były gniazdem tego rodu. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. była 
to majętność we włości kroskiej, koło rzeki Szymszy. Chodzi tu o rejon na północny 
wschód od Kielm, przy drodze z Kielm do Szawli, na południe od jeziora Rykijow- 
skiego pod Szawlami. W 1690 r. spisano tam dymy szlacheckie i poddańskie: Kiewnary
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Grużdzie i Kiewnary Giedwiłajcie, później była to okolica szlachecka. Nazwa Gruździe 
nie zachowała się, za to Kiewnary (lit. Kiaunoriai) to obecnie małe miasteczko na północ
ny wschód od Kielm, między bagnami Tyrule a lasami i jeziorem na północ od Cytowian.

Z włością kroską wiążą się jeszcze dwie majętności: Podowsin nad jeziorem 
Dowsin pod Krożami oraz Kielmy. We wszystkich tych miejscowościach notowano po 
kilku Gruździów. Z kolei we włości korklańskiej Gruździowie byli związani z dobrami 
Pogi, jak można mniemać, było to dawne miejsce osadnictwa tego rodu.

Sporo wiadomo jeszcze o genealogii tego rodu w 2. połowie XVI w. Jest jednak je
den problem — Mikołaj Stanisławowicz Gruzd, których najpewniej było dwóch i róż
nili się awonimikami (imionami dziadków): Andrejewicz [jego syn Wojtiech używał for
my Andruszkiewicz] i Wencławowicz. W praktyce, gdy rzadko używano awonimików, 
można było ich rozróżnić tylko na podstawie innych żon: jeden ożenił się bowiem 
z Billewiczówną [forma nazwiska jest późniejsza, XVII—wieczna], a drugi z Juszkiewi- 
czówną. Na ogół mieszkali też w różnych włościach: Andrejewicz był związany głównie 
z włością kroską, a Wencławowicz — z berżańską.

Po tych uwagach można spróbować rekonstrukcji genealogii tego rodu. Najpierw od 
Awgusztyna Bałtromiejewicza Gruzdia, zanotowanego w popisie 1567 r. we włości kro- 
skiej. Z akt ziemskich wiadomo, że jego dziadem był Jan Gruzd, a Awgusztyn miał syna 
Andreja i brata Pietra, skoro Mikołaja Pietrowicza nazwał swoim bratankiem. Mieszka
li oni w Podowsinie i w Kiewnarach we włości kroskiej. Tak więc genealogia ta byłaby 
następująca: 1. Jan Gruźdź. 2. Bartłomiej. 3. Augustyn (1567) i Piotr. 4. Andrzej Augu
stynowicz i Mikołaj Piotrowicz. Warto dodać, że w popisie 1528 r. zanotowano wdowę 
Bołtremiejewą z dwoma końmi we włości kroskiej, może po Bartłomieju z pokolenia II.

Z kolei wymieniony w popisie 1567 r. Stanisław Wencławowicz Gruzd. Był on pi
sarzem ziemskim żmudzkim w latach 1566—1575 lub 1576, kiedy został złożony z urzę
du. Więcej wiadomo o jego synu Mikołaju, który miał dobra Ryngowiany we włości ber- 
żańskiej i którego notowano w aktach ziemskich żmudzkich.

Interesujący jest następujący ciąg genealogiczny: Gruzd — Andruszko — Stani
sław — Mikołaj — Wojciech, mający również dobra Ryngowiany w 1599 r. Może An
druszko [tj. Andrej] i Wencław byli braćmi? W aktach ziemskich notowano Stanisława 
Mikołajewicza Andrejewicza i Stanisława Mikołajewicza Wencławowicza jako współ
czesnych [różnica między nimi nie mogła chyba przekraczać jednego pokolenia].

Należy dodać, że w końcu XVI w. w rodzie Gruzdziów notowano Mackiewiczów, 
Kasperowiczów, Pikielewicza, Andruszkiewicza, którzy pewnie później wyodrębnili się 
w osobne rodziny.

Zwracają uwagę związki tego rodu z pow. upickim w tym czasie. Wspomniany 
wyżej Mikołaj Stanisławowicz Andruszkiewicz Gruźdź miał żonę Annę Lawrynówną 
Marcinkiewiczówną, której sprzedał pustosz w tym powiecie w 1584 r. Zaś Kasper Sta
nisławowicz Gruźdź był sędzią grodzkim upickim w 1591 r. [Boniecki; w rzeczywistości 
był nim w latach 1586-1609]. Ten ostatni może jest związany z Kasperowiczami Gruź- 
dziami z akt ziemskich żmudzkich: Janem i Maciejem z Kielm?

Wspomniany wyżej Stanisław Wencławowicz Gruźdź zasługuje na większą uwagę. 
Dzięki jego zapiskom na marginesie „Kroniki wszystkiego świata” Marcina Bielskiego
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możemy się dowiedzieć czegoś bliższego o nim. Musiał znać język polski, skoro czytał 
tę kronikę, wydawaną w latach 1551—1564. Żył w latach 1529—1601. Zmarł w swoich 
dobrach w Kiewnarach. Najciekawszy jest jego zapiska o sobie: „Stanisław Wencławo- 
wicz Mikołajewicza prozwiszczom Straszona Pikielewicza Mingayłowicza Bezszczom 
nazwiskom Gruzdz urożony z matki Magdaleny Sudi[.. .]ny”. Z badań Kęstutisa Gud- 
mantasa wiadomo, że był średnio zamożnym bojarem (szlachcicem) we włości kro- 
skiej. Jego bratem stryjecznym był Mikołaj Andrejewicz Gruzdz, od którego nabył pod
danego w dobrach „Uźuopenai” [nazwa XX—wieczna] nad Krożentą oraz „dworec” 
pod Kielmami, kupiony w latach 1577—1578. Miał również dobra Kiewnary. Ożenił się 
z AnnąPietrownąDzierżkowną [forma zlituanizowana: Ona Petraite Derżkaite], z którą 
spłodził dwóch synów: Mikołaja i Jana. Ten drugi studiował na uniwersytecie za grani
cą w 1590 r. Wiadomo też, że niektórzy Gruździowie, np. Mikołaj Stanisławowicz, brat 
Pawła, sędziego grodzkiego żmudzkiego, byli służebnikami Szemiotów. Gruździowie 
byli spokrewniemi i mieszkali w rejonie Żmudzi, gdzie było silne środowisko kalwińskie.

Wracając do „barokowego” nazwiska [ze względu na jego długość] Stanisława 
Gruździa należy strwierdzić co następuje. Po pierwsze, był on synem Wencława i wnu
kiem Mikołaja. Po drugie, związek tej rodziny z Pikielewiczami jest ustalony. Pisano 
o tym pod 1589 r., do czego można dodać, że Hanna Martinowna Gruzdiewa była żoną 
Jana Pietrowicza Pikielewicza w 1596 r., zob.: Pikiel. Po trzecie zaś, imię Strasz zostało 
zanotowane w pewnym dokumencie z 1802 r., zob. niżej.

Kilku członków rodziny notował Kojalowicz w 1621 r.: Samuel i Hieronim. W rze
czywistości w  popisie z tego roku notowano czterech Gruździów: Jarosza [tj. wspo
mnianego Hieronima] w pow. kroskim, który protestował na „uczestników” [był więc 
stosunkowo ubogi]; Samuela z bratem w pow. rosieńskim i kroskim z majętności Gruź- 
dzie w pow. kroskim (za macochę), który prawdopodobnie był rotmistrzem pow. ro- 
sieńskiego i widuklewskiego [pospolitego ruszenia szlachty]; Stanisława Węcławowicza 
w pow. kroskim, także z „uczestnikami” i Stanisława w pow. berżańskim, też z „uczest
nikami”. Z nich ciekawą postacią jest Stanisław Węcławowicz, którego nazwisko jest 
identyczne z bojarem z popisu 1567 r. (!). W  sumie Gruździowie byli dość rozrodzeni, 
a może tylko pilnie wykonywali swój obowiązek wojskowy, w odróżnieniu od niektó
rych innych „panów braci”.

W dokumencie pt. „Descendencya dóbr trojga Ławkowów z miastem połączo
nego” podano trochę informacji o tej rodzinie. Pierwszym właścicielem Ławkowa był 
Wacław Gruźdź. Miał ona syna Stanisława i wnuka Mikołaja, który w 1611 r. sprze
dał te dobra Grużewskim. Dane te znajdują potwierdzenie w  cytowanych wyżej aktach 
żmudzkich. Dobra Ławkowskie należały do Gruździów od 1576 r.

Z kolei Augustyn Gruźdź był dziedzicem Kiewnar „i dalszych”. Miał on syna An
drzeja, który spłodził troje dzieci: Łucję, za Jerzym Skirwoyniem; Jarosza, który swoją 
część zapisał Krzysztofowi Janowiczowi (zob. niżej) i Annę, żonę Kaspra Połowicy, któ
rzy swoją część sprzedali również Grużewskim. Cały ten akapit został inaczej przedsta
wiony w dokumencie pod sygnaturą 327. Chodzi o Andrzeja Gruździa, który miał dwie 
córki: Łucję i Annę. Ta pierwsza, primo voto Bohdanowiczowa, swoją schedę przekaza
ła Kasprowi Piotrowiczowi. Z kolei Anna wyszła za Kaspra Piotrowicza, a swoją schedę
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przekazała Janowi i Maciejowi Kasperowiczom Gruździom. Być może wspomniany 
Kasper Połowica jest tożsamy z Kasprem Piotrowiczem.

Trzeci z wymienionych na początku Gruździów to Stanisław Wacławowicz. Miał 
trzech synów: Pawła, sterilis, Jana i Mikołaja, sterilis. Z nich Jan spłodził dwóch synów: 
Krzysztofa i Stanisława. Wspomniany Krzysztof sprzedał swoją część i brata Stanisława 
Grużewskim w 1610 r. Dane te znajdują potwierdzenie w aktach ziemskich żmudzkich.

Ostatni z Gruździów, Kasper, podzielił dobra Ławków na dwie części między swo
ich synów: Jana i Macieja (sterilis) Kasperowiczów. Całość majątku przejął Jan, któ
ry spłodził dwóch synów: Jana i Piotra, sterilis. Ten pierwszy zamienił swoje dobra na 
Szmilginiszki z Grużewskim w 1611 r. [LNB, F 91—339, k. 2; trochę inaczej: F 91—327].

Z kolei w  dokumencie pt. „Delineacji Skiwiszek z IM[ciów] Panów Orwidów na 
IMciów [Panów] Grużewskich przeszła” wzmiankowano krótko o kilku Gruździach. 
W nieznanym okresie Jan Gruźdź nabył wspomniane Skiwiszki [Kiwiszki], które prze
kazał synowi Janowi Janowiczowi Gruździowi. Od niego, pewnie bezpotomnego, dobra 
te przejęła jego siostra Agnieszka, która wniosła je w  dom Jamontów poprzez męża Je
rzego Pawłowicza Jamonta, a stamtąd dobra przeszły do Grużewskich w 1630 r. [LVIA, 
F 1282-1-1628].

Zdaniem Kojałowicza, nieznany z imienia Gruźdź był porucznikiem w wojsku sa- 
pieżyńskim pod komendąjudyckiego, starosty jaswońskiego, w 1658 r. Mikołaj był pod
czaszym oszmiańskim, a Gaspar sędzią grodzkim upickim [chodzi o Kaspra, o którym 
pisano wyżej].

Na początku XVII w. należeli do kalwinów. Krzysztof Janowicz Stanisławowicz 
Gtruźdź z żoną Anną Stanisławownąjasiewiczowną Kiewnarskąuczynił zapis w 1625 r. 
na wybudowanie zboru kalwińskiego w Kiewnarach. Jego stryjem, bratem Jana, był Mi
kołaj. Miał on mieć brata Marcina Janowicza Hrehorewicza [Boniecki] oraz dwie sio
stry: Krystynę Wojciechową Bochdanowiczową [Bogdanowiczową], która wyszła za 
mąż w 1600 r. i Annę JózefowąMontwiłową, która wyszła za mąż w 1607 r. [AWAK, 
T. 12; Grużewski]. Sprawa Marcina jako brata fundatora Krzysztofa budzi jednak wąt
pliwości: nie zgadza się awonimik i brak informacji o braterstwie w samym akcie funda
cji. Na pewno byli bliskimi krewnymi, podobnie jak wymieniony w akcie fundacji Jarosz 
Augustynowicz Gruźdź. Tym samym, była następująca genealogia: 1. Stanisław. 2. Jan 
i Mikołaj. 3. Krzysztof, Krystyna i Anna.

Znamy też genealogię Gruździów, związanych z majętnością Lawkodumy. Pro
toplastą został uznany Mikołaj Gruźdź, który w 1607 r. był właścicielem tych dóbr. 
Miał on czworo dzieci: Jakuba, Stanisława, Małgorzatę i Barbarę [LNB, F 91—328].

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano trzech Gruździów: Aleksandra, uczestnika 
zjazdu w Jaswojniach oraz Marcina i Stanisława, którzy podpisali unię kiejdańską ze 
Szwecją. Może wspomniany Marcin jest osobą identyczną ze wspomnianą wyżej?

W taryfie 1667 r. spisano 13 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim (7) 
oraz w widuklewskim (2) i pojedynczo w: tendziagolskim, rosieńskim, szawelskim i re- 
towskim. Większość z nich nie miała poddanych (7 na 13), ale pozostali mieli nie tylko 
jednego poddanego, lecz także sześciu i siedmiu. Ci ostatni plasowali się w gronie śred
nio zamożnej szlachty. Wymieniony tam i w  1655 r. Aleksander, podczaszy rzeczycki,
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miał właśnie 7 dymów. W 1674 r. był on elektorem króla polskiego Jana III Sobieskiego 
i deputatem do Trybunału Głównego w 1667 r. ze Żmudzi.

W taryfie z 1690 r. spisano 9 rodzin, z których aż 7 mieszkało w pow. kroskim, 
a pozostałe w berżańskim i tendziagolskim. Większość z nich miała poddanych (5 na 
9), pozostałe nie miały ich. Ci, którzy mieli poddanych, w większości mieli po 3 dymy 
poddańskie. Z powyższego wynika, że Gruździowie, aczkolwiek nie należący wów
czas do średnio zamożnej szlachty, wyróżniali się pod względem majątkowym z oto
czenia. Z wymienionych w taryfie z 1690 r. Jan Karol Gruźdź (zm. ok. 1699) byl dwo
rzaninem skarbowym litewskim przed 1682 r., kiedy został skarbnikiem brasławskim. 
W latach 1686—1696 był łowczym żmudzkim. Byl deputatem ze Żmudzi do Trybu
nału Główngo w latach 1686 i 1696. Ożenił się z [brak imienia] Gawryłowicz, skarb- 
nikówną kowieńską.

Z dotychczasowych uwag widać, że kilku Gruździów piastowało urzędy żmudzkie 
i inne w XVI i XVII w. Nieliczne urzędy piastowali jeszcze w XVIII w., łowczym żmudz
kim byli jeszcze Franciszek Gruźdź w 1722 r. i Jan w 1752 r. Trzech z nich było depu
tatami żmudzkimi do Trybunału Głównego. Oprócz wspomnianego już Jana Karola 
Gruździa trzeba jeszcze wymienić: Aleksandra, podczaszego rzeczyckiego, w 1667 r. 
i Samuela w latach 1629 i 1638. Wspomniany Aleksander podczaszy rzeczycki byl elek
torem króla polskiego Jana III Sobieskiego w Warszawie w 1674 r\, zresztą jako jedyny 
elektor w tej rodzinie.

Z 1802 r. pochodzi interesujący akt pt. „Redukt wizyjny wespół z genealogią” 
w sprawie sporu sądowego o dwór Ławkodomski między kapitanem (wojska rosyjskie
go) Iwanowiczem a Grużewskimi. Wspomniana genealogia to „Descendencja Lawko- 
domska”. Zaczęła się od Strasza Gruździa (pokolenie I), który miał dwóch synów (II): 
Andrzeja i Węsława, tj. znanego nam Wencława. Mieli oni obręb w części Lawkodomu 
ze wsiąDerejnie, na co mają wskazywać dokumenty z lat 1572-1575. Tu zwraca uwagę 
imię Strasz, właściwie nieznane w tej rodzimie. Pisano o tym wyżej.

Zasadnicza dla sprawy jest ta pierwsza linia Andrzeja Straszewicza Gruździa. Miał 
on syna Mikołaja (III) i dwóch wnuków (IV): Jakuba i Stanisława. Potomków miał 
tylko ten drugi, tj. dwie córki: Alszkę i Dorotę oraz syna Jana. Stanisława notowano 
w aktach w latach 1617—1618 i 1621 w popisie wojskowym. Z kolei jego syn Jan (V) 
ożenił się z Zofią Rodowiczówną, której zapisał folwark Lawków i chłopów w Derej- 
niach w 1628 r. Spłodził on dwóch synów (VI): Stanisława, bezpotomnego i Samuela. 
Stanislaw sprzedał bratu swoją część dóbr w 1675 r. Właśnie Samuel zebrał znaczną 
część tych dóbr, dokonując licznych zakupów. On także pozostawił po sobie dwóch sy
nów (VII): Jana i Tomasza. Ten ostatni sprzedał wspomniane dobra Janowi Szmatowi- 
czowi w 1715 r. Dalej była już genealogia Szmatowiczów: syn Mateusz i jego trzy córki: 
Klara Iwaszkiewiczowa, Anna Judowiczowa i Apolonia Szmatowiczówna, panna. W ten 
sposób dobra przeszły w ręce wymienionego na początku kapitana Iwanowicza.

Z kolei omównienia wymaga druga linia Gruździów, poczynając od Węsława (II). 
Miał on syna Stanisława (III), który był ojcem czterech synów (IV): Pawła, Mikołaja, 
Kaspra i Jana. Z nich synów mieli dwaj: Kasper, ojciec Jana (V) i Jan, ojciec Krzysz
tofa (V). Zarówno Krzysztof Janowicz, jak i Jan Kasperowicz sprzedali swoją część
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spornych dóbr Zofii z Radzimińskich Grużewskiej w 1610 r. W ten sposób w ręce Gru- 
żewskich przeszła połowa spornych dóbr Ławkowa ze wsiąDerejnie [LNB, F 91—576].

Inny dokument pt. „Descendencja wsi Przeciszewskich Deguciów i Derajniów” 
z XVIII w. pokazywał odmienny obraz genealogii Gruździów. Wzmiankowane Degucie 
we włości kroskiej w Kiewnarach należały do Gruździów przynajmniej w 1598 r., kiedy 
wymieniono Piotra Janowicza Gruździa, zob. wyżej. Właściwie najwięcej powiedziano
0 pomiarze Deguciów w 1608 r., kiedy zanotowano: Jana Kaspra [raczej Kasprowicza], 
Mikołaja Stanisławowicza i Augustyna Bartłomiejewicza Gruździów. Z nich potomstwo 
miał Mikołaj, ojciec Jakuba, który sprzedał swoją część dóbr oraz Andrzej, syn Augusty
na, który w 1620 r. sprzedał swoją część Bartłomiejowi Stanisławowiczowi Piłsudskie
mu [LNB, F 91—330]. Osoby te są znane z akt ziemskich żmudzkich.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Gruździów z herbem Krucyni. 
Herbu tego używał Paweł Stanisławowicz, sędzia grodzki żmudzki, w  1574 r.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej Gruździowie 
herbu Groty, Trąby i Wąż. W tym czasie notowano Gruździów herbu Wąż w pow. sza- 
welskim [Ciechanowicz],

W 1819 r. Gruździowie wywiedli się z herbem Wąż. Za przodka uznano Jarosza 
[czyli Hieronim] Andrzejewicza Gruździa (pokolenie I i II), który w  1617 r. zastawił 
dobra Gruździe Kiewnary [w pow. kroskim; pisano też w odwrotnej kolejności] żonie 
Agnieszce. Ta w testamencie z 1670 r. zapisała je synowi Augustynowi (III) i wnukowi 
Stanisławowi (IV). Ten ostatni sprzedał te dobra w 1731 r. Jednak w 1698 r. ów Sta
nisław Gruźdź darował żonie Katarzynie dobra Szukiszki. W 1760 r. jego syn Fran
ciszek Gruźdź (V) wszedł w posiadanie powyższych dóbr [chyba chodzi o Gruździe 
Kiewnary].

Tak więc Stanisław Gruźdź z pokolenia IV miał dwóch synów (V): Franciszka
1 Józefa, którzy zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. Starszą linię prowadził Fran
ciszek (V) jako ojciec Elizeusza [ros. Elisiej; sic] i Jana Bonifacego Bartłomieja (VI). 
Pierwszy z nich spłodził trzech synów (VII), bezpotomnych: Dominika (ur. 1804), 
Jana (ur. 1808) i Michała Justyna [ros. Ustin] (ur. 1816). Z kolei Jan Bonifacy Bartło
miej wydał na świat także trzech synów (VII): Józefa (ur. 1796), Franciszka (ur. 1797) 
i Stanisława (ur. 1803). Z nich potomstwa dorobił się tylko Franciszek jako ojciec pię
ciu synów (VIII): Konstantego Rajmunda (ur. 1821), Kazimierza Onufrego (ur. 1825), 
Franciszka Eugeniusza (ur. 1828), Stanisława Ludwika (ur. 1831) z trzema synami (IX): 
Konstantym (ur. 1871), Michałem (ur. 1873) i Wincentym Stanisławem (ur. 1875) oraz 
Michała Beniamina (ur. 1838).

Druga, młodsza linia łączy się z Józefem (V), ojcem Dominika Eustachego (VI). 
Ten ostatni spłodził trzech synów (VII): Wincentego (ur. 1798), Jana (ur. 1805) i Anto
niego (ur. 1809). Pierwszy z nich zostawił po sobie dwóch synów (VIII): Józefa Leonar
da [wyraźnie po ros: Elonard] (ur. 1823) i Wincentego (ur. 1832). Jego brat Jan, wydał 
na świat dwóch synów (VIII): Jana (ur. 1860) i Apolinarego Wawrzyńca (ur. 1862). Trze
ci z braci, czyli Antoni miał czterech synów (VIII): bliźniaków Wincentego i Dominika 
(ur. 1840) oraz kolejnych bliźniaków Jerzego i Antoniego (ur. 1844) ЦАТА, F 391—7— 
4127, k. 72].
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Namarginresie: wspomniany wyżej Józef Leonard syn Wincentego to może Józef 
Wincentowicz Grudź [różna pisownia nazwiska] (ur. ok. 1827), ziemianin pow. rosień- 
skiego. Został on zesłany do guberni tobolskiej na Syberii na stałe zamieszkanie pod 
dozorem policji jako „nieprawomyślny pod względem politycznym i przynoszący szko
dę krajowi”. Należy przyjąć, że uczestniczył w powstaniu 1863 r. W październiku uzy
skał zgodę na wyjazd do Królestwa Polskiego [Na nieznane losy\.

Z 1820 r. pochodzi wywód Gruździów herbu Groty. Za swego przodka przyję
to Jana Gruździa, ojca Stanisława (pokolenie I i II). Najstarszy dokument pochodzi 
z 1675 r., kiedy Stanisław Janowicz Gruźdź sprzedał dobra Lawkodom. Tenże w 1680 r. 
kupił dobra Podubiś. W  testamencie z 1714 r. zapisał on dobra Gornoje Podubiś [tj. Po- 
dubiś Górny] swoim synom (III): Stanisławowi i Kazimierzowi oraz wnukowi Pawłowi 
Antoniemu (IV). W kolejnym testamencie z 1767 r. Ignacy Gruźdź (V) zapisał dobra: 
Bogdaniszki, Meszkiszki, Burkłajnie, Dzierżyszki i Kuwaliszki swoim synom (VI): Jó
zefowi i Ignacemu. W 1789 r. wspomniany Józef Gruźdź sprzedał te dobra. W 1786 r. 
Jakub Gruźdź sprzedał dobra Konkucie [chyba Kontucie w  pow. kroskim].

Tak więc drzewo genealogiczne Gruździów było następujące od pokolenia Y, tj. 
od trzech synów Pawła Antoniego: Ignacego, Jakuba i Jana, bezpotomnego. Powstały 
wówczas dwie linie tej rodziny. Starszą linię zapoczątkował Ignacy jako ojciec dwóch 
synów (VI): Józefa i Ignacego. Pierwszy z nich miał syna Leona Piotra (ur. 1798; VII), 
bezpotomnego. Linię rodziny kontynuował więc Ignacy, który zostawił po sobie pięciu 
synów (VII): Pawia Aleksandra (ur. 1794), Teofila Rocha (ur. 1798), Hipolita Leopol
da (ur. 1802), Ludwika Benedykta Józefa (ur. 1806) i Kazimierza Ksawerego (ur. 1812). 
Z nich potomstwo mieli: Hipolit Leopold i Kazimierz Ksawery. Pierwszy z nich był 
ojcem trzech synów (VIII): Witolda Józefa (ur. 1833), Wiktora Antoniego (ur. 1836) 
i Juliusza P] Konstantego (ur. 1841). Z nich potomstwo mieli pierwsi dwaj bracia: Wi
told Józef spłodził trzech synów (IX): Stanisława Jana (ur. 1866), Bronisława (ur. 1870) 
i Konstantego (ur. 1874); a jego brat Wiktor Antoni — także trzech (IX): Antoniego 
(ur. 1885), Władysława (ur. 1886) i Teofila Wiktora (ur. 1889).

Z kolei brat Hipolita Leopolda, czyli Kazimierz Ksawery (VII). Miał on czterech 
synów (VIII): Henryka (ur. 1839), Wiktora Władysława (ur. 1847), Stanisława (ur. 1853) 
i Stanisława Tomasza (ur. 1857). Z nich potomstwa doczekał się tylko Stanisław, ojciec 
Kazimierza (ur. 1892; IX). Wspomniany tu Henryk został pochowany na cmentarzu pa
rafialnym w Poszawszu w 1902 r.

Druga, młodsza linia rodziny była krótka. Jej założyciel Jakub (V) jako ojciec Sta
nisława (VI) i dziad Józefa Wawrzyńca (ur. 1799; VII), bezpotomnego. Na nim wygasła 
ta linia [LATA, F 391-7M127, k. 50].

Skądinąd wiadomo o Gruździach herbu Trąby, którzy wylegitymowali się w latach 
1835—1852 w guberni kowieńskiej. Wymieniono tam m.in. Hipolita i jego synów: Witolda, 
Wiktora i Juliana [Uruski]. Bliżej wiadomo o linii Witolda, który był właścicielem majętności 
Suwartowo w pow. rosieńskim [XIX—wiecznym] z 240 dziesięcinami ziemi. Dobra te leża
ły na północ od Kielm w dawnym pow. kroskim (lit. Suvartuva). Witold ożenił się z Petro- 
nelą Bereśniewicz, z którą spłodził dziesięcioro dzieci: 1. Stanisław Jan (1866—1939), dy
plom lekarza uzyskał w 1891 r. na Uniwersytecie Charkowskim, prowadził wolną praktykę
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w Kielmach w latach 1905—1913 [Szarejko], w jego dworze była tajna szkoła i punkt roz
prowadzania tajnych druków litewskich [Kaluskevicius, Misius: tu rozdzielono Jana (Jonasa) 
i Stanisława (Stanislovasa) Gruździów]. Prawdopodobnie jest tożsamy z doktorem Gruź- 
dziem z pamiętnika Eugeniusza Romera, który „jest także ziemianinem, ma się bodaj za 
Litwina, a w każdym razie jest w bliskich stosunkach z przedstawicielami różnych partii 
politycznych litewskich, a jako człowiek porządny, rozsądny i taktowny [...]”. W okresie 
międzywojnia pracował w Litwie jako lekarz. 2. Konstanty, który miał syna Witolda (Vy- 
tautasa), lekarza w USA w Cleveland. 3. Bronisław, agronom, zmarł po studiach. 4. Józefa. 
5. Petronela. 6. Zofia, żona Petrasa Avizonisa (1875—1939), profesora medycyny. 7. Emilia, 
żona Władysława Putwińskiego (Vladasa Putvinskisa, 1873—1929), znanego działacza ruchu 
narodowego litewskiego, twórcy paramilitarnej oiganizacji Sauliią sajunga [Związek Strzelec
ki]. 8. Wiktorią żona Bernardasa Kodaćia (Kodatisa, 1879—1957), astronoma. 9. Stefania, 
dentystka. 10. Anna, żona Peliksasa Bugailiskisa (1883—1965), krajoznawcy, działacza kultu
ry. W sumie była to zasłużona dla Litwy rodzina. Należy dodać, że według opinii przywoła
nego tu Petrasa Avizonisa, była to rodzina polska (w domu mówiono po polsku), ale z du
cha litewska, na co wskazuje pokolenie synów Witolda Gruździa [Puzinas].

W 1882 r. do tej rodziny należały następujące dobra w tej guberni: Stulgi, Suworto- 
wo, Szukiszki i Grawże. Sa to dobra na Żmudzi.
Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 285, 302, 303; AWAK, T. 12, s. 436—439 (fundacja zboru w 1625 r.); De
putaci, T. 1, s. 197, 226, 302, 364, 398; IA, kol. 399; Dworzecki Bohdanowicz, k. 62; Elektorzy 1674 r.; 
Grużewski, s. 233—234, 406—410 (akt fundacji z 1625 r.); Kojałowicz, Nomenclator, s. 205; LI, s. 319; LNB, 
F 91-327, 330, 339, k. 2; 576; LVIA, F 391-5-184, F 391-7-4127, k. 50 (skan 00104), 72 (skan 00148), 
F 1282—1—1628; Na nieznane losy. Międpy Ołońcem a Jadrynem. Dna pamiętniki у  posłania p o  powstaniu stycpnionym. 
Opracowała A. Brus, Warszawa 1999, s. 186; ODVCA, vyp. 1, s. 8—117, 13—200, 14—220, 23-364, 31—117 
i 118, 35-193, 36-208, 48-72 i 84, 75-226, 111-97 i 102, 120-270, 131-57, 132-79, 136-148, 163-189, 
170-315, 185-94, 189-154, 192-198, 197-57; vyp. 2, s. 2-28, 24-146, 53-228, 82-504, 159-2, 175-237; 
vyp. 3, s. 19-3, 38^10, 88-319, 118-320, 124-23, 142-315; vyp. 4, k. 81-186, 115—46, 117-57, 119-73, 
152-105, 191-38, 240-269, 305-117, 309-150; vyp. 5, к. 17-124, 36-266, 38-287, 88-147, 90-169 i 170, 
117-374, 144-182, 167-355, 238-67, 274-335; Perapis 1528 r , s. 271; Popis 1567 r., kol. 1267, 1268, 1273; 
Romer, T. 2, s. 257; SG, T. 15, cz. 2, s. 633: Suwartowo; Slovar, s. 85: Gruzdi; LTrzędnicy: woj. trockie, s. 510, 
nr 3806; LTrzędnicy: woj. wileńskie, s. 582, nr 4547; LTrzędnicy żmudzcy, nr 720, 746, 756, 915. L i t e r a 
t u r a  : Boniecki, T. 7, s. 147; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 98; tenże, Suplement, s. 147; K. Gudmantas, Ż.ema- 
icią bajoro [rasai Martyno Biels kio „Viso pasaulio kronikoje”, w: Netu vos Didpiosios Kunigaikslystes kalbos, kulturos ir 
rastijos tradicijos, Vilnius 2009, s. 28—44; Kaluskevicius, Misius, s. 161; LE, T. 7, s. 536; J. Puzinas, Profesorius 
medicinos daktaras Petras A liponis (1875-1939). Jo lisuomenine, kultUrine ir moksline veikb, Chicago 1979, s. 23; 
Skłodowski, s. 340; Szarejko, T. 4, s. 169; Uruski, T. 5, s. 29: Gruzdi.

GRUŻEWSKI 

H. LUBICZ 

Popis 1621 roku

Gmpewski Andrpej pDanowąSipniwskąwdowąpo kapacku koń 1 ivpow. kros kim 
Grupewski [ferzy] chorągy pmujdpMpo husarsku koni 12, tojest pypowinnośń kani 8, a pmilości ku Ojcpyp 
nie koni 4 [zapewne chodzi o doraźnego chorążego Jerzego Grużewskiego, chorążym żmudzkim 
był wówczas Jerzy Szemiot]
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Grajewski Piotr [z] 1/3 imienia Dy mian po kozacku koń 1 w pow. dyrwiańskim
Grajewski Stanisław z Gębickim po husarska, na //qyf[tników] protestował koń 1 w pow. dyrwiańskim

Taryfa 1667 roku

Grajewska Jerpyna Marianna Samsonówna Podbereska sędpina giemska pmudpka p majętności Kiełm pjol- 
warkami i wsiami po ropniu będące mi dymów 497 i młynami dwoma, ogółem dymów 499 w pow. kros kim 
Grajewski Jan na miejscu Jana Karolia Dymlera p Kietun Poje piór arędowne 2 dymy poddańskie w pow. tel- 
spewskim
Grajewski Jan chorąjy Księstwa Zmadpkiego, dwun Wielkich Dyrwian, od którego wpiął w pastaw Niewoy 
[Narwoysz?] Aleksander dym 1 podĄmikłĄ pMadumel\ł\ w pow. kroskim. Tenge pjolwarku wiecpystego 
napwanego Plinksgcie dymy 2 w pow. telspewskim. Ten j e  pmajętnośd wiecpystej Zelw podług regfestru podym] 
nego dymów 145, młyn 1 do tej majętności prpynalepącego, ogółem wspystkiego 146poddańskich dymów w pow.
ujwentskim
Grajewski Kapimierp. Kęstort Trojan na miejscu antecessorów swoich [po] Stanisławie Syrenicgiz i Kapimie- 
rpu Grajewskim p majętności Kiecyn pagrodników trpech, poĄd]ański 1 w pow. berjańskim 
Grajewski Kpysptof p majętności Montwidowa dymów 94 poddańskich w pow. wiebńskim 
Grajewski Mikołaj dwun dyrwiański p majętności Spylany 61 dym[ów\, gprrgykupli siółka Zy/oków od 
Mardnowej Saskiej 4 dymów, [ogółem] 65 w pow. bezpańskim. Ten j e  p wójtostwa swego Dobikińskiego le
jącego, a do majętnośd swej Spylan prysłuchające[gó\ dymów 105 w pow. W. Dyrwian. Grajewski Mikołaj 
dwun Małych Dyrwian pe wsi Spylan i Nomspów pa rok 1665 H 666, skońcgony in ап [no] 1667 na rok po 
pł 4:22:9, wniósł do skarbu 9:15 [Królewszczyzny 1667 r.]
Gnzjewski Patie ł p majętnośd Pokrojontskiej i Mariańskiej dymy 2 w pow. kroskim. Iwanondcp Teodorpod- 
cpaspy KJięstwa] Ż[mudzkiego] p majętnośd swoich wiecgystych [...] od Pawła Grajewskiego w tym jepow. 
kroskim p Nadań dymów pastawnych 2, ogółem pmłyn\t m] dymów 141 w pow. kroskim. Petkiewicgjergy 
Felicjan p imienia Pokrojont Porapispek od ropnych osób [...] Ten je  w N arian ach od Pawła Grajewskiego 
dymy 2 pastawne. Zachariaspewicpjan [...] [na miejscu] Pawła Gru jewskiego p kupli okolicy Derbudówpod- 
fańskie] dymy 2 w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Gnzjewski Jakub stolnik Księstwa Żmudpkiego pdóbr napranych Drabikitiie w pow. W. Dymian dymów 
poddańskich 70. Ten je  p dworu Rosieńskiego [dym] poddański 1. Ten je  p majętnośd Kielmy p miastecpkiem, 
miesgcpany, Żydami, plebanią pborową, pjolwarkami: Podubisiem i Ławjańskim, karcpmami i 2 młynami 
w pow. kroskim, w sumie dymów poddańskich 264. Ten je  p majętnośd Kurspan p miastecpkiem, karcpmą 
i włośdą w pow. bezpańskim dymów 150. Ten je  p majętnośd Spylańskiej w pow. berjańskim dymów poddań
skich 40. Ten je  p majętnośd Zelwy p karcpmą, p młynem w pow. ujivenckim dymów poddańskich 61. Ten je  
p miastecpka Montwidowa i sioła Pilun p karcpmą w pow. niebliskim dymów 60. Ten je  p Plinkspów w pow. 
telspewskim [dymów] poddańskich 2
Grajewski Stanisław p Gierdgiagoły Giełuć w pow. berjańskim dym spźachecki 1 
Grajewski Wojdech p Pokrojęda Goniprowa w pow. kroskim [dym] poddański 1

Jest to rodzina mazowiecka z ziemi łomżyńskiej. Niemniej jednak Z. Zinkevicius uznał 
to nazwisko (Gmzevskis) za pochodzące od litewskiej formy Grużas, czyli „osoba ni
skiego wzrostu, krótka”. Grużewscy pisali się z Młodzianowa (kolo Makowa Mazowiec
kiego) i Okurowa koło Kolna.
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Na pewno na Żmudzi pierwszy z Grużewskich pojawił się w  1581 r., kiedy Jan 
Pawłowicz Grużewski został namiestnikiem szawelskim z nominacji Mikołaja Krzysz
tofa Radziwiłła „Sierotki”, u którego służył od kilkunastu lat. Zanim przejdę do omó
wienia dalszych losów tej rodziny, najpierw przedstawię dane globalne z XVII w. W po
pisie wojskowym 1621 r. spisano czterech Grużewskich, w tym jeden stawiał jednego 
konia z „uczestnikami”, był więc stosunkowo ubogi (Stanislaw w pow. dyrwiańskim). 
Dalsi dwaj stawiali konia bez pomocników (Andrzej w pow. kroskim i Piotr w dyrwiań
skim). Najbogatszy był jednak Jerzy Grużewski, który wystawił aż 12 koni.

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Jana Grużewskiego, ciwuna Wielkich Dy- 
rwian, który uczestniczył we wszystkich zjazdach tego okresu: w Jaswojniach, Kiejda- 
nach w 1655 i w Szadowie w 1656 r.: raz był po stronie Szwedów, drugim razem wystą
pił przeciwko nim, co dość rzadko się spotyka wśród ówczesnej szlachty. W 1656 r. na 
wspomnianej konfederacji został wybrany chorążym żmudzkim w miejsce nieobecnego 
Jana Kęstorta i uczestniczył w wojnie ze Szwedami, m.in. w  1659 r. [Tyla].

We wspomnianym zjeździe w zjeździe w Jaswojniach w 1655 r. uczestniczył jesz
cze Mikołaj Grużewski.

W taryfie 1667 r. spisano sześciu Grużewskich; z nich wszyscy mieli poddanych, 
co zdarzało się wyjątkowo rzadko na Żmudzi. Mieszkali w różnych powiatach, najwięk
sze dobra były następujące: Kielmy w pow. kroskim — 499 dymów w posiadaniu matki 
Jerzynej Grużewskiej, Zelwy w użwenckim — 146 w ręku Jana, Montwidów w wieloń- 
skim — 94 w ręku Krzysztofa, Szylany w berżańskim „tylko” 61, do czego trzeba doli
czyć Dobikinie ze 105 dymami, które posiadał Mikołaj Grużewski. W sumie Grużew- 
scy posiadali wówczas 803 dymy, co stawiało ich prawie na szczycie pozycji majątkowej 
na Żmudzi. Do tego trzeba jeszcze dodać 2 wsie królewskie w  pow berżańskim: Szyla
ny i Nomsze, będące w posiadaniu Mikołaja Grużewskiego. Była to niewątpliwie jed
na z podstawowych przesłanek dalszej, już ogólnolitewskiej kariery tej rodziny. Do dal
szych należały świetne małżeństwa i koligacje z czołowymi rodami W Ks. Litewskiego, 
tradycyjne związki z Radziwiłłami i własne talenty poszczególnych osób.

W kolejnej taryfie 1690 r. odnotowano tylko trzech Grużewskich: niewątpliwie naj- 
bogarszego Jakuba, zob. niżej o nim oraz Stanisława w pow. berżańskim — wyjątkowo 
bez poddanych i Wojciecha z jednym poddanym w Pokrożonciu w pow. kroskim. Tak 
więc ostatni dwaj nie należeli do głównej linii rodziny i zaliczali się do szlachty drobnej. 
Natomiast główna linia rodziny, czyli kielmeńska, oscylowała wokół majątku magnackie
go, na pewno była to wielka własność — Jakub posiadał wówczas 654 (nie 648) dymów

Niżej przedstawiono genealogię Grużewskich głównie na podstawie herbarzy Bo
nieckiego i Żychlińskiego z istotnymi uzupełnieniami z hebarza Konarskiego w nawia
sach kwadratowych. Bardzo pomocne okazało się drzewo genealogiczne rodziny do po
czątku XVIII w. autorstwa Jonasa Drungilasa oraz wywód szlachty z początku XIX w

Pokolenie I
1. Paweł, znany z patronimiku jego synów Mieszkał na Mazowszu.

Pokolenie II
2. 1. Jan, syn Pawła. Jako pierwszy przeniósł się do Litwy. W 1560 r. nabył dwór 

Boracino w pow. nowogródzkim. W 1566 r. był podnamiestnikiem niehniewickim
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w województwie nowogródzkim, czyli urzędnikiem gospodarczym w dobrach Mikołaja 
Czarnego Radziwiłła, kanclerza litewskiego i wojewody wileńskiego, zmarłego w roku 
poprzednim. Właśnie z tym magnatem litewskim i jego synem Mikołajem Krzysztofem 
Radziwiłłem Sierotką związał swoje późniejsze losy. Przełomową rolę w jego karierze 
odegrało objęcie urzędu dzierżawcy szawelskiego (w imieniu wzmiankowanego Sierot
ki) w 1581 r. i piastowanie go do 1592. Wtedy Jan Pawłowicz Grużewski (ok. 1540— 
1609) stworzył podstawy ekonomiczne swej rodziny, nabywając przede wszystkim do
bra Kielmy w pow. kroskim, które były rezydencją tej rodziny od 1591 do 1940 r. Był 
założycielem linii kielmeńskiej Grużewskich, głównej linii tej rodziny. Z innych dóbr 
należy wymienić: Żelwy w pow. użwenckim (1586), Szylany w pow. berżańskim (1587) 
i Dobikinie w pow. Wielkich Dyrwian (w 1690 r.: Drabikinie). Jego pozycję umocni
ło małżeństwo w 1584 r. z Zofią Radzimińską, córką Marcina Radzimińskiego, znane
go kalwina i działacza politycznego na Żmudzi (zob.: Frąckiewicz Radzimiński). Miał 
trzech synów: Jerzego, Krzysztofa i Jerzego [sic].

W 1584 r. Jan Pawłowicz, namiestnik szawelski i dzierżawca cytowiański, zapisał 
żonie Zofii 600 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Titowiany [Cytowiany] we 
włości widuklewskiej. Wtedy miał też majętność Growży [tj. Grawże] we włości kro- 
skiej, którą zastawił w 1595 r. W 1588 r. kupił 10 służb poddanych i 3 pustosze Uszniany 
we włości berżańskiej. W 1589 r. wziął w zastaw majętność Taurogi we włości kroskiej 
za 2300 kop groszy. W 1590 r. kupił majętność Birżany [raczej Berżany] we włości ber
żańskiej. W 1592 r. kupił dobra Rykiewo we włości szawelskiej, które sprzedał w 1595. 
W 1594 r. kupił majętność Poławkupie nad rzekami Ławkup i Werpianą [we włości kro
skiej]. W tym roku zwrócił Sapiehom zastawione dobra Titowiany po zapłaceniu przez 
nich 2000 kop groszy. W 1595 r. kupił puszczę Poszymsze nad rzeką Szymszą [we wło
ści kroskiej] i sprzedał „dworec” Pogryżowo w majętności Kielmy w tej włości. W  tym 
roku kupił też grunty dworu Pikieliskiego za rzeką Knituwą w polu Wojgowskim [we 
włości użwenckiej] oraz 18 służb poddanych i 4 pustosze w majętności Wojgowo [we 
włości użwenckiej]. W 1596 r. kupił grunty majętności Szukiszki we włości berżańskiej. 
Rok później kupił majętność Mikutyszki nad jeziorem Kiewem we włości berżańskiej. 
W  sumie w  świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. Jan Pawłowicz Grużewski rysuje 
się jako aktywny działacz gospodarczy, skrzętnie gromadzący dobra ziemskie. Posiadał 
dobra głównie we włości kroskiej, berżańskiej i użwenckiej. Zdaniem Jolanty Skurdau- 
skiene, prowadził przemyślaną politykę zakupów dóbr ziemskich w centralnej Żmudzi 
przy tranzytowym szlaku handlowym z Królewca do Rygi.

2. 2. Jakub, syn Pawła, namiestnik w Niehniewicach, czyli piastował pierwszy urząd 
Jana Pawłowicza i był urzędnikiem Radziwiłłowskim, niezwiązanym ze Żmudzią. Oże
nił się z Anną Puzynianką, z którą miał troje dzieci, które pominięto w tej genealogii.

2. 3. Mikołaj (zm. 1591), syn Pawła. Wprawdzie szybko zmarł, ale zostawił po so
bie pięciu synów i dwie córki z żony Reginy Fursówny. Według wywodu z 1820 r. żoną 
tą była Regina Jerzowna [Fursówna], a sam posiadał dobra Dyrwiany na Żmudzi i La
skowo Krusko czyli Hraski w pow. wołkowyskim, które odziedziczył po bracie Jakubie.

2. 4. Damian, syn Pawła. W 1585 r. ożenił się z Katarzyną Laganowską, miał tyl
ko córkę.

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 



258 GRUŻEWSKI

2. 5. Andrzej (zm. 1644), syn Pawła, posiadał dwór Pokrożonty w pow. kroskim, tj. 
na północ od Kroż nad rzeką Krożentą. Wymieniono go w popisie wojskowym 1621 r. 
Ożenił się dwukrotnie z: Zofią z Witkowskich Lasocką i z Krystyna Towtwidówną, zo
stawił po sobie sześcioro dzieci.

2. 6. Paweł, syn Pawła
2. 7. Stanisław, syn Pawła.
2. 8. Franciszek, syn Pawła.

Pokolenie III
3. 1. Krzysztof, syn Jana, bezżenny.
3. 2. Jerzy (1583—1635), syn Jana, przeszedł na katolicyzm, był jezuitą— superio

rem w Grodnie w latach 1627—1630. Zmarł w Wilnie \ELncyklopedia niedpy o je-~iiitadĄ.
3. 3. Jerzy (1591—1651), syn Jana, kontynuował linię rodziny. Ożenił się z Marian

ną Podbereską, marszałkównąbrasławską co umocniło jego pozycję przez pokrewień
stwo z Zawiszami, Dorohostajskimi, Tarnowskimi i nawet Sapiehami. Służba w wojsku 
litewskim ułatwiła mu dalszą karierę, w 1621 r. został chorążym żmudzkim. Był po
słem żmudzkim na sejmy w latach 1625, 1629,1632 (sejm konwokacyjny), 1639 i 1640. 
W 1635 r. został sędzią ziemskim żmudzkim, później (?) ciwunem Wielkich Dyrwian. 
Deputat żmudzki w 1623 r. Kupił majętność Kurszany w pow. berżańskim, a po żonie 
dostał Dziewałtów w pow. wiłkomierskim w województwie wileńskim. W popisie woj
skowym 1621 r. wystawił on 12 koni (w tym 4 ponad obowiązek, tj. „z miłości ku Oj
czyźnie”), co stawiało go w gronie najbogatszej szlachty. W sumie wszedł do ścisłej eli
ty żmudzkiej. Jego żona Marianna po śmierci męża była opiekunką zboru w Kielmach. 
Urodziła 12 dzieci: po połowie synów i córek. Znamy tylko ośmioro dzieci, pozostałe 
zmarły w młodości lub były niezamężne (w odniesieniu do kobiet). Zmarła kilka dni 
po obrzuceniu jej kamieniami przez „podburzony i sfanatyzowany tłum” [katolików], 
została pochowana w podziemiach zboru kielmeńskiego z pięknym epitafium (1673) 
[AGAD, AR, Dz. Y, nr 4830 (sejm 1640 r.; A. Rachuba); Deputaci, T. 1, s. 178; Grużew- 
ski, s. 151 (sejm 1632 r.), 194—208 (szeroko o żonie); Seredyka, Parlamentarzyści, s. 78 (sej
my z lat 1625, 1629); Trawicka, s. 555 (sejm 1639 r.); Urzędnicy żmudzcy, nr 255,1109; 
VL,T. 3, s. 352 (1632)].

3. 4. Dorota, córka Jana, żona Jana Puzyny.
3. 5. Jadwiga, córka Jana, żona Dymitra Kurbskiego.
3. 6. Elżbieta, córka Jana, żona Jana Hryczyny.
3. 7. Anna, córka Jana, żona Teofila Rajeckiego.
3. 8. Katarzyna, córka Jana, żona Alberta Pietkiewicza.
3. 9. Jan (1580—1646), syn Mikołaja, jezuita, doktor teologii, rektor Akademii Wileń

skiej, kaznodzieja króla polskiego Zygmunta III Wazy (był więc gorliwym katolikiem, gdy 
większość Grużewskich była kalwinami) i prowincjał litewski. Profesor filozofii i teologii 
w Pułtusku, Braniewie, Nieświeżu i Wilnie. W Warszawie był prepozytem domu profesów. 
Autor dzieła teologicznego, wydanego w Wilnie \Encykbpedia niedpy ojepiitacIĄ.

3. 10. Stanisław, syn Mikołaja, miał jednego syna. Wymieniono go w popisie 1621 r., 
gdzie wystawił jednego husarza z Gębickim i innymi w pow dyrwiańskim.
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3. 11. Krzysztof, syn Mikołaja, miał dwoje dzieci.
3. 12. Jerzy, syn Mikołaja. Prawdopodobnie miał dwóch synów.
3. 13. Mikołaj, syn Mikołaja
3. 14. Anna, córka Mikołaja.
3. 15. Elżbieta, córka Mikołaja, żonaj. Wirszyły.
3. 16. Katarzyna, córka Damiana, żona Jana Pietrowicza w 1622 r.
3. 17. Jan, syn Andrzeja.
3. 18. Paweł, syn Andrzeja. Według wywodu z 1820 r. posiadał różne dobrawpow. 

kroskim i berżańskim: Czekiszki [nie chodzi o znane Czekiszki w pow. wilkiskim, lecz 
o inne dobra w omawianym regionie. Zapewne chodzi o dwór Ciotyszki (lit. Ciotiśkiai) 
lub pobliskie Czekajcie (lit. Ciekaićiai) koło Użwentów], Pokrożęcie, Giełucie i Gier- 
dziagoła. Ożenił się z Elżbietą Ważyńską [w wywodzie dokładniej: Halszka (czyli zdrob
nienie od Elżbiety) Stanisławowna Ważyńska], miał jednego syna [w wywodzie: dwóch].

3. 19. Anna, córka Andrzeja, żona Wyszemirskiego.
3. 20. Elżbieta, córka Andrzeja, żona Kurnickiego.
3. 21. Marianna, córka Andrzeja.
3. 22. Zuzanna, córka Andrzeja.

Pokolenie IV
4. 1. Jan (1620—1689), syn Jerzego. Ożenił się z Teodorą Ogińską, córką kaszte

lana trockiego Aleksandra i kontynuował główną linię rodziny. Kolejno był: dworza
ninem pokojowym króla polskiego, ciwunem Wielkich Dyrwian w latach 1651—1685, 
chorążym żmudzkim w 1658 [Sigillata; wg innych: 1655 lub 1656: Akta yardów, T. 2, 
s. 347]—1682 i podkomorzym żmudzkim w latach 1685—1689 (dożywotnio). Posłował 
na sejmy jako poseł żmudzki w latach 1648, 1650 i 1654 oraz na konwokację wileńską 
w 1655 r \Akta rja^dóiĄ. Elektor 1648 r. z charakterystycznym zastrzeżeniem, zob. ni
żej. Byl działaczem kalwińskim. W 1690 r. miał 146 dymów na Żmudzi. Miał 14 dzieci, 
w tym dwóch synów [AGAD, ML 505, k. 420M20v (sejm 1650 r.; dane A. Rachuby); 
BN, BOZ, rkps 931, k. 173v-177 (sejm 1648 r.); RGADA, F 1603-4-3181, k. 41-44 
(sejm 1654 r.; dane A. Rachuby); Urzędnicy żmudzcy, nr 151, 256, 962; VL, T. 4, s. 86 
(sejm 1648 r.)].

4. 2. Mikołaj, syn Jerzego, ciwun Małych Dyrwian w latach 1660—1667. W 1690 r. 
miał 65 dymów na Żmudzi. Ożenił się z Joanną Billewiczówną, bezpotomny [Urzędni
cy żmudzcy, nr 227].

4. 3. Krzysztof (zm. 1685), syn Jerzego. Ożenił się z Ewą Eperyaszówną, która 
dala mu jednego syna. Związał się z Dziewałtowem w pow. wiłkomierskim. W 1690 r. 
miał 94 dymy na Żmudzi.

4. 4. Dorota, córka Jerzego, żona Mikołaja Skorulskiego.
4. 5. Jadwiga, córka Jerzego, żona Ottona Tyzenhauza.
4. 6. Anna (zm. 1677), córka Jerzego, żona Władysława Kierdeja, potem Mikołaja 

Bychowca.
4. 7. Zofia, córka Jerzego, żona Tobiasza Puciaty.
4. 8. Elżbieta, córka Jerzego.
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4. 9. Mikołaj, syn Stanisława.
4.10. Kazimierz, syn Krzysztofa.
4. 11. Joanna Marcybela, córka Krzysztofa.
4.12. Piotr, syn Jerzego (?).
4. 13. Marcin, syn Jerzego (?).
4.14. Stefan, syn Pawła. Według wywodu z 1820 r. było dwóch synów Pawła, notowa

nych w 1689 r.: Stanisław i Jan. Z kolei inny wywód Grużewskich z 1819 r. wymienił tak
że dwóch synów, ale innych: Stanisława i Wojciecha, linię rodziny prowadził ten pierwszy.

4. 15. Bliżej nieznany syn Pawła: Stanisław, Jan lub Wojciech, zob. wyżej. Tę linię 
Pawła wyłączono z omawianej tu genealogii, przenosząc dalsze informacje do wspo
mnianych wywodów Grużewskich z lat 1819 i 1820. Dotyczą one innych, mniej zna
nych linii Grużewskich, tj. poza główną linią kielmeńską.

Pokolenie V
5. 1. Jakub Kazimierz (zm. 1709), syn Jana. Był stolnikiem żmudzkim w latach 

1690—1702 i kuchmistrzem litewskim w 1702—1707, wchodząc do elity politycznej 
W Ks. Litewskiego (pierwszy z rodziny został dygnitarzem). Był posłem na sejmy w la
tach: 1693, 1697 (koronacja w Krakowie), 1698, 1701—1702 i 1703 oraz konsyliarzem 
konfederacji sandomierskiej w 1704 r. i uczestnikiem walki przeciwko Sapiehom. Ukoń
czył służbę wojskową w stopniu pułkownika, osiadł w Podubisiu. W taryfie z 1690 r. 
miał 653 dymy (nie 648). Ożenił się z Anną Potocką, podkomorzanką halicką, staro- 
ścianką jabłonowską, ewangeliczką. Kariera Jakuba została przerwana jego przedwcze
sną śmiercią w tajemniczych okolicznościach po 23 kwietnia, prawdopodobnie wskutek 
walk o podłożu religijnym i politycznym (był zwolennikiem Stanisława Leszczyńskiego) 
[Grużewski, s. 263—265; Urzędnicy żmudzcy, nr 1258; Zawisza, s. 126, 127, 131 (brat 
cioteczny Krzysztofa Zawiszy)].

5. 2. Marcin [właściwie Marcjan] (zm. 1717), syn Jana. Stolnik żmudzki po bracie 
w latach 1702—1717, dziedzic Dziewałtowa. Ożenił się z Marianną von Conradi, pod- 
skarbianką saską, nie miał potomstwa. W testamencie z 1717 r. swoje dobra: Dziewał- 
tów, Wojewodziszki, Montwidów i Żelwy (ostatnie dwa majątki na Żmudzi) zapisał sy
nowcom: Janowi i Marcjanowi [Grużewski, s. 268—269; Urzędnicy żmudzcy, nr 1259].

5. 3. Marianna, córka Jana, żona Krzysztofa Pakosza, potem Pawia Frąckiewicza 
[Grużewski, s. 224; Zawisza, s. 57 przyp.].

5. 4. Katarzyna, córka Jana, żona Jerzego Chwałkowskiego, chorążego siewierskie
go [Grużewski, s. 224].

5. 5. Zofia, córka Jana, żona Andrzeja Władysława Drobysza, podczaszego smo
leńskiego [Grużewski, s. 224].

5. 6. Anna, córka Jana, żona Andrzeja Hrehora [Grzegorza] Oborskiego, starosty hor- 
bowskiego, potem Stanisława Niezabitowskiego [Grużewski, s. 224; Zawisza, s. 70 przyp.].

5. 7. Helena, córka Jana, żona Teodora Stefana Billewicza, podstarościego żmudz- 
kiego [Grużewski, s. 224].

5. 8. Elżbieta, córka Jana, żona Aleksandra Korffa, ciwuna korszewskiego [Gru
żewski, s. 224].
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5. 9. Konstancja, córka Jana, żona „ V. Sinevki” [tak po litewsku, w rzeczywistości 
Wespazjana Sienickiego, podstolego buskiego], potem Ganzhofa [Grużewski, s. 224].

5. 10. Joanna, córka Jana, żona Pawła Stryjeńskiego, wojskiego grodzieńskiego 
[Grużewski, s. 224].

5. 11. Krystyna, córka Jana, żona Eliasza Rymwida, ciwuna birżyniańskiego, potem
J. Grabowskiego [Grużewski, s. 224].

5. 12. Teodora, córkajana, żona Zygmunta Stryjeńskiego, cześnika sanockiego, po
tem A. Turłaja i wreszcie W E. Grothusa [Grużewski, s. 224; AGAD].

5. 13. Ludwika Karolina, córkajana, żona Mikołaja Szemeta, starosty ginteńskiego 
[Grużewski, s. 224, 280].

5. 14. NN, córkajana, niezamężna [Grużewski, s. 224].
5. 15. Andrzej (ur. 1669), syn Krzysztofa.
5. 16. Andrzej, syn Marcina.
5. 17. Stefan, syn Marcina.
5. 18. Zuzanna, córka Marcina.
5. 19. Władysław, syn Marcina (?).

Pokolenie VI
6. 1. Jan Bogusław (ur. 1696), syn Jakuba, starosta sledzki [wieś Sledy lub Szledy 

w pow. telszewskim z 6 dymami w 1667 r.] i dziedzic Kurszan. Ukończył szkołę śred
nią w Królewcu razem z bratem. W 1725 r. był w kraju, gdzie prawie przez całe życie 
prowadził sprawy sądowe z wierzycielami. Elektor 1733 r. Był także delegatem Syno
du do króla polskiego w sprawie obrony praw dysydentów. Główna linia rodziny po- 
dziliła się na 2 gałęzi: starszą kurszańską (od Jana) i młodszą kielmeńską (od Marcja- 
na). Ożenił się z Katarzyną Ottenhauzówną, z którą miał syna i 3 córki [Grużewski, 
s. 270, 293-294].

6. 2. Marcjan Ludwik (1700-1775), syn Jakuba, kapitan i dziedzic Kielm. Założy
ciel młodszej linii kielmeńskiej, głównej linii rodziny. Ukończył szkołę średnią w Kró
lewcu razem z bratem, potem służył w armii pruskiej, dochodząc do stopnia kapitana. 
W 1756 r. posiadł następujące dobra: Kielmy, Podubisie, gdzie zamieszkał, Grauże, Do- 
bikinie, Pliszki [Plinksze] i inne na Żmudzi. Później dokupił Wierpiany, Romaszkiszki, 
Pogirelów i inne. Uporządkował sprawy zboru Kielmeńskiego. Ożenił się z Joanną Gin- 
towt—Dziewiałtowską, podczaszanką wiłkomierską, z którą miał trzech synów i tyleż 
córek [Grużewski, s. 270, 294—295, 324].

6. 3. Krystyna, córka Jakuba, „zeszła w panieńskim stanie” [Grużewski, s. 270].
6. 4. Bogumiła, córka Jakuba, „zeszła w panieńskim stanie” [Grużewski, s. 270].
6. 5. Teodora, córka Jakuba, żona Kazimierza Młodzkiego, stolnika wyszogrodz

kiego [Grużewski, s. 270].
6. 6. Elżbieta, córka Jakuba, żona Aleksandra Rzeczyńskiego, cześnika brasławskie- 

go [skądinąd nieznanego] [Grużewski, s. 270].
6. 7. Konstancja, córka Jakuba, żona Jana Ludwika Szrettera, kasztelana inflanckie

go [Grużewski, s. 270].
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Pokolenie VII
7. 1. Jakub (1734—1795), syn Jana Bogusława, starosta szpiglewski. Spłodził 10 dzie

ci z trzema żonami: Anną Wołkówną (6 dzieci, zmarły w młodym wieku), Aleksandrą 
Olędzką (dwoje dzieci) i KrystynąMikuliczówną [Mikulicz—Radecką], starościankąbop- 
telską (dwóch synów) [Grużewski, s. 303].

7. 2. Jadwiga, córka Jana Bogusława, żona Tomasza Korwina Krasińskiego, starosty 
kamieńskiego, kalwina [Grużewski, s. 294].

7. 3. Marianna, córka Jana Bogusława, żona Władysława Wołłka, starosty ziem- 
browskiego [Grużewski, s. 294].

7. 4. Anna, córka Jana Bogusława, żona Bogusława Szrettera, generała wojska li
tewskiego [Grużewski, s. 294].

7. 5. Jerzy [Wiktor, zm. 1807 w Tylży], syn Marcjana, generał adiutant „buławy wiel
kiej” wojska litewskiego w 2. połowie XVIII w. Był utalentowany artystycznie. Zgro
madził cenną bibliotekę, zbiory medali i monet, które zostały zniszczone „wskutek wy
padków politycznych w 1831 r.” [tak pisano o powstaniu 1830—1831 r. ze względu na 
cenzurę rosyjską]. Nie miał potomstwa [Grużewski, s. 324, 340].

7. 6. Jakub [Ernest], syn Marcjana, major [„byłych wojsk polskich”] i dziedzic 
Kielm. Służył w regimencie pieszym 5. w armii litewskiej w latach 1775—1782, kiedy po
dał się do dymisji w stopniu majora. Deputat żmudzki w 1787—1788. Linię rodziny da
lej prowadził tylko on, w małżeństwie z Dorotą Osten Sacken (zm. 1818) miał 9 dzieci 
[dane w nawiasie kwadratowym z Konarskiego, są najbardziej wiarygodne] [Grużewski, 
s. 324; Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego].

7. 7. Marcjan [Marian], syn Marcjana, kapitan wojska litewskiego, szambelan kró
lewski i asesor ds. dysydenckich w Asesorii w  1778 r., był chorążym pow. szawelskiego 
po rozbiorach. Miał tylko córkę. Zachował się jego portret w stroju z epoki [Grużewski, 
s. 324, 337; Matuśakaite, ilustr. nr 72].

7. 8. Johanna, córka, Marcjana, żona Władysława Laniewskiego Wołka, starosty 
ziembrowskiego [Grużewski, s. 295].

7. 9. Anna Petronela, córka Marcjana, żona Stanisława Stryjeńskiego, rotmistrza ka
rabinierów JKMci [Grużewski, s. 295].

7. 10. Bogumiła, cóeka Marcjana, żona Stanisława Rayskiego, sędziego ziemskiego 
brzeskiego, szambelana królewskiego [Grużewski, s. 295].

Pokolenie VIII
8. 1. Stefan (ur. 1776), syn Jakuba z drugiego małżeństwa, chorąży generalny pow. 

szawelskiego w 1814 r. był dziedzicem Kurszan, żonatym z Józefą Swiderską, pozosta
wił trzech synów [Grużewski, s. 303].

8. 2. Zofia, córkajakuba z drugiego małżeństwa, żona Stefana Cedrowskiego, kal
wina [Grużewski, s. 303].

8. 3. Stanisław (1783-1848), syn Jakuba z trzeciego małżeństwa, chorąży wiłko- 
mierski, zmarł bezżenny [Grużewski, s. 303].

8. 4. Józef (1787-1850), syn Jakuba z trzeciego małżeństwa. Sędzia graniczny pow. 
rosieńskiego, dziedzic Montwidowa [w gminie Kroki pod Kiejdanami, 1072 dziesięciny

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 



GRUŻEWSKI 263

ziemi]. Spłodził on z Ludwiką Rayską ośmioro dzieci [Konarski], a według Bonieckiego: 
czterech synów [Grużewski, s. 303].

8. 5. Jerzy [Teodor, ur. 1805], syn Jakuba Ernesta, dziedzic Podubisia.
8. 6. [Aleksander Marcjan, ur. 1806], syn Jakuba Ernesta.
8. 7. Ludwika [Joanna, ur. 1808], córka Jakuba Ernesta, żona Michała Sołtykowa.
8. 8. Juliusz [Julian] Teodor (1808—1865), syn Jakuba Ernesta. Już w lutym 1831 r. 

przystąpił do powstania listopadowego na Żmudzi, w  którym odegrał ważną rolę, po
tem udał się na emigrację polityczną do Francji, w  1845 r. został zarządcą fabryki zegar
ków w Genewie, w  1863 r. był agentem Rządu Narodowego w Szwajcarii w czasie po
wstania styczniowego, zmarł w Paryżu i został pochowany na cmentarzu Montmartre 
w grobie polskim [Bielecki, Słownik biograficzny oficerów, Grużewski, s. 340; Kompendium 
biograficzne—informacyjnej.

8. 9. [Emma] Elżbieta [ur. 1810], córka Jakuba Ernesta, żona Aleksandra Kacza
nowskiego.

8. 10. Otylia [Henrietta, ur. 1812], córka Jakuba Ernesta, żona Oskara Grużewskie- 
go (zob.).

8. 11. Jan [Wiktor] (1812—1892), syn Jakuba Ernesta, dziedzic Kielm. Kontynu
ował linię rodziny jako mąż Natalii Mikszewiczówny, zostawiając po sobie czworo dzie
ci [Gieysztor, T. 1, s. 291].

8. 12. Dorota [Aleksandra, ur. 1815], córka Jakuba Ernesta, żona Stanisława Mik- 
szewicza.

8. 13. Jerzy [Feliks, ur. 1816].

Pokolenie IX
9. 1. Edward [Wespazjan] (1816—1896), syn Stefana. Ożenił się z Anielą [Żychliń- 

ski: Amelia] Dymszanką (1824—1871), z którą miał dwoje dzieci.
9. 2. Wespazjan [Batory, ur. 1819], syn Stefana. W 1874 r. kupił dom w Rydze. 

Z Anieli Radowlańskiej [Żychliński słusznie: Rodowiczówna] (1829—1898) dał światu 
dwie córki i syna [Internet: www.kielakowie.pl].

9. 3. Mieczysław [Henryk, ur. 1814], syn Stefana, bezdzietny.
9. 4. [Jarosław Stanisławjakub, ur. 1810], syn Józefa. Zdaniem Bieleckiego, był bliź

niakiem Juliusza (Juliana) Teodora, zob. wyżej: 8.8. Jarosław, podobnie jak jego rzekomy 
bliźniak, także uczestniczył w powstaniu listopadowym 1831 r., służył w 1. pułku kraku
sów w Królestwie Polskim, potem udał się na emigrację do Francji. Wiatach 1842—1847 
studiował w Szkole Rolniczej [Instytut Agronomiczny] w Grignon, nie ukończył stu
diów. Dalsze jego losy są nieznane. Zdaniem Gieysztora, był uczniem Szkoły Podcho
rążych Piechoty w Warszawie, która rozpoczęła powstanie listopadowe w 1830 r. Umarł 
w Szwajcarii w 1833 r. [Bielecki, Słownik biograficzny oficerów, Gieysztor, T. 1, s. 287].

9. 5. [Alfons] Zygmunt (1812—1883), syn Józefa. Dorpatczyk, studiował prawo na 
Uniwersytecie Dorpackim w latach 1830—1835, należał do Konwentu Polonia], dzie
dzic Pilamontu [w gminie Kroki pod Kiejdanami, 1616 dziesięcin ziemi]. Zdaniem Ja
kuba Gieysztorabyl to „człowiek wielkiej zacności, niepospolitego rozsądku [...]. Nie 
tylko w naszej gubernii, lecz pewno i nigdzie w  kraju, nie było dwuch ludzi tak wysoko
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i zasłużenie w opinii postawionych”. Aktywnie działał w okresie ożywienia przed po
wstaniem styczniowym. W 1860 poparł ideę utworzenia Litewskiego Tow. Rolniczego. 
Wobec sprzeciwu władz rosyjskich w 1862 podjął inicjatywę zakładania kółek rolni
czych zamiast ww. Towarzystwa. Powstało wówczas pierwsze kółko rolnicze w Litwie 
w jego maj. Pilamont. Uczestnik synodów Jednoty Litewskiej z 1832—1873: w 1860 
i 1862 był dyrektorem synodu. Frapująca i trudna do weryfikacji jest informacja o tym, 
że był dramaturgiem i napisał kilka komedii, wartych publikacji [czyli nie zostały wy
drukowane] według opinii Ludwika Jucewicza. Ten ostatni wskazał na jego talent dra
maturgiczny w komedii pt. „Wybranie się na teatr” Qucevicius]. Żenił się dwukrotnie 
z siostrami Anną i Wiktorią Mikszewiczównami, z którymi miał córkę i dwóch synów 
[Źródła: AA 2889; AP 32; EAA, F 402—7—5 (immatrykulacja); Gieysztor, T. 1, s. 287 
(błąd co do brata Jarosława); Spis synodów, s. 26-37. Literatura: Jucevicius, s. 72; Szpoper, 
Pomiędzy, s. 324, 339—340 (zdj.); Tyla, Uetuviai, s. 97, nr 56].

9. 6. Emilian (Emil) [Gustaw] (ur. 1813), syn Józefa. Kolejny dorpatczyk w rodzi
nie. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1833—1835, członek 
Konwentu Polonia], uczestnik powstania styczniowego 1863 r. Miał syna i prawdopo
dobnie dwie córki [Źródła: AA 3222; AP 57; EAA, F 402—7—67 (immatrykulacja)]. Li
teratura: Tyla, Uetuviai, s. 98 nr 67].

9. 7. Oskar [Ryszard] (ur. 1814), syn Józefa. Trzeci dorpatczyk w rodzinie. Studio
wał kameralistykę, tj. nauki ekonomiczne, w latach 1833-1836, członek Konwentu Po
lonia. Był porucznikiem, dziedzic Montwidowa. Ożenił się z Otylią Grużewską, swoją 
ciotką stryjeczną, z której miał syna [Źródła: AA 3223; AP 58; EAA, F 402-7-67 (im
matrykulacja). Literatura: Tyla. Uetuviai, s. 98, nr 68].

9. 8. [Konstancja Józefa, ur. 1816], córka Józefa.
9. 9. [Waleria Krystyna, ur. 1818], córka Józefa.
9. 10. Krzysztof [Florestan, ur. 1821], syn Józefa, miał jedną córkę.
9. 11. Qakubina Zofia, ur. 1822], córka Józefa.
9. 12. Julia, córka Jana, żona Iwanowicza.
9.13. Bronisław (1843—1917), syn Jana. Za życia ojca mieszkał w Podubisiu, a po jego 

śmierci przejął rodzinne Kielmy, silnie zadłużone. Jego przyjaciel Eugeniusz Romer tak go 
scharakteryzował: „Ten sam Bronisław, który w tak fatalny sposób interesy swoje pokiero
wał [tj. sprawy rodzinne], miał rzeczywiście umysł jasny i bystry i nadzwyczajną zdolność 
do trafnego ujęcia całokształtu interesu, sąd trafny i sprawiedliwy i gdy chodziło o obcych, 
najlepszym był do rady”. Był prezesem „wszystkich naszych [tj. ziemiańskich] towarzystw 
— Rolniczego w Rosieniach, Hodowli Koni, „Biruty”, Szawelskiego Wzajemnego Kredy
tu”. Pod względem politycznym był krajowcem o „niezaprzeczonym uczuciu patriotyzmu 
polskiego”. W sumie należał on do „najwybitniejszych ziemian naszych ostatniego poko
lenia” [Romer, T. 1, s. 48, 84—88 (obszerna charakterystyka)]. Ożenił się z Gabrielą z Prze- 
ciszewskich, córką Adolfa, z którą prawdopodobnie miał troje dzieci [Ziemianie polscy\.

9. 14. Juliusz (1846—1889), syn Jana, ożenił się z Marią Duraszewiczówną, z którą 
miał troje dzieci, dorosła tylko Jadwiga.

9. 15. Jakub (1854—1885), syn Jana. Ożenił się z Ludwiką Kuczewską, z którą miał 
także Jadwigę.
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Pokolenie X
10. 1. Krystyna, córka Edwarda
10. 2. Jan (zm. 1914), syn Edwarda. Ożenił się z Heleną Skowrońską, z którą spło

dził dwóch synów. Według L. Krzywickiego: „Pan Jan [...] wyróżniał się inteligencją i go
spodarnością” [Komorowska, s. 30, 84 (żona), 114; Krzywicki, Wspomnienia, T. 1, s. 340].

10. 3. Maria, córka Wespazjana.
10. 4. Tekla, córka Wespazjana. Posiadała dobra Sontekle Rodowiczów. Działaczka 

polonijna w Rydze, gdzie rodzice mieli dom [Internet: www.polonica.lv].
10. 5. Ignacy (zm. 1915?), syn Wespazjana. Ożenił się z Elżbietą Felińską, z której 

miał córkę [Romer, T. 1, s. 340: data śmierci].
10. 6. Anna, córka Alfonsa Zygmunta, żona Leona Bohdanowicza.
10. 7. Zygmunt, syn Alfonsa Zygmunta.
10. 8. Antoni (ur. 1864), syn Alfonsa Zygmunta. Studiował rolnictwo na Politech

nice Ryskiej w latach 1883—1887, członek korporacji Arkonia. Miał jednego syna Janic
ki, s. 85, nr 542].

10. 9. Gustaw (zm. 1915?), syn Emiliana Gustawa. Ożenił się z dwukrotnie: z Ade
lą Kurnatowską i Ireną Ostachiewiczówną, miał dwie córki i syna [Romer, T. 1, s. 340: 
data śmierci].

10. 10. Bolesław (1848—1922), syn Oskara Ryszarda. Ożenił się z Marią Popławską, 
z którą miał dwóch synów. Z wykształcenia był muzykiem, ukończył Konserwatorium 
w Paryżu. Natomiast właściwie był historykiem amatorem Reformacji na Litwie. Był 
on autorem monografii „Kościoła ewangelicko-reformowanego w Kielmach. Rysu hi
storycznego na dokumentach urzędowych” (1912). Jest ona oparta ma materiałach ar
chiwum rodzinnego w Kielmach. Mieszkał w Johanpolu Qohampolu] w gminie Kielmy 
z 657. dziesięcinami ziemi]. Nie należy go mylić z innym historykiem Bolesławem Gru- 
żewskim (1883—1952) z Galicji, autorem dwóch monografii: „Sądownictwo królewskie 
w 1. połowie rządów Zygmunta Starego” (Lwów 1906) i „Ordynacja sądów ziemskich 
i grodzkich w Galicji w 1778 r.” (Lwów 1909) [LE].

10. 11. Jakubina, córka Krzysztofa Florestana [sic], żona Antonowicza.
10. 12. Jadwiga, córka Juliusza.
10. 13. Jadwiga, córka Jakuba.
10. 14. Jan Jakub (1895—1939), syn Bolesława [raczej Bronisława]. Ukończył gim

nazjum (kalwińskie) Mikołaja Reja w Warszawie i studiował w Wyższej Szkole Rolni
czej. W 1919 r. wyjechał z Kielm do wojska polskiego, uczestniczył w wojnie polsko- 
bolszewickiej 1920 r. Nie mogąc wrócić do Kielm, bo władze litewskie uznały go za 
wroga Litwy [za służbę w wojsku polskim], pracował jako zarządca majątków w Pol
sce. W 1925 r. wstąpił do służby dyplomatycznej, był attache prasowym w ambasa
dach polskich w Pradze, Bukareszcie i Wiedniu. Po nawiązaniu stosunków dyplomatycz
nych polsko-litewskich w 1938 r. wrócił do swego majątku w Kielmach. Gdy wybuchła 
II wojna światowa, wyjechał do Polski, wstąpił do wojska i poległ w obronie ojczyzny. 
Nie miał potomstwa \_Ziemianiepolscy\.

10. 15. Adolfina (1891—1941), córka Bolesława [raczej Bronisława]. Wraz z matką 
zmarła na zesłaniu w Republice Korni w ZSRR \Ziemianiepolscy\.
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10. 16. Zofia (1892—1988), córka Bolesława [raczej Bronisława]. Została zesłana do 
Republiki Korni w ZSRR. Przeżyła pobyt „na nieludzkiej ziemi”, po wojnie wyemigro
wała do Wielkiej Brytanii, tam wyszła za mąż \Ziemianiepolscy].

Pokolenie XI
11. 1. Jerzy (1890—1943), syn Jana. Jako pierwszy z rodziny od ponad 300 lat porzu

cił kalwinizm i wrócił do katolicyzmu. Studiował rolnictwo w W Brytanii w Cambrid
ge. Nie zdążył objąć gospodarstwa w Kurszanach po śmierci ojca, bo wybuchła I wojna 
światowa w 1914 r. W końcowym okresie I wojny światowej należał do ugodowej wobec 
Litwinów Rady Ziemian Ziemi Kowieńskiej, był ugodowcem [Romer, T. 2, s. 235, 360]. 
Majątek, znacznie okrojony wskutek litewskiej reformy rolnej z 1922 r., objął dopiero 
w końcu lat 20. W czasie II wojny światowej pomagał polskim internowanym w Litwie 
oraz Żydom. Aresztowany przez gestapo za pomoc udzielaną Żydom, został wysłany 
do obozu śmierci na Majdanku pod Lublinem, gdzie zmarł. W małżeństwie z Barbarą 
Puzynianką nie miał dzieci, małżeństwo zostało unieważnione, a z Ireną z Bernatowi
czów (zm. 1973) miał dwoje dzieci. Zdaniem Eugeniusza Romera, był on „wychowy
wany na paniczyka, pieszczony przez matkę nieomal do dziwactwa, a obecnie [1916 r.] 
zawsze jeszcze bogaty chłopiec [...] zarabia więcej niż wydaje i pracuje bardzo poży
tecznie w polskim Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny i w  Komitecie Obywatel
skim” [Uetuvosgyventojiigenocidas, T. 1, s. 317; Romer, T. 1, s. 382; Ziemianie polscy\.

11. 2. Stefan (zm. 1896).
11. 3. Elżbieta (ur. 1887), córka Ignacego.
11. 4. Władysław (ur. 1890), syn Antoniego.
11.5. Konstancja (?), córka Gustawa. Według PSB chodziło o Grażynę i Aldonę 

[zwracają uwagę historyczne, właściwie „Mickiewiczowskie” i „litewskie” imiona, co 
dużo mówi o jej rodzicach], Z nich Grażyna Grużewska (1862-ok. 1900, prawdopodob
nie zmarła w czasie I wojny światowej) była wychowywana w „patriotycznej i postępowej 
tradycji” [PSB], dodajmy — i polskiej. Najpierw uczyła się w pensji żeńskiej w  Wilnie. 
W 1876 r. wraz z siostrą udała się do Petersburga, w celu zdobycia wiedzy. W czasie po
bytu w Petersburgu związała się z ruchem socjalistycznym i narodnickim. Latem 1877 r. 
działała wśród robotników w Libawie w guberni kurlandzkiej, a w kwietniu 1878 r. prze
niosła się do Warszawy. Została aresztowana w sierpniu tego roku i uwięziona w Cytade
li warszawskiej. W maju 1880 r. została skazana na 5 lat ścisłego dozoru policyjnego. Po 
zwolnieniu wróciła do domu, była pod dozorem policji, nie wróciła do działalności so
cjalistycznej. Prowadziła tajną działalność oświatową na Wileńszczyźnie. Wyszła za mąż 
za Wojszwiłę. Nie jest znana jej data śmierci [PSB, słabe opracowanie; Słownik biograficyty 
dgiałaccypolskiego ruchu robotniczego, T. 2, dużo lepsze opracowanie].

11. 6. Adela, raczej Aldona, córka Gustawa. Zob. wyżej. Jest sąd, że Aldona Gru
żewska wyszła za mąż za Jana Hłaskę, „wygnanego” na Syberię, gdzie doszło do ślubu 
[Romer, T. 1, s. 282]. Dokładniej jej losy przedstawiono we wspomnianym „Słowniku 
biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego”. Żyła w latach ok. 1856—1919. 
Wychowała się w polskiej patriotycznej rodzinie szlacheckiej na Żmudzi. W latach 
1868—1874 kształciła się w pensji żeńskiej (prywatnej), potem w Instytucie Maryjskim
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w Wilnie wraz ze swoją młodszą siostrą Grażyną (zob.). W 1876 r. wstąpiła na Wyższe 
Kursy Medyczne dla Kobiet w Petersburgu. Początkowo związała się z ruchem narod- 
nickim, potem działała w polskim kółku socjalistycznym. W kwietniu 1878 r. przyjecha
ła do Warszawy, podjęła współpracę ze znanymi działaczami socjalistycznymi polskimi, 
np. z Ludwikiem Waryńskim. W sierpniu tego roku została aresztowana przez władze 
rosyjskie w Młodzianowie na Żmudzi, gdzie mieszkała. Wraz z siostrą przewieziono ją 
do Warszawy i uwięziono w Cytadeli. W 1880 r. została skazana na 5 lat ścisłego dozoru 
na Syberii Wschodniej, bez prawa powrotu do kraju. Przed wywiezieniem wyszła za mąż 
za Jana Hłaskę, znanego działacza socjalistycznego, pochodzącego z rodziny szlachec
kiej na Litwie. W 1883 r. została zesłana do okręgu bałagańskiego w guberni irkuckiej 
po wykryciu tajnej organizacji Czerwonego Krzyża, w  której aktywnie działała. Uda
ła się tam z drugim mężem L. Semirienką, rewolucjonistą rosyjskim. Z Syberii wróciła 
w 1897 r., zamieszkała na wsi w guberni kijowskiej, potem w Kursku, mieście guberniał- 
nym. Pracowała jako felczerka. Do działalności rewolucyjnej już nie wróciła. Dokładna 
data śmierci i okoliczności nie są znane.

11. 7. Władysław, syn Gustawa.
11. 8. Jakub (ur. 1891), syn Bolesława. Chyba jego dotyczy krytyczna ocena pió

ra Eugeniusza Romera, gdy dowiedział się, że w  końcu 1918 r. przyjął nominację na 
„Kreishauptmanna skaudwilskiego” [starostę powiatowego w Skaudwilach na Żmudzi] 
„z nominacji od Taryby” [Rady Litewskiej]: „Jakub jest dobry chłopiec, ale nie tylko 
bez żadnej nauki, ale i bez żadnej kultury, sprytu ani zdolności, nie tylko nie potrafi naj
mniejszej zrobić rzeczy, ale tak dalece nie orientuje się, że nie widzi jak jest nieodpo
wiednim na tym stanowisku” [Romer, T. 2, s. 257].

11. 9. Oskar (ur. 1893), syn Bolesława. Na początku I wojny światowej w 1914 r. 
był wolontariuszem w artylerii w armii rosyjskiej i służył na froncie pruskim. W 1918 r. 
służył w „artylerii polskiej” kolo Witebska w Korpusie Wschodnim. Po jego rozbiciu 
przez bolszewików uciekł do Piotrogrodu. W połowie 1919 r. [w czerwcu] został zmo
bilizowany do armii litewskiej, służył tam w artylerii w stopniu starszego lejtnanta. We 
wrześniu 1922 r. został zwolniony z wojska w  stopniu kapitana, w celu odbycia studiów 
wyższych. Zdaniem Eugeniusza Romera, był to „tchórz i egoista” [LKK, T. 3, s. 237 
(zdj.); Romer, T. 1, s. 160, T. 2, s. 340, 486].

Pokolenie XII
12. 1. Irena (1923—1942), córka Jerzego.
12. 2. Jan (ur. 1928), syn Jerzego, dziennikarz z wykształcenia. Mieszkał w Polsce. 

Byl redaktorem książki o powstaniu warszawskim. W 1959 r. zbiegł za granicę, praco
wał w „Głosie Ameryki”. Polskę mógł odwiedzać dopiero po 1989 r. Jest kawalerem 
Krzyża Kawalerskiego Orderu „Polonia Restituta” \Liemianiepolscy].

Podsumowując, należy wskazać, że Grużwscy prawie od początku XVII w. zaczę
li nabywać lokalne urzędy na Żmudzi. Pierwszym było chorąstwo żmudzkie w 1621 r., 
później piastowane w latach 1655—1682 przez inną osobę. Pierwszy istotny urząd to 
sędziostwo ziemskie żmudzkie, które posiadał Jerzy Grużewski w latach 1635—1651. 
Wtedy też posiadali oni ciwuństwo Wielkich (od 1651 r.) i Małych Dyrwian (od 1660).
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Stosunkowo wysoki urząd podkomorzego żmudzkiego posiadł Jan Grużewski, jeden 
z wybitniejszych członków tej rodziny. Pomijając tytularną godność stolnika żmudzkie
go dla Marcjana w latach 1702—1717, należy wskazać na pierwsze dygnitarstwo w ro
dzinie — kuchmistrzostwo litewskie dla Jakuba Grużewskiego w 1702 r. Przedwczesna 
śmierć zatrzymała jego dalszą karierę. Później Grużewscy nie osiągnęli już wyższych 
urzędów. Jeszcze w 1731 r. Jan Grużewski był ponoć mostowniczym żmudzkim, może 
jednak dotyczy to mostowniczego rzeczyckiego? Później awansował on na podstolego 
wendeńskiego (1732). Znów Ignacy Grużewski był ponoć w 1767 r. mostow. [niczym 
lub mostowniczycem], ale nie wiadomo jakim?

Do tego zestawienia trzeba dodać kilka wysokich urzędów wojskowych w XVIII w. 
(łącznie z generalskim) oraz funkcje poselskie i deputackie ze Żmudzi do Trybunału 
Głównego. Tylko trzech Grużewskich było posłami do sejmu: Jerzy uczestniczył w pię
ciu sejmach, Jan w czterech i Jakub w pięciu w latach 1623—1703. Z kolei wspomniane 
funkcje deputackie były stosunkowo nieliczne: w latach 1623 (Jerzy), 1770—1771 (Mi
chał, stolnik rzeczycki) i w  w 1787—1788 (Jakub). W sumie lista tych urzędów i godności 
jest duża, wskazuje na liczącą się pozycję Grużewskich na Żmudzi. Dotyczy to właści
wie okresu od początku XVII (urząd sędziego ziemskiego) przez cały wiek do początku 
XVIII. Potem tych urzędów było wyraźnie mniej, co jest związane ze wzrostem nietole
rancji i dominacji jedynie słusznej wiary katolickiej, gdy Grużewscy pozostali kalwinami 
w tych trudnych czasach.

Grużewscy są notowani również jako elektorzy królów polskich. Najpierw w elek
cji Władysława IV w 1632 r. uczestniczył Jerzy Grużewski [brak w wykazie Kaczorow
skiego]. W następnej elekcji Jana Kazimierza w 1648 r. byl Jan Grużewski [w tekście 
Gruczewski] dworzanin pokojowy króla, który przy swoim nazwisku podał tzw. zastrze
żenie ewangelickie: salva pace et libero exercito dissidentium in religione Christiana [z zastrze
żeniem pokoju i swobodnego praktykowania różniących się w religii chrześcijańskiej; 
Grużewski, s. 213]. Znów w 1674 r. wybierali królem Jana III Sobieskiego: Jan ciwun 
Wielkich Dyrwian i chorąży żmudzki, Jakub chorążyc żmudzki [syn ww.], Krzysztof 
sędzia ziemski żmudzki i Pawel. W kolejnej elekcji 1697 r. uczestniczył wspomniany 
wyżej Jakub Grużewski i Marcjan podkomorzyc żmudzki [tj. syn Jana ciwun Wielkich 
Dyrwian] jako elektorzy Augusta II. Wreszcie w elekcji 1733 r. na Stanisława Leszczyń
skiego oddali glosy: Jan i Jan m[ostowniczy] mozyrski. W sumie wśród Grużewskich 
było 10 elektorów, uczestniczących w większości elekcji, z wyjątkiem lat 1669 i 1764.

Oprócz podanej wyżej genealogii na podstawie herbarza Bonieckiego i Żychliń- 
skiego i istotnych uzupełnień z herbarza Konarskiego warto wspomnieć o innych wy
wodach Grużewskich z bocznych linii.

Boniecki przedstawił linię, która wywiodła swoje pochodzenie szlacheckie w 1804 r. 
i była związana z dobrami Pokrożencie i Naciany w pow. kroskim. Protoplastą tej rodzi
ny został wybrany Paweł (pokolenie I), który miał syna Andrzeja (II), wnuka Pawła (III), 
prawnuka Wojciecha (IV), praprawnuka Jana (V), ojca trzech synów (VI): Michała, Igna
cego z synem Wincentym (VII) i Antoniego z pięcioma synami (VII): Kasprem, Józe
fem, Ignacym, Hipolitem i Tadeuszem [Boniecki, s. 150]. Do tego zestawienia trzeba 
dodać, że wspomniany protoplasta Paweł byl synem Andrzeja, brata Jana Pawłowicza
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Grużewskiego, właściwego protoplasty Grużewskich na Żmudzi. Po drugie, zaprezen
towana linia rodziny z XVII w. jest na pewno niepełna. Skądinąd wiadomo o Wojciechu, 
żyjącym w końcu XVII w., od którego wywód staje się bardziej wiarygodny. Im bliżej 
współczesności, tym dane są pewniejsze.

Podobny do tego wywodu jest późniejszy wywód Grużewskich herbu Lubicz 
z 1820 r. Za jego protoplastę został uznany Paweł z Młodzianowa Grużewski (poko
lenie I), który spłodził sześciu synów (II): Andrzeja, Mikołaja, Jakuba, Dominika, Jana 
i Frąca. Z nich Mikołaj odziedziczył majętność Laskowo Krusko czyli Hraski w pow. 
wolkowyskimpo bracie Jakubie. Miał jeszcze majętność Dyrwiany na Żmudzi. Wszystko 
to zapisał żonie Reginie Jerzownie i swoim synom (III): Janowi, Stanisławowi, Krzyszto
fowi, Jerzemu i Mikołajowi w testamencie z 1591 r. Z kolei jego brat Andrzej (II) miał 
majętność Pokrożęcie Maciany w pow. kroskim. Ożenił się z Krystyną Towdwidówną, 
z którą spłodził syna Pawia (III). Trzeci brat Mikołaja, czyli Jan (II), dziedziczył majęt
ność Kielmy. O pozostałych dwóch braciach: Dominiku [tu nazwany Damianem] i Frą- 
cu nic nie wiadomo, ponieważ „dawność czasu pamięć zatarła”.

Z kolei wspomniany Paweł Andrzejowicz (III). Nie jest to główna linia tej rodziny,
0 której była mowa wyżej. Ów Paweł Grużewski dziedziczył różne dobra w powiatach 
kroskim i berżańskim: Czekiszki, Pokrożęcie, Giełucie i Gierdziagoła. Ożenił się z Hal
szką Stanisławówną Ważyńską, z którą spłodził dwóch synów (IV): Stanisława i Jana 
(wzmianka z 1689 r.). Z nich pierwszy zszedł bezpotomny, a Jan odziedziczył wspomnia
ne dobra po bracie i siostrze „stryjeczno—rodzonej”, czyli Marcybelli, córce Krzysztofa
1 wnuczce Mikołaja Pawłowicza, ksieni Zakonu Panien Benedyktynek. Wszystko to prze
kazał swoim synom (V): Ignacemu, mostowniczemu żmudzkiemu; Michałowi, deputa
towi do Trybunału Głównego [w latach 1770—1771, zwanemu stolnikiem rzeczyckim] 
i Antoniemu, derewniczemu wileńskiemu (przywilej z 1783 r.) z pierwszego małżeństwa 
oraz Teofilowi Antoniemu (ur. 1762) i Dominikowi Kajetanowi (ur. 1764) z drugiego, tj. 
z Róży de domo Wigiewiczówny (?). Z nich IgnacyJanowicz spłodził dwóch synów (VI): 
Tomasza, „podczas rewolucji zabitego” [tj. powstania narodowego] i Wincentego, de
putata Sądu Głównego Litewskiego, dziedzica dóbr Borejkiszki. Z kolei Michał (V) 
był bezpotomny, a jego brat Antoni (testament z 1798 r.) spłodził pięciu synów (VI): 
Gaspra, rotmistrza „byłych Wojsk Polskich”; Józefa, deputata do Trybunału Ilitewskiego 
w 1789 r. i prezydenta sądu grodzkiego powiatu lidzkiego; Ignacego, Hipolita i Tadeusza, 
derewniczego wileńskiego [LVIA, F 391—1—1002, podobny doń: F 391—1—992].

W 1811 r. Grużewscy herbu Lubicz wylegitymowali się ze szlachectwa. Za swego 
przodka przyjęli Jana Grużewskiego, syna Krzysztofa (pokolenie I i II). W swoim te
stamencie z 1735 r. ów Jan Grużewski zapisał swojemu synowi Mateuszowi (III) dobra 
Gojżewo [w pow. wilkiskim]. Ten ostatni sprzedał te dobra w  1785 r. Mateusz Grużew
ski spłodził dwóch synów (IV): Wincentego Mikołaja (ur. 1778) i Antoniego Kazi
mierza (ur. 1792). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów: Onufrego (ur. 1829) 
i Ignacego (ur. 1834), bezpotomnych. Tak więc linię rodziny Grużewskich na Gojże- 
wie kontynuował Wincenty Mikołaj. Wydał na świat trzech synów (V): Onufrego Józe
fa (ur. 1804), Justyna [ros. Ustin] (ur. 1807) i Józefa (ur. 1809). Z nich Justyn miał trzech 
synów (VI): Antoniego (ur. 1845), Kazimierza (ur. 1849) i Ignacego (ur. 1857). Z kolei
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jego brat Józef dał światu dwóch synów (VI): Wincentego (ur. 1854), ojca także dwóch 
synów: Wincentego (ur. 1886) i Aleksandra (ur. 1891) oraz Benedykta (ur. 1860) [LVIA, 
F 391-7-1783, k. 70].

Z 1819 r. pochodzi wywód Grużewskich herbu Lubicz. Ich protoplastą był Paweł 
Grużewski, syn Andrzeja (pokolenie I i II). Ów Paweł spłodził dwóch synów (III): Sta
nisława i Wojciecha. Linię rodziny kontynuował ten pierwszy, ojciec Henryka Mikoła
ja (IV) i dziad Jana Chrystiana (V). Ten ostatni był ojcem dwóch synów (VI): Jakuba 
Chrystiana i Ernesta Jana. Z nich pierwszy spłodził syna Henryka Rudolfa (VII), ojca 
trzech synów (VIII): Henryka Chrystiana Mikołaja Ludwika z synem Aleksandrem Wil
helmem Konstantym Emilem [dwie ostatnie osoby dopisano później], Karola Hermana 
Henryka Hugona i Gedeona [Gideona] Alfreda Adolfa.

Najstarsza wiadomość o rodzinie pochodzi z 1650 r., kiedy Paweł Grużewski (po
kolenie I) oddał we władanie dobra Pokrożonty (z czterema chłopami) w ręce dwo
rzanina Iwanowicza. Dwaj Pawłowicze Grużewscy (II): Stanisław i Wojciech w 1689 r. 
podzielili się dobrami ojca: pierwszy wziął Giełucie Gierdziagołę, a drugi — Czekiszki 
Nociany Pokrożonty. Z nich Stanisław Grużewski sprzedał swe dobra w 1697 r. W te
stamencie z 1752 r. Henryk Mikołaj Grużewski (III), syn Stanisława, zapisał pewną 
sumę pieniędzy otrzymaną ze sprzedaży dóbr Giełucie Gierdziagoła dla swego syna 
Jana Krystiana (IV).

Dalej genealogia tych Grużewskich wyglądała następująco: Jan Krystian ojco
wał dwóm synom (V): Jakubowi Krystianowi (ur. 1767) i Ernestowi Janowi (ur. 1770). 
Z nich pierwszy wydał na świat syna Henryka Rudolfa (ur. 1810; VI), ojca trzech sy
nów (VII): Henryka Krystiana Mikołaja Ludwika (ur. 1840), Karola Hermana Henryka 
Hugona [ros. Gugo] (ur. 1849) i Gedeona Alfreda Adolfa (ur. 1851). Wspomniany Hen
ryk (czworga imion) spłodził syna Aleksandra Wilhelma Konstantego Józefa (ur. 1877). 
Z kolei wspomniany Ernest Jan (V) wydał na świat syna Ernesta Jana (ur. 1809; VI) 
[LVIA, F 391—7—4127].

W okresie międzywojnia na Żmudzi notowano sześciu ziemian Grużewskich: Bo
lesława w Johanpolu [zmarł w 1922 r.; zob. 10.10], C. [?] w Powerpianach, Jerzego 
w Kurszanach [zob. 11.1], Elżbietę w Dogwielach pod Kurszanami, Teklę w Sąteklach 
[zob. 10.4] i Zofię w Pluszczach i Kielmach [zob. 10.16].

Ź r ó d ł a :  AGAD, ZMRP, nr 038; .Akia fiagdów, T. 2, s. 284, 317, 347—348; Deputaci, T. 1, s. 178; T. 2, s. 305, 
376; Elektorzy 1648, 1674, 1696, 1733; Elektorome królów, s. 68; Gieysztor, T. 1, s. 101, 287, 291; Kojało- 
wicz, Nomenclator, s. 204—205; Komorowska, s. 30, 84, 114; Konarski, s. 100—103; Krzywicki, Wspomnienia, 
T. 1, s. 340; Uetimosgyrentojągenocidas, T. 1, s. 317: Gruzevska; LVIA, F 391—1—992, к. 166 (wywód z 1804 г); 
F 391—1—1002, к. 188—191 (wywód z 1820 r\); F 391—7—1783, k. 70; F 391-7—1127, k. 69; 85 (pominięto); 
MACB, F 37—769, k. 5, 30 (drzewo genealogiczne z XVII—XVIII w); ODVCA, vyp. 1, s. 111—103, 129—34; 
vyp. 2, s. 6-89, 33-254, 39M8, 129-413; vyp. 3, s. 50-226, 104-91, 117-304, 140-291 i 292; vyp. 4, k. 19- 
152, 48—371, 122—101,123—104, 211—58; Sigillata, s. 73, nr 427; Smolarek, s. 351 (sejm 1701—1702 r\); Urgyd- 
nicy centralni i  dygnitarze, s. 64, nr 331; LTrzędnicy żmudzcy, nr 123, 126, 209, 227, 241, 813, 823, 992, 1151, 
1311, 1320; Zawisza, s. 176 (sejm 1693 r\), 190 (sejm 1697 r), 194 (sejm 1698 r\). L i t e r a t u r a :  Bielecki, 
Słownik biograficzny oficerów, T. 2, s. 127; Boniecki, T. 7, s. 147—150 (obszerna genealogia); Drtmgilas, Ada
ptacja, s. 263, 269; tenże, Etnosocialinis mobilnmas Eietuvos Didfiojoje Knnigaikśtysteje: G m finsk fi giminespavyydis 
(XX 'a. antrojiрш е—ХХЕШ a.pradfia), „Lietuvos istońjos metraśtis”, 2004 d. 2, s. 53—76 (podstawowe dane
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GRYNCZUK 271

do początku XVIII w.); Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 200; Grużewski, passim; Janicki, Studenci polscy, T. 2, 
s. 85, nr 542; Kompendium biograficzpo-informacyjne, s. 109; Kozak, s. 129, 138; LE, T. 7, s. 543: Gruzevskis Bo- 
leslovas; LKK, T. 3, s. 237; Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego, s. 416: Grudzewski (Grużewski); PSB, T. 9, 
s. 65—66: Grużewska Grażyna, Grużewski Juliusz; Romer, T. 1—2, passim; Semaśkaite, s. 82—84; Seredyka, 
Parlamentarzyści, s. 78; Skurdauskiene, s. 87—90; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, T. 2, 
s. 404-405; Trawicka, s. 555; Trimoniene, Bajoru. luomo, s. 174; taż, Ewangeliccy przybyszy, s. 108; Tyla, Uetuniai, 
s. 97—98; tenże, Źemaitija, s. 107; Uruski, T. 5, s. 30—32; Ziemianie polscy, T. 8, s. 35—37: Jan i Jerzy Grużew- 
scy; Żalpiene, s. 4—5; Żenkiewicz, s. 98—99; Żychliński, T. 24, s. 62-67 (na podstawie wywodu otrzymanego 
od Stanisława Kossakowskiego z Wojtkuszek w opracowaniu autora). Internet: www.kielakowie.pl: www. 
polonica.lv.

GRYCEWICZ ZOB. HRYCEWICZ 

GRYGUL

T a r y f a  1667 ro k u

Giygul Stanisław z Łapwardpiów dym 1 poddański w pow. korspewskim. Grygul Stanisław Węclawowicp 
pLabwardpiów dym 1 poddański w pow. korspewskim
Gryguł Stanisław Wecławowicp na miejscu Adama Mikołajewicpa Woyspnara pjonajdów. Tenpe i [z] zasta
ny od Kapymierpa Montryma poddanych dymów 2 w pow. pojurskim

Nazwisko pochodzi od Gryga(sa), czyli zdrobnienia od imienia Gregorius, które jest 
pochodzenia greckiego. Ma litewską końcówkę —ul [LPŻ]. Nazwisko typu Grygulewicz 
notowano w spisie Gajla i w herbarzu Ciechanowicza, jednak w pow. wilkomierskim.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna lub dwie rodziny w pow 
korszewskim i pojurskim, z jednym lub dwoma dymami poddańskimi. Zatem była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Grygulewicze herbu Żuraw wylegitymowali się ze szlachectwa w guber
ni kowieńskiej.
L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 99; Gajl, s. 439; LPŻ, T. 1, s. 715: Grigulis, 714: Gńgas; Uru
ski, T. 5, s. 32.

GRYNCZUK

Popis 1621 ROKU
Ryncpuk Stanisław pucpestnikami na/wafjezdku] koń 1 w pow. rosieńskim

Taryfa 1667 roku

Grincpuk Hreho/y p imienia [w] Macajaach miespkający, a ppowiatu korspewskiego p okolicy Mikincławka 
dym 1 splachecki w pow. kroskim
G/yncpuk Hreho/y. Kopa/yn Teodor [...] od Hrehorego G/yncp/tka i ma łрои ki i synów prawem zastawnym 
napwane Poworc dymówpodĄmskich] 3, ogółem 6 w pow. kroskim. NarkiewicpKapimierp[...\ p kupli od 
Hrehorego Gryncpuka i Marana Witorta i malponki dymów 2 [...] ogółem wszystkiego dymów 5poddańskich 
w pow. widuklewskim
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272 GRYNCZUIC

Grynczuk Jan na miejscu Bahn miej a Grynczuka rodzica swe [go] z \JS\ontwi$ś\szęk dwóch podJd\ańskich. 
Tenje z kupli na miejscu Hrehore[go] Gryncytika z t jż e okolicy dym 1 podjdjański, ogółem dymy 3 wpow.

Grynczuk Jan po śmierci nieboszczyka Jana z Tawra Kuleszewicza z [S]Tarkławek dym 1 poddański w pow. 
pojurskim
Grynczuk Samuel na miejscu rodzica swego Matiasyą Grynczuka zMontwidiszęk dym 1 poddański w pow.

Grynczuk Wawrzyniec zklontwidiszęk dym 1 poddański w pow. sząwelskim

T a r y f a  1690 ro k u

Grynczuk Samuel zSlontwiliszęk w pow. sząwelskim, w pow. sząwelskim [w Taryfie Żmudzi 1690 r., 
s. 115 błędnie: kowelskim] sam mieszkający, a w pow. rosieńskim nazwane Voszpltunie Billewiczę pod- 
[d\ański dym 1
Grynczuk Stefan zMontwiliszek w pow. sząwelskim dym szlachecki 1 
Grynczuk Wacław z Wikirlowskia w pow. karszęwskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia ruskiego lub polskiego. Łączy się z imieniem Grze
gorz, które po rusku ma wiele form zdrobniałych, m.in. Hrin, Hryń itp. [LPŻ], Ród jest 
nieznany w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1585 r. Pietr 
Grinczukowicz sprzedał 2 włóki ziemi zwane uroczysko Jakszyszki w majętności Mon- 
twidyszki nad rzeką Wilkwiedą we włości szawelskiej. W 1588 r. kupił wspomnianą 
majętność Montwidyszki. W 1598 r. Awgusztyn Pietrowicz Gronczykowicz [właściwie 
Grinczukowicz], zapewne syn wyżej wymienionego, zapisał żonie Rainie Martinownie 
Pernarowskiej połowę wspomnianej majętności. Zatem notowano ich w tym czasie tyl
ko w północnej Żmudzi we włości szawelskiej. Linia genealogiczna była zapewne na
stępująca: 1. Grynczuk. 2. Piotr. 3. Augustyn.

Według Kojałowicza, zapewne w 1621 r. spisano na Żmudzi Augusta Grynczuka. 
Najpewniej chodzi o wymienionego w aktach AwgusztynaPietrowicza Grinczukowicza.

W 1651 r. Jerzy (Juri) Augustynowicz Grynczuk z żoną Barbarą Piłsudską dali Mi
chałowi Pacewiczowi i jego żonie ziemię Mesedzyszki w Wojdatanach. Jego synem był 
Wacław, wzmiankowany w 1687 г. [МАСВ].

W czasie Potopu 1655 r. spisano trzech Grynczuków, którzy podpisali unię kiejdań- 
skąze Szwecją: Mateusza, Grzegorza i Jana.

W 1674 r. testament spisała Justyna Bogdanowiczowna Mateuszowa Grynczuko- 
wa (wdowa). Chciała być pochowana przez syna Samuela Grynczuka we zborze Gruź- 
dziewskim [rzadka informacja]. Miała zapis na imieniczu Montwidiszki w pow. szawel
skim, który zapisała synowi. Z kolei jej córka Katarzyna, żona Jakuba Rekosza, dostała 
100 kop groszy [VUB, F 7—ŻP 26]. W  taryfie 1667 r. była mowa o Matiaszu Grynczuku 
w tej miejscowości, na miejscu którego został spisany jego syn Samuel. Mateusza wy
mieniono też w czasie Potopu w 1655 r.

Notowano ich również w obu taryfach XVII w. W 1667 r. było to 6 rodzin (wątpli
wości dotycząHrehorego: jedna czy dwie różne osoby?). Najwięcej mieszkało tradycyj
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GSOTA (GSZOD) 273

nie w pow. szawelskim (3), pozostali pojedynczo w kroskim, pojurskim i widuklewskim. 
Tylko jeden z nich nie miał poddanych, a pozostali najczęściej mieli po jednym podda
nym, jeden — miał pięciu, ale w zastawie. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny, 
mieszkające w pow. szawelskim (2) i korszewskim. Jedna z nich nie miała poddanych, 
pozostałe miały po jednym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Jan Grynczuk ożenił się z Heleną Preykint, z którą miał córkę Katarzynę, żonę Je
rzego Michała Piłsudskiego (zob.) oraz Stefana i Ludwika. Mieli oni dobra Montwidyszki.
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 309; BN, rkps 10656, k. 164; Kojałowicz, Nomenclator, s. 205; MACB, 
F 207-2033, 2085; ODVCA, vyp. 1, s. 161-155; vyp. 2, s. 18-42; vyp. 5, k. 59^447; VUB, F 7-ŻP 26, nr 68. 
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 718: Grinćikas.

GRZYMIAŁTOWSKI (GRZYMALOWSKI ?)

Taryfa 1667 roku

Grgymiałtowski Jan, na miejscu którego postał spisany Daniel Stefanowicz z Mejlisgek dym 1 szlachecki 
w pow. tendpiagolskim

Nazwisko rodziny chyba powinno brzmieć: Grzymałowski, a przynajmniej takie notu
je się w herbarzach. W latach 1838—1866 wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni 
kowieńskiej: byli więc na Żmudzi lub w jej najbliższej okolicy w XIX w. Jeśli przyjąć, 
że rzeczywiście chodziło o Grzymałowskich, to geneza tego nazwiska jest polska, od 
Grzymały (lit. Grimalis) [LPŻ].

Nie można wykluczyć, że chodzi tu o Grzymułtowskich, rodzinę polską z Grzy- 
multowic w Wielkopolsce. Brak informacji o ich pobycie na Litwie.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. tendziagol- 
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  D асе wic z, s. 328; LPŻ, T. 1, s. 717: Grimalauskas; Uruski, T. 5, s. 48.

GSOTA (GSZOD)

H. POBÓG 

Taryfa 1690 roku

Gsota Jan [w Kop. 1 błędnie: Glita] pProspcpo^ w pow. wielońskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest niejasne. Gajl notował rodzinę Gszod herbu Pobóg, a w herba
rzu Ciechanowicza podano dwie formy: Grzod i Gszod herbu Pobóg.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, 
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 100: Grzod; tenże, Suplement, s. 150: Gszod; Gajl, s. 440.

GUDBUN ZOB. GIEDBUT
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274 GUDMAN

GUDEWICZ ZOB. GUDOWICZ 

GUDMAN

Popis 1621 roku

Gudman Andrzej sam pa sie 1/3 konia napod[jezdku], koń 1 w pow. berpańskim

Taryfa 1667 roku

Gudman Samuel, na którego miejscu posta/ spisany Kapimierp Piotrowicp Stulcpewski p Traulan i pprpykupli 
od Andrpeja We[ło] tkia w tympepotu. okolicy Wolodkiów dymy 2poddańskie wpow. berpańskim

T a r y f a  1690 ro k u

Gudman jópef pStrawlan [w Kop. 11: Gudmaniszki alias Trawlany z Szuprynami] w pow. berpań- 
skim dym poddański 1

Nazwisko rodziny można dwojako interpretować jako: pochodzenia niemieckiego 
(Gutmann), co jest najbardziej prawdopodobne lub oboczność od nazwiska litewskiego 
Gudmantas, dwuczłonowego (zob. niżej). Rodzina jest nieznana w polskich herbarzach.

W niedatowanym dokumencie w aktach ziemskich żmudzkich z 2. połowy XVI w. 
pochodzi informacja o Mikołaju Andrejewiczu Gudmanie, który wziął w zastaw majęt
ność we włości widuklewskiej: w Podubisiu, w  Szyłach, koło dóbr Werpiany. W 1584 r. 
miał dobra w Trawlanach nad rzeką Kiwaląi w  Gilwiczach [w tekście: Kilwitie]. W 1592 r. 
zastawił uroczysko Jurgajtie w tych dobrach. W 1595 r. tenże darował żonie Dorocie 
Martinownie Gojminowicz (Golminowna) dobra Trowlany (Travljany) we włości ber- 
żańskiej. Chodzi o Trawlany (lit. Trauleniai), leżące na północny wschód od Szawkian.

Zachował się dokument pt. „Wiadomość wynotowjana] z różnych dokumentów 
do majętności Trawlan należących” [dodano: między Szorfiszkami, Trawlanami i Gud- 
maniszkami]. Jest on, niestety, dość słabo czytelny, pochodzi z XVIII w. Najstarsza 
wzmianka dotyczy 1562 r., kiedy dokonano „pomiary i odmiany” sioła Trawlańskie- 
go z panem Andrzejem Gudmanem. Dostał wówczas kilka niw, w  tym niedaleko jego 
dworu. W 1568 r. została dokonana następna odmiana gruntów, trudna do bliższego 
określenia. Z kolei w 1592 r. Mikołaj Andrzejewicz Gudman zastawił 3 sianożęci w jur- 
gajciach. W 1623 r. Wojciech Janowicz Dawski sprzedał wioskę Zujle alias Jurgajcie 
z trzema zaściankami Andrzejowi Gudmanowi. Było to nad rzeką Wentą i [Czarną]. 
W 1625 r. doszło do transakcji między Józefem Gudmanem a rektorem kolegium kro- 
skiego, dotyczącej gruntu Kiliszki. I wreszcie w  1705 r. Józef z Juszka Gudman pozwał 
ojców Jezuitów w sprawie wspomnianego gruntu Kiliszki alias Wierołowszczyzny. Wy
mieniony Gudman spisał testament w 1710 r., gdzie była mowa o zaścianku Gerbo- 
wiszki, sąsiadującym z siołami Talatajcie i Pietryce (dobra Wajgowskie) [MACB, F 285— 
2011]. Ciekawa jest tu informacja o przydawce pochodzeniowej Gudmanów: z Juszka. 
Wobec popularności imienia Juszko, trudno powiedzieć coś bliższego o nim.

Skądinąd wiadomo, że Piotr Szczefanowicz Gudman byl bliskim krewnym Jurija Rodo
wicza (zob.) i obaj należeli do rodu Rekucia. Ród ten miał swoje dobra w rejonie Wajgowa.
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GUDOWICZ (GUDEWICZ) 275

Według Kojałowicza, zapewne w 1621 na Żmudzi spisano Andrzeja Gudmana, co 
znajduje potwierdzenie w źródłach. W czasie Potopu 1655 r. Samuel Gudman podpisał 
unię kiejdańską ze Szwecją. Najpewniej ten sam został spisany w taryfie 1667 r. jako po
siadacz dwóch dymów poddańskich.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, z jednym 
dymem poddańskim. Była to w sumie szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, 
i nieutytułowana.

Wspomniane tu Gudmaniszki to nazwa późniejszego pochodzenia, brak jej w  ak
tach ziemskich żmudzkich XVI w. Jeszcze w taryfie powiatu berżańskiego z 1721 r. spi
sano jąw  trakcie kurtowiańskim. Zachowała się do dzisiaj w  formie Gudmoniśke, chyba 
pojedyncza osada koło Gilwiczów, na południe odeń.
Ź r ó d ł a :  Akta pjapdów, T. 2, s. 309; Kojałowicz, Nomenclator, s. 205; MACB, F 285—2011; ODVCA, vyp. 1, 
s. 113-143,148-370; vyp. 3, s. 51-242, 118-323; vyp. 5, k. 141-158.

GUDOWICZ (GUDEWICZ)

H. GUCZY (ZETYNIAN), POBÓG, ODROWĄŻ, POBÓG 

Popis 1621 roku

GudowicpKrpysptof pucpes\üt ikami] na pod[)zzók\Ą koń 1 w pow. twerskim 
Gudowicp Piotr p //qy.f/[nikami] na yxMjjezdku] koń 1 w pow. berpańskim

T a r y f a  1667 ro k u

GudowicpAdam na miejscu brata swefgo] Jana Gudowicpa pBujwidów dym splachecki 1 w pow. wilkiskim 
Gudowicp Hreho/y i Krpysptof, na których miejscu postał spisany Jan Gtycewicp p Goraju dym 1 poĄd] ański
w pow. korklańskim
Gudowicpjan na miejscu Dawida i Jópefa Gudowicpów pPeł 1 poddański dym w pow. twerskim 
Gudowicpjan na miejscu rodpica swego Stanisława Gudowicpa Lawdgina pLawgin ów 1 dym splachecki w pow. 
porańskim
Gudowicp Kapimierp na którego miejscu postał spisany Adam Bargayło p Gudajciów Petów dym 1 poddań
ski w pow. twerskim
Gudowicp Krpysptof na miejscu Dawida Walentinowicpa Romaspłdewicpa p Pubpubiów dym 1 splachecki 
w pow. twerskim
GudowicpMarcin JanowicppDowstar dym 1 splachecki w pow. berpańskim
GudowicpMichał Michałowicp na miejscu rodpica swego Michała Gudowicpa p Prpya/gowa dym 1 splachecki 
w pow. telspewskim
GudomcpMiko/ajna którego miejscu posta/ spisany Michał Koplewski aądonymprawem mający p Pokłon 
dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
GudomcpMiko/aj. SpelongowskdHieronim [namiejscu] Dawida Mapttrowicpa pUppeść \?\ ipprgykupli 
od Mikołaja Gudowicpa w tympepow. i w tej okolicy podĄ ański] dym 1 w pow. W. Dyrwian 
GudondcpSalomon. BarbeńuspChrypostom [...] takpe odprpykitpli od Salomona Gudowicpa pokolicy Gudy- 
spek dym 1 poddański, ogółem wspytkich dymów poddańskich 18 w pow. telspewskim
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276 GUDOWICZ (GUDEWICZ)

Gudowicg Stefan, na którego miejscu gostal spisany Jergy Łabunowski w okolicy Łab mionie 1 dym poddański 
w pow. korklańskim
GudowicgStefan, na którego miejscu gostal spisany Piotr Sebestianowicg Woytkiewicg g  Gieliyciów 1 dym pod
dański w pow. medyngiańskim
Gudowicgowa Jergyna Giendrnta na miejscu Jergego Gudowicga malgonka swego g  Nadań dym 1 sglachecki 
w pow. kroskim
KndowicgMarek, na którego miejscu Ambrogeja Łiutyka gostal spisany Jan ldutyk g  Bugieniów na domową 
pasgnią obródł dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim

Taryfa 1690 roku

GudowicgAndrgej, na którego miejscu gostal spisany Aleksander Norgiało [w Kop. 11: Dowgiało] gDow- 
star w pow. bergańskim dym sglachecki 1
Gudowicgjan Michałowicg g  Prgyalgowa w pow. telsgewskim [dym] sglachecki 1
Gudowicgjan g  Gndajciów w pow. twe rskim gp ó l [dymu] dym sglachecki 1
Gudowicgjan g  Kierbogów w pow. widuklewskim na miejscu Wawrgyńca Cgyrskiego dym sglachecki 1
GudowicgMalcher gGndajdów w pow. Wers kim dym sglachecki 1
Gudowicg Michał, na miejscu którego gostal spisany Stanislaw Eymntowicg g  Pokłon w pow. rosieńskim 
[dym] sglachecki 1
Gudowicg Papai na miejscu Adama Bitywida g  Butwił w pow. wilkiskim dym sglachecki 1
Gudowicg [w Kop. 4: Gudowski] Gabriel na miejscu ojca i gprgykupli g  okolicy Drabuksgt Eymgajlisgek 
wpow. powondeńskim [dym] sglachecki 1

Nazwisko Gudowicz lub Gudewicz to najczęściej zeslawizowana forma nazwiska li
tewskiego Gudas, Gudaitis itp. To ostatnie to obecnie nazwa Białorusina (też Polaka 
czy Rosjanina), dawniej oznaczała Rusina, człowieka obcego w sensie narodowym. Dla 
Żmudzinów „Gudem” byli jednak Litwini i inni, mieszkający za historyczną wschodnią 
granicą Żmudzi, czyli Niewiażą. Mógł to być etnonim Rusina, ale też i osoby, która była 
na Rusi lub była wyznania ruskiego, czyli prawosławnego [LPŻ].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Matieja Gudewicza, 
bojara we włości wielońskiej.

Ciekawszy jest jednak inny dokument, a mianowicie sumariusz dokumentów na 
dobra Gudajcie z 1786 r. Wspomniane dobra „z ruskich, greckich dokumentów Huday- 
cie nazwanych, a podług polskich — Gudaycie”. Najstarszym dokumentem tam omó
wionym i zaprezentowanym było nadanie 6 włók ziemi w uroczysku Pełach we włości 
twerskiej przez króla polskiego Zygmunta Augusta dla Stanisława Janowicza Gudowi- 
cza. Kolejne regesty dokumentów dotyczyły pospolitego ruszenia Żmudzi w 1621 r. 
(nieznany z imienia Janowicz Gudowicz [tj. Krzysztof lub Piotr] w  imieniu swoim i bra
ta Mikołaja), dymisja z 1657 r. dla Leona, Dawida i Michała Gudowiczów [pewnie po za
kończeniu zjazdu pospolitego ruszenia szlachty żmudzkiej], „przedaż” [sprzedaż dóbr] 
przez Pawła Janowicza Gudowicza dla brata Daniela i siostry z 1644 r. i inne, bliżej nie
określone [AWAKJ. Wiarygodność dokumentu z 1568 r. osłabia fakt, że w innej kopii, 
wpisanej do księgi ziemskiej szawelskiej z 1774 r. bylamowa tylko o Stanisławie Janowi-
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czu, ale nie Stanisławie Janowiczu Gudowiczu. Poza tym najważniejszym, wszystko się 
zgadzało. Prawdopodobnie we wspomnianym sumariuszu dokumentów z 1786 r. doda
no nazwisko Gudowicz. Niemniej jednak jest bardzo prawdopodobne, że ów Stanisław 
Janowicz był rzeczywiście potomkiem Gudowicza. W każdym razie wszystko wskazuje 
na to, że Gudowiczowie już w XVI w. posiadali dobra Peły, czyli uroczysko o tej nazwie, 
wzmiankowane w dokumencie z 1568 r.

Na marginesie trzeba dodać, że Stanisława Janowicza notowano we włości twer- 
skiej w popisie 1567 r. z oszczepem i na jednym koniu. W tej włości była tylko jedna 
osoba o tym imieniu i patronimiku, a więc zapewne chodzi o Gudowicza [samo nazwi
sko jest późniejszego pochodzenia].

Sporo danych zawarto w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1581 r. Stanisław 
Martinowicz Gudowicz otrzymał dobra ruchome w Jurborku od swej żony Elżbiety 
Matysowny Mikołajewicz Soroczanki. W 1593 r. Juri Martynowicz Iwaszkiewicz Gudo
wicz wraz z żoną zastawił majętność Dyrwiany we włości Małych Dyrwian. Był on żo
naty z Zofią Urbanowną Pietrowicz. Z jednego dokumentu z 1585 r. dowiadujemy się 
o rodzeństwie Hanny Martinowny Cudowny Luknickiej, która miała trzech braci, sy
nów Martina: Stanisława, Jana ijuria. Wspomniany Stanisław w 1593 r. zastawił grun
ty sioła Smilkiny we włości wieszwiańskiej (?). Najpewniej chodzi o Smiltynie, wieś na 
południowy zachód od Wieszwian. Zaś w 1599 r. Jan Martinowicz Iwankiewicz [raczej 
Iwaszkiewiczj—Gudowicz z żoną Magdaleną Juriewną sprzedał część dóbr Dyrwiany. 
To samo uczynił wówczas jego brat Stanisław z żoną Krystyną Janowną Życką.

Znów w 1586 r. bracia Piotr i Tomasz Matysowicze kupili grunt w uroczysku Ol- 
montowicze [Wołmontowicze] w polu Liawdach we włości wielońskiej. W 1590 r. Ma- 
tiej Wencławowicz sprzedał ziemię w Gankojniach, którą otrzymał w spadku wraz 
z bratem Jurim. Chodzi tu o dobra Gonkojnie w Laudzie, co pozwała przypuszczać, że 
byli oni spokrewnieni z wymienionymi wyżej Matysowiczami. Pewnie byli potomkami 
Matieja (Matysa) Gudewicza z popisu z 1528 r. w tej włości.

W 1595 r. Jakub Bartłomiejewicz darował swoim synom: Stanisławowi i Bartłomie
jowi część majętności Swile we włości ejragolskiej. W tym roku Jan Pietrowicz Gudo
wicz pogodził się w sprawie majętności Swilej we włości jaswońskiej; chodzi o Swile le
żące rzeczywiście w tej włości, koło Jaswojni.

W 1596 r. Matej Janowicz Fronckiewicz sprzedał ziemię w uroczysku Dowstary we 
włości berżańskiej swoim bratankom: Janowi Mikołajewiczowi oraz Mikołajowi i Hre- 
horemu Jakubowiczom. W 1597 r. Mikołaj iHryhoryJakubowicze Gudowicze sprzedali 
Janowi Mikołajewiczowi Gudowiczowi i jego żonie Zofii Jurewnie czwartą część swo
jej „otczyzny” Dowstory, tj. dwie ziemie: Gintowszczyzna i Szymkiszki. Z tego można 
wnosić o czterech pokoleniach Gudowiczów: 1. Fronc. 2. Jan. 3. Mikołaj, Jakub i Ma
ciej i 4. Jan, Mikołaj i Hrehory. Z tą konstrukcją stoi w sprzeczności informacja o Janie, 
synu Mikołaja Ławrynowicza (a nie Janowicza); ten ostatni był właścicielem Dowstar. 
W 1596 r. wspomniany Jan otrzymał wyprawę żony Zofii Juriewny Pukleny część ma
jętności Pukle we włości rosieńskiej w Sutkojtiach.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. spotykamy Gudowiczów w czte
rech lub pięciu włościach: dyrwiańskiej i sąsiedniej berżańskiej oraz w wielońskiej (od
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1528 r.) i pobliskiej ejragolskiej lub jaswońskiej (Swile), może też w wieszwiańskiej. 
O mieszkających we włości berżańskiej była już mowa. Interesująca jest tam wzmian
ka o ojcowiźnie [„otczyzna”] w Dowstarach (Dowstorach), może gnieździe tego rodu. 
Później była to okolica szlachecka Dowstary. Dzisiaj to niewielka osada (2 domy) Dau- 
storiai na południe od Wajgowa i północny zachód od Kielm.

Z kolei Gudowicze mieszkający we włości wielońskiej. Najstarsza wzmianka o nich 
pochodzi z popisu 1528 r., kiedy spisano Matieja Gudewicza, a później notowano tam 
Matysowiczów, pewnie jego synów. Wiadomo jeszcze o Szczasnym Matiejewiczu Gude- 
wiczu, który w 1576 r. kupił 3 niwy: nad ruczajami Podgrowz i Girdel, koło drogi „Noj- 
dynskiej” w uroczysku Antogirduw [AWA.K]. Trudno jest zlokalizować te nazwy. Może 
chodzi o Laudę, a ściślej Senkiszki, gdzie notowano grunt Girdup? [Slovar]. Można go 
zlokalizować na północny zachód od miasteczka Surwiliszki nad Niewiażą, nad rzeką 
Niką, koło wsi Megiany (lit. Miegenai).

W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwóch Gudowiczów: Krzysztofa w pow. 
twerskim i Piotra w berżańskim. Obaj nie należeli do zamożnych, skoro kilka osób skła
dało się na wystawienie jednego konia. W tym roku zanotowano Samuela Gudowicza, 
który z żoną Heleną Beynartówną sprzedał majętność Lakowskąw pow. rosieńskim Je
rzemu Mackiewiczowi i jego żonie Krystynie Chrząstowskiej [MACB, F 37-1218].

W czasie Potopu Jan Gudowicz uczestniczył w  konfederacji szadowskiej szlachty 
żmudzkiej w czerwcu 1656 r., o charakterze antyszwedzkim.

W taryfie 1667 r. spisano 13 rodzin, z obliczeń wyłączono bowiem 2 osoby (Miko
łaja i Salomona), z tytułu wzmianki o „przykupli”. Wśród tych rodzin najwięcej miesz
kało w pow. twerskim (3), potem w telszewskim i korklańskim (po 2) oraz pojedynczo 
w dalszych. Większość z nich nie miała poddanych (8 na 13), pozostałe miały tylko po 
jednym dymie.

W taryfie z 1690 r. spisano 8 rodzin, z których tylko 2 mieszkały w pow twerskim, 
pozostałe pojedynczo w różnych powiatach. Żadna z nich nie miała poddanych. Była 
to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

Gniazdem rodu były zapewne Gudajcie w pow twerskim, w których jeszcze 
w 1690 r. mieszkały dwie rodziny, a w 1667 r. zwano je Gudajcie Peły. Chodzi o okolicę 
szlachecką Gudajcie w pow. telszewskim (XIX—wiecznym) w gminie Zorany, leżącą na 
południowy zachód od Żoran, w kierunku Twerów [Trzywiorstówka]. W końcu XIX w 
mieszkali tu: Budszysowie (nazwisko skądinąd nieznane, 30 dziesięcin ziemi), Giedwił- 
łowie (14), Gudowiczowie (10) i Żylewiczowie (39) [SG].

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Gudowiczów herbu Po- 
bóg. W latach 1588 i 1605 był na Żmudzi Stanisław Marcinowicz Iwaszkiewicz Gudo
wicz, ziemianin żmudzki. W 1632 r. Krzysztof Mikołajewicz miał grunty Dziuginiany 
Gribiszki we włości telszewskiej.

W XIX w wylegitymowali się ze szlachectwa Gudowicze herbu Zetynian i Odro
wąż, w tym w guberni kowieńskiej tylko ta druga. Niemniej jednak obydwie były noto
wane na Żmudzi. Ci herbu Zetynian mieli się wywodzić od Jana (pokolenie I), który miał 
syna Stanisława (1568; II), wnukajózefa (1598; III), prawnuka Dawida (TY), praprawnu- 
ka Jana (1684; V, może to jeden z dwóch wymienionych w taryfie z 1690 r. Janów?), pra-
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praprawnuka Stanisława (VI), praprapraprawnuka Macieja (1744; VII) i dalszych poko
leń: Józefa (VIII), Wincentego (ur. 1798; IX) i jego dwóch synów (X): Hilarego Pawła 
i Juliana Franciszka, wylegitymowanych w 1832 r.

Druga rodzina herbu Odrowąż znana jest od 1744 r. od Jana (pokolenie I), dziedzi
ca dóbr Giedminy Sągajły w „tyrkszlewskim powiecie” [chodzi o pow. telszewski, gdzie 
znajdują się Tyrkszle]. Miał on syna Marcina (II), wnuka Jerzego (III) i trzech prawnu
ków (IV): Teodora (ur. 1778), Jana i Franciszka. Z nich Teodor ze swymi trzema syna
mi (V): Franciszkiem (ur. 1808), Wincentym (ur. 1811) i Aleksandrem (ur. 1819) do
wiódł swego szlachectwa w latach 1799-1832 [Boniecki].

Skądinąd wiadomo o Stanisławie Gudowiczu z lat 1588—1605. W 1622 r. Krzysztof 
mieszkał w pow. telszewskim. Być może od nich wyszedł Paweł, syn Stanisława, który 
w 1680 r. udał się do Rosji i zapoczątkował hrabiowski ród Gudowiczów. Inni Gudo- 
wiczowie posiadali dobra Borstejgie [Ciechanowicz: Borstejnie]—Orwidajcie na północ
ny zachód od Worni i wywiedli swoje szlachectwo w latach 1799—1902 oraz dobra Peł
ko—1Gudajcie—Wornajcie w pow. telszewskim (XIX—wiecznym), którzy wywiedli się od 
1681 r. [Ciechanowicz], O tych wywodach zob. niżej.

Wywód Gudowiczów herbu Odrowąż pochodzi z 1799 [raczej z 1798] r. Ich przod
kiem został Władysław Stanisławfowicz], który posiadał dobra Podowgiwonie [właści
wie Podowgiwienie] w pow. rosieńskim. Wiadomo, że informacja ta odnosi się do 1750 r., 
kiedy Władysław Gudowicz, syn Stanisława (pokolenie I i II), zapisał te dobra swoim sy
nom (III): Kazimierzowi, Szymonowi, Bartłomiejowi i Jakubowi. W 1788 r sprzedali je.

Wspomniani czterej bracia zapoczątkowali cztery linie tej rodziny. Na czele pierw
szej, najstarszej linii stał Kazimierz (III), ojciec dwóch synów (IV): Józefa i Antonie
go. Pierwszy z nich dał światu dwóch synów (V): Józefa (ur. 1815) z synem Stefanem 
(ur. 1862; VI) i Jerzego (ur. 1820), bezpotomnego.

Z kolei druga linia pochodzi od Szymona (III), który ojcował dwóm synom (TV): 
Mikołajowi i Kazimierzowi. Pierwszy z nich spłodził trzech synów (V): Karola Gaspra 
[Kaspra] (ur. 1805), Mateusza (ur. 1807), i Stanisława Franciszka (ur. 1810), a jego brat 
Kazimierz miał dwóch synów (V): Adama (ur. 1822) i Kazimierza (ur. 1831).

Trzecią linię zapoczątkował Bartłomiej (III), ojciec Jana (IV), bezpotomnego. 
Znów ostatnia, czwarta linia łączy się z Jakubem Gudowiczem (III). Był on ojcem 
trzech synów (IV): Jana, bezpotomnego, Bartłomieja i Wawrzyńca. Z nich Bartłomiej 
miał trzech synów (V): Antoniego (ur. 1813), Ignacego Jerzego (ur. 1815) z synem Jó
zefem (ur. 1854; VI) i Tomasza (ur. 1820). Z kolei jego brat Wawrzyniec pozostawił po 
sobie pięciu synów (V): Józefa (ur. 1818), Jana Piotra (ur. 1821), Antoniego Franciszka 
(ur. 1825), Benedykta Wiktora (ur. 1827) i Ferdynanda Piotra (ur. 1830) [LVIA, F 391— 
7-1783, k. 116].

W innym rodowodzie Gudowiczów herbu Odrowąż z 1799 r. podano, że protopla
stą rodziny był Jan Gudowicz, syn Jana (pokolenie I i II). W 1730 r. zapisał on swoje
mu synowi Marcinowi (III) dobra ojczyste Borstejgi Orwidajcie [w pow. medyngiań- 
skim]. Dobra te Marcin Gudowicz sprzedał w 1780 r. Pozostawił on po sobie trzech 
synów (IV): Stanisława, Józefa i Jerzego. Zapoczątkowali oni trzy linie rodziny. W pierw
szej, najstarszej Stanisław spłodził syna Ignacego (ur. 1792; V), ojca trzech synów (VI):
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Jana (ur. 1814), Sylwestra (ur. 1821), bezpotomnego i Aleksandra (ur. 1827). Z nich 
pierwszy dał światu czterech synów (VII): Józefa (ur. 1843), Franciszka (ur. 1849), Alek
sandra (ur. 1852) i Juliana (ur. 1859). Zaś jego brat Aleksander (VI) zostawił po sobie 
syna Ignacego (ur. 1876; VII).

Z kolei drugą, średnią linię zaczął Józef (IV), który spłodził syna Wincentego 
(ur. 1793; V), ojca dwóch synów (VI): Józefa (ur. 1819), bezpotomnego i Francisz
ka (ur. 1829). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (VII): Ignacego (ur. 1856) 
i Adolfa (ur. 1860).

Trzecią, najmłodszą linię prowadził Jerzy (IV), który był ojcem czterech synów (V): 
Teodora Tomasza (ur. 1779), Chryzostoma Floriana (ur. 1786), Franciszka (ur. 1788) 
i Jana (ur. 1791). Pierwszy z nich był ojcem trzech synów (VI): Franciszka (ur. 1808), 
bezpotomnego, Wincentego (ur. 1811) i Aleksandra (ur. 1820). Z nich Wincenty spło
dził trzech synów (VII): Fortunata (ur. 1836), Adama Aleksandra (ur. 1846) i Francisz
ka (ur. 1857), a Aleksander — dwóch (VII): Kazimierza (ur. 1846) i Józefa (ur. 1849).

Teraz pozostali bracia Teodora Tomasza (V). Chryzostom Florian wydał światu 
dwóch synów (VI): Aleksandra Teodora (ur. 1821), bezpotomnego i Franciszka Anto
niego (ur. 1825), ojca sześciu synów (VII): Jana Eugeniusza (ur. 1848), Józefa Klemen
sa (ur. 1850), Antoniego Floriana (ur. 1857), Aleksandra (ur. 1859), Edwarda (ur. 1861) 
i Bolesława (ur. 1863). Następny z braci to Franciszek, który miał syna Fortunata Apo
linarego (ur. 1818), bezpotomnego. I ostatni z braci Teodora Tomasza — Jan był oj
cem dwóch synów (VI): Wincentego Rafała (ur. 1817) i Piotra Jerzego (ur. 1835), bez
potomnego. Z nich Wincenty Rafał dał światu czworo dzieci (VII): Antoniego Filipa 
(ur. 1848), Wincentę Wilhelminę (ur. 1857), Justynę Zofię (ur. 1859) i Placyda Dionizego 
(ur. 1861) [TATA, F 391-7-1783, k. 102].

W 1800 r. wywiedli się Gudowicze herbu Odrowąż. Za swego przodka przyjęto 
Jana Gudowicza (pokolenie II), syna Jana (I) i ojca Kazimierza (III). Ów protoplasta 
w 1681 r. wszedł w posiadanie dóbr Pełko [chodzi o Pełły, Pele itp.] Gudajce Wornaj- 
ce [Wornajcie] w pow. telszewskim [w XIX w., wcześniej w twerskim], W 1763 r. Kazi
mierz Gudowicz, syn protoplasty Jana [właściwie syna protoplasty], sprzedał te dobra.

Linia genealogiczna tej rodziny nie była zbyt wielka, poczynając od pierwszych 
trzech pokoleń. Wspomniany Kazimierz Gudowicz byl ojcem czterech synów (IV): 
Franciszka, Szymona, Michała i Jana. Z nich pierwszy spłodził dwóch synów (V): Mar
cina (ur. 1781) z dwoma synami (VI): Janem Franciszkiem (ur. 1807) i Antonim Kazi
mierzem (ur. 1817) oraz Wincentego Kazimierza (ur. 1785).

Z kolei Szymon (IV) dal światu dwóch synów (V): Piotra Jerzego (ur. 1785) i Fe- 
liksajakuba (ur. 1795). Z nich Piotr Jerzy miał trzech synów (VI): Mateusza Remigiusza 
(ur. 1812) z synem Józefem (ur. 1840; VII) oraz Józefa (ur. 1814) i Ignacego (ur. 1832). 
Zaś Feliks Jakub mógł pochwalić się dwoma synami (VI): Cyprianem (ur. 1825) i Felik
sem Augustynem (ur. 1833) [LVIA, F 391—'7—4127, k. 97].

Według rodosłownej Wincentego Gudowicza herbu Zeczynian z 1819 r. przodkiem 
rodziny byl Jan Gudowicz (pokolenie I). Miał on syna Stanisława (II), wzmiankowanego 
w 1568 r. Z kolei jego synem byl Józef (1597 r.; III). Tego synem był Dawid (IV), wnu
kiem Jan (1684; V), prawnukiem Stanislaw (VI) i praprawnukiem Maciej (1744; VII).
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Ostatni wydal na świat syna Józefa (1784; VIII), ojca wspomnianego na początku Win
centego (ur. 1798; IX). W 1832 r. byl on ojcem dwóch synów (X): Hilarego Pawła i Ju
liana Franciszka [MACB, F20-4847].

Według rodoslownej rodziny Gudowiczów herbu Odrowąż z 1832 r. przodkiem 
był Jan Gudowicz (pokolenie I), mający dobra Giedminy Songajły w pow. „tyrkszlew- 
skim” [zob. wyżej] na Żmudzi. Ojciec zapisał testamentowo te dobra synowi Marcino
wi (II) w 1744 r. Miał on syna Jerzego (III) i trzech wnuków (IV): Jana, Franciszka i Teo
dora. Dalszą linię od Teodora już opisano wyżej. Natomiast inną linię rodziny zaczął 
Jerzy (III), syn wspomnianego wyżej Marcina. Miał on syna Franciszka (ur. ok. 1793; IV) 
i wnuka Fortunata Apolinarego (ur. ok. 1817; V). Wspomniany Jerzy zostawił po sobie 
jeszcze jednego syna, czyli Jana (IV), który miał syna Wincentego Rafała (ur. ok. 1816; V) 
[MACB, F 20-5192].

Trochę inną genealogię wywodu tej rodziny i herbu (Guczi czyli Guczy) z 1832 r. 
przedstawił Boniecki na podstawie danych Michała Brensztejna. Przodkiem rodziny 
byl Jan (pokolenie I), mający syna Stanisława w 1568 r. Ten spłodził syna Józefa (III), 
wzmiankowanego w 1598 r. Jego synem byl Dawid (IV), wnukiem Jan (V) w 1684 r., 
prawnukiem Stanisław (VI) i praprawnukiem Maciej (VII), notowany pod 1744 r. Spło
dził on syna Józefa (VIII) i wnuka Wincentego (ur. 1798; IX), ojca dwóch synów (X): 
Hilarego Pawła i Juliana Franciszka [Boniecki].

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 350; AWAK, T. 24, s. 293—296, 360; Dworzecki Bohdanowicz, k. 62; LVIA, 
F 391-7-1783, k. 102 (skan 00153), 116 (skan 00181), F 391-7-4127, k. 97; MACB, F 20-4847 (rodo- 
słownaja W  Gudowicza), F 20—5192 (trzy rodosłowne z 1832 r.), F 37—1218 (inwentarz Lakowa z 1621 r.); 
ODVCA, vyp. 1, s. 66-78,145-326,165-228,197-53; vyp. 2, s. 87-51; vyp. 3, s. 41-80,68-4; vyp. 4, k. 23- 
182, 44-341, 153-110, 166-208, 167-223, 262-157; vyp. 5, к. 216-120, 177-429; Perapis 1528 r ,  s. 230; 
Popis 1567 r , kol 1350; SG, T. 15, cz. 1, s. 544: Gudajcie (n r4); Slovar, s. 76: Girdup. L i t e r a t u r a :  Bo
niecki, T. 7, s. 183 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 106-107 (genealogia); LPŻ, T. 1, s. 736: Guda- 
vicius, 735: Gudas; Uruski, T. 5, s. 52.

GUDOWSKI

T a r y f a  1667 ro k u

Gudowski Krzysztof Augustinowity? na miejscu Mikołaja Rymkiewicza i Dawida Rymkiewicza z Rerj dym 
1 szlachecki w pow. powondeńskim

Nazwisko rodziny to najpewniej „zeslawizowana forma” nazwiska litewskiego Gudas, 
Gudaitis [LPŻ]. Oczywiście chodzi o formę spolonizowaną, utworzoną przez dodanie 
polskiej, szlacheckiej końcówki —ski do nazwiska litewskiego.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. powondeń
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Gudowscy herbu nieznanego mieszkali w  pow. rosieńskim [Ciechano
wicz] . W tym czasie wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej.

Z rodziny tego pochodził Longin Telesfor Adam Gudowski (1816—1892), syn Je
rzego, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, który przeniósł się do Warszawy. Urodził
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282 GUDZIEJEWSKI

się w Szelinach [miejscowość chyba jest zniekształcona, może chodzi o Szylany w pa
rafii Andrzejewo lub Szylinę w parafii Taurogi] w pow. rosieńskim. Był radcą dworu 
[później rzeczywistym radcą stanu, wysoka IY ranga] i naczelnikiem ekspedycji w Kan
celarii Przybocznej Namiestnika w Warszawie. Następnie byl wysokim urzędnikiem 
w administracji rosyjskiej Królestwa Polskiego, w Komisji Spraw Wewnętrznych. W la
tach 1882—1889 był prezesem Teatrów Rządowych Warszawskich, ostatnim Polakiem 
na tym stanowisku. W 1854 r. otrzymał nowe szlachectwo z tytułu posiadania Orderu 
św. Stanisława. W 1843 r. ożenił się z Joanną Szypnicką, córką Mateusza, z którą miał 
troje dzieci: Aleksandra Aurelina (ur. 1844), Konstantego Władysława (ur. 1847) i Zofię. 
Zmarł w Warszawie, został tu pochowany na Cmentarzu Powązkowskim [PSB; Szlachta 
nylegitymowamĄ. Niestety, nie jest znany herb tej osoby.
Ź r ó d ł a :  Szlachta wylegitymowana^ s. 215. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplementy s. 150; LPŻ, T. 1, 
s. 735-736: Gudauskas; PSB, T. 9, s. 136-137; Uruski, T. 5, s. 52.

GUDZIEJEWSKI 

T a r y f a  1667 ro k u

Gudyiejewska Anna. Goylewicy Wojciech yastawnym prawem dyieryący od Jerye\gó\ Girkonta i od matki 
Anny Gndyiejewskiej у  Obsypuj Roygiów 1 pod[d] ański w pow. beryańskim

Nazwisko rodziny pochodzi od litewskiego Gudas [LPŻ], czyli jest formą spolonizowa
ną przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Szlachty o tym nazwisku nie no
towano na ziemiach etnicznie polskich.

Na Żmudzi w taryfie 1667 r. była mowa o Annie Gudziejewskiej, zapewnie żonie 
Goylewicza, ojca wspomnianego Wojciecha. Gudziejewskich w końcu XVII w. notowa
no w województwie mińskim i trockim (w pow. upickim). Należy dodać, że unię kiej- 
dańskąw 1655 r. podpisał Wojciech Gudziejewski, ale czy pochodził on ze Żmudzi?

Ź r ó d ł a :  A k ta  y ja yd ów , T. 2, s. 301; Taryfa woj. trockiego, s. 202. L i  t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 739: Gu- 
dziauskas, Gudzius; Uruski, T. 5, s. 53: Gudziejowski (woj. mińskie).

GUGIELEWICZ ZOB. KUGIELEWICZ

GUGIEWICZ ZOB. GUKIEWICZ

GUJSKI 

H. KOŚCIESZA 

T a r y f a  1667 ro k u

Gujski Jan. Saipski Stanisław de nowo nabytego imienia od Jana Gedeonowicya Gujskiego у  Biriatysyek 
^g[r°] (jjniczy] dym 1 w pow. kros kim
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GUICIEWICZ (GOICIEWICZ, GUGIEWICZ, HUKIEWICZ, HUKOWICZ) 283

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ], Rodzinę tę notowano 
w województwie sandomierskim.

Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r., i to z zastrzeżeniem, że informa
cja ta dotyczyła nabycia pewnych gruntów „de novo”, a więc niedawno w stosunku do 
1667 r. Była to jedna rodzina w pow. kroskim, z jednym dymem poddańskim (zagrod- 
niczym). Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W herbarzu Ciechanowicza jest informacja o Gujskich herbu Kościesza w pow. 
kowieńskim. Najpewniej chodzi o Gujskich [Gójscy] mieszkających w końcu XIX w. 
w okolicy szlacheckiej Witkuny w pow. kowieńskim [XIX—wiecznym, ale dawniej w pow. 
ejragolskim]. Mieli tam wówczas 25 dziesięcin ziemi [SG]. W 1882 r. w guberni kowień
skiej Adam Gujski, syn Wincentego, byl właścicielem wspomnianych Witkun.

Ź r ó d ł a :  SG, T. 13, s. 671: Witkuny. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 107; LPZ, T. 1, 
s. Guiskas; Uruski, T. 5, s. 53—54.

GUKIEWICZ (GOKIEWICZ, GUGIEWICZ, HUKIEWICZ, HUKOWICZ)

Popis 1621 roku

Hukaniez Sebestyjan z //qy[stnikami] napod[)£7.äka\ koń 1 w pow. wiespwiańskim

Taryfa 1667 roku

Gokiewicpowa Simonowa na miejscu małżonka swe[go] z Pieluslewicz dym 1 szlachecki w pow. wiehńskim 
GugiewicpMikolaj pStanajciów dym 1 szlachecki wpow.gondyńskim
Gukiewicz Piotr na miejscu rodzica swe\go] Bałtromieja Gukiewiczą z Piekielewicz dym 1 szlachecki w pow. 
wielońskim
Gukiewiczpwa Spymonowa na miejscu małżonka swe[go] z. Pieluslewicz dym 1 szlachecki w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Gakiewicz Simon z Rospcz Pikielewiczpw w pow. wielońskim dym szlachecki 1

Jest tu problem w pisowni tego nazwiska. W obu taryfach wyraźnie napisano: Gukiewicz 
(1667) i Gakiewicz (1690). Prawie na pewno chodzi o tę samą rodzinę z pow. wielońskiego 
zRoszczówPikielewiczów (1690) czy Piekielewiczów (?, 1667). Ostatecznie przyjęto formę 
Gukiewicz (lub Hukiewicz), która wystąpiła w taryfie 1667 r. oraz w herbarzach polskich.

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Guk(as) lub Huk(as). To ostatnie 
może łączy się z litewskim guga, czyli „garb”, „guz”, „narośl”, „bulwa”, , Jaska zakręco
na na końcu” itp. [LPŻ].

Był to ród z pow. kowieńskiego. Jeszcze w taryfie 1690 r. tego powiatu notowano 
Gukiewiczów „w rodzie Gineyków”, czyli w  okolicy szlacheckiej w pow. kowieńskim 
w parafii Skorule. Do dzisiaj znajduje się tam wieś Gineikiai: na zachód odjonavy [daw
ny Janów] i północny wschód od Kowna.

Chyba najdawniejsza wzmianka dotyczy popisu 1621 r., kiedy zanotowano Sebe- 
stiana Hukowicza w pow. wieszwiańskim, stawiającego konia z „uczestnikami”, nie na
leżał więc do zamożnych.

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 



284 GULBIN

Na Żmudzi notowano ich później w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 ro
dziny w pow. wielońskim (3) i gondyńskim (1). Żadna nie miała poddanych. W taryfie 
1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, także bez poddanych. W sumie 
była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Guczy (Zetynian) w guberni 
kowieńskiej. Chodzi jednak o pow. kowieński, poza Żmudzią.

Ź r ó d ł a :  Kojałowicż, Nomenclator, s. 237; Taryfa woj. trockiego, s. 145. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 740: 
Gukevicius; Uruski, T. 5, s. 54: Guk, Gukiewicz, s. 222: Huk, Hukiewicz.

GULBIN 

H. GRYF

Taryfa 1667 roku

Gulbinowa [w tekście: Gulbynowa] Abramowa Barbara Gielćyczp\wa] wdowa na miejscu Andrzeja Rym- 
kienicya у Tyrksyłajdów dym 1 szlachecki w pow. gondyńskim. Taj na miejscu Abrama Gulbina z Stroczą» 
Tyrkszjajae dym 1 poddański w pow. gondyńskim

Nazwisko rodziny pochodzi od litewskiego gulbinas, czyli „samiec łabędzia” [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. gondyń

skim, z jednym dymem poddańskim. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że Abrama Gulbi
na notowano wśród uczestników unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. Zatem była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1804 r. wywiedli swoje szlacheckie pochodzenie Gulbinowie herbu Gryf. Ich 
przodkiem był Kazimierz Łukaszewicz Gulbin (pokolenie I i II), właściciel majętności 
Kiawłoki [w pow. rosieńskim]. Ów protoplasta był ojcem dwóch synów (III): Marcina 
i Jana. Wszyscy byli właścicielami Kiawłoków w 1711 r. Z nich Marcin spłodził syna 
Franciszka (IV), ojca czterech synów (V): Jana Zygmunta z dwoma synami (VI): Otto
nem i Michałem oraz Kazimierza Juliana bezpotomnego, Maurycego Michała z dwo
ma synami (VI): Janem i Franciszkiem oraz Bolesława z synem Franciszkiem Aleksan
drem (VI) i wnukiem Bogdanem Adamem (VII).

Z kolei linia Jana (III), syna Kazimierza. Spłodził on syna Felicjana Ignacego (IV), 
ojca Edwarda Michała (V) i wnuka Romualda Witolda (VI) [LVIA, F 391-7-1783].
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 305; LVIA, F 391—7—1783, k. 110. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 741: Gul- 
binas; Uruski, T. 5, s. 54.

GUMOWSKI 

Taryfa 1690 roku

Gumowski Jan у Gorolawek jakubajciów w pow. pojurskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zin- 
keviciusa, jest to nazwisko pochodzenia litewskiego, utworzone od formy Gumas (gu-
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GUTOWSKI 285

i min—) . I choć teoretycznie jest to możliwe, to trzeba to najpierw udowodnić. Nie moż
na też zapomnieć o wielu rodzinach Gumowskich, wywodzących się z ziemi łęczyckiej, 
Mazowsza i Podlasia. Byli również na 1 ńtwie [Uruski]. Tak więc pochodzenie polskie jest 
chyba najbardziej prawdopodobne.

Jest również opinia o pochodzeniu Gumowskich z Gumowa [Abramowicz, Cit- 
ko, Dacewicz]. Miejscowość tę notowano zarówno w ziemi nurskiej w parafii Czyżewo, 
jak i w ziemi łomżyńskiej w  parafii lubotyńskiej [Kapica]. Gumowskich na Mazowszu 
i Podlasiu notowano od początku XV w.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej, nie podano herbu.

Ź r ó d ł a :  Kapica, s. 127—128. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 105: Gumowski; 
LPŻ, T. 1, s. 742: Gumauskas; Uruski, T. 5, s. 62-63; Zinkevicius, s. 310: Gumas.

GURKIEWICZ 

T a r y f a  1690 roku

Gurkiewicpjópef rapem pjanem Fronckiendcpem i Januszkiewiczem p Pokłon w pow. rosieńskim [dym] szla
checki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Gurka(s), które może być różnego po
chodzenia: łotewskiego, ruskiego, a nawet polskiego [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, 
jest to nazwisko utworzone od imienia greckiego Gouria, choć ze znakiem zapytania. 
Ten sam badacz nie wykluczył pochodzenia od cerkiewnego imienia Gurij, które ma 
jednak genezę hebrajską [Tichoniuk].

Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach. Może chodzi jednak o Kurkiewi- 
czów lub Górkowiczów. Tych ostatnich notowano w guberni grodzieńskiej [Uruski].

Notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 746: Gurkis; Tichoniuk, s. 94: Guriusż; Uruski, T. 4, s. 276; Zioketdćius, s. 405: 
Guras.

GURSKI ZOB GÓRSKI

GUTOWSKI 

H. KORWIN 

P o p is  1621 roku

Gutowski Stanisław. Zych Stanisław acp chory, jednak będąc praesens pa są i pa matki swoję pachołka Sta
nisława Gutowskiego stawił po husarsku, koń 1 w pow. berpańskim
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286 GUTOWSKI

Taryfa 1667 roku

Gutowski Dawid strażnik województwa trockie\go\ na miejscu rodzica swego Hrehorego Gutowskiego z Twir- 
butów zagrodnicyу dym 1 wpow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Gutowski KazimierzMichał zJanowdowa alias Danily w pow. korszewskim dym poddański 1 
Gutowski Michał z dóbr JKMci zg wsi Dirgial w pow. korszęwskim dym poddański 1 
Gutowski Teodor z Twirbut w pow. wielońskim na miejscu ojca dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ], Jednak 
zdaniem Z. Zinkeviciusa było inaczej — nazwisko pochodzi od formy litewskiej Gu- 
tas (człon gut-). Chyba jednak nazwisko to jest polskiego pochodzenia, może z Gutów 
w ziemi czerskiej na Mazowszu, o czym niżej.

Na Żmudzi notowano ich już w popisie wojskowym 1621 r., kiedy wspomniano o pa
chołku Gutowskim. Później notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 była to jedna 
rodzina w pow. wielońskim, z jednym dymem zagrodniczym, a w taryfie 1690 r. spisano 
3 rodziny w pow. korszewskim (2) i wielońskim (1), choć nie można wykluczyć, że Kazi
mierz Michał i Michał to jedna osoba. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Interesujące jest, że dobra Gutowskich umieszczono na mapie z połowy XVII w. — 
Gutowsky. Leżały one na Zaniemeniu nad Niemnem, mniej więcej naprzeciwko Wielo- 
ny, tj. w pow. wielońskim: między Skirmontami a Kulajniami [G. Schwengeln],

W XIX w. Gutowscy wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
z herbem Korwin i bez określenia herbu.

Gutowscy wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie od Krzysztofa Gutowskiego 
(pokolenie I), dziedzica dóbr Drobukszty [właściwie Drabukszty w pow. powondeń- 
skim, nad jeziorem Lukszta] w 1665 r. Miał on syna Jana (II), wnuka Marcina (III) i da
lej: Jerzego (IV), Adama (V) oraz braci Kaspra i Ksawerego Korwin Gutowskich (VI), 
wylegitymowanych ze szlachectwa w 1812 r. [Boniecki].

Zachował się wywód Gutowskich herbu Korwin z 1819 r., dokładniejszy od po
przedniego. Jego protoplastą został uznany Krzysztof Lembowicz Gutowski (pokole
nie I), właściciel majętności Drabukszty Polukście w pow. powondeńskim. Dobra te za
kupił w 1665 r. od Dawida i Justyny Rymkiewiczów. Ów Krzysztof ożenił się z Cecylią 
[brak jej nazwiska], z którą spłodził czterech synów (II): Gabriela, Tomasza, Jana i Ma
cieja. Z nich Jan pozostawił syna Marcina (III), „a ten prawem naturalnego krwi prze
lewu” zostawił syna Jerzego (IV), który sprzedał swoją część Drabuksztów Połukścia 
w 1756 r. Spłodził on syna Adama (ur. 1772; V), który nie mając rodzinnego majątku 
przeniósł się do Wilna. Tu pełnił różne obowiązki: adwokata w Konsystorzu Katolic
kim Wileńskim, potem notariusza (1797). Spłodził on dwóch synów (VI): Ksawerego 
Jana (ur. 1798) i Gaspra Adama (ur. 1801) [LVIA, F 391—1—1002].

Inną linię Gutowskich w tychże dobrach przedstawiono w wywodzie rodziny 
z 1799 r. Otóż wspomniany Gabriel Gutowski (pokolenie II), syn Krzysztofa (I), w 1724 r. 
darował wspomniane dobra swoim synom (III): Antoniemu i Kazimierzowi. Dalej wia
domo o potomstwie Antoniego, ojca trzech synów (IV): Tadeusza, Bartłomieja i Jana.
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GUŻEWSKI 287

Z nich potomstwo miał tylko pierwszy, który zostawił po sobie dwóch synów (V): Toma
sza z synem Erazmem (ur. 1821; VI) i Andrzeja Tomasza z synem Tomaszem (ur. 1810; 
VI) i czterema wnukami (VII): Ignacym (ur. 1838), Tomaszem Ignacym (ur. 1849), Lon
ginem (ur. 1852) i Józefem Franciszkiem (ur. 1853). Z nich Tomasz Ignacy spłodził rów
nież czterech synów (VIII): Daniela Antoniego (ur. 1875), Józefa Jana (ur. 1881), Feliksa 
Michała (ur. 1885) i Tomasza Józefa (ur. 1888) [LVIA, F 391—7—1783].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—1—1002, k. 83 (wywód z 1819 i\), F 391—7—1783, k. 100; G. Schwengeln, Mapa U - 
tny. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 106: Gutowski; Boniecki, T. 7, s. 210 (genealo
gia); LPŻ, T. 1, s. 749—750: Gutauskas; LTruski, T. 5, s. 76, 78; Zinkevicius, s. 284: Gutas.

GUŻEWSKI 

H. LUBICZ 

Taryfa 1667 roku

Gupewska Jerpyna. Dpid Stefan [na miejscu] Marcina Jas и da i Zofii Giełgudówny bywspęj Piotrowej Prpeci- 
spewskiej, apotym Jerpynej Gupewskiej p Gierdpjago/y/wdłjański] dym 1 wpow. kroskim 
Gupewski Jan p Dyrwian 2 poddańskie dymy w pon>. M. Dyrwian
Gupewski Konstanty p Dyrwian i pprpykupli Jawpup Scpefanispek 17 od siebie i rodpicielki i rodponych 
[GB: pewnie hra.ci\jako opiekun, w których siedemnastu mienił, pe 2 dymy są pastawne od Jana Gupewskie- 
go wpow. M. Dy mian, dymówpoddańskich 17

Taryfa 1690 roku

Gupewski Andrpej Stanisław p majętności Dymiany wpow. M. Dy mian dymów poddańskich 3 
Gupewski Andrpej, na którego miejscu postał spisany Jatowt pBerp wpow. wielońsldm dym splachecki 1 
Gupewski Piotr [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 73 błędnie: [ап] у; Pobołwian wpow. M. Dyrwian dym 
poddański 1
Gupewski Piotr p imienia Spcpepanispek pprpynałepnościami wpow. beifańskim dymy 2, p jakubajciów pa- 
stawnych od Samuela PapHńskiego dym 1, pKiwnajć pastawnych odFrancispka Białkowskiego i ucpestników 
dym 1, ogółem dymów poddańskich 4
Gupewski Piotr, na którego miejscu postał spisany Jan Filipowicp p jutńspek wpow. M. Dyrwian dym pod
dański 1
Gupewski Stefan p Dy mian wpow. M. Dyrwian dymów poddańskich 4

Rodzina jest najpewniej pochodzenia litewskiego. Jej nazwisko to zapewne forma spo
lonizowana od Guzas lub Gużas, co po litewsku znaczy „bocian” (gupaś), spotykana 
w źródłach [Zinkevicius; LPŻ]. Nie można jednak wykluczyć pochodzenia polskiego od 
nazwiska Guzowski, przynajmniej w niektórych przypadkach. Wreszcie należy wspo
mnieć jeszcze o jednej możliwości o pochodzeniu odmiejscowym, np. od rzeki Guży 
we włości telszewskiej.

Na Żmudzi najstarsza informacja dotyczy Andrzeja Gużewskiego (ok. 1613-1666), 
jezuity. Był on rektorem w Krożach, potem prepozytem domu profesów w Wilnie i rek
torem w Pińsku, gdzie zmarł \Engklopedia niedpy o jepidtacłĄ.
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288 GUŻEWSKI

Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. 
Małych Dyrwian (2) i w  kroskim. Wszystkie miały poddanych: jednego lub dwóch. 
Interesująca jest wzmianka o Konstantym Gużewskim, który dysponował 17 dymami 
jako opiekun swoich krewnych, był to majątek niedzielny, tj. wspólnie gospodarowano 
w gronie rodzinnym.

W taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny, ponieważ łącznie potraktowano dwóch An
drzejów i Piotrów: raz wystąpili oni osobiście, drugi raz byli zastępowani przez innych. 
Wśród tych rodzin większość mieszkała w pow. Małych Dyrwian (3), a tylko jedna była 
w sąsiednim pow. berżańskim. Była to stosunkowo zamożna szlachta, ponieważ wszy
scy mieli poddanych: od jednego do pięciu, na ogół bliżej granicy pięciu dymów. Dwie 
osoby mieszkały w Dyrwianach w pow. Małych Dyrwian. Są to późniejsze Dyrwiany— 
Nowiki (w XIX w.), dobra w pow. szawelskim w parafii Łukniki (5 wiorst odeń). Obok 
była okolica szlachecka, początkowo własność Korsaków i Pietkiewiczów, potem ku
piona przez Gużewskich. W końcu XIX w. dobra liczyły 25 włók z dwoma folwarkami: 
Nowiki i Poterele, stanowiąc własność Zygmunta Gużewskiego.

W herbarzach rodzina ta pojawiła się dopiero w czasie elekcji króla polskiego 
Jana III Sobieskiego w 1674 r., kiedy Piotr Gużewski, sekretarz królewski, był elektorem 
ze Żmudzi. Był to jedyny elektor w tej rodzinie. W  zasadzie była to szlachta nieutytuło- 
wana, w każdym razie nie posiadała urzędów na Żmudzi. W latach ok. 1733—1750 Stani
sław Gużewski, żonaty z Katarzyną Elżbietą z Purgoltów, był skarbnikiem wendeńskim.

Rodzina została wylegitymowana ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej 
w latach 1799,1832 i 1835. W 1799 r. za swego przodka uznano Stanisława, żyjącego na 
przełomie XVII i XVIII w. Miał on dobra Dyrwiany Powiedory Kiawłoki Pobolwiany 
\LYIA, F 708-2-2270].

Z 1799 r. pochodzi wywód Gużewskich herbu Lubicz. Za swego przodka przyję
to Piotra Gużewskiego (pokolenie I), ojca Marcina i Jerzego, bezpotomnego (II). Naj
starszy dokument dotyczy protoplasty rodziny, który w 1610 r. nabył dobra Dyrwiany. 
W testamencie z 1662 r. jego syn Marcin zapisał te dobra swojej żonie Zuzannie z Gur- 
skich i trzem synom (III): Piotrowi, Andrzejowi i Stefanowi Adamowi. W kolejnym te
stamencie z 1680 r. Piotr Gużewski (IV), syn Stefana Adama, otrzymane dobra Niemor- 
szany Giegiedzie [w pow widuklewskim] zapisał swoim synom (V): Janowi i Stefanowi. 
W 1745 r. wspomniany Jan Gużewski zapisał te dobra synowi Janowi (VI).

W tym miejscu trzeba uporządkować drzewo genealogiczne tej rodziny, poczyna
jąc od pokolenia III: Piotra, bezpotomnego, Andrzeja i Stefana Adama. Dwaj ostat
ni byli założycielami dwóch linii tej rodziny. Na czele starszej linii stanął Andrzej jako 
ojciec Stanisława (IV). Był on ojcem dwóch synów (V): Michała i Franciszka, którzy 
w 1735 r. podzielili się dobrami ojcowskimi [podaję w mianowniku]: Dyrwiany Po- 
wejdony, Dyrniszki, Kawłaki i Pobolwiany. Pierwszy z nich spłodził syna Wawrzyńca 
(ur. 1757; VI), ojca pięciu synów (VII): Ignacego Jana, Franciszka, Feliksa Antoniego 
Józefa (ur. 1788), bezpotomnych oraz Ludwika Wincentego (ur. 1790) i Pawła Joba 
[sic]. Z nich Ludwik Wincenty spłodził czterech synów (VIII): Adolfa Andrzeja Piotra 
(ur. 1822), Ignacego Bonifacego (ur. 1824), Konstantego Agatona (ur. 1826) i Stanisła
wa Jana (ur. 1831). Z wymienionych potomstwa doczekał się tylko Stanisław Jan jako
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ojciec dwóch synów (IX): Ludwika Szymona (ur. 1867) z synem Zygmuntem (ur. 1895; 
X) i Adolfa Konrada (ur. 1874).

Z kolei brat Ludwika Wincentego — Pawel Job (VII), który byl ojcem Pawła Łu
kasza Bolesława Ignacego (ur. 1827; VIII). Ten z kolei zostawił po sobie syna Feliksa 
Wincentego Józefa (ur. 1858; IX), ojca Pawia (X).

Teraz trzeba wrócić do Franciszka, brata Michała (V). Byl on ojcem Wawrzyń
ca (VI), który w 1789 r. swoją część dóbr sprzedał kuzynowi Wawrzyńcowi, synowi Mi
chała. Ów Wawrzyniec Franciszkowicz miał syna Ignacego Mateusza (ur. 1772; VII). 
Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (VIII): Stanisława (ur. 1812), bezpotom
nego i Eleuteriusza [ros. Eleuterij] Wernera [sic] (ur. 1817). Tenże miał syna Jana Pio
tra (ur. 1853; IX). Z nich Stanisław (zm. 1882) był księdzem w Szadowie, został pocho
wany na cmentarzu parafialnym, a jego brat Eleuteryj zmarł w 1885 r. w wieku 70 lat 
(ur. 1815, a nie 1817) został pochowany na cmentarzu parafialnym w Telszach jako dok
tor obok żony Grasyldy ze Sławoczyńskich i syna Jana (1853—1880).

Druga, młodsza linia łączy się ze Stefanem Adamem (III), ojcem Piotra (IV). Ten 
ostatni spłodził dwóch synów (V): Jana i Stefana, bezpotomnego. Wspomniany Jan był 
ojcem Jana (VI) i dziadem Adama (ur. 1791; VII). Ten ostatni wydał na świat dwóch sy
nów (VIII): Józefa Jerzego (ur. 1817) i Dominika Benedykta (ur. 1820). Z nich pierwszy 
spłodził czterech synów (IX): Antoniego Izydora (ur. 1848), Franciszka Gaspra [Ka
spra] (ur. 1851), Jana (ur. 1853) ijózefa (ur. 1857). Potomstwo miał tylko Franciszek Ka
sper, ojciec pięciu synów (X): Jana Władysława (ur. 1882), Józefa (ur. 1886), Stanisława 
(ur. 1887), Bernarda (ur. 1889) i Jacka (ur. 1896). Natomiast drugi z braci, Dominik Be
nedykt (VIII), miał syna Wincentego (ur. 1867; IX) [LVIA, F 391-7—4127].

Znamy genealogię Gużewskich od Wawrzyńca (pokolenie I) z końca XVIII w., któ
ry miał trzech synów (II): Feliksa, Ludwika i Pawła Jakuba. O pierwszym nic nie wiado
mo. Ludwik miał syna Zygmunta Jana (ur. 1831; III), właściciela Dyrwian i sztabskapi
tana artylerii konnej w  armii rosyjskiej. Miał on dwóch synów (IV): Ludwika Szymona 
(1867-1916) i Adolfa Konrada (1874—1920), kompozytora, pianisty i pedagoga [LVIA, 
F 708]. Z nich Ludwik Gużewski był absolwentem Politechniki Ryskiej w 1891 r., gdzie 
był członkiem polskiej korporacji „Arkonia”, później dyrektorem (od 1903 r.) w Dnie- 
prowskich Zakładach Metalurgicznych w Kamienskoje w guberni jekaterynosławskiej 
(obecnie Dnieprodzierżynsk w Ukrainie). Po osiągnięciu dużych pieniędzy wrócił do 
rodzinnej Żmudzi, przejął majątek i został ziemianinem. Ożenił się ze Stankiewiczów- 
ną, córkąjana, uczestnika powstania styczniowego. „Umarł w sile wieku, nie więcej niż 
50 lat mając” [Romer].

Z kolei jego brat Adolf rozpoczął studia także na Politechnice Ryskiej w latach 
1892—1893, gdzie był członkiem polskiej korporacji „Arkonia”. Ukończył on Konser
watorium w Petersburgu w 1900 r., kiedy przeniósł się na dalsze studia do Warszawy. Na
leżał do środowiska artystów „Młoda Polska”, nie odgrywał w nim jednak większej roli. 
Pracę zawodową zaczął w 1906 r. jako dyrygent i kierownik chóru w Filharmonii War
szawskiej. Pracował w Filharmonii w Lodzi, potem pracował w Konserwatorium War
szawskim w latach 1910—1915 jako pedagog. W 1914—1915 był dyrygentem Filharmo
nii Warszawskiej. Po wybuchu I wojny światowej udał się na Litwę, skąd był zmuszony
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290 HAN (HAHN, GAN)

wyjechać do Piotrogrodu, potem do brata Ludwika w  Kamienskoje. W 1918 r. wrócił 
do rodzinnego majątku na Litwie. Tu zmarł i został pochowany na cmentarzu przy ko
ściele w  pobliskich Luknikach, gdzie są groby innych członków tej rodziny. Jego twór
czość nie jest obfita i nie jest wysoko ceniona [PSB], jednak teza ta chyba wymaga ko
rekty [Jurkstas, s. 136]. Pamiątki po nim, m.in. pianino, zostały wywiezione do Warszawy 
około 1935 r. Synem Adolfa i Zofii z Magdzickich był Zygmunt Ryszard (1911-1940), 
który posiadał jeszcze Dyrwiany wraz z matką. Został zamordowany w Katyniu przez 
władze radzieckie [Jasiewicz, Usta strat].

W 1882 r. w  tej guberni posiadali oni: Waliszki i Szczęsnowo, Dyrwiany i Poterele 
oraz Żejmowiany. Trzy ostatnie na pewno leżały na Żmudzi i od dawna były związane 
z Gużewskimi, szczególnie Dyrwiany.
Ź r ó d ł a :  Elektorzy 1674 r ;  LVIA, F 391-7-4127, k. 102 (skan 00208); F 708-2-2270, k. 3, 7-9, 25 (ge- 
nealogia rodziny od Wawrzyńca); Romer, T. 1, s. 446 (obszerna charakterystyka Ludwika, błędnie nazwane
go Grużewskim; sic); Slovar, s. 87: Guza; Urzędnicy inflanccy, s. 106 nr 967. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 7, 
s. 214; Encyklopedia m ed cy o jecyitach^ s. 204; Jackiewicz, Polacy, s. 105—106 (Adolf Konrad); Janicki, Studen
ci polscy , T. 2, s. 111 nr 747, s. 156, nr 1064; Jasiewicz, U sta straty s. 341; Jurkstas, Kompocfltońus is Dirponeną, 
„Żemaićią praeitis”, T. 2: Vilnius 1993, s. 133—142 (podstawowe dane, znacznie uzupełniają PSB); Łukaw
ski, Uidność' s. 57 (Ludwik); PSB, T. 9, s. 198: Gużewski Adolf; Skłodowski, s. 349, 363; Uruski, T. 5, s. 80; 
Zinkevicius, s. 147.

HAN (HAHN, GAN)

H. WŁASNEGO 

Taryfa 1667 roku

Han J e r y  oberscplejtnant JKMci [na miejscu] OtĄoń\a Fitinga z Posymsga dymów 7 wpow. kroskim. 
Ten j e  j  wioski Wilejkiów ^ostających od Piotra Skowdwyła 5poddańskich [dymów] wpow. berjańskim

Taryfa 1690 roku

Han Hemest j  imienia -gastawnego Gordy w pow. kroskim [dymów] poddańskich 3 
Han Jery wojski inflantski j  Posymsga w pow. kroskim [dymów] poddańskich 4

Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego (Hahn), polskiego (Gan, Han) czy ru
skiego (Gan) [LPŻ]. Z kolei Z. Zinkevicius przyjął, że nazwisko to pochodzi od formy 
litewskiej Ganas (człon gan—), choć nie można wykluczyć związku z nazwiskiem Ha- 
nuśauskas.

Jest to jednak rodzina niemiecka, pochodząca z Inflant, przybyła tam z Pomorza. 
W 1561 r. Hahn został nobilitowany przez króla polskiego Zygmunta Augusta i pewnie
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wówczas przeniósł się na Litwę. Byli w pow. oszmiańskim w województwie wdeńskim 
i w pow. upickim w województwie trockim.

Na Żmudzi notowano ich w  obu taryfach XVII w. W 1667 r. Jerzy Han był wyż
szym wojskowym w armii litewskiej i posiadał dobra w pow. berżańskim i kroskim. Ten
że w 1690 r. był właścicielem dóbr Poszymsze. Był wojskim inflanckim w latach 1684— 
1690. W taryfie 1690 r. spisano jeszcze Ernesta. Obaj mieszkali w  pow. kroskim i mieli 
3M dymy poddańskie. Zatem była to szlachta majętna, ale nie utytułowana na Żmudzi.
Ź r ó d ł a :  Taryfa woj. trockiego, s. 166, 177; Urzędnicy inflanccy, s. 171, nr 1846. L i  t e r a t u r  a : Ciechano
wicz, Kody, T. 3, s. 31—35: Gan, 111—113: Hagn, Hahn; LPŻ, T. 1, s. 619: Ganas; Uruski, T. 5, s. 98; Zinke- 
vicius, s. 88: gan—, 281: Ganas.

HANUSOWICZ ZOB. ANUSOWICZ

HARASAMOWICZ (HARASYMOWICZ)

H. WIENIAWA 

Popis 1621 roku

Harasyn [nazwisko można odczytać też jako Narasyn] Ba/tromiej z »r^j/jnikami] napodj[e.zäku\ 
Z ospcpepem koń 1 w pow. spawdowskim

T a r y f a  1667 r ok u

Harasamoivicpjakub. Drogosyewski Aleksander ̂ Spomel i Sorocpysyek dym 1 szlachecki w pow. mesyndań- 
skimpo Krcysptofowej Haras[am]owicpow6j spadkowych dób"po ]akubie Aarasamowiczg małżonce one\go] 
należących, dym 1 szlachecki w pow. nńeszwiańskim

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia greckiego Gerasymos, które w  języku cer
kiewnym (ruskim) brzmi Gierasim [LPŻ].

Na Żmudzi notowano ich prawdopodobnie w popisie wojskowym 1621 r. i na pew
no w taryfie 1667 r. Była to wzmianka o posiadaniu pewnych dóbr (1 dym szlachecki) 
w pow wieszwiańskim przez Jakuba i Krzysztofa Harasamowiczów.

W 1850 r. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Harasymowicze herbu Wienia
wa, poczynając od Jerzego, który w XVIII w. posiadał dobra Zabłocie w pow. telszew- 
skim [LVIA].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-10—87. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 622: Garasimavicius, 654: Gerasimaeicius.

HARBACKI

P op i s  1621 roku

Harbacki Mikołaj synowca swego, p. Adama, pos/al po kozacku, koń 1 w pow. żprańskim i medyngiańskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego (Harbacki, raczej Garbacki) lub ruskiego 
(Garbacki). Łączy się ze słowem „garbacz”, czyli „garbaty” [LPŻ].
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292 HASZEWICZ

Na Żmudzi notowano ich tylko w  popisie 1621 r. w pow żorańskim i medyngiań- 
skim (spisanych razem). Nie była to szlachta utytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 622: Garbackis.

HASZEWICZ

Taryfa 1690 roku

Has^ewic^ Kazimierz [w Kop. 1 błędnie: Iliaszewicz] ~ Utkiewiczpw Dyrnksytów w pow. wieloń-
skim Zpipykuplą od Mikołaja Auwnowitya dym Suchecki 1

Nazwisko rodziny jest niejasne. Jest to patronimik od nazwiska Hasz(as) lub Gas czy 
Gasz(as), które może pochodzić albo od imienia słowiańskiego Gościsław, Gosław 
(zdrobnienie to Gos), albo od niemieckiego Gosch [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinke- 
viciusa, jest to nazwisko utworzone od litewskiej formy Gaśas (człon gaś—). Wspomnia
ny człon najpewniej pochodzi od członu goś—, dobrze znanego w antroponimii litew
skiej, pod wpływem pisowni polskiej lub obcej.

Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach. Możliwe, że chodzi jednak o Hasiewi- 
czów, których notowano z herbem Trąby „na Wileńszczyźnie” [pewnie chodzi o guber
nię wileńską; Ciechanowicz].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie z 1690 r.: jedna rodzina w pow. wieloń- 
skim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 36; LPŻ, T. 1, s. 628: Gasas, Gasys, 630: Gase, 694: Gosas; 
Xiükevicius, s. 89: gaś—, 281: Gaśas.

HAWRYLOWICZ ZOB. GAWRYLOWICZ 

HELIASZEWICZ ZOB. ELIASZEWICZ 

HELIASZEWICZ GIEYSZ ZOB. GIEJSZ 

HELMONDORS ZOB. ELMENDORF

HEMKONT (ENKONT ?)

Taryfa 1690 roku

Hemkont Władysław [w Kop. 1: Stanisław Enkont] £ Berpwpow. widońskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest wyjątkowo trudne do wyjaśnienia. Teoretycznie można przyjąć po
chodzenie litewskie od formy dwuczłonowej: en— [jest tylko ein—] lub gem— i kant—, for
ma popularna w antroponimii litewskiej. Rodzina jest nieznana w polskich herbarzach.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
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HERMANOWICZ (ERMANOWICZ)

H. JUNOSZA, ŻNIN 

Taryfa 1667 r ok u

ErmanowicpAleksanderMichalowicppPocptowa dym szlachecki 1 wpow. wiłkiskim 
ErmanowicpHrehoty [na miejscu] Stanisława Pacewicpa pMejäspek dym 1 spłachetki w рот. tendpiagolskim 
Ermanowicpjarosp [z] Sutkajaów dym 1 spłachetki wpon>. rosieńskim
Ermanowicpowa Piotrowa Alpbieta Matoraspcpanka na miejscu Michał'a Ermanowicpa, na miejscu małponka 
swego jako chore[go\ p Gołnicp [Po] cptowa dym spłachecki 1 wpow. wilkiskim
Hermanowicp Florian, na którego miejscu postała spisana Ester Marcinówna Rospcpewska pMejlispek dym 1 
spłachecki w pow. tendpiagolskim
Hermanowicp Jarosp i na miejscu Jana Edborta postał spisany Aleksander Kibort p kupli swej £ Dowgodów 
dym 1 spłachecki w pow. rosieńskim
Hermanowicpjerpy na miejscu Jana Klenows kiego p Foki on dym 1 spłachecki w pow. rosieńskim 
ELermanowicp Michał na miejscu rodpjca swego Jana Hermana p Podunów Połuknia dym 1 spłachecki w pow. 
rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Ermanowicpjerpy pPokłon wpow. rosieńskim na miejscu Pakera Sereyłd [dym] poddański 1 
Ermanowicp [w Kop. 1: Hermanowicz] MikołajpPołukniaPadun wpow. rosieńskim [dym] spłachecki 1

Nazwisko rodziny pochodzi od imienia germańskiego Herman.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć tylko ko

biety. W 1585 r. Ester Martinowna Germanowicz otrzymała od męża Hryhora Mikoła- 
jewicza Somaszkiewicza majętność Kikany [we włości retowskiej] i służby poddanych 
w Rolnicach we włości pojurskiej i w Sawzdrowianach we włości żorańskiej. W 1598 r. 
„Andrejewaja Janowicz bywszaja Somaszkiewicz” sprzedała 2 włóki ziemi w Sawzdro
wianach. W 1599 r. Barbara Martinowna Germanowna, żona Ambrożeja Stanisławowi- 
cza Lewcewicza, miała majętność Dziuginiany we włości telszewskiej. Zatem notowano 
wówczas najpewniej 2 siostry, córki Marcina Hermanowicza.

Z 1669 r. pochodzi testament Piotra Hermanowicza Michajłowicza [nazwiskiem 
jest Hermanowicz, patronimikiem — Michajłowicz], ziemianina JKMci ziemi Żmudz- 
kiej powiatu wilkiskiego [rzadka pisownia]. Swojej żonie Alszce Augustynównie zapi
sał dożywocie w swojej „kondycji” Podsztowo Wirbaluny [Pocztowo] w pow. wilkiskim 
i 40 kop groszy do wolnego „szafunku”. Całe dobra zapisał swemu jedynemu „synacz- 
kowi”, którego imienia nie znamy [VUB], W taryfie 1667 r. była wzmianka o żonie te- 
statora i najpewniej jego synu Michale.

W 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. rosieńskim (4) oraz 
w wilkiskim i tendziagolskim (po 2). Żadna rodzina nie miała poddanych. W taryfie 
1690 r. spisano tylko 2 rodziny wpow. rosieńskim: jedna miała jednego poddanego, dru
ga — nie. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
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294 HERUBOWICZ (ERUBOWICZ, JERUBOWICZ)

W XIX w. Hermanowicze herbu Junosza mieszkali w pow. rosieńskim, a Germano- 
wicze w tymże powiecie i szawelskim z tymże herbem oraz Germanowicze w pow. sza- 
welskim z herbem Żnin [Ciechanowicz]. W gruncie rzeczy chodzi o Hermanowiczów.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 136-142, 158-112; vyp. 4, k. 294-27; VUB, F 7-ŻP 23, nr 115. L i t e r a 
t u r a  : Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 117; tenże, Suplement, s. 136: Germanowicz; LPŻ, T. 1, s. 757: Flerma- 
navicius, Hermanas.

HERUBOWICZ (ERUBOWICZ, JERUBOWICZ)

Popis 1621 roku

JerubowiczJan у bracią na /wafjezdku] у oszczepem koń 1 w pow. telspewskim

Taryfa 1667 roku

Erubowicz Jan Awgustynowicz na miejscu Augustyna Embouicpa rodzica у Użymniów dym 1 szlachecki 
w pow. żprańskim
ErubowiczJarosz na miejscu Krzysztofa Erubowicya rodzica swego z Dunitrów [sic] dym 1 szlachecki w pow. 
telsyewskim
ErubowiczJózf Z Dumitrów dym 1 syjachecki w pow. telszęwskim
ErubowiczMatiasz na miejscu Jana Goyłewiczpi z Gajłajaów dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwian 
Erubowicz Stanislaw 2 poddańskie dymy [] jeden nieczysty; drugi po Adamie Golminie w pow. żprańskim

T a r y f a  1690 roku

ErubowiczJarosz Z  Dymitrów wPow- telszpwskim [dym] szlachecki 1 
ErubomczJózyf z Dymitrów w pow. telszpmskim [dym] szfachecki 1
ErubowiczMatiasz na którego miejscu został spisany Stefan Goylenicz zyprzykupli odJana Goylewiczą £ oko- 
hcy Gajlewiczpw alias Pokolniszek w pow. M. Dy mian dym szlachecki 1
Herubowicz Stanisław z Witkdszpk w pow. żprańskim i z kupli od Lawdgina [dymów] poddańskich 2 
JarubouiczJan [w Taryfie Żmudzi 1690 r., s. 180 napisano błędnie: Jambowicz, bo fraza „ru” i li
tera „m” wyglądają, identycznie], na którego miejscu cysta! spisany Adam Janowski z Użpniniów w pow. 
żprańskim [dym] szjachecki 1

Nazwisko rodziny jest dość niejasne. Zdaniem jednych pochodzi od formy Gam
bis, która może łączyć się z polskim Choruba, Choroba [LPŻ]. Może jednak łączy się 
z imieniem Cherubin, notowanym w XVI w. na Podlasiu? [Tichoniuk].

Na Żmudzi notowano ich może już w popisie 1528 r., gdzie we włości telszew- 
skiej spisano Stanisa Krubowicza. Może jednak chodzi o Jarubowicza, który mieszkał 
później w  tej włości? Pod względem paleograficznym chyba łatwo o omyłkę w  tym 
przypadku: zamiast ruskiego„Ja” odczytano „I-C”. Takich wątpliwości nie ma w od
niesieniu do drugiego popisu z 1567 r., kiedy spisano Jakuba Jarubajtisa we włości 
telszewskiej.

Skądinąd wiadomo o nich, co następuje. W 1554 r. bojar włości telszewskiej Sta
nisław Gembajt z braćmi Jurgiem Witkajtiem i Pietrem Witkajtiem otrzymali odmianę
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gruntów za zabrane im ziemie. Nowe ziemię były nad rzeką Judrą do granicy włości 
wieszwiańskiej, koło bojarów Witortajtiów. Nadal mieli jeszcze ziemię nad rzeką Suries 
[AWAK, s. 159]. Drugi dokument o odmianie gruntów pochodzi rzekomo z 1740 r., 
a w rzeczywistości z połowy XVI w. Wymieniono tam trzech Jerubajciów: Stanisła
wa, Andrzeja i Jakuba, którzy otrzymali odmianę gruntów w kilku miejscach: przede 
wszystkim nad rzeką Mastupią oraz przy ziemiach bojarów JKMci Dumitrów, Mitkaj- 
ciów, Dregieyciów i Sawliszczajów, siół Gintawciów, Skawdawciów i Jordan oraz granicy 
wieszwiańskiej [AWAK, s. 505].

W 1606 r. „Povilas Jerubaitis” [współczesne zlituanizowane nazwisko, a w rze
czywistości Paweł Herubowicz lub Jerubowicz] z synem Augustynem kupił 4 włóki 
ziemi w dobrach Kłajsze [Tamulynas]. Najpewniej ów Augustyn jest tożsamy z oso
bą i tym imieniu w taryfie 1667 r. Zanotowano tam zarówno Awgustyna Erubowicza, 
jak i jego syna Jana Awgustynowicza, którzy posiadali Użminie w pow. żorańskim, bez 
poddanych.

W 1641 r. zanotowano Nikodema Jerubaycia, bojara w ciwuństwie gondyńskim 
w pow. gondyńskim, w siole Jerubajcie [AWAK]. Prawdopodobnie w tym przypadku 
nie chodzi o szlachcica, lecz o bojara, który w połowie XVII w. stanowił wyższą katego
rię chłopstwa. Wspomniane sioło to dzisiaj Jerubaićiai, wieś na południowy wschód od 
Płungian. W 1690 r. notowano miejscowość Erubowicze w  pow. gondyńskim, gdzie Jan 
Rymkiewicz miał 1 dym szlachecki.

W 1669 r. testament spisał Jan Krzysztofowicz Erubowicz. Kazał się pochować 
„w mogiłach w okolicy Dumitrach” w pow. telszewskim. Swoje „imienicze” leżące 
w Gierulach w Dumitrach w tymże pow. [w tekście: w trakcie telszewskim] było w po
łowie rozdzielone z jego bratem Hieronimem. Żoną testatora była Hanna Hrehorewna 
Raczkowska, której ze swojej części zapisał połowę dóbr. Druga część została zapisana 
jego synom: Władysławowi i Gabrielowi [VUB]. Z wymienionych w taryfach z lat 1667 
i 1690 notowano Jarosza Erubowicza [tj. Hieronima], który mieszkał w Dumitrach i wy
stąpił na miejscu swego ojca Krzysztofa. Wszystko się zgadza.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających 
głównie w pow. telszewskim i żorańskim (po 2) i pojedynczo w Małych Dyrwianach. 
Prawie żadna rodzina, z jednym wyjątkiem, nie miała poddanych. W taryfie 1690 r. 
spisano również 5 rodzin mieszkające w tych samych powiatach. Tylko jedna z nich 
miała 2 dymy poddańskie. Zatem była to zasadniczo szlachta drobna i nieutytułowa- 
na do końca XVII w.

Rodzina jest mało znana, choć według Ciechanowicza, „znani byli od wieków na 
Żmudzi”. Do większego znaczenia doszli dopiero w XVIII w., kiedy zanotowano Mi
chała Sykstusa i jego syna Szymona Piotra, cześnika żmudzkiego w latach 1738—1772, 
którzy byli elektorami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r. Cześnikiem 
żmudzkim był jeszcze Sykstus Michał w 1789 r., który w tym roku został wybrany depu
tatem żmudzkim do Trybunału Głównego. Innym deputatem z tej rodziny był jeszcze 
wymieniony wyżej Szymon Piotr w 1746 r. Z kolei w 1773 r. jeden z Herubowiczów — 
raz zwany Szymonem, drugi raz Piotrem [pewnie chodzi o Szymona Piotra?] fundował 
kaplicę, czy raczej kościół filialny w Szawkotach. Herubowiczowie posiadali Szawkoty
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296 HEWEL (HOEWELN)

Górne nad jeziorem Gumertą, i tu właśnie powstała ta fundacja [LVIA; Buszyński]. 
Wspomniany Szymon Piotr Herubowicz był notowany w aktach sądowych w sprawach 
karnych w latach 1760—1774. Jego żoną była Klara Zenkiewiczówna (1760 r.) i Anna 
Chlewińska (1774) i [Vaisvila]. Wcześniej był komisarzem starostwa krzyczewskiego 
w województwie mścisławskim i „zaufanym marszałka wielkiego koronnego Michała 
Jerzego Mniszka” [D-pieje rodziny Ciechanowieckiej.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 158-159, 493, 505-507; Deputaci, T. 2, s. 209, 385; Elektorzy 1764 r.; LM, 
Viehyą reikalą knyga 1, s. 166; LVIA, F 1671—4—461 (kopia fundacji 2 1773 r.); Popis 1567 r., kol. 1303; 
Urzędnicy żmudzcy, nr 567, 593; VUB, F 7—ŻP 23, nr 97. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 7, s. 272; Buszyński, 
Historyczne opisanie, s. 39^10; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 117; Dpieje rodpiny Ciechanowieckich, s. 237; LPŻ, T. 1, 
s. 659: Gerubavicius, 627: Garubas; Tamulynas, s. 34: Povilas Jerubaitis; Uruski, T. 5, s. 138—139; Vaisvila, 
s. 322—323, 343—344; Valancius, s. 171: Simonas Herubovycia, czyli Herubowicz.

HEWEL (HOEWELN)

H. HERBURT 

Taryfa 1667 roku

Hewel Andrpej. Kiesler Walenty mając majętność w pastawie od Jana i Samuela Paplińskich spoinie pAndrpe- 
jem  Hewlem p Dyrwian dymów poddańskich 56 wpow. W. Dyrwian
Hewel Melchior. Orions ki Mikołaj podkomorzy pjemi dobrzyńskiej i Hewel Melchior chorąpy pemawski
p majętności Srpednika pastawnej od Barbary Sapiepanki Wolowic-powej stolnikowej WXL, ogółem poddań
skich dymów 111 w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Hewel Bogusław podstoli witebski p majętności Berpan w pow. berpańsłdm, p wioski lennej Pelenie, paścianku 
Gumbakiów i karepmy nad Wentą takpe pe wsi Pełon w pow. upwentskim lejącej, ogółem wspytkiego dymów 
poddańskich 10

Rodzina jest niemiecka, pochodzi z Inflant [Uruski], ale wcześniej musiała mieszkać 
w Niemczech. Pisali się: z Wolfartu. W końcu XVII w. notowano ich również w pow. 
upickim w województwie trockim.

Na Żmudzi notowano ich w połowie XVII w  W 1655 r. Malcher Aleksander Hewel 
został określony „przyjacielem” Jana Szostowickiego. Spisano ich również w obu tary
fach XVII w. W 1656 r. był towarzyszem w chorągwi husarskiej podskarbiego wielkie
go i hetmana wielkiego litewskiego Wincentego Gosiewskiego. W Szawlach w miejscu 
stacjonowania tej chorągwi doszło do tragedii: Stefan Stab rawski, towarzysz tejże cho
rągwi został „śmiertelnie sztychem w puł raniony” przez Hewla, „ziemianina Księstwa 
Żmudzkiego i ziemi Inflanckiej”. Zraniony Stabrowski, pochodzący z województwa po- 
łockiego, spisał testament, a później zawarł ugodę ze swoim przeciwnikiem pod zaręką 
1000 kop groszy [LNB, F 130—2480].

W 1667 r. odnotowano 2 rodziny, które miały w zastawie duże majątki na Żmu
dzi, w pow. wielońskim i Wielkich Dyrwian jednak razem z innymi osobami. W taryfie
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1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim. Mając 10 dymów poddańskich, 
stawiało to jego właściciela w gronie średnio zamożnej szlachty.

Z 1670 r. pochodzi testament Lowizy Janówny Felkierzamówny Malchero- 
wej Aleksandrówny Hewlowej, chorążyny parnawskiej oraz „ziemianki JKMci ziemi 
Zmudzkiej i Kurlandzkiej” . Kazała się pochować w kościele „augustiańskiej konfe- 
ssy” Juterańskiej) w miasteczku swoich rodziców, pewnie w Kurlandii. Miała ona zapis 
na 8000 złotych polskich, zabezpieczony na majętności Berżany w pow. berżańskim, 
od swego małżonka Malchera Aleksandra z Wolfarta Hewla. Pieniądze te przenaczyła 
albo dla potomka, albo dla męża [VUB].

W 1673 r. Malcher Aleksander z Wolfartu Hewel spisał testament. Chciał być po
chowany w kościele bernardynów w Cytowianach, niedaleko „ołtarza wielkiego”, przez 
małżonkę Katarzynę Funkównę. Miał syna Bogusława z pierwszą żonąJustynąKulmiń- 
ską, któremu zapisał sumę 7000 złotych polskich. Teraźniejszej żonie zapisał 2000 zło
tych; sumy te były zabezpieczone na majętności Berżany. Synowi pozostawił jeszcze 
wsie królewskie Pelcyny i Pellenie nad Wentą. Miał jeszcze dwóch braci: Andrzeja i Jana, 
stolnika pernawskiego oraz dalszych krewnych, na których spadłaby część Bogusławo- 
wa, gdyby ten zmarł [VUB].

Wymieniony w 1690 r. Bogusław Malcher Hewel (Hoeweln) był deputowanym ze 
Żmudzi do Trybunału Głównego w 1684 r. Był synem Melchiora, chorążego parnaw- 
skiego w latach 1660—1669, rotmistrza królewskiego, zmarłego ok. 1673 (data spisania 
testamentu). Sam był podstolim witebskim. W 1687 r. z żoną Anną z Rymwidów wziął 
w orendę Powerpiany alias Kielmiszki w pow. kroskim [LNB, F 91, dane A. Rachuby].
Ź r ó d ł a :  Deputaci., T. 1, s. 356; LNB, F 91-220 k. 85; F130—2480, k. 148—149, 157—158; Raganą teismai, 
s. 247; Taryfa woj. trockiego, s. 41, 54 i n.; Urzędnicy inflanccy, s. 56 nr 232; VUB, F 7—ŻP 23, k. 69—70 (cz. 2), 
ŻP 25, к  209—218. L i t e r a t u r a :  Boniecki,T. 7, s. 273;Uruski,T. 5, s. 140.

HIERONIMOWICZ ZOB. JERONIMOWICZ 

HIERONIMOWI CZ ZOB. KONOPIŃSKI 

HLIŃSKI ZOB. GLIŃSKI 

HOLSZAŃSKI ZOB. GOLSZAŃSKI

HOŁOWIN (GOŁOWIN, OŁOWIN)

Popis 1621 roku

Hołomn Konstanty p majętnośa pastawnej wikkńskiej [zapewne: Widuklewskiej] po husarsku koń 1 
w pow. widuklewskim
Holowin Stefan pPoniewiepa po husarsku kań 1 w pow. wielońskim. Tenpe pPowondenia po kapacku koń 1. 
S plegżer Wojciech pucpesĄnikami] ppó/ konia na pod jepdku] kań 1 wpow. powondeńskim, a drugie pół ko
nia u Hołowiną
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298 HOLOWIN (GOLOWIN, OLOWIN)

Taryfa 1667 roku

Hol owiń Aleksander pWiditklHawkduyk poĄd]ańskich dymów 8 wpow. widuklewskim. Kłopotowski Jerpy 
[...] [z] pastany od Aleksandra Hol owiń a dym 1 poddański, wspytkiego cpyni 14 dymówpoddafskich wpow. 
widuklewskim
O/owin Olb/ycht, na którego miejscu postał spisany Michał Wolmiński skarbnik ipitski p majętności Ponie- 
wiepa dymówpoddańskich 36 wpow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Ho/owinowa Helena p majętności Ławksodpiów wpow. widuklewskim dymypoddańskie 2 
O/owin Stefan [w Kop. 1: Hołowin] pDe/yspek wpow. wielońskim dymów poddańskich 3

Nazwisko rodziny jest pochodzenia ruskiego. Brak jest tego rodu w polskich herba
rzach, choć są Gołowińscy. Golowinowie pochodzą z Państwa Moskiewskiego.

Na Żmudzi pojawił się Michał [Iwanowicz] Gołowin w 1585 r. kiedy otrzymał 
przywilej na wójtostwo powenckie (zwane Purwie) we włości Małych Dyrwian „do 
dwóch żywotów” od króla polskiego Stefana Batorego. Z przywileju tego dowiadujemy 
się, że Gołowin był wychodźcą z Państwa Moskiewskiego, przeszedł na stronę polsko- 
litewską i był dworzaninem królewskim. Najpewniej też służył w wojsku Rzeczypospo
litej, w wojnach z Państwem Moskiewskim. W zasługę otrzymał wspomniane wójto
stwo pod warunkiem pełnienia służby ziemskiej wojennej [MVKL].

Później był notowany w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1589 r. Michał 
Iwanowicz Gołowin skarżył się na Bogdana Iwanowicza Bunaka (zob.) który wstąpił 
do niego na służbę w  charakterze sługi rękodajnego, ale zawiódł jego zaufanie. W  czasie 
jazdy na sejm elekcyjny do Warszawy zrezygnował on bowiem z dalszej jazdy w Węgro
wie i wrócił do Litwy. Dowiadujemy się, że wspomniany Gołowin miał dobra Purwień- 
skie w pow. Małych Dyrwian. Z kolei w 1590 r. skarżył się o zabranie mu obrębu le
śnego, należącego do sioła Guszpielki w majętności Purwie. Po jego śmierci ok. 1599 r. 
dobra przejęła jego żona Teodora Żdanowna, córka Łukasza [Trimoniene].

Kolejne pokolenia reprezentowali dwaj Hołowinowie w popisie 1621 r.: Konstanty 
w pow. widuklewskim pewnie z dóbr Widukle i Stefan z Poniewieżyka [nie Poniewieża] 
nad Niemnem oraz z Powondenia. Ten ostatni był rotmistrzem [pospolitego ruszenia 
szlachty] kilku małych powiatów w centrum Żmudzi: szawdowskiego, korklańskiego, 
użwenckiego, potumszewskiego i powondeńskiego. W 1626 r. spisał testament, z które
go dowiadujemy się o jego dwóch żonach: Reginie Grodzickiej, córce Stanisława i Han
ny Radzimińskiej oraz Ewie Hołowiance Kafińskiej [Trimoniene, Bajont hiomo; nie wia
domo jednak, czy chodziło o żonę, czy raczej o córkę?]. Sam chciał być pochowany 
w kościele bernardynów w Kretyndze, co wskazuje na jego przejście na katolicyzm [ra
czej nie chodzi o unię, jak przypuściła ta badaczka]. Skądinąd wiadomo, że Stefan Ho
łowin Kafiński był żonaty z Krystyną Adamówną Billewiczówną, stąd rościł prawa do 
Poniewieża i Poszwitynia [VUB, dane A. Rachuby].

W 1655 r. w  czasie Potopu Aleksander Hołowin uczestniczył w zjeździe pod 
Jaswojniami (w sierpniu) i zjeździe w  Kiejdanach (w październiku), gdzie podpisał unię 
ze Szwecją. W tym roku był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego jako Hoło
win Kaciński [błąd: chodzi o Hołowin Kafiński]. Najpewniej ten sam był elektorem ze
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HOŁUBICKI 299

Żmudzi króla polskiego Jana III Sobieskiego w 1674 r., a notowano go również w tary
fie 1667 r. z ośmioma dymami.

W 1666 r. na Żmudzi urodził się Ignacy Hołowin (zm. 1701), jezuita. Był profeso
rem retoryki i filozofii w Wilnie i Krożach, autorem dwóch dramatów szkolnych E ncy
klopedia wiedzy o• j e l i t a c h ;  Uetiwin literaturos enciklopedijĄ.

W taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. wielońskim i widuklewskim. Obie 
miały niemałe dobra: 8 (bez jednego w zastawie) i 36 dymów. Podobnie w taryfie 1690 r. 
spisano również 2 rodziny w tych samych powiatach. Obie miały poddanych: po dwóch 
i trzech. Można dodać, że spisany wówczas Stefan Ołowin jest pewnie tym samym, któ
ry był zanotowany w 1690 r. w „Rodzie Ławczanowa” w pow. kowieńskim.

Kazimierz Hołowin Kafiński był cześnikiem żmudzkim w 1694 r. Wtedy spisał te
stament, śmiertelnie ranny w pojedynku z Aleksandrem Estką, rzekomo w porozumie
niu z jego żoną Anną Mitianówną, która później wyszła za mąż za tego Estkę.

Trzech Hołowinów było elektorami królów polskich: Jana III Sobieskiego w 1674 r. 
(Aleksander) i Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. w Warszawie (Jan i Teodor).
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 284, 298, 319; Deputaci, T. 1, s. 281; Elektorzy 1674, 1733 r.; Kojalowicz, 
Nomenclator; s. 224; MVKL, Kniga zapisali 70, s. 256—257; ODVCA, vyp. 2, s. 72-427, 73^129, 140—584; Ta
ryfa woj. trockiego, s. 149; Urzędnicy żmudzcy, nr 534; VUB, F7-ŻP 47 к. 859-860y L i t e r a t u r a :  Ency
klopedia wiedzy o jezuitach, s. 220; Lietmią literaturos enciklopedija, s. 178: Holovinas Ignotas; Trimoniene, Bajorą 
luomo, s. 176; taż, Konfesines, s. 8—9; Uruski, T. 5, s. 168: Hołowin.

HOLOWNIA AWCICZNIK

T a r y f a  1667 r o k u

Hołomia Awcicpnik Michał. Lespc ŷt/ska Stanisławowa Anna Tarczyńska w niebytności małżonka w od
ległości wiecpnością Aleksandrowi Nisławowiczpwi. A małżonkowi swemu Leszczyńskiemu w sprawie skar
bowej w pewnej sumie przęz dworzanina Michała Ho łowną Awczjcytiika postąpieniem z Lenkajciów dym 1 
szlachecki w pow. tendzjagolskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia ruskiego.
Na Żmudzi byli w czasie Potopu 1655 r., kiedy spisano Michała Hołownię, uczest

nika zarówno unii kiejdańskiej ze Szwecją, jak i konfederacji szadowskiej (z czerwca 
1656 r.) o charakterze antyszwedzkim. W tym ostatnim miejscu podpisał się jako „po
rucznik na ten czas Eyragolski” [tj. zastępca rotmistrza pospolitego ruszenia szlachty 
w pow. ejragolskim, gdzie musiał mieć osiadłość]. Pewnie ten sam jako Michał Jan Ho- 
łownia świadkował na pewnym dokumencie ciwuna ejragolskiego [ML],

W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. tendziagolskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 297, 349; LPŻ, T. 1, s. 758: Holovnia, 612: Galaune; ML, Księga wpisów 
nr 131, s. 364, nr 1094.

HOŁUBICKI

T a r y f a  1667 r ok u

Hołubicki Jan na miejscu na miejscu Dawida Byrnspy z^-leksandiyszęk dym 1 szlachecki w pow. kroskim
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300 HORODECKI

Hołubicki Mikołaj z Womołan>ek dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Hołubicki Miko taj, na którego miejscu został pisany Bogusław Blinstrub z Towtwiła z Sząszkiewicyów pod- 
fl?[ański] dym 1 wpow. widuklewskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia ruskiego, pochodzi od gołuba, czyli „gołę
bia” [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkevicusa, forma Golub jest pochodzenia litewskie
go, dwuczłonowego: go— i lub—. Mimo tego wyjaśnienia, pochodzenie litewskie tego na
zwiska jest mało prawdopodobne.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 3 rodziny w pow. widuklew
skim (2) i kroskim (1), tylko jedna miała jednego poddanego. Była to więc szlachta drob
na i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 691: Golubickas, 617: Galubickas, Galubauskas; Zinkevicus, s. 95: go—, 109: 
lub—, 206: Golubas.

HORNICZ ZOB. GORNICZ

HORODECKI 

H. HOŁOWNIA, LUBICZ 

Taryfa 1690 roku

Horodecki [w Kop. 1 i 8: Horodecki, w taryfie: Owitecki] Franciszek na miejscu Kazimierzą Daniło- 
wiczą i zpttykuplą od Eny Strowpiówny Judzjewiczowej zH  Zajdów w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1 
Horodecki Jerzy Z Imienia Fojurzą alias Songajliszęk w pow. korszęwskim prawem skarbonym po Stefanie Są- 
gayle krajccym żmudzkim dymów 3 poddańskich
Horodecki J e r y  Z tnajętnośd Foszpłtonia w pow. widuklewskim dymów poddańskich 2 
Horodecki Samuel z Szapkajć Lepławek Bymkan wpow. sząwelskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny może być pochodzenia ruskiego (Garadecki itp.) lub polskiego (Gró
decki, Horodecki) [LPŻ]. Niemniej jednak nie spotyka się Horodeckich na ziemiach et
nicznie polskich [Uruski].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r., kiedy spisano 4 rodziny, mieszka
jące w różnych powiatach Żmudzi. Dwie nie miały poddanych, a pozostałe dwie: dwóch 
lub trzech. W sumie była to szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, i nieutytułowa
na. Wyjątkowo jest wzmianka o Antonim Horodeckim, łowczycu żmudzkim z 1791 r., 
a więc jego ojciec powinien być łowczym. Informacja ta może być bałamutna i wcale 
nie odnosić się do Żmudzi.

Na początku XVIII w. właścicielem Welpesów (Podubisia) był Jerzy Władysław 
z Pietkiewicza Horodecki, łowczy żmudzki. Faktu posiadania tej godności nie potwier
dzają źródła. Nie notowano takiej osoby i posiadania tych dóbr przez Horodeckich 
w taryfie 1690 r. W każdym razie ów Horodecki spisał testament w 1710 r. Zobowiązał 
w nim, by jego córka Klara wraz z jej mężem Michałem z Stanka Witkiewiczem oraz sy
nem Mateuszem pochowali go głęboko w ziemi w mogiłach rodzinnych w jego dobrach
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HORODECKI 301

obok żony i dzieci. W przyszłości w  tym miejscu miała być zbudowana kaplica, do któ
rej mieli przyjeżdżać księża z Szydłowa. Po jego śmierci w 1711 r. kaplica taka została 
szybko zbudowana.

Wspomniany wyżej Mateusz ożenił się z Zofią Drufówną, z którą wydał na ten pa
dół łez syna Józefa, notowanego pod 1742 r. Jego potomek Antoni Horodecki z żoną 
Franciszką Kiełpszównąwraz z Anną Petkiewiczówną Sawicewiczową ufundowali alta- 
rię we wspomnianej kaplicy, zwaną Witkiszki [pewnie od wspomnianego wyżej Witkiewi
cza], w 1796 r. Ow Antoni był wówczas właścicielem Boguszajciów i byłym sędzią ziem
skim rosieńskim. W tej kaplicy znaleźli swoje ostatnie miejsce: fundator Jerzy Władysław, 
jego córka Klara (zm. 1734 lub 1735) i jej mąż Witkiewicz (zm. 1735) i inni [Vaisvila].

Oprócz wymienionych dwojga dzieci Jerzego Władysława Horodeckiego byli jesz
cze Jan (1673—1721) i Józef (1680—1723), którzy zostali jezuitami. Pierwszy z nich był 
profesorem filozofii i teologii, kaznodzieją. Pracował w Wilnie, Pińsku i Warszawie. Jego 
brat Józef był profesorem filozofii w  Wilnie, Warszawie i Krożach, gdzie był rektorem 
i gdzie zmarł \ELncyklopedia wiedpy o je%uitacE\.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Horodeccy herbu Lubicz i Hołownia 
ze Żmudzi.

Z 1799 r. pochodzi wywód Horodeckich herbu Hołownia. Protoplasta rodzi
ny, Franciszek Horodecki, w 1684 r. posiadał dobra Butrymy Legajcie [raczej Lełaj- 
cie w pow. telszewskim]. Owego Franciszka notowano w taryfie 1690 r. w Lełajciach 
w pow. telszewskim. Jego syn Kazimierz na mocy testamentu ojca z 1727 r. wszedł 
w posiadanie tych dóbr. Ten ostatni w swoim testamencie z 1760 r. zapisał Legajcie 
w połowie swojej żonie Barbarze i synowi Stefanowi. Ten ostatni w swoim testamencie 
z 1794 r. zapisał te dobra synowi Ludwikowi. Dobra te sprzedał on w 1804 r., a dwa lata 
wcześniej kupił dobra Szelwieny Tulminy na południe od Szakinowa w dawnym pow. 
berżańskim, wówczas szawelskim.

Linia genealogiczna tej rodziny była następująca, poczynając od Franciszka Horo
deckiego, syna Mikołaja (pokolenie I i II). Miał on syna Kazimierza (HI), wnuka Stefa
na (IV) i prawnuka Ludwika (V). Ten ostatni spłodził czterech synów (VI): Feliksa Ma
cieja (ur. 1797), Antoniego Alojzego Cypriana (ur. 1803), Dominika Józefa Ignacego 
(ur. 1805) i Ludwika Kazimierza (ur. 1811). Z nich potomstwo mieli tylko: Feliks Ma
ciej miał trzech synów (VII): Juliusza Felicjana (ur. 1829) z synem Wacławem „Anty
monem” (ur. 1868; VIII), Nasława [sic] Ludwika (ur. 1830) i Jana Tymofieja (ur. 1833); 
Ludwik Kazimierz spłodził także trzech synów (VII): Albina Dominika (ur. 1848), Be
nedykta Joachima (ur. 1854) z synem Stanisławem (ur. 1903; VIII) oraz Jana (ur. 1856) 
[LVIA, F 391-7—4127, k. 26]. Można dodać, że wymienieni na końcu wywodu Bene
dykt Joachim i Jan byli spisani jeszcze w  1882 r. jako właściciele dóbr Rustejkowszczy- 
zna-Bujwidy [Uruski]. Chodzi o dobra Rustejkowszczyzna o wielkości 100 dziesięcin 
ziemi w odległości 9 wiorst od Wilkii, należące do Horodeckich jeszcze w  końcu XIX w.

W 1799 r. wywiedli się jeszcze Horodeccy herbu Lubicz. Ich protoplastązostał Miko
łaj Horodecki, ojciec Kazimierza (pokolenie I i II). Najstarszy dokument dotyczył 1758 r., 
kiedy wspomniany Kazimierz Horodecki wszedł w posiadanie dóbr Boguszyszki. Tenże 
w swoim testamencie z 1775 r. zapisał te dobra synom (III): Mikołajowi, Kazimierzowi,
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302 HOŚCIŁO

Józefowi i wnukom. W 1792 r. wspomniani Kazimierz i Józef Horodecccy sprzedali do
bra Bogusze alias Oksztynie [w pow. rosieńskim], Z kolei w 1780 r. Józef Horodecki ku
pił dobra Dobkajcie, Darguszyszki, Żwaniszyszki i Połuknie [w tym powiecie].

Dalej drzewo genealogiczne tej rodziny było następujące. Kazimierz Horodecki 
spłodził nie trzech, lecz czterech synów (III): Mikołaja, bezpotomnego, Kazimierza, 
Józefa i Jana. Zapoczątkowali oni trzy linie tej rodziny. Pierwszą, najstarszą zaczął Kazi
mierz jako ojciec trzech synów (IV): Adama (ur. 1785), Mikołaja (ur. 1787) i Leona Ma
cieja (ur. 1793). Z nich potomstwo miał tylko Mikołaj, który wydał na świat trzech sy
nów (V): Piotra [przedtem skreślono imię Mateusz na mocy ukazu z 1889 r.] (ur. 1830) 
oraz bliźniaków Antoniego i Ignacego (ur. 1844). Potomstwo miał tylko Piotr jako oj
ciec dwóch synów (VI): Adolfa (ur. 1868) i Józefa (ur. 1879).

Drugą, średnią linię prowadził Józef (III) jako ojciec Augustyna Marcelego 
(ur. 1799; IV). Ten ostatni spłodził pięcioro dzieci (V): Marcina Pantaleona (ur. 1835), 
Pantaleona Władysława (ur. 1837), Zygmunta Józefa (ur. 1839), Ireneusza [ros. Irane- 
usz] (ur. 1863) i Teklę Teodozję (ur. 1841). Z nich potomstwo miał tylko Pantaleon 
Władysław, ojciec Władysława (ur. 1830; VI) [oczywisty błąd: syn nie mógł się urodzić 
wcześniej od ojca! Zapewne chodzi o 1880 r.] i Konstancji Marii (ur. 1883; VI).

Trzecią, młodszą linię zaczął Jan (III) jako ojciec Jana (IV) i dziad pięciu wnuków (V): 
Antoniego (ur. 1792), Józefa (ur. 1795), Adama (ur. 1803), Kazimierza (ur. 1805) i Józe
fa [po raz drugi] (ur. 1873) [niemożliwa data, wobec dat urodzin jego braci; może chodzi
0 1813 r.?]. Z nich potomstwa doczekali się tylko Adam i Kazimierz. Ten pierwszy zo
stawił po sobie trzech synów (VI): Józefa (ur. 1828), Antoniego Jozafata (ur. 1831) z sy
nem Edwardem (ur. 1868; VII) oraz Leona Aleksandra (ur. 1841). Z kolei jego brat Kazi
mierz wydał na świat także trzech synów (VI): Adama Jana (ur. 1843), Stanisława Michała 
(ur. 1850) i Piotra (ur. 1872) [po raz trzeci w  tym wywodzie niemożliwa do przyjęcia data, 
zważywszy na daty urodzenia jego synów; może chodzi o 1852 r.?] z dwoma synami (VII): 
Władysławem (ur. 1879) ljulianem (ur. 1889) [LVIA, F 391-7-4127, k. 34].

W 1882 r. do członków tej rodziny należały następujące dobra w guberni kowień
skiej, głównie na Żmudzi: Rustejkowszczyzna—Bujwidy, Janidze, Połuknie, Dyrdyszki
1 Sodejki. Niektóre z nich posiadali od dawna.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-4-127, k. 27, 34 (skan 00069); SG, T. 15, cz. 2, s. 563; Urzędnicy żmudzcy, 
nr 764. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 131 (genealogia); Encyklopedia niedpy o jezuitach, s. 221; 
Uruski, T. 5, s. 191; Vaisvila, s. 142—143.

HOSZCZWICZ ZOB. STASZEWICZ 

HOŚCIŁO

Taryfa 1690 roku

Hośało Mi ko!aj Łukasp [z] pastany Powilispki Piktanispki P'ojигре парашуch w pow. pojurskim dym pod- 
dański 1
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Nazwisko rodziny jest pochodzenia ruskiego; po białoruskugastiła oznacza osobę, dro
gowca, który zajmuje się naprawą lub budową dróg [LPŻ]. Odmienne zdanie wyraził 
Z. Zinkevicius, który litewskie nazwisko Gastila łączył ze słowiańskim Gost i germań
skim Gast, czyli gość. Znów polscy językoznawcy wskazywali na związek tego nazwiska 
ze słowiańskim imieniem Hostilo, Gościslaw i Gościmir [Abramowicz, Citko, Dace- 
wicz]. Wreszcie Tichoniuk nawiązał Hościłów do greckiego asteios, skąd powstało imię 
cerkiewne Astion, dając początek imionom ruskim typu Hostian, Hostiło, Osciło i po
dobnym, i ten sąd wydaje się najbardziej uzasadniony.

W aktach Metryki Litewskiej notowano majętność Gostiłovići oraz ludzi (podda
nych) i mieszczan Gostiło i Gostiłowiczów, m.in. w  miasteczku Zdzięcioł na ziemiach 
białoruskich.

W polskich herbarzach notuje się kilka rodzin: Hościło lub Hościłło, Hościłowicz 
i Huściłło herbu Nałęcz. Nie notowano ich jednak na Żmudzi, choć byli w pobliskim 
pow. kowieńskim i w województwie witebskim. Natomiast w taryfie 1690 r. spisano 
tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, z jednym dymem poddańskim. Zatem była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W herbarzu Ciechanowicza wymieniono Huściłów alias Uściłów herbu Nałęcz, 
mieszkających m.in. na Żmudzi.

Ź r ó d ł a :  RIB,T. 20, s. 37: Ukazatel. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz,T. 1 ,s. 115: Hościło
wicz; Boniecki, T. 7, s. 364: Hościłowicz, Hostiłowicz, T. 8, s. 20: Huściłło; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 36: 
Gastełło, Haściełło, 156: Huściłło, Uściło; LPZ, T. 1, s. 629—630: Gastila; Tichoniuk, s. 72: Astion; Uruski, 
T. 5, s. 199; Zinkeyićus, s. 84—85: Drau—.

HREHOROWICZ (HREOREWICZ, HREHOREWICZ, HRYHOROWICZ)

H. JASTRZĘBIEC, KOŚCIESZA, LUBICZ, PODKOWA, SZELIGA

Popis 1621 roku

Hre horę wicp ótarnst'aw у //ryoVfnikami] na podj)tzäka\ koń 1 w pow. berpańskim 
HrehorowicpAndrpej у //ryojtnikami] /wywajjezdku] koń 1 w pow. korspewskim 
HrehorowicpAugustyn p //ryo7[nikami] na pod[)tzäka\ kań 1 w pow. pojurskim 
Hrehorowicp Ba/tromiej p //qy[stnikami] na ywajjezdku] białym koń 1 w pow. wielońskim 
HrehorowicpBałtromiej pucpest\mkarm\ napod\\zzäku\ koń 1 w pow. rosieńskim 
Hrehorowicp Jan Piotrowicppucpe[stnikami] na/w ajjezdku] poń 1 w pow. gondyńskim
Hrehorowicpjerpy syna, chłopca na podjepdku, koń 1 w pow. widuklewskim, a na Hrehorego Woyniata, pe nie 
prpylyl, protestowa!
Hrehorowicp Krpysptof p //ryojtnikami] po kopacku koń 1 w pow. dyrwiańskim. Pewnie Un sam stanął do 
popisu pa Pawła P/ocharskiego, któ/y będąc sam sta/y stawił Krpysptofa Hrehorowicpa na dobym konin po 
kopacku koń 1 w pow. dym-iańskim
HrehorowicpŁawyn p //ryM/Jnikami] na podJ\tzäk\x] błahym koń 1 w pow. wielońskim
Hre ho ronicp Marcin p //ryo7[nikami] ppół konia na podj\tzäkn] kań 1 w pow. powondeńskim. Drugie pół 
konia trpyma ks. pleban kraski [Melchior Heliaszewicz Gieysz] — protestowano
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HrehorowicgMikołaj we włościpowondeńskiejpo kozacku koń !, a g  tego mieli być konie 2 wpow. korklatiskim 
Hrehorowicg Piotr у  bracią po rajtarsku koń 1 w pow. retowskim
Hrehorowicg Piotr g  /^^[tnikami] na poeĘezóku] błahym beg horęga [sic] koń 1 w pow. wielońskim 
Hrehorowicg Sebestyan g  HCgest\pSkam{\ na poĄ)tzók\Ą koń 1 w pow. kroskim 
HrehorowicgStanis/air gucgesĄpukamĄ napotĘtzókn] koń 1 w pow. wilkiskim 
HrehorowicgStanis/aw gucgestni\kami] gosgcgepem napod\)ezdku] koń 1 w pow. wielońskim 
Hrehorowicg Wacław g  // «̂"[nikami] na pod[)tzók\3\ koń 1 w pow. korsgewskim 
Hreorewicgjan Stanis/aimiicggucges[tnikaim] napod\\tzdka\ koń 1 w pow. korsgewskim 
Hreorewicgjan g  // «̂'[tnikami] po kogacku koń 1 w pow. korsgewskim 
HreorewicgStanis/aw gucges[tnikami] napoĄjezdku] koń 1 w pow. korsgewskim 
HryhorewicgAbram gucges\jn ikami] na pod[)etzäka\ gosgcgepem koń 1 w pow. telsgewskim 
Hyhorewicg Kigysgtof g  //c~Rff[nikami] napodjegdku koń 1 w pow. kroskim

T a r y f a  1667 r ok u

Grehorowicgjan Stanisławowicg na miejscu ojca swego Stanisława Grehorowicga g  Kweściów dym 1 sglachec- 
ki w pow. korsgewskim
Hrehorewicgjógef Janowicg na miejscu Wojciecha Narwoysgewicga g  Wołodków dym 1 sglachecki w pow. ber- 
gańskim
HrehorowicgAbram. Iłakowicgjan na miejscu Jana Kierbedgia gBugieniów i gfirgyk/tpli odAbrama Hreho
rowicga dym 1 sglachecki wpow. telsgewskim. Liutyk Marcin gBugieniów i gyprgy kupli od Jana Bogdanowicga 
i od Abrama Hrehorowicga dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim
HrehorowicgAndrgej, na którego miejscu gostał spisany Stanisław Gostowtonicg g  GostowtowicgpoĄB\ański 
dym 1 w pow. wiebńsłdm
Hrehorowicg Bałtromiej An drgejenicg na miejscu Malchera Tysgkiewicga g  Okmian dym 1 sglachecki w pow. 
bergańskim
Hrehoronicgjergy, na którego miejscu i na miejscu Jadwigi Abramowej Tomasgeuicgowej Bortkiewicgowej go
stał spisany Stanisław Drogdowski g  Powiłajciów dym 1 sglachecki w pow. M. Dy mian
HrehoronicgKrgysgtof, rodgic, na którego miejscu gostał spisany Wojciech Augustinowicggjanowdowa dym 1 
sglachecki w pow. korsgewskim
Hrehorowicg Kigysgtof, na którego miejscu gostał spisany Jakub Sgcgefanowicg Bymkiewicg g  Sgit kałów Цут- 
kajaów dym 1 sglachecki wpon>. sgawdowskim
HrehorowicgMatżasg na którego miejscu gostał spisany Maciej Jakubomcgjako gastawnżk gjakubowicg dym 
sglachecki 1 w pow. wilkiskim
Hrehorowicg Piotr, na którego miejscu i na miejscu Malchera Chrgcgonowicga gostał spisany Paweł Danieło- 
wicg g  Piepol dym sglachecki 1 w pow. wilkiskim
Hrehorowicg Sebestian g  Dewinakiów dym 1 sglachecki w pow. korsgewskim
Hrehorowicg Stanisław Andrgejenicg na miejscu ojca swe\go\ Andrgeja Hrehorowicga g  Bortkunów dym 1 
sglachecki w pow. wielońskim
Hrehorowicgowa Zofia Gobiatówna g  Dewinakiów dym 1 sglachecki w pow. korsgewskim 
HryhorewicgAdam [F 11-1-752 dodano: [anowicz] ~ Gawgorów dym 1 sglachecki w pow. kroskim
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Taryfa 1690 roku

Hrehorowżc  ̂Mathias psprpedał Krzysztofom Dowborowi niewielkie dobra w Lisajdach w pow. telspewskim 
[dym] poddański 1

Nazwisko rodziny pochodzi od ruskiej formy imienia Grzegorz (Hryhory itp.), oznacza 
syna Grzegorza. Imię jest pochodzenia greckiego. Różne formy tego nazwiska należą do 
bardzo popularnych na Litwie. W popisie 1528 r. imię Hryhory (lit. Grigalius) zostało 
użyte 41 razy (2,6%) i znalazło sięna 11. miejscu pod względem popularności [Cimnaite].

Najstarsza informacja dotyczy 1525 r., kiedy na Żmudzi zanotowano Hryhorewi- 
cza [brak imienia] z herbem Jastrzębiec [Wittyg]. Później, bo w 1601 r., w tymże źródle 
spisano Jerzego Hryhorowicza herbu Szeliga.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano 6 bojarów Grigorewi- 
czów na Żmudzi: Andreja we włości wielońskiej, Pawła w wilkiskiej, Pietra też w wilki- 
skiej, Serafina w korszewskiej, Jana w widuklewskiej i Janelisa w  korszewskiej. Zatem na 
początku XVI w. koncentrowali się głównie w południowo-wschodniej Żmudzi (włość 
wielońska i wilkiska) i w centrum (korszewska i widuklewska).

W 1562 r. zanotowano bojara korszewskiego Stanisława Hrehorowicza, który 
mieszkał koło sioła hospodarskiego Łaumeny, późniejsze Lowmiany (lit. Laumenai) 
położone na północny zachód od Kołtynian. W pobliżu notowano granicę z włością 
kroskąi pojurskąoraz ziemie innych bojarów [AWAK].

Mnóstwo informacji jest o Grigorewiczach w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
Niestety, jest ich tak wiele, że trzeba było dokonać selekcji na podstawie późniejszych 
źródeł. Rezultaty były więcej niż skromne. W 1593 r. Martin Grigorewicz został po
zwany o trzeciznę majętności Berże we włości powondeńskiej, który ostatecznie kupił 
sporną ziemię. Ta informacja koresponduje z inną o Marcinie Hrehorowiczu, wystawia
jącego konia w popisie wojskowym 1621 r. w pow. powondeńskim. Może to jedna i ta 
sama osoba?

W popisie rosieńskim 1589 r. zanotowano dwóch Grzehorewiczów [tj. Hrehorewi- 
czów]: Jedrzej z Jurym Markowiczem mieli jednego konia podobnie jak Stanisław „s po- 
plecznikamy”. Była to zatem szlachta drobna.

W 1596 r. notowano miernikiem we włości jaswońskiej Razmusa Hrehorowicza 
[Drozd]. W rzeczywistości był on ziemianinem włości rosieńskiej, który wymierzył 
w tym roku dobra prywatne Golnie we włości jaswońskiej [1А].

W popisie wojskowym 1621 r. zdumiewa ogromna reprezentacja Hrehorowiczów, 
których zanotowano aż 23. W zdecydowanej większości były to jednak patronimiki, 
a nie nazwiska, na co wskazują późniejsze dane. Mieszkali oni w 13 powiatach, nie licząc 
pojedynczych byli głównie w: korszewskim (5) i wielońskim (4), mniej w powondeń
skim, kroskim i dyrwiańskim (po 2). Prawie z reguły (20 na 23) stawiali jednego konia 
w kilka osób (bracia, ale głównie „uczestnicy”), co świadczy, że była to szlachta drob
na. Jedna osoba wystawiła jednego konia, choć miała wystawić dwa: chodzi o Mikołaja, 
który byłby najbogatszym w tej populacji.

W taryfie 1667 r. spisano nadal wielu Hrehorowiczów, bo 13, pominięto jedne
go (Abram), bo dotyczyła go wzmianka o „przykupli”. Mieszkali oni tylko w siedmiu
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powiatach, głównie w: korszewskim (4) oraz wilkiskim i berżańskim (po 2), a w pozo
stałych pojedynczo: w kroskim, szawdowskim i Małych Dyrwian. Również tutaj prawie 
żadna rodzina nie miała poddanych, z jednym wyjątkiem osoby mającej jednego podda
nego. Uwagę zwraca informacja: Krzysztof Hrehorowicz miał syna Wojciecha Augusti- 
nowicza. Prawdopodobnie „Hrehorowicz” było to nazwisko, które w przypadku syna 
zostało po prostu pominięte, co się zdarza, także w tej taryfie. Nie tłumaczy to jednak, 
dlaczego syn miał formę „Augustinowicz” za imieniem: jeśli nie było to ani nazwisko, 
ani patronimik [patronimikiem mógł być tylko „Krzysztofowicz”], to może mamy do 
czynienia z awonimikiem lub inną, podobną formą ? W takim razie ciąg genealogiczny 
Hryhorowiczów byłby następujący: 1. Augustyn. 2. Wojciech. 3. Krzysztof. Może to być 
również relacja ojca do syna przyrodniego, mającego inne nazwisko.

W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w  pow. telszewskim, z jednym dy
mem poddańskim. Taką gwałtowna zmiana liczby Hrehorowiczów w ciągu krótkiego 
czasu (1667—1690) można wyjaśnić chyba tylko gwałtowną polaryzacją pośród Hre
horowiczów, wśród których patronimik „Hrehorowicz” został wyparty przez nowo 
powstałe nazwisko.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Hryhorowiczów herbu Pod
kowa. Taki herb posiadał Mikołaj Hryhorowicz, ziemianin żmudzki w 1607 r.

W XIX w. Hrehorowicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami Kościesza 
i Lubicz.

W 1800 r. wywiedli się Hrehorowicze herbu Lubicz. Ich przodkiem był Stanisław, 
syn Marcjana (pokolenie I i II). Najstarsza wmianka odnosi się do 1683 r., kiedy Sta
nisław Hrehorowicz wszedł w  posiadanie dóbr Milwidy [w pow. wilkiskim]. W testa
mencie z 1733 r. ów przodek zapisał wspomniane dobra synom (III): Adamowi i Je
rzemu. Weszli oni w posiadanie tych dóbr w  1748 r. Wspomniany Adam Hrehorowicz 
w 1779 r. sprzedał te dobra, a raczej swoją część.

Obaj bracia: Adam i Jerzy (III) zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. Starsza linia łą
czy się z Adamem jako ojcem Gabriela Michała (IV) i dziadem Kazimierza (ur. 1784; V). 
Ten ostatni spłodził czterech synów (VI): Wincentego (ur. 1814), Franciszka (ur. 1818), 
Dominika Kazimierza (ur. 1821) i Michała (ur. 1823). Z nich potomstwo mieli tylko Do
minik Kazimierz i Michał. Pierwszy z nich zostawił po sobie trzech synów (VII): Juliana 
(ur. 1868), Adolfa (ur. 1870) i Antoniego (ur. 1877), a drugi — dwóch synów (VII): Jana 
(ur. 1857) i Stanisława (ur. 1858).

Druga, młodsza linia pochodzi od Jerzego (III), ojca Antoniego (IV). Ten ostat
ni wydał na świat czterech synów (V): Michała Joachima (ur. 1804), Teodora Jerzego 
(ur. 1808), Benedykta i Andrzeja (ur. 1821). Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (VI): 
Jana Antoniego (ur. 1843) z synem Władysławem (ur. 1882; VII) oraz Józefa Kazimie
rza (ur. 1845). Zaś jego brat Benedykt (V) zostawił po sobie syna Franciszka Józefa 
(ur. 1849; VI) [LVIA, F 391-7-4127, k. 54].

Zachował się wywód pochodzenia szlacheckiego Hryhorowiczów herbu Kościesza 
z 1804 r. Przodkiem był dziad wywodzącego się, czyli Wawrzyniec Hryhorowicz (po
kolenie I), który posiadał dobra Niemorszany (wzmianka z 1699 r.) [w pow. widuklew- 
skim]. Miał być skarbnikiem orszańskim [LVIA, F 391—5—208]. Przekazał je synowi
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Marcinowi (TI), który po „wyzuciu się z ojczystego dziedzictwa” mieszkał we wsi Kiej- 
dzie „za prawem zastawnym” [o nieznanej lokalizacji. Być może chodzi o dobra w pow. 
wileńskim; była też wieś w parafii widuklewskiej na Żmudzi]. Po sobie zostawił czterech 
synów (III): Ignacego, Antoniego, Józefa i Szymona [LYIA, F 391—1—992].

Zdaniem Ciechanowicza, od XVI w. posiadali oni dobra Polaniszki i Kiejdzie na 
Żmudzi, a wylegitymowali się ze szlachectwa w 1804 r. Skądinąd wiadomo, że wylegity
mowali się w późniejszej guberni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 53, 57; IA, kol. 422; LVIA, F 391-1-992, k. 153 (wywód z 1804 r.); 391-5-208, 
F 391—7^1127, k. 54 (skan 00112); ODVCA, vyp. 3, s. 89—335; vyp. 4, k. 298—60, 300—74; Perapis 1528, 
s. 227—228; Popis rosieński 1589 i\, nr 1, 3; SG, T. 4, s. 20: Kiejdzie; Wittyg, s. 114. L i t e r a t u r a :  Ciecha
nowicz, Rody, T. 3, s. 139; ĆirOnaite, s. 13; Drozd, s. 67; Uruski, T. 5, 208.

HRYCEWICZ (GRICEWICZ, GRYCEWICZ)

H. NALEWKA., TOPÓR, WAKSMAN 

T a r y f a  1667 r ok u

GiycewicpAdam. Dowkutowicpjerpg [na miejscu] Mikołaja Dowkutowicpa ojca swe[go] p Upumedpi na
stawnych gruntów od Adama G/ycewicpa [na miejscu] rodpica swego Martina Ba/tromiejendcpa dym 1 szla
checki w pow. widuklewskim
Gtycewicpjan na miejscu Hrehore\go\ i Krpysptofa Gudondcpów p Gorajn dym 1 podjdjański w pow. kor- 
klańskim
Grycewicpjan. NarwoyspSamuel Jurewicpi p kupli od Jana Grycewicpa p Rumspajć [na marginesie; z Po-
szołtunia] dym 1 poddański w pow. rosieńskim
Grycewicp Wojciech pjankunów dym splachecki 1 w pow. ndlkiskim

T a r y f a  1690 roku

Gńcewicpjoachim pjanowdowa w pow. korspewskim na miejscu Kapimierpa Kosptownia dym splachecki 1 
Gtycewicpjan y; Gorajn w pow. korklańskim na miejscu Krpysptofa Gudowicpa dym splachecki 1 
Htycewicp Piotr pPemarowa Jan kun w pow. ndlkiskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik pochodzący od ruskiej formy imienia Grzegorz (Hryc 
itp.), o czym pisano przy Hrehorowiczach (zob.).

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano tylko jednego bojara 
żmudzkiego Stasa Gricewicza we włości widuklewskiej.

W pomiarze włości korszewskiej z 1562 r. zanotowano bojara korszewskiego Szepu- 
ca Gryczajtisa (Gryczaycia), który sąsiadował z dobrami plebana kołtyniańskiego i siołem 
hospodarskim Preny [AWAKJ. Później nie notowano szlachty Grycewiczów w tej włości.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. wzmiankowano o kilku członkach tego rodu. 
W 1589 r. nieznany z imienia Grycowicz skarżył się na ciwuna gintyliskiego o napad i gra
bież jego bydła w  uroczysku Tulszyszki nad rzeką Minią we włości medyngiańskiej.

W 1590 r. Awgusztyn Grycewicz z żoną Maryną Janowną kupił ziemię w Gankaj- 
niach [tj. Gonkojnie] we włości wielońskiej.
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W 1591 r. Hrehory Stanisławowicz Gricowicz zastawił część majętności w Giewi- 
lach we włości widuklewskiej.

W 1592 r. Zofiajuchnowna Bartoszewicz Jakubowa Grycewicz zapisała swoim synom 
Stanisławowi i Hrehoremujakubowiczom Gricowiczom majętność Płuszcze we włości kro- 
skiej. W 1595 r. Michał Gricewicz kupił ziemię nad rzeką Krożentąwe włości kroskiej.

Łukasz Bartłomiejewicz Gricewicz w testamencie z 1592 r. zapisał żonie Zofii 
Rymkownej Maciejewicz część dóbr Liakowo we włości rosieńskiej.

W 1595 r. Wojciech i Hrehory Szczepanowicze Gricowicze sprzedali część „otczi- 
zny” Posrowti we włości tendziagolskiej, nad rzeką Srowtą. Chodzi tu zapewne o ob
szar na północ od miasteczka Betygoła.

W 1596 r. Bałtromiej Andrejewicz Gricowicz otrzymał część dóbr Stankajcie we 
włości wieszwiańskiej.

W 1598 r. Jan i Stanisław Hrehorowicze Gricewicze sprzedali majętność Dowstary 
we włości berżańskiej.

W 1599 r. Szczefan Grecowicz kupił niwy w  polu Wipajtie we włości telszewskiej.
Wiatach 1599 i 1600 Hrehory Martinowicz Gricewicz sprzedał część gruntów ma

jętności Wonki we włości powondeńskiej.
W sumie przegląd tych danych niewiele mówi o tym rodzie. Mieli oni swoje dobra 

w 10 włościach. Na ogół były to pojedyncze wzmianki. Brak jest danych o bliższych 
związkach wymienionych tu Gricewiczów (Gricowiczów). Warto jedynie zwrócić uwa
gę na Grycewiczów we włości widuklewskiej w 1528 i 1591 r.

W taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny, bo pominięto Jana ze względu na wzmiankę 
o „kupli”. Mieszkały one w różnych powiatach: widuklewskim, korklańskim i wilkiskim. 
Dwie rodziny nie miały, a jedna miała jednego poddanego. Z kolei w taryfie 1690 r. spi
sano również 3 rodziny, mieszkające w trzech różnych powiatach: korszewskim, korklań
skim i wilkiskim, nie miały poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Hrycewicze wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w 1799 z herbem 
Topór i w 1845 r. z herbem Nalewka. W XIX w. notowano Hrycewiczów [Grycewiczów] 
herbu „Wachmman” [tj. Waksman] w pow. rosieńskim [Ciechanowicz, Sipkment\ oraz w po
zostałych powiatach żmudzkich: szawelskim i telszewskim z herbem Topór [tenże, Rody\.

Z 1799 r. pochodzi wywód Hrycewiczów herbu Nalewka. Linia genealogiczna tej 
rodziny jest następująca, poczynając od Marcina Hrycewicza (pokolenie I). Był on ma
jorem w 1698 r., kiedy dostał przywilej królewski od króla polskiego Augusta II na 
dobra Sownary [właściwie wieś królewska Sawnary w pow. Wielkich Dyrwian, 8 dy
mów w 1667 r.]. Na świat wydal syna Jana (II), który w 1661 r. nabył dobra Goraj- 
nie [w pow. korklańskim] od Gudowicza, a w testamencie z 1709 r. zapisał je synowi 
Kazimierzowi (III). Z kolei jego synem byl Maciej (IV), ojciec dwóch synów (V): Ka
zimierza i Ignacego. Potomstwo miał pierwszy z nich, który byl ojcem Wincentego 
Franciszka (ur. 1791; VI) i Izydora Norberta (ur. 1805; VI). Pierwszy z nich spłodził Sta
nisława Gerarda (ur. 1819; VII), ojca Ludomira (ur. 1871) i Stanisława (ur. 1875; VIII). 
Skądinąd wiadomo, że wspomniany Stanisław Gerard (1819—1875) został pochowa
ny w Gruściach wraz z trzema synami: Ludomirem (1864—1865), Stanisławem (1866— 
1867) i Władysławem (1869-1876). Nie zgadzają się daty urodzenia dwóch synów.
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Należy dodać, że Kazimierz Hrycewicz, syn Jana, w 1763 r. nabył dobra Butrymisz- 
ki, które zapisał swojemu synowi Maciejowi. Z kolei wspomniane dobra Gorajnie zapi
sał swoim wnukom, synom Macieja, w 1782 r. Wspomniany Maciej Hrycewicz w testa
mencie z 1777 r. zapisał Butrymiszki swoim synom: Kazimierzowi i Ignacemu [LYIA, 
F 391-7—4127, k. 3]. Wywód jest podobny do przedstawionego niżej wywodu w opra
cowaniu Michała Brensztejna.

Genealogię Hrycewiczów herbu Nalewka opracował M. Brensztejn, na podstawie 
nieokreślonego bliżej wywodu z XIX w. Protoplastą rodziny okazał się Andrzej (poko
lenie I), który miał syna Bartłomieja (II), wnuka Marcina (III) i prawnuka Jana (IV). To 
pierwsza konkretna informacja o zapisie na dobra Gorajnie z 1661 r. Miał on trzech sy
nów (V): Kazimierza, dziedzica Gorajniów i Szwidzian (?); Krzysztofa i Józefa. Zapo
czątkowali oni dwie linie rodziny: od Kazimierza i od Józefa. Pierwszą, starszą linię od 
Kazimierza kontynuował Maciej (VI), ojciec dwóch synów (VII): Kazimierza i Ignace
go, dominikanina. Wspomniany Kazimierz spłodził trzech synów (VIII): Stanisława, 
Wincentego Franciszka (ur. 1791) i Izydora Norberta (ur. 1805). Z nich potomstwo miał 
tylko Wincenty Franciszek, który zostawił po sobie Stanisława Gierarda (ur. 1819; IX), 
dziedzica majętności Grejczy i ojca dwóch synów (X): Lubomira (ur. 1871) i Stanisła
wa (ur. 1875).

Z kolei druga, młodsza linia od Józefa (V), ojca dwóch synów (VI): Ignacego 
i Michała. Z nich Ignacy ojcował Antoniemu (VII), a Michał spłodził syna Wincente
go (VII), ojca Stanisława Gerwazego (ur. 1816; VIII) [МАСВ].

Zachował się wywód Grycewiczów herbu Topór z 1819 r. Protoplastą tego rodu, 
bo nie rodziny, był Hryc Jakubowicz (pokolenie I i II), który ze swym bratankiem został 
spisany podczas popisu z 1528 r., potem w 1534 r. [zapewne chodzi o Gryca we włości 
widuklewskiej]. Stąd tego przodka ród zwano Hrycewiczami, a później „za wykształce
niem języka w ojczystym polskim” [sic] Grycewiczami. Z nich wywiodły się różne gałę
zi Hrycewiczów: Poszołtuńscy od dóbr Poszołtunie, Giewilscy od Giewilów, Gorayńscy 
od Gorajniów czy Użumedzcy od Użumedziów. Pierwsi Hrycewicze to Stanisław i An
drzej (III). Pierwszy miał dziedzictwo w majątku Giewile w  pow widuklewskim. Na świat 
wydał on dwóch synów (IV): Hrehorego i Sallamona [sic], obaj byli zwani Stanislawowi- 
czami. Z nich starszy Hrehory Giewilski Hrycewicz z synem Adamem (V) był notowa
ny w 1591 r. Miał on jeszcze drugiego syna (V) — Jerzego. Ten ostatni sprzedał Giewile 
swemu bratu Adamowi. W ten sposób ta linia Hrycewiczów została nazwana Giewilski- 
mi. Okazało się, że wspomniany Hrehory Stanisławowicz miał jeszcze dwóch synów (tj. 
w sumie czterech w pokoleniu V): Jana (testament z 1655 r.) i Wojciecha. Byli oni dziedzi
cami majątku Pernarowa Tauluńskiego [druga nazwa wątpliwa] w pow. wilkiskim. Z nich 
Wojciech miał syna Piotra (VI), który był właścicielem nie tylko rodzinnego Pernarowa, 
ale i Zambroziejun w pow. jaswońskim [pewnie Ambroziejun, pierwsza litera nosi ślady 
poprawienia]. Ożenił się z Dorotą Wizborówną, nic nie wiadomo o jego potomstwie.

Drugi syn Stanisława i brat Hrehorego, czyli Salomon (IV), był dziedzicem w Gie- 
wilach oraz w Antynikach Krydeniszkach (?) [może Krykdeniszkach] w pow. korszew- 
skim, które mu wniosła żona Jadwiga Rydzówna [córka Rydzewicza]. Nic nie wiadomo 
o jego potomstwie.
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Z kolei wiadomo o wspomnianym już Andrzeju Stanisławowiczu (III), to Andrzej 
Użumedzki Grycewicz, dziedzic majętności Użumedzie w pow. widuklewskim. Andrzej 
powołał do życia trzech synów (IV): Bartłomieja, Mikołaja i Jana. Z nich Bartłomiej 
oprócz ojczystych Użumedziów miał dobra Stankajcie, czyli Stankiszki w tymże powie
cie, które dostał od teścia. Jego synami byli (V): Jan i Marcin. Z kolei Mikołaj zszedł 
z tego świata bezpotomny, a Jan (IV) był ojcem dwóch synów (V): Piotra i Dawida. 
Nic nie wiadomo o potomstwie tych ostatnich. Z kolei Jan Bartłomiejewicz, czyli po
kolenie V (ściśle: Jan Użumedzki Grycewicz) miał, oprócz dóbr rodzinnych, jeszcze: 
Gontkojnie [tj. Gonkojnie] w pow. wielońskim i Poszołtunie w rosieńskim. Znów jego 
brat Marcin Użumedzki był dziedzicem Użumedziów i Stankajciów. Ożenił się z Anną 
Woytkiewiczówną która wniosła mu część Wojtkiszek w posagu, i spłodził z nią trzech 
synów (VI): Adama, Jana i Stanisława, nadpradziada [tj. prapradziada] teraz wywodzą
cych się (1660 r.). Z nich Jan ożenił się z Elżbietą z Gudowiczów, która wniosła mu 
dobra Gorajnie w pow. korszewskim [czy nie pomyłka? Gorajnie były w pow. korklań- 
skim], dając początek linii Goraynskich Grycewiczów, których potomkowie wywiedli 
swoje pochodzenie w odrębnym wywodzie.

Wreszcie trzeci „na ostatek” syn Marcina Bartłomiejewicza, czyli Stanisław Użu
medzki Waszkiewicz Grycewicz (VI) posiadał różne dobra, w  tym Szczęsniszki Wojtki- 
szki i Użumedzie. Ożenił się z Marianną Lukas zewiczówną z którą spłodził syna An
drzeja Jerzego (ur. 1686; VII), nadpradziada wywodzących się. Ten miał syna Jana (VIII), 
ojca dwóch synów (IX): Jana, który „wyszedł z siedliska swych przodków” oraz Józe
fa Ferdynanda, dworzanina skarbu litewskiego, później komornika powiatu upickiego 
i „na końcu” geometry skarbowego w pow telszewskim, mającego syna Jana (X). Wspo
mniany Jan Janowicz, który opuścił rodzinną Żmudź, przeniósł się do województwa wi
leńskiego i tam ożenił się z Anną Barańską. Spłodził z nią czterech synów (XI): Hieroni
ma Michała (ur. 1768), Jeremiasza (ur. 1770), Bazylego Ignacego (ur. 1771) i Franciszka 
(ur. 1776). Pierwszych dwóch przeniosło się „w kraje Cesarza Austriackiego”: pierwszy 
był geometrą a drugi służył wojskowo. Pozostali dwaj „zostali pod berłem panowania 
Rosyjskiego” przy rodzicach. Ostatni z nich, czyli Franciszek Użumedzki Waszkiewicz 
Grycewicz, został dziedzicem w guberni mińskiej w pow. borysowskim, w majątku Tro- 
kienie (?). Był sędzią granicznym powiatu borysowskiego. Ożenił się z Marfpuste miej
sce] Serdakowską córką pisarza ziemskiego wileńskiego, z którą spłodził dwóch sy
nów (XII): Piotra i Ildefonsa [LVIA, F 391—1—1002].

Z 1819 r. pochodzi wywód Hrycewiczów herbu Waksman. Ich protoplastą był Sta
nisław Hrycewicz, syn Macieja (pokolenie I i II). W 1681 r. kupił on dobra Kuszlejki [są 
w różnych powiatach]. W swoim testamencie z 1708 r. zapisał on dobra Kuszlejkowi- 
cze Kuszlejki Gabrialiszki swojemu synowi Gabrielowi (III). W 1724 r. jego syn Michał 
Hrycewicz (IV) wszedł w  posiadanie tych dóbr. Onże w  1762 r. zapisał te dobra swoim 
synom (V): Szymonowi i Mateuszowi. Dobra te sprzedali w  1781 r.

W piątym pokoleniu rodzina podzieliła się na dwie gałęzi: od Szymona i od Ma
teusza. Pierwsza, starsza linia była następująca: trzej Szymonowicze (VI): Michał i Jan, 
bezpotomni oraz Tomasz jako ojciec pięciu synów (VII): Mateusza (ur. 1791), Jerzego 
(ur. 1793), Teofila Dionizego (ur. 1822), Alojzego Norberta (ur. 1824) i Antoniego Flo
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riana (ur. 1825). Z nich potomstwo mieli pierwsi dwaj bracia (VIII): Mateusz miał syna 
Mateusza Piotra (ur. 1823), a Jerzy — syna Leona Michała (ur. 1849).

Drugą, młodszą linię prowadził Mateusz (V) jako ojciec pięciu synów (VI): Izydo
ra, Antoniego, Józefa, Wawrzyńca i Jana. Pierwszy z nich miał dwóch synów (VII): Ada
ma (ur. 1794) i Jana Dominika (ur. 1802). Z nich Adam był ojcem dwóch synów (VIII): 
Adama (ur. 1825) i Mateusza Józefa (ur. 1840), a jego brat Jan Dominik miał czte
rech synów (VIII): Kajetana (ur. 1831) z dwoma synami (IX): Witoldem Zygmuntem 
(ur. 1860) i Janem (ur. 1877) oraz Adolfa (ur. 1835), Edwarda (ur. 1841) z synem Anto
nim (ur. 1873; IX) [wzmianka o utracie dworiaństwa]) oraz Jerzego (ur. 1845).

Teraz pora na pozostałych braci Izydora (VI). Antoni miał dwóch synów (VII): 
Antoniego Józefa (ur. 1829) i Wincentego Piotra (ur. 1831). Jego brat Józef zostawił 
po sobie syna Józefa Stanisława (ur. 1829; VII). Kolejny brat Wawrzyniec dał świa
tu dwóch synów (VII): Kazimierza Adama (ur. 1824) i Stanisława Jerzego (ur. 1826). 
Ostatni z braci, Jan, miał także dwóch synów (VII): Hipolita Kajetana (ur. 1826) i Józe
fa (ur. 1828) [LVIA, F 391-7^1127, k. 84].

Dopiero w 1841 r. wywiedli się Hrycewicze herbu Waksman. Za swego przodka 
przyjęto Jerzego Hrycewicza, ojca Konstantego i Wojciecha (pokolenie I i II). W doku
mencie z 1691 r. ów protoplasta zapisał dobra Wizbory [w pow. pojurskim] swoim sy
nom: Konstantemu i Wojciechowi. W testamencie z 1734 r. Ambroży Hrycewicz zapisał 
te dobra [tu nazwane Wibory] kuzynowi Jakubowi. Tenże sprzedał te dobra w 1739 r.

Tak więc drzewo genealogiczne tej rodziny było następujące. Przodek rodziny Je
rzy (I) miał dwóch synów (II): Konstantego i Wojciecha. Pierwszy spłodził syna Am
brożego (III), bezpotomnego. Linię rodziny kontynuował więc Wojciech, który miał 
syna Jakuba (III). Ten ostatni powołał do życia czterech synów (IV): Antoniego, bezpo
tomnego, Mikołaja, Macieja Jana i Jerzego. Zapoczątkowali oni trzy linie rodziny. Naj
starszą linię zaczął Mikołaj jako ojciec dwóch synów (V): Tadeusza (ur. 1773) i Jerzego 
(ur. 1792). Pierwszy z nich był ojcem trzech synów (VI): Klemensa (ur. 1812), Kleofa
sa Mateusza (ur. 1819) i Jozafata Roberta (ur. 1826), bezpotomnego. Z wymienionych 
Klemens był ojcem trojga dzieci (VII): Włodzimierza Leona (ur. 1856), Witolda Józefa 
(ur. 1860) i Klementyny Ireny Tekli (ur. 1864). Z kolei jego brat Kleofas Mateusz wydał 
na świat aż sześcioro dzieci (VII): Teodorę Eleonorę (ur. 1854), Bronisławę Katarzynę 
(ur. 1856), Kazimierę Felicytę (ur. 1860), Stanisława Kleofasa (ur. 1863) z synem Paw
iem (ur. 1899; VIII) oraz Antoniego (ur. 1866) i Kleofasa (ur. 1871).

Z kolei brat Tadeusza, Jerzy (V) spłodził synajózefajana (ur. 1829; VT), bezpotomnego.
Drugą, średnią linię prowadził Maciej Jan (IV), który byl ojcem dwóch synów (V): 

Macieja (ur. 1779) i Szymona (ur. 1781). Pierwszy z nich spłodził trzech synów (VI): Ja
kuba Feliksa (ur. 1804), Ignacego (ur. 1815) i Mateusza (ur. 1822), ostatni dwaj byli bez
potomni. Linię kontynuował więc Jakub Feliks jako ojciec dwóch synów (VII): Jozafata 
(ur. 1830) i Franciszka Jana (ur. 1839). Wspomniany Jozafat zostawił po sobie dwóch 
synów (VIII): Władysława (ur. 1866) ijana (ur. 1867).

Z kolei brat Macieja, Szymon (V) byl ojcem dwóch synów (VI): Wincentego 
(ur. 1825) i Hieronima Franciszka (ur. 1831), bezpotomnego. Natoniast Wincenty po
wołał do życia syna Jozafata (ur. 1864; VII).

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 HRYNIEWICZ (GRYNIEWICZ)

Trzecią i ostatnią linię wywodzi się od Jerzego (TY), ojca Wincentego (ur. 1790; V), 
bezpotomnego. Na nim ona wygasła [LYIA, F 391—7—4127, k. 82].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 46^-8; Dworzecki Bohdanowicz, k. 65; LVLA, F 391—1—1002, k. 62-67 (wy
wód z 1819 r.) i 124—127 (podobny wywód z 1820 r.), F 391—7^-127, k. 3, 53, 82 (skan 00168), 84 (skan 
00172); MACB, F 84-1878, k. 27; ODVCA, vyp. 2, s. 79-487, 87-51, 170-171; vyp. 3, s. 45-134, 61-120, 
112-230; vyp. 4, к. 41-316, 164-194; 276-37; vyp. 5, к. 157-282,159-294; 254-192; Perapis 1528 r., s. 164, 
230. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 99: Grycewicz, 139: Hrycewicz; tenże, Suplement, s. 148: 
Grycewicz; Uruski, T. 5, s. 32: Grycewicz, 211: Hrycewicz.

HRYCZYNA WOYNA ZOB. WOYNA HRYCZYNA 

HRYHOROWICZ ZOB. HREHOROWICZ 

HRYMKIEWICZ ZOB. RYMKIEWICZ 

HRYMOWICZ ZOB. RYMOWICZ 

HRYTMIECKI ZOB. HRYNIEWSKI

1IRYNI KWICZ (GRYNIEWICZ)

H. LUBICZ, PRZYJACIEL 

T a r y f a  1667 r o k u

Gryniemz Piotr z Ginispęk dym 1 szlachecki w роя/, rosieńskim
Gry niemej Samuel na miejscu Jarosza Wojciechowicpa Gryniewicpa z Ki bo idów Gloryspek dym 1 szlachecki 
wpow. rosieńskim
HryniewicpHndtpej Janowicp [na miejscu] rodzica swego Jana Hryniewicza Z nabyaa od Samuela Zajarskie-
go z Spukispek zagrotĄaiz2y\ dy[m] 1 w pow. rosieńskim
Hryniewicz Krzysztof Wojciechowicz Z Okstynów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim

T a r y f a  1690 r ok u

HryniewicpH/idrzę/ pS'Zu^ sZe  ̂w pow. rosieńskim \ftfcn\poddański 1
HyniewiczJan [z Podubisia z Sutkajć w pow. rosieńskim?] [dym] poddański 1
Hryniewicz [w Kop. b Hrymowicz] Micha! z Słapów Dowsiny w pow. retówskim [dym] szlachecki 1
HrynienicpStefan z dóbrJKMci Giewanie i Drumpattie w pow. retowskim [dymów] poddańskich 6
Hryniewicz Stefan z Poje-pior w pow. retowskim zą atestacją, wileńską [dymów] poddańskich 3

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Hrynia, ruskiej formy imienia Grzegorz, 
o czym pisano przy Hrehorowiczach (zob.). W W Ks. Litewskim było wiele rodów 
utworzonych od tej formy.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Bogdana Griniewicza 
we włości pojurskiej i Szyma Griniewicza w rosieńskiej.
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Wielu dalszych zanotowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. 
Juri Wojtiechowicz Griniewicz z żoną Dorotą Gabryjałowną Adamowicz miał ma
jętność Pluszcze we włości kroskiej. W 1584 r. Piotr i Jan Matiejewicze Griniewicze 
mieli również tę majętność. W 1590 r. Juri Wojtiechowicz Griniewicz i jego siostra 
Hanna Wojtiechowna Sipowicz i inni podzielili się dobrami Legiecie we włości ten- 
dziagolskiej. Dobra te spadły na nich „prawem przyrożonym” od ich „dieda” Bałtro- 
miej a Jachowicza i jego żony Alżbiety Jurewny Nargiełowicz. W roku następnym wy
żej wymienieni dokonali zamiany gruntów: Juri otrzymał pasznię dworską Legiecką 
i zaścianek Stonkoryglis w zamian za część sioła Pliuszki [we włości tendziagolskiej]. 
W 1592 r. wraz z innymi zastawił połowę dwóch pustoszy między rzekami Aktajtis 
i Święta we włości berżańskiej. Tenże w 1593 r. sprzedał poddanego w Polanach we 
włości wielońskiej i darował żonie Dorotie Gabryjałownie Adamowicz majętność 
w Legiewiczach [tj. Legiecie].

W 1591 r. Jakub, Bałtromiej i Stanisław Andrejewicze Griniewicze sprzedali do
bra macierzyste Magdaleny Janowny Monwiłowicz w Niepniunach [właściwie w Lip- 
niunach] we włości wielońskiej, nad rzeką Jejmilgiem, czyli rzeczką Smiłgą, prawym 
dopływem Niewiaży, uchodzącym w Kiejdanach. W 1595 r. Jakub Janowicz Griniewicz 
sprzedał 5 służb poddanych w Polanach we włości wielońskiej. W 1597 r. Juri Tomasze- 
wicz Griniewicz sprzedał uroczysko w polu Roszczeńskim nad ruczajem Tromines, czy
li we włości wielońskiej w jej części nadniewiaskiej. Wspomniane pole leżało w  rejonie 
Kiejdan i Jaswojni. W 1598 r. Stanisław Wojtiechowicz Griniewicz sprzedał służbę lu
dzi w polu Polany we włości wielońskiej w  Liawdach, tj. w polu Laudańskim. W 1600 r. 
Paweł i Hryhory Stanisławowicze Griniewicze kupili sianożęć w Rustejkowiczach we 
włości wielońskiej.

W 1598 r. Hrehory Tomaszewicz Griniewicz z żoną Magdaleną Janowną Bortkie
wicz podarowali zięciowi majętność Podubisie we włości rosieńskiej.

Z powyższego wykazu niewiele wynika. Zwraca uwagę, że Wojciechowicze i Macie- 
jewicze mieli dobra Płuszcze, prawdopodobnie byli ze sobą spokrewnieni. Interesująca 
jest również wzmianka o posiadaniu dóbr Legiecie, ponieważ później gałąź Hryniewi
czów przyjęła nazwisko Legieckich, używając zamiennie formy Legiecki Hryniewicz lub 
odwrotnie. Pozostali Hryniewicze mieszkali zwłaszcza w pow. wielońskim, w jego czę
ści nadniewiaskiej: w  polach Roszczeńskim i Laudańskim.

W herbarzu Kojałowicza notowano braci Jerzego i Gabriela Hryniewiczów, mają
cych potomstwo.

W czasie Potopu 1655 r. Adam Krzysztofowicz Hryniewicz podpisał unię kiejdań- 
ską ze Szwecją.

Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W taryfie 1667 r. zanotowano 4 ro
dziny w pow. rosieńskim: trzy bez, a pozostała z jednym poddanym (zagrodnikiem). 
W taryfie 1690 r. spisano również 4 rodziny, łącznie traktuję bowiem 2 informacje o Ste
fanie: raz jako właścicielu ziemskim, drugi raz jako posiadaczu królewszczyzny. Miesz
kali oni w dwóch powiatach: rosieńskim i retowskim. Tylko jeden z nich nie miał pod
danych, pozostali posiadali po jednym poddanym (2) albo nawet dziewięciu poddanych 
(6 + 3), co stawiało go w rzędzie średnio zamożnych na Żmudzi.
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Wymieniony w taryfie z 1690 r. Stefan Hryniewicz herbu Lubicz [Ciechanowicz: 
Przyjaciel] (zm. w październiku 1716 r.) byl synem Jerzego [Ciechanowicz: Józefa]. Był 
cześnikiem lidzkim od 1678 r. Walczył przeciwko Sapiehom w bitwie pod Olkiennikami 
w 1700 r. W 1694 r. był wiceekonomem szawelskim i namiestnikiem janiskim [w eko
nomii szawelskiej], zastawił Kazimierzowi Skretuskiemu majętność „nazwaną Po jezio- 
ry” z trzema wsiami: Gulbie, Gierwazynie [Gierwojnie] i Trumpajcie, które były całkiem 
zrujnowane wskutek działań żołnierzy [A Piłsudskich]. Jest on protoplastą wywodu 
genealogicznego rodziny z 1837 r. Był on właścicielem dóbr Kolczuny-Woszkieniki 
i Zaleś w pow. oszmiańskim w województwie wileńskim i w woj. nowogródzkim przed 
1697 r. Rodzina ta przeniosła się później na Żmudź, przejmując wiano od Pancerzyń- 
skich: Gulbie, Gierwojnie i Trumpie [Ciechanowicz]. Warto dodać, że wspomniany Ste
fan ożenił się najpierw z Marianną Pancerzyńską (1679), potem z Barbarą Naruszewicz, 
podkomorzanką dorpacką.

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny Hry
niewiczów herbu Lubicz i Przyjaciel.

W 1808 r. wywiedli się jeszcze Hryniewicze herbu Przyjaciel. Za przodka rodziny 
uznali Daniela Marcina, syna Stefana (pokolenie I i II), który posiadał dobra Gonipro- 
wo Burbiszki [pewnie w pow. kroskim]. W 1738 r. zapisał on wspomniane dobra swo
im synom: Wawrzyńcowi i Kazimierzowi (III). Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodzi
ny. Pierwsza, starsza linia pochodzi od wspomnianego Wawrzyńca, ojca Marcina (IV) 
i dziada Ignacego (V). Ten ostatni pozostawił po sobie pięciu synów (VI): Hilarego 
Antoniego (ur. 1814), Jana Michała (ur. 1816), Aleksandra Jakuba (ur. 1822), bezpo
tomnego, Kazimierza Józefa (ur. 1826) i Feliksa Bonifacego (ur. 1828). Z jednym wy
jątkiem wszyscy mieli potomstwo. Hilary Antoni miał syna Feliksa (ur. 1880; VII) [póź
niej dopisano]. Jego brat Jan Michał spłodził czterech synów (VII): Kajetana (ur. 1844) 
z dwoma synami [później dopisanymi]: Janem [ros. Joann] (ur. 1875) i Aleksandrem 
(ur. 1878) oraz Józefa Jana (ur. 1847), Juliana (ur. 1848) i Grzegorza Adolfa [imię po
prawiono z Hilarego na Grzegorza] (ur. 1860). Następny z braci Hilarego Antonie
go, czyli Kazimierz Józef (VI), zostawił po sobie pięciu synów (VII): Władysława 
(ur. 1852), Edwarda (ur. 1857), Jana Donata (ur. 1859), Pawła (ur. 1863) i Jana Antonie
go (ur. 1866). Wreszcie ostatni z braci Hilarego Antoniego — Feliks Bonifacy (VI) dał 
światu trzech synów (VII): Stanisława Konstantego (ur. 1857) z synem Stanisławem 
(ur. 1895; VIII) oraz Władysława Macieja [to drugie imię napisano po polsku rosyjski
mi literami] (ur. 1862) i Bronisława Dionizego (ur. 1875).

Z kolei druga, młodsza linia rodziny od Kazimierza (III). Miał on syna Macieja Bal
tazara (IV) i wnuka Jana Filipa (ur. 1798; V). Ten ostatni spłodził dwóch synów (VI): 
Kajetana Feliksa (ur. 1819) i Wawrzyńca Bartłomieja (ur. 1823). Potomstwo miał tylko 
ten drugi jako ojciec Juliana (ur. 1851; VII) [LVIA, F 391-7-1783, k. 80].

O innych Hryniewiczach wspomniano w herbarzu Bonieckiego. Ich przodkiem był 
Stanisław w 1630 r. (pokolenie I). Miał on syna Jerzego (1695; II) i wnuka Kazimierza 
Jana (III), dziedzica Szukiów i Wojszykiszek w 1695 r. Nie wiadomo, o którego z wy
mienionych w taryfie z 1690 r. Hryniewiczów chodzi? Najpewniej o Andrzeja z Szuki- 
szek w pow. rosieńskim. Wspomniany Kazimierz Jan wydał na świat syna Stefana (IV),
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dziedzica Szukiów w 1712 r., wnuka Samuela (wzmianka z 1782 г.; V), prawnuka Mate
usza (VI) i praprawnuka Michała (ur. 1802; VII), dziedzica Sienkajć. Wywód ten pocho
dzi z 1832 r. Warto zwrócić uwagę na Stefana dziedzica Szukiów w 1712 r., może jest 
tożsamy ze Stefanem cześnikiem lidzkim?

Zachował się wywód Hryniewiczów, niestety, bez karty tytułowej, a więc i daty. 
Wywód ten można zacząć od Jerzego Wojciechowicza Hryniewicza (pokolenie I i II). 
Jego czterej bracia wynieśli się ze Żmudzi do sąsiednich powiatów. Natomiast Je
rzy (testament z 1620 r.) pozostał tu, mając dobra Legiecie po ojcu. Miał trzech sy
nów (III): Gabriela, Jerzego i Wojciecha. Z nich Jerzy, dziad wywodzącego się, wy
przedał swoją część dziedzictwa i przeniósł się do powiatu wołkowyskiego. Tu nabył 
dobra Rusiechowszczyznę, Lichosielce i Burcowszczyznę. Ożenił się z Wyrzykowska, 
z którą miał czterech synów (IV): Karola, skarbnika wołkowyskiego, Stefana, cześni- 
ka lidzkiego, Adama i Jana. Z nich Karol zostawił syna Ignacego (ur. 1745; V), majora 
wojsk litewskich (1783). Miał on syna Karola (VI), zrodzonego z Jeśmanówny, pisa- 
rzówny grodzkiej Słonimskiej.

Z kolei pozostali synowie Jerzego. Stefan (testament z 1745 r.; IV), o którym pi
sano wyżej, „spłodził i zostawił” dwóch synów (V): Antoniego i Tomasza. Z nich 
Antoni był podczaszym trockim, sędzią grodzkim, potem ziemskim, trockim i ojcem 
Gabriela (VI). Zaś Tomasz był najpierw koniuszym, potem podczaszym, sędzią grodz
kim, podstarościm żmudzkim i wreszcie sędzią ziemskim repartycji szawelskiej. Miał 
on dwóch synów (VI): Antoniego i Ignacego; pierwszy był sędzią normalnym [sic], 
drugi zaś komisarzem porządkowym cywilno-wojskowym Księstwa Żmudzkiego re
partycji szawelskiej.

Trzeci syn Jerzego, Adam Hryniewicz (IV), zostawił jednego syna Ignacego (V). 
Był on rotmistrzem w wojsku litewskim, potem buńczucznym w armii Obojga Naro
dów. Skądinąd wiadomo, że Ignacy najpierw służył w wojsku prywatnym [milicja Ra- 
dziwiłłowska], potem w wojsku litewskim w latach 1764—1783, dochodząc do stopnia 
majora. Jednocześnie był buńczucznym króla polskiego, służył też w armii koronnej 
do końca 1793 r. Był uczestnikiem powstania kościuszkowskiego 1794 r. jako gene
rał major ziemiański i członkiem loży masońskiej w 1820 r. ^Oficerowie Rgecgyposopolitej', 
Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego]. Wspomniany Ignacy zostawił po sobie trzech sy
nów (VI): Kajetana, kapitana „w pułku inżynierskim litewskim”, Felicjana, poruczni
ka w armii koronnej, w gwardii i Ignacego. Wymieniony tu Kajetan był rzeczywiście 
kapitanem w 1794 r. Miał pochodzić z województwa mazowieckiego, co trudno wy
tłumaczyć \Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego]. Z kolei jego brat Felicjan [Feliks Kwi
ryn?] urodził się na Mazowszu ok. 1775 r. Najpierw 8 lat był kadetem, w 1792 r. został 
chorążym w gwardii pieszej koronnej. Był dziedzicem Jackowa, Łochowa i Chmie
lowa na Mazowszu. Uczestniczył w powstaniu kościuszkowskim, awansując na po
rucznika. Członek loży masońskiej „Wolność Odzyskana” w 1815 r. \Oficerowie wojska 
W. Ks. Litewskiego].

Ostatni, czwarty syn Jerzego, Jan (IV), zostawił syna Antoniego (ur. 1750; V), ojca 
Michała (VI) [LVIA, F 391—1—992]. Warto zwrócić uwagę na swobodne przechodzenie 
z armii polskiej (właściwie koronnej) do litewskiej i na odwrót.
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W 1800 r. wywiedli się Hryniewicze herbu Przyjaciel. Najstarszy dokument to przy
wilej króla polskiego Władysława IV z 1630 r., z którego wynika, że Stanisław Hrynie
wicz był szlachcicem. W 1642 r. Stefan Hryniewicz, syn Stanisława (pokolenie I i II) 
nabył dobra Okstyny [w pow. rosieńskim]. Przedtem jego ojciec był notowany w pow. 
kowieńskim, gdzie w 1630 r. został uznany za szlachcica. Był to protoplasta tej rodzi
ny. W 1688 r. wspomniany Stefan Hryniewicz przekazał połowę zastawionej majętno
ści Koszucie [w pow. połongowskim] swemu bratankowi Kazimierzowi Janowi, synowi 
Jerzego, swego brata (III). Ten ostatni w 1695 r. posiadał dobra Szukie w pow. telszew- 
skim [XIX—wiecznym, wówczas w połongowskim]. Linię tej rodziny kontynuował jed
nak wspomniany Kazimierz Jan Hryniewicz. Był on ojcem dwóch synów (IV): Stefana 
i Antoniego, którzy zapoczątkowali dwie linie rodziny. Pierwsza, starsza zaczęła się od 
wspomnianego Stefana, ojca Samuela (V) i dziada trzech wnuków (VI): Ignacego, bez
potomnego, Jana i Mateusza. Z nich Jan był ojcem dwóch synów (VII): Sykstusa Feli
cjana (ur. 1791) i Pawłajana (ur. 1792). Z wymienionych Sykstus Felicjan ojcował czte
rem synom (VIII): Ignacemu Michałowi (ur. 1819), Kazimierzowi Leonowi (ur. 1822) 
z synem Edwardem (ur. 1835; IX) [ta ostatnia data jest nieprawdopodobna zważywszy 
na datę urodzenia jego ojca; raczej chodziło o 1855 r.] oraz Antoniemu (ur. 1828) i Kon
stantemu Ignacemu (ur. 1831). Zaś jego brat Paweł Jan doczekał się pięciu synów (VIII): 
Adolfa Hieronim (ur. 1818), Juliana Józefa (ur. 1820), Kazimierza (ur. 1821), Ildefonsa 
Stanisława (ur. 1824) [wzmianka o utracie dworiaństwa]) i Ludwika (ur. 1828) i Z kolei 
brat Ignacego — Mateusz (VI) miał syna Michała (VII), bezpotomnego.

Większa jest druga, młodsza linia rodziny od Antoniego (IV). Był on ojcem trzech 
synów (V): Antoniego, Jerzego, bezpotomnego i Piotra. Z nich Antoni spłodził pię
ciu synów (VI): Jana, Wincentego, Antoniego, Dominika, bezpotomnego i Francisz
ka. Pierwszy z nich miał dwóch synów (VII), bezpotomnych: Marcjana [ros. Martjan] 
Eustachego (ur. 1804) i Tadeusza Antoniego (ur. 1806). Jego brat Wincenty wydał na 
świat trzech synów (VII): Antoniego Józefa (ur. 1801), bezpotomnego, Leonarda Karo
la (ur. 1810) i Józefa Pawła (ur. 1815). Z nich Leonard Karol doczekał się syna Leonar
da (ur. 1838; VIII), a jego brat Józef Paweł — pięciu synów (VIII): Aleksandra Igna
cego (ur. 1844) z dwoma synami (IX): Wincentym (ur. 1867) i Aleksandrem (ur. 1880) 
oraz bliźniąt Nikodema i Alfonsa (ur. 1846), Justyna (ur. 1849) i Wincentego (ur. 1862).

Trzeci z braci, Antoni (VI), mógł poszczycić się sześcioma synami (VII): Anto
nim Jerzym (ur. 1799), Feliksem Onufrym (ur. 1800), Janem Józefem (ur. 1803), Onu
frym Antonim (ur. 1806), Ignacym Piotrem (ur. 1810) i Kalikstem Teofilem (ur. 1814). 
Z wymienionych potomstwa doczekało się tylko dwóch braci: Jan Józef i Kalikst Teofil. 
Pierwszy z nich wydał na świat pięciu synów (VIII): Kazimierza Adama (ur. 1830), Stani
sława „Frimentego” [Frumenty] (ur. 1831), Adama Dawida (ur. 1833), Piotra Marcelego 
(ur. 1835) z synem Kazimierzem (ur. 1870; IX) oraz Michała Joachima (ur. 1837) z trze
ma synami (IX): Antonim (ur. 1861), Franciszkiem (ur. 1865) i Sylwestrem (ur. 1875). 
Z kolei jego brat Kalikst Teofil (VII) ojcował Sykstusowi (ur. 1869; VIII).

Ostatni z omawianych braci, czyli Franciszek (VI), pozostawił po sobie pięciu sy
nów (VII): Marcina (ur. 1820) [chyba tzw. czeski błąd, czyli przestawienie cyfr: 1802 
zamiast 1820?], Antoniego (ur. 1805), Macieja (ur. 1808), Martyniana [ros. Martin-
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jan] (ur. 1810) i Piotra (ur. 1811). Z wymienionych Marcin wydał na świat sześciu sy
nów (VIII): Piotra Marcelego Erazma (ur. 1827) z synem Lubomirem (ur. 1860) oraz 
bliźniaków Józefa i Wincentego (ur. 1829), Teofila (ur. 1830), Stanisława (ur. 1832) z sy
nem Antonim (ur. 1864) i Zachariasza (ur. 1835). Brat Marcina, Antoni (VII), zostawił 
po sobie trzech synów (VIII): Tomasza (ur. 1832), Teofila Ignacego (ur. 1835) i Fran
ciszka (ur. 1841). Kolejny brat Marcina to Maciej (VII), który ojcował Wiktorowi Ada
mowi (VIII) [później dopisany] z synem Feliksem (1871; IX). Ostatni z braci Marcina 
z potomstwem to Martynian (VII), ojciec dwóch synów (VIII): Stanisława Francisz
ka (ur. 1836) i Marcina (ur. 1840) z dwoma synami (IX): Władysławem Henrykiem 
(ur. 1876) i Kazimierzem Wincentym (ur. 1872).

Na koniec została jeszcze gałęź od Piotra z pokolenia V Miał on dwóch synów: 
Stefana i Wiktora (VI). Pierwszy z nich spłodził trzech synów (VII): Wiktora Józefa 
(ur. 1798), Marcelina Piotra (ur. 1799) i Ignacego Stefana (ur. 1801), a drugi, Wiktor 
— jednego, choć trójimiennego: Jakuba Piotra Wincentego (ur. 1808), bezpotomne
go. Z nich potomstwo miało tylko dwóch: Marcelin Piotr wydał na świat dwóch sy
nów (VIII): Antoniego Lucjusza (ur. 1838) i Stanisława Stefana (ur. 1840), a jego brat 
Ignacy Stefan miał syna Pawła Leona (ur. 1844; VIII) ЦАТА, F 391—7—1783, k. 68].

Z 1819 r. pochodzi wywód Hryniewiczów herbu Przyjaciel. Najstarszy dokument 
odnosi się do 1655 r., kiedy Marcin Hryniewicz dostał dobra Poszuszwie Bołtmiszki 
[wpow. widuklewskim]. Według testamentu z 1710 r. tenże podarował wspomniane do
bra synowi Janowi. Ten ostatni w 1765 r. zapisał te dobra swojemu synowi Tadeuszo
wi, a ten z kolei sprzedał je w 1772 r. [informacja niepewna wskutek opustki w  tekście].

Ich protoplastą został Marcin Hryniewicz, syn Krzysztofa (pokolenie I i II). Miał 
on syna Jana (III) i wnuka Tadeusza (IV): ojca pięciu synów (V): Józefa, Stanisła
wa, Piotra, Macieja i Jerzego. Z nich potomstwo mieli pierwsi dwaj, tworząc dwie li
nie rodziny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Józef jako ojciec Antoniego Jana 
(ur. 1813; VI) i dziad trzech wnuków (VII): Ludwika (ur. 1851), Pawła (ur. 1858) i Jó
zefa Michała (ur. 1860).

Druga, młodsza linia łączy się z Stanisławem (V), ojcem dwóch synów (VI): 
Antoniego Andrzeja (ur. 1812) i Ferdynanda Tadeusza (ur. 1815). Z nich pierwszy 
ojcował czterem synom (VII): Antoniemu Zachariaszowi (ur. 1852), Władysławo
wi (ur. 1854), Adolfowi Adamowi (ur. 1857) i Janowi Pawłowi (ur. 1864). Z kolei 
jego brat Ferdynand Tadeusz wydał na świat syna Bolesława Piotra (ur. 1868) [LVIA, 
F391-7M 127, k. 77].
Ź r ó d ł a :  AGAD, A Piłsudskich, LVI. C, k. 252; ЛЫа yardów , T. 2, s. 305; Kojałowicz, Compendium, 
s. 246; LVIA, F 391—1—992, k. 2 (wywód bez początku); F 391—7—1783, k. 68 (skan 00085), 80 (skan 00109); 
ODVCA, vyp. 1, s. 107-37; 120-264; vyp. 2, s. 276-255 i 256, 178-288, 179-309; vyp. 3, s. 35-240, 62-139 
i 143; vyp. 4, к. 4-30, 305-113; vyp. 5, к. 42-312, 43-324, 252-179; Perapis 1528 r., s. 228-229; Taryfa 
woj. wileńskiego, s. 36, 161, 203; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 321, nr 2176. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 7, 
s. 383—384 (genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 142; Oficerowie Kyecgyposopolitej\ T. 1, cz. 1, s. 27, cz. 3, 
s. 31; Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego, s. 292; Uruski, T. 5, s. 214—215.
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H. PRZEGONIĄ 

Taryfa 1667 roku

Gryniewski Adam Krzysztofowie^ na miejscu Krzysztofa Janowicka Gryniem kiego rodzica swego z Gieljyc 
Kujtanie poddański dym 1 wpow. medyngiańskim
Gryniewski Hrehory Krzysztofowiez JuchniewiczJan Stanislawomcz Z Giel-iyc z kupnego dymu od Hrehorego 
Krzysztofowiczą Gryniewskiego 1 dym szlachecki wpow. medyngiańskim
Hiyniewicki Dawid Hrehorewicz na miejscu Marcina Spowdyia i na miejscu Jerzego Wojtkiewicza z So/awkis 
poddański dym 1 wpow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

H/yniecki [w Kop. 1: Hryniewski] Adam z Gieliyaów Kajtajniów wpow. medyngjańskim [dym] poddański 1 
H/yniewski Adam z^urajć wpow. retowskim [dymów\ poddańskich 2 
Hryniewski Dawid z Owsmałowkas w pow. pojurskim dym poddański 1

Połączono nazwiska Hryniewickich i Hryniewskich, które właściwie były używane za
miennie. Mieszkali oni w łych samych miejscowościach, o czy niżej.

Nazwisko rodziny Hryniewski stanowi zapewne spolszczoną formę rodu Hrynie
wicz (zob.). Uwagę zwraca Dawid Hryniewicki z taryfy 1667 r., który w  1690 r. został 
zanotowany jako Hryniewski, mieszkający w tej samej miejscowości, choć trochę zmie
nionej nazwie.

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. 
pojurskim i medyngiańskim z jednym dymem poddańskim, pominięto bowiem Hreho
rego, przy którym była wzmianka o „kupnym dymie”. W taryfie 1690 r. spisano 3 ro
dziny, mieszkające w trzech różnych powiatach. W obu taryfach prawie z reguły miesz
kali w tych samych miejscowościach: w Gielżycach i Osmoławkas [=Soławkis]. Zwraca 
uwagę, że wszyscy mieli poddanych: od jednego do dwóch. Niemniej jednak była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1667 r. można ustalić ciąg genealogiczny Hryniewskich posiadaczy Gielżyciów: 
1. Jan. 2. Krzysztof. 3. bracia Adam i Hrehory.

Zachował się wywód Hryniewickich herbu Przegonią z 1800 r. Za przodka ro
dziny został uznany Adam (pokolenie I), który posiadał dobra: Gielżyce Miedniki Ski- 
łondyszki Giedminiszki Gojlewiszki Pietraszyszki Wisztortyszki w pow. rosieńskim 
[XIX—wiecznym]. Najstarszy dokument pochodzi z 1739 r., kiedy Piotr, syn Adama, 
Hryniewiecki zapisał dobra Gielżycie Miedniki Skiłondyszki [w pow. medyngiańskim] 
swoim synom. Ci ostatni sprzedali te dobra w 1783 r. W  1786 r. Ludwik, syn Macieja, 
skwitował ojca z tytułu otrzymania pewnej sumy pięniędzy z dóbr Kutajnie Kontow- 
niszki Kontrymiszki. Wspomniane dobra leżały również w pow. medyngiańskim i w  ta
ryfach XVII w były łączone z Gielżycami w tym powiecie.

Ów protoplasta miał syna Piotra (II), ojca czterech synów (III): Macieja, Jakuba, 
Antoniego i Jerzego. Zapoczątkowali oni cztery linie rodziny. W pierwszej, najstarszej
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prym wiódł Maciej jako ojciec trzech synów (IV): Ludwika, Macieja i Tomasza. Pierw
szy z nich mógł pochwalić się sześcioma synami (V): Andrzejem, Piotrem, bezpotom
nym, Józefem, też bezpotomnym, Stanisławem, Wiktorem, bezpotomnym i Teodorem 
(ur. 1799). Pierwszy z nich wydał na świat trzech synów (VI): Karola Marcjana (ur. 1820), 
Ludwika Fabiana (ur. 1825) i Wincentego (ur. 1832). Wspomniany Karol Marcjan zosta
wił po sobie także trzech synów (VII): Juliusza Kajetana (ur. 1859), Engelberta Kazimie
rza (ur. 1860) z synem Piotrem (ur. 1890; VIII) i Kazimierza (ur. 1869). Z kolei jego brat 
Ludwik Fabian miał syna Zenona Jana (ur. 1866). Trzeci z braci, czyli Wincenty, spło
dził trzech synów (VII): Adolfa Wincentego (ur. 1859) z dwoma synami: Władysławem 
(ur. 1895) i Stanisławem (ur. 1896) oraz Wendelina (ur. 1864) i Wandalina (ur. 1871) [sic].

Teraz kolej na Stanisława (V), syna Ludwika, który ojcował trzem synom (VI): 
Andrzejowi (ur. 1822), bezpotomnemu, Janowi Piotrowi (ur. 1825) i Franciszko
wi (ur. 1833), także bezpotomnemu. Linię prowadził dalej Jan Piotr jako ojciec czte
rech synów (VII): Jana (ur. 1854), Wincentego (ur. 1856), Zenona (ur. 1858) i Leonar
da (ur. 1859). Ostatni z wyżej omawianych synów Ludwika, czyli Teodor (V), miał syna 
Adama (ur. 1833), bezpotomnego.

Z kolei dwaj bracia Ludwika: Maciej i Tomasz (IV). Pierwszy z nich miał dwóch 
synów (V): Nikodema Marcelego (ur. 1804), bezpotomnego i Józefa Wincentego 
(ur. 1809). Ten ostatni spłodził syna Macieja Wojciecha (ur. 1830; VI), bezpotomne
go. Znów brat Ludwika Tomasz (IV) wydał na świat syna Antoniego (ur. 1811; V), ojca 
Franciszka (ur. 1854; VI), bezpotomnego.

Druga linia rodziny łączy się z Jakubem (III), który ojcował Janowi i Tomaszo
wi (IV). Pierwszy z nich miał syna Tomasza [brak metryki; V], ojca Adama Zacharego 
(ur. 1826; VI). Po sobie zostawił on trzech synów (VII): Aleksandra (ur. 1853), Grze
gorza (ur. 1860) i Antoniego (ur. 1861). Jego brat Tomasz wydał na świat syna Fabiana 
(ur. 1802), bezpotomnego.

Trzecia linia rodziny łączy się z Antonim (III), ojcem Fortunata (IV) i dziadem 
Adama (ur. 1804; V), bezpotomnego.

Czwartą i ostatnią linię wiódł Stanisław (ur. 1793; III), ojciec Kazimierza Macie
ja (ur. 1819; IV). Ten zostawił po sobie trzech synów (V): Hipolita (ur. 1854), Michała 
(ur. 1858) i Franciszka Wincentego (ur. 1863). Żaden z nich nie miał potomstwa.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-1783, k. 50. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 7, s. 386; Umski, T. 5, s. 216-217.

HRYNKIEWICZ 

Taryfa 1667 roku

Hrynkiewicyjerzy zyRynkszylów i Szymonów dym 1 szlachecki w po w. ro sień skim 
Hrynkiewicz Samuel z Цуuksyylów i Szymonów dym 1 szlachecki w po w. ro sień skim

Taryfa 1690 roku

H/ynkiewicz Dawid z Rynkszgl wpow. rosieńskim [dym] szlachecki 1 
H/ynkiewicz Kazimiery zKobordyiow wpow. korsyewskżm i przy kupli dym poddański 1
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320 HRYSZKIEWICZ

Nazwisko rodziny pochodzi od syna Hrynki (Grynki), o czym pisano przy Hrehoro- 
wiczach (zob.).

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano 12 osób o imieniu 
Grinko (i trzy Grin’ko), 4 żony lub wdowy o imieniu Grinkowaja (i dwie Grin’kowaja) 
oraz 4 o patronimiku Grinkowicz (oraz dwie Grin’kiewicz i 17 Grin’kowicz). W sumie 
ponad 30 imion i nazwisk nawiązywało do tej formy. Nie ma specjalnego sensu ich tu 
przywoływać.

W polskich herbarzach nie notowano tej rodziny na Żmudzi, choć niewątpliwie 
Hrynkiewiczowie tam byli. W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano tylko 
Stanisława Grinkojtisa, który w 1590 r. sprzedał grunt Judikajtie we włości berżańskiej.

Spisano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. były to 2 rodziny w pow. rosieńskim, 
bez poddanych. W 1690 r. spisano również 2 rodziny w pow. rosieńskim i korszewskim: 
jedna miała jednego poddanego, druga — nie. W sumie była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.

W 1701 r. Jan Hrynkiewicz został oskarżony o zabór ziemi cmentarzyska kato
lickiego, należącego do dworu Szawkockiego. Oskarżony był kalwinem i właścicielem 
niewielkich dóbr w tym rejonie, a oskarżający — plebanem katolickim [Vaisvila]. Oso
by takiej nie znaleziono w taryfie 1690 r., ale była tam mowa o Dawidzie Hrynkiewiczu 
w pobliskich Rynkszelach.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 127—378; Perapis 1528 r., s. 229. L i t e r a t u r a :  Vaisvila, s. 141.

HRYSZKIEWICZ 

H. KMITA, PRZYJACIEL 

T a r y f a  1667 ro k u

Hrysykienicy Aleksander na miejscu Teodora Tyyenhauya cyt aridowny dym у Obsypuj dym 1 Suchecki 
w pow. beryańskim. Pawłowski Adam nastawnym prawem od Jerye\go] Girkonta i od małyonkije\go\ i od 
Aleksandra Hrysykiewicya у  Obsypuj Boygiów dym 1 poddańskd w pow. beryańskim 
Hrysykiewicy Andryej\ na którego miejscu oray na miejscu Pakera Petkiewicya i Jeryego Butkiewicya, brata 
rodyonego, yostal spisany Michał Butkiewicy у  [Ż]Ejmowian 2 poddańs kie dymy w pow. M. Dyrwian 
HrysykiewicyS'amuelpo śmierci rodyica swego Wojciecha Hrysykiewicya у Kusylejków i ypryy kupli у  okolicy 
Półnosów na miejscu Mikołaja Girdwoynia dym 1 sylachecki у okolicy Półnosów w pow. M. Dy mian
Hrysykiewicy Hrehory Augustinowicy na miejscu Augustina Hrysykiewicya rodyica swego dym 1 sylachecki 
у Wertelów w pow. M. Dyrwian
Hrysykiewicy Mikołaj [na miejscu] ojca swego Bśoypnusa Hrysykiewicya у  Kupści dym 1 sylachecki w pow. 
jaswońskim
Hrysykiewicy Mikołaj na miejscu Piotra Kusyleyki у  kupli od Andryeja Si'awocyyńskiego у  Gorysypod 
[A]ański dym 1 w pow. widukkwskim
Hrysykiewicy Samuel у  Kupści dym 1 sylachecki w pow. jaswońskim
Hrysykiewicy Stanislaw na miejscu ]ana Kayimierya Wyrsyy/a у  Cyyberysyek i Koktysyek 4 poddańskich 
dymów w pow. M. Dyrwian
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HRYSZKIEWICZ 321

Hryszkiewicz Wojciech у  Hrysykiewicу  i na miejscu Andrzeja Hrysyjdewicya i Kayimierya Hiysykiendcya 
у  okolicy Żoran 2 poĄA] ans kie dymy w pow. beryańskim
HrysykiewicyZachańasу  na którego miejscu yostał spisany Adam ŁukiewicyyBordyiów 1 podda\ń ski] dym 
w pow. potumsyewskim

Taryfa 1690 ROKU
HrysykiewicyAndryej na miejscu rodyica у  Połnosów Kusykjków [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 72: Su- 
pleyków; w Kop. 1: Kuplejki] w pow. M. Dytwian i ypryykupli dym poddański 1 
HrysykiewicyMaciej yKryysytofem Narusyewicyem yKupśdów w pow.jaswońskim [dym] szlachecki 1 
HrysykiewicyMiko/aj [z] Sycyylyrek i Kolitysyki [w Kop. 1: Czybyryki i Kołtyszki] w pow. M. Dyrwian 
dymów poddańskich 3
Hrysykiewicy [w Kop. 11: Ryszkiewicz Jan] Kaźmiery Chryzostom £ Obsypuj Tyypnawypsyek w pow. 
beryańskim dym poddański 1

Nazwisko ma to samo pochodzenie co wyżej wymienieni, pochodzi od imienia Griszko, 
zob. o Hryhorowiczach.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano 15 osób o imieniu 
Griszko, ale żaden z nich nie był notowany na Żmudzi. Z kolei w  popisie 1567 r. we 
włości berżańskiej zanotowano Petrosa Ryszkajtisa, zapewne chodzi o Gryszkajtisa. 
W aktach ziemskich żmudzkich jest tylko pojedyncza wzmianka z 1589 r., kiedy Pietr 
Griszkowicz kupił niwy w majętności Poszwety w włości berżańskiej. Jest on pewnie 
tożsamy z wymienionym w popisie 1567 r.

W 1636 r. Albert Hryszkiewicz zapisał swoje dobra Leszcze [w pow. ejragolskim] 
kościołowi w Czekiszkach, swojej parafii [Visitationes DS. 1675-1677].

W czasie Potopu 1655 r. Mikołaj Hryszkiewicz podpisał unię kiejdańskąze Szwecją.
W taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszkających głównie w  pow. Małych Dy

rwian (5), znacznie mniej w sąsiednim pow. berżańskim i jaswońskim (po 2) oraz poje
dynczo w potumszewskim i widuklewskim. Zwraca uwagę, że większość z nich (7 na 11) 
miała poddanych: od jednego do czterech. Zatem nie była to szlachta najbiedniejsza.

Zwraca uwagę zamieszkanie Hryszkiewiczów w Hryszkiewiczach w pow. berżań
skim w 1667 r. Było to stare miejsce osadnictwa w tym powiecie. Nie zachowało się do 
dzisiaj. Pewnie znajdowało się w rejonie Żoran pod Szakinowem, jak można przypusz
czać na podstawie powyższej taryfy.

W taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające w pow. Małych Dyrwian oraz 
w berżańskim i jaswońskim, a więc podobnie jak w 1667 r. Tak więc koncentrowa
li się oni w północnej Żmudzi. Tylko jeden z nich nie miał poddanych, pozostali trzej 
mieli od jednego do trzech. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana do koń
ca XVII w. Członkowie tej rodziny piastowali tylko jeden urząd — mostowniczego 
żmudzkiego (rosieńskiego) w latach 1780—1787, a był nim Jan Tomasz Hryszkiewicz. 
Miał on nieruchomość w Grodnie w 1787 r.

W swoim testamencie z 1761 r. Antoni z Narka Hryszkiewicz nakazał, by pocho
wano go w habicie św. Franciszka, co nieraz praktykowano na Żmudzi. Był on właści
cielem Nagiów w pow. rosieńskim. Został pochowany zgodnie ze swoją ostatnią wolą
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322 HRYSZKIEWICZ

na cmentarzu przy kościele franciszkanów w Żoginiach [Vaisvila]. Zwraca też uwagę 
przydawka pochodzeniowa.

W XIX w. Hryszkiewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami Chorągwie 
Kmitów, Łabędź i Nowina w guberni kowieńskiej.

Znana jest genealogia Hryszkiewiczów herbu Przyjaciel, poczynając od Piotra, któ
ry miał majętność Pakiszki [czy raczej Paszkiszki] na Żmudzi. Może jest on tożsamy 
z Pietrem, wymienionym wyżej pod 1589 r.? W każdym razie nasz Piotr Hryszkiewicz 
(pokolenie I) pozostawił pięciu synów (TI): Jana, Bartłomieja, Stanisława, Matysa i An
drzeja, zapisując im te dobra w testamencie z 1617 r. Z nich Stanisław miał syna Miko
łaja (III), dziedzica dóbr Czeboryszek, czyli Czeberyków Jurdyszek, w końcu XIX w. 
zwanych Czeberniki i leżących w pow. szawelskim w gminie Kurszany z 532 dziesięci
nami ziemi w ręku Orwidów. Wspomniane dobra Mikołaj zastawił Putramentowi za 
1200 złotych polskich. Po sobie zostawił on trzech synów (IV). Później Hryszkiewiczo- 
wie osiedlili się w powiatach wileńskim i lidzkim [Ciechanowicz].

W 1804 r. wywiedli swoje pochodzenie Hryszkiewicze herbu Kmita [Chorągwie 
Kmitów]. Za przodka przyjęto Michała Hryszkiewicza, syna Józefa (pokolenie I i II). 
Posiadał on dobra Obszruje ze wsią Rozale [w pow. berżańskim]. Wspomniane do
bra należały do tej rodziny w XVII w., notowano je bowiem w obu taryfach z lat 1667 
i 1690. Ów protoplasta miał syna Józefa (III) i wnuka Bonawenturę Hieronima Augu
styna (IV), ojca dwóch synów (V): Pawła Jana Maurycego (ur. 1801) i Piotra Aleksandra 
Napoleona Waleriana (ur. 1809). Zaczęli oni dwie linie rodziny, dość krótkie. W pierw
szej, starszej linii prym wiódł Paweł Jan Maurycy, o którym bliżej za chwilę. Dal on 
światu dwóch synów (VI): Jana Hermana Bonawenturę (ur. 1832) i Maurycego Leopol
da (ur. 1839), bezpotomnego. Natomiast pierwszy z nich zostawił po sobie troje dzie
ci (VII): Zofię Marię Pelagię (ur. 1861), Jana Wiktora Marcelina (ur. 1863) z synem Wła
dysławem (ur. 1898; VIII) i Wiktora Daniela Ludwika (ur. 1866).

Druga, młodsza linia łączy się z Piotrem Aleksandrem Napoleonem Waleria
nem (V). Wydał on na świat trzech synów (VI), bezpotomnych: Aleksandra Emanuela 
Jana (ur. 1808) [data jest mało prawdopodobna, może chodzi o 1838 r.?], Emila Karola 
Jana (ur. 1846) i Władysława Makarego Daniela (ur. 1848) [LVIA, F 391-7-1783].

Do rodziny tej należy wzmiankowany wyżej Paweł Jan Maurycy Hryszkiewicz 
(1801-1864), znany pod imieniem Maurycy — historyk żmudzki urodzony w Szawlach. 
Pochodził z „drobnej szlachty miejscowej”. Ukończył gimnazjum w Kiejdanach. Stu
diował „nauki moralne” na Uniwersytecie Wileńskim, potem osiadł na wsi. Zajmował 
się homeopatią (wydał podręcznik w 1862 r.) i historią, będąc skarbnikiem w ekonomii 
szawelskiej. Opracował „Rys historyczny Dóbr niegdyś Stołowych Królewskich Eko- 
nomji szawelskiej od jej początków do połowy XIX wieku z opisem czynów Antoniego 
Tyzenhauza”, częściowo wydany w tłumaczeniu litewskim w 1922 r. Z pracy tej korzy
stał m.in. Stanisław Kościałkowski w swojej pracy o ekonomiach litewskich, wydanej 
w 1914 r. Przetłumaczy! z litewskiego na polski cenną monografię dziejów biskupstwa 
żmudzkiego Macieja Wołonczewskiego z 1848 r., którą wydano w Krakowie w 1898 r. 
Wydał po polsku bajki Iwana Krylowa, klasyka tego gatunku w Rosji, w 1851 r. [PSB].
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Ź r ó d ł a :  Akta yardów , T. 2, s. 307; LVIA, F 391-7-1783, k. 86 (skan 00121); ODVCA, vyp. 2, s. 114- 
185; Perapis 1528 r., s. 230; Popis 1567 r., kol. 1320; SG, T. 15, cz. 1, s. 357: Czebemiki; Urzędnicy żmudzcy, 
nr 836; Visitationes DS. 1675—1677, s. 274. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kodyy T. 3, s. 150—151 (genealo
gia)^. Gardzeeii, Magdeburgs kaja Garodnja, Garodnj a—Wrocław 2008, s. 332 (wzmianka o j. Hryszkiewiczu); 
S. Kosciałkowski, 7,e studiów nad dziejami ekonomii królewskich na Utwie, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk w Wilnie, T. 5: 1914, s. 155, 161; PSB, T. 10, s. 63: Hryszkiewicz Maurycy; Uruski, T. 5, s. 218; Vai- 
śvila, s. 130, 160.

HUKIEWICZ ZOB. GUKIEWICZ

IBIAŃSKI

H. JASIEŃCZYK, LELIWA ?

T a r y f a  1667 ro k u

Ibiański Aleksander na miejscu Daniela Ginieyda z Ginejdów dym 1 Suchecki wpow. ejragolskim

T a r y f a  1690 ro k u

Ibiański Aleksander pGinejciów w pow. ejragolskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia niemieckiego (Oben, Ubben) [LPŻ]. Może jest to 
jednak nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Ibiany w pow. kowieńskim. Jeszcze 
w taryfie woj. trockiego z 1690 r. notowano „Ród Wilbutów Ibian”, którego śladem jest 
dzisiaj miejscowość Didieji Ibenai w apylince Wędziagoła (lit. Vandziogala). Ród po
chodzi z pow. kowieńskiego w województwie trockim. Gniazdem tego rodu były Ibiany, 
położone kilka kilometrów na wschód od Bobtów.

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 i 1690 r. spisano tylko 
jedną rodzinę w pow. ejragolskim, w południowo-wschodniej Żmudzi, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowały się rodziny Ibiańskich z herbem Łabędź, Mogiła, Osto
ja i Topór. Zdaniem Ciechanowicza, Ibiańscy herbu Jasieńczyk i Leliwa w XIX w. miesz
kali m.in. w pow. rosieńskim i telszewskim.

Ź r ó d ł a :  Taryfa woj. trockiego, s. 160. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 157; LPŻ, T. 1, s. 761: 
Ibenskas, Ibianskas; Uruski, T. 5, s. 243.
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IGOR 

H. GRABIE 

T a r y f a  1667 roku

Igor Aleksander Jópef na miejscu Adama Towtkiewicpa p Towtkajdów dym 1 szlachecki wpow. telspewskim
Igor Jerpy, na którego miejscu postał spisanj Mikołaj Nacemcp p Niewordpian dym 1 splachecki w pow. po- 
wondeńskim
Igor Jópef pNiewordpian 1 poĄd]ański dym wpow. powondeńskim
Igor Malcher, na którego miejscu postał spisany KapimierpNarkienicppNiewordpian dym 1 splachecki w pow. 
powondeńs/dm. Narkiewicp [Nurkiewicz?] Kapimierp na miejscu Malchiera [sic] Igora i na miejscu Jana Ka- 
pimierpowicpa Mackiewicpa p Niewordpian 4 dymy poddańskie w pow. powondeńskim 
Igorowa Balcerowa [sic] Zofia na miejscu rodpica swego Balcera Igorajako dpiedpicpka pNiewordpian dym 1 
splachecki w pow. powondeńskim

T a r y f a  1690 ro k u

Igor Aleksander pTowkajć [w Kop. 1 błędnie: Kontekayce] w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Igor Krpysptofi na którego miejscu postał spisany Jan Dowkspa £ Niewiedpian w pow. powondeńskim [dym] 
splachecki 1
Igor Andrpej na miejscu Jópef a Igora p Niewordpian w pow. powondeńskim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny pochodzi od imienia ruskiego Igor, które jest pochodzenia skandy
nawskiego (Tngvarr).

Po raz pierwszy wzmiankowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1600 r. Wojtiech Janowicz Igorowicz kupił ziemię Gricowszczyznę w majętności 
Niewordiany we włości powondeńskiej. W tymże roku bracia Wojtiech, Pietr i Andrej 
Janowicze Igorewicze oświadczyli o rezygnacji z pretensji do pewnego gruntu w Nie- 
wordianach. Chodzi o Niewordziany w późniejszym pow. telszewskim w gminie Wor- 
nie, czyli dobra i okolicę szlachecką, na południowy wschód od Worni. W tej miej
scowości notowano ich w  obu taryfach z lat 1667 i 1690. W końcu XIX w. w okolicy 
Niewordziany mieszkali jeszcze liczni szlachcice, ale nie było tu już Igorów [SG].

Zatem w aktach ziemskich żmudzkich notowano Igorowiczów (Igorewiczów) 
w Niewordzianach we włości powondeńskiej. Ich przodkiem byl nieznany skądinąd 
Igor, ojciec Jana [nie Iwana] i dziad trzech wnuków: Wojciecha, Piotra i Andrzeja.

Z 1670 r. pochodzi testament Maryny Matysówny Hanusowiczówny Józefowej 
Igorowej. Chciała być pochowana przez małżonka swego przy kościele wornieńskim 
św. Piotra [tj. przy katedrze]. Miała ona czworo dzieci. Najwięcej pisała o córce Zo
fii, która wyszła za mąż za Dawida Narwoysza. Z kolei jej dwaj synowie: Dawid i An
drzej dostali jednego poddanego w dobrach Poponsie w pow. korklańskim. Trzeci syn 
Aleksander nie miał żadnych praw do tego poddanego. W sumie testament ten robi 
wrażenie bardzo skromne [VUB]. Dane te należy uznać za wiarygodne. Po pierwsze, 
w  taryfie 1667 r. wymieniono Józefa Igora i Aleksandra, pewnie już samodzielnego, 
bo posiadającego majątek w pow. telszewskim. Z kolei w 1690 r. oprócz Aleksan
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ILIASZEWICZ 325

dra wymieniono jeszcze Andrzeja, który został spisany na miejscu Józefa, najpewniej 
swojego ojca.

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających prawie bez wyjątku, tradycyjnie, 
w  pow. powondeńskim (jedna w telszewskim). Większość z nich nie miała poddanych 
(3 na 5), a pozostałe 2 miały od jednego do czterech (ta ostatnia liczba może być za
wyżona, nie została ściśle określona). Z kolei wśród spisanych w taryfie 1690 r. trzech 
rodzin aż dwie mieszkały właśnie w Niewordzianach (Niewiedziany to oboczność tej 
nazwy). W tym czasie jedna rodzina nie miała poddanych, pozostałe dwie — miały po 
jednym. W sumie była to szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, i nieutytułowana.

Członkowie rodziny pisali się z Giniata, co wskazywałoby na ich pochodzenie 
z tego rodu (zob.). W XIX w. Igorowie herbu Grabie mieszkali w pow. telszewskim 
[Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 5, к  207-53, 235 -51 ; SG, T. 15, cz. 2, s. 383: Niewordziany; VUB, F 7-ŻP 23, 
к  311—312. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 157; LPŻ, T. 1, s. 762: Igańs; Uruski, T. 5, s. 248.

ILIASZEWICZ 

H. GIEJSZ, TRABY 

T a r y f a  1667 ro k u

lliaszęwicz Hrehory tani sław owićz na miejscu Stanistawa Andryejemcya Iliaszęndczą rodzica swego z Utkie- 
wieców dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Iliaszewiczjózęf Jaroszewicz na miejscu Jarosza Iliaszęwicza rodzica swego z Utkiernozów dym 1 szlachecki 
w pow. wielońskim
lliaszęwicz KazjmierzJózfowicz na miejscu rodzica sn>e[gó\ Józefa Piotrowicza Iliaszęwicza z RoszfzBtrfkie- 
wicz dym 1 szlachecki w pow. wielońskim

T a r y f a  1690 ro k u

lliaszęwicz Hrehory z bratem snym Jakubem na miejscu ojca z okolicy Rosẑ Z Utkiewicz w pow. wielońskim 
dym szlachecki 1
IliaszewiczJóztf na miejscu ojca swego Jana z Janem Danielem Roszęzęwskim z okolicy Roscz Utkiewicz dym 
szlachecki 1

Wyżej opisano Eliaszewiczów i Heliaszewiczów Gieyszów, którzy razem z Iliaszewicza- 
mi mają przodka Eliasza (Iliasza), oczywiście — najpewniej — innego. Tu umieszczo
no Iliaszewiczów w pow. wielońskim, najpewniej o innej genezie. Warto jednak zwrócić 
uwagę na to, że byli też Gieysze Heliaszewicze nie tylko we włości rosieńskiej, ale — 
choć rzadko — także w wielońskiej (zob.).

Nazwisko rodu pochodzi od imienia hebrajskiego Eliasz, które w języku ruskim 
przybrało formę Iliasz, od którego patronimik to lliaszęwicz. Rodów o tej etymologii 
było wiele w W Ks. Litewskim, o czym przekonuje nas popis wojskowy z 1528 r. Na 
Żmudzi spisano tylko jednego — bojara włości wielońskiej Juchnę Iliaszęwicza. Bo
jara tego zanotowano jeszcze w 1541 r. jako świadka w sporze bojarów wielońskich
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326 ILIASZEWICZ

„Roszczyńców” [mieszkających w okolicy Roszczę] z bojarami jaswońskimi, a więc na 
granicy wielońsko—jaswońskiej w rejonie na zachód od Kiejdan [Istori/os saltiniit tyńmai\.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest trochę danych o Iliaszewiczach, ale 
bez wyjątku dotyczą one Heliaszewiczów Gieyszów i tam zostały umieszczone. Z kolei 
w  popisie rosieńskim 1589 r. spisano Stanisława Janowicza Iliaszewicza [ta ostatnia for
ma w dopełniaczu], nazwanego panem i płacącego podatek od jednego konia.

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny 
w pow. wielońskim w Utkiewiczach lub Roszczach Utkiewiczach, bez poddanych. Z ko
lei w  taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny mieszkające w tej samej okolicy szlacheckiej Ut- 
kiewicze niedaleko Kiejdan. Również oni nie mieli poddanych. Zatem była to szlachta 
drobna i nieutytułowana. Z powyszych danych można ustalić 2 ciągi genealogiczne Ilia- 
szewiczów z Roszczów Utkiewiczów. Pierwszy to: 1. Andrzej. 2. Stanisław. 3. Hrehory 
(notowany w latach 1667—1690), a drugi: 1. Piotr. 2. Józef. 3. Kazimierz.

W XIX w. Iliaszewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami Giejsz i Trą
by. Iliaszewicze [Iliszewicze] herbu Giejsz mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].

W 1799 r. Iliaszewicze herbu Giejsz wylegitymowali się, uznając za przodka rodzi
ny Andrzeja Hryhorowicza Iliaszewicza (pokolenie I i II), który w XVIII w. posiadał 
dobra Roszczę Lipniuny Kiebowicze w pow. wielońskim. W taryfie 1690 r. w  tych do
brach spisano Hrehora Iliaszewicza. Wiadomo, że wspomniany Andrzej w testamen
cie z 1710 r. zapisał te dobra synowi Janowi (III). Linia genealogiczna tej rodziny jest 
skromna, bo zaczyna się od Andrzeja Grzegorzewicza [tj. Hryhorowicza]. Spłodził on 
syna Jana (III), wnuka Jana Adama (IV), prawnuka Józefa (V), praprawnuka Eustache
go (VI), ojca dwóch synów (VII): Juliana i Józefa z trzema synami (VIII): Alfonsem, 
Henrykiem i Władysławem [LVIA, F 391-7-1809, k. 57].

Z wywodu Iliaszewiczów herbu Trąby z 1799 r. wynika, że ich protoplastą był 
Aleksander Iliaszewicz (pokolenie I). W swoim testamencie z 1759 r. zapisał on dobra 
Wojdatany Romaszkiszki [w pow. kroskim] synowi Franciszkowi (II). Dóbr tych nie po
siadali w obu taryfach XVII w. Z kolei jego syn Mateusz Iliaszewicz (III) w swoim testa
mencie z 1792 r. zapisał dobra Wojdatany Lubkiszki synowi Sylwestrowi (IV).

Wiadomo jednak, że linia wzmiankowanego wyżej Mateusza była jedną z trzech 
w tej rodzinie. Wspomnianym wyżej Franciszek (II) byl bowiem ojcem trzech sy
nów (III): Michała, Tomasza i właśnie Mateusza. Najpierw o najstarszej linii od Micha
ła. Był on ojcem dwóch synów (IV): Jana (ur. 1780), bezpotomnego i Jakuba (ur. 1788), 
ojca Józefa Nikodema (ur. 1816), bezpotomnego. Na nich wygasła ta linia.

Z kolei druga linia od Tomasza (III), ojca trzech synów (IV): Jakuba (ur. 1774), Sta
nisława (ur. 1776) i Gabriela (ur. 1786). Pierwszy z nich spłodził trzech synów (V): Józe
fa Zachariasza (ur. 1809), Jana (ur. 1817) i Jerzego (ur. 1819), bezpotomnego. Z nich Jó
zef Zachariasz byl ojcem czterech synów (VI): Franciszka Teofila Ignacego (ur. 1839), 
Edwarda Patrycego [sic] (ur. 1840), Józefa (ur. 1851) i Antoniego (ur. 1853). Jego brat 
Jan spłodził zaś syna Jerzego Teofila (ur. 1852; VI).

Teraz bracia Jakuba z pokolenia IV: Stanisław i Gabriel. Pierwszy z nich dał świa
tu dwóch synów (V): Wincentego Józefa (ur. 1817) i Emiliana Jana (ur. 1819). Z nich 
Wincenty Józef spłodził czterech synów (VI): Benedykta (ur. 1842), Juliana Piotra
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IŁGOWSICI 327

(ur. 1846), Józefa Beniamina (ur. 1851) i Franciszka (ur. 1858), a jego brat Emilian Jan 
miał tylko syna Józefa (ur. 1869; VI). Z kolei Gabriel, brat Stanisława (TY), byl ojcem 
Franciszka (ur. 1814; V) i dziadem trzech wnuków (VI): Wacława (ur. 1848) z synem 
Wacławem (ur. 1893; VII) oraz Juliusza (ur. 1850) i Franciszka (ur. 1859).

I ostatnia, trzecia linia od Mateusza (III), o którym była mowa na początku gene
alogii. Tu przypomnę, że ów Mateusz był ojcem Sylwestra (IV) i dziadem dwóch wnu
ków (V): Waleriana Tomasza (ur. 1796) i Romualda (ur. 1811), bezpotomnego. Pozostał 
jedynie Walerian Tomasz jako ojciec trzech synów (VI): Jana Sylwestra (ur. 1831), Wale
riana Stanisława (ur. 1839) z synem Zygmuntem (ur. 1871; VII) oraz Adolfa (ur. 1843) 
\LY1A, F 391-7-1809, k. 62].

Ź r ó d ł a :  Istońjos saltinin tyrimai, T. 3, s. 188—189; LVIA, F 391—7—1809, k. 57, 62 (skan 00109); Perapis 
1528 i\, s. 247; Popis rosieński 1589 r., nr 17. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 158: Iliszewicz 
[ewidentny błąd], Iljaszewicz; LPŻ, T. 1, s. 766: Iliasevicius.

IŁGOWSKI

H. ABDANK, SYROKOMLA, WŁASNEGO 

P o p is  1621 roku

llgowski Elias% ńwun twers kipiechoty dobrej posiał pachołków 6 ~ //«/r~tó[tami]

Nazwisko rodziny to może forma zeslawizowana od litewskiego nazwiska Ugaś, Ilgis 
itp., czyli „wysoki” [LPŻ].

Niemniej jednak jest to ród pochodzenia ruskiego, o czym świadczą najstarsze 
imiona (Iwan i Tymofiej) oraz wyznanie prawosławne do połowy XVI w. Protoplastą 
rodu byl Iwan, bliżej nieznany. Więcej wiadomo o Andreju Iłgowskim, który wystawił 
dwóch jeźdźców w popisie wojskowym 1528 r. z pow. kowieńskiego. Był on związany 
z Iwanem Andrejewiczem (Soltanem), podskarbim litewskim. Andrej llgowski spło
dził trzech synów: Iwana starszego, Iwana młodszego i Andreja, zwanego młodszym 
w odróżnieniu od ojca Andreja, starszego. W tym pokoleniu Andrejewicze doszli do 
wysokich urzędów. Iwan starszy był sługą Hieronima Chodkiewicza: w latach 1555- 
1565 był podstarościm żmudzkim oraz namiestnikiem wilkiskim i płotelskim [na miej
scu dzierżawcy Hieronima Chodkiewicza]. Był też ciwunem: tendziagolskim w latach 
1553—1571, kroskimw 1556—1565, potem szawdowskimw 1565—1569 i wieszwiańskim 
w 1569—1571. Był posłem żmudzkim na sejm lubelski 1569 r. \Zemaitijos jemespńmlegijoś\. 
W 1565 r. zapisał żonie Marii Jermołonkie Qermolanka] majętności: Semeny w pow. ko
wieńskim, „dworec” Sabowski, Widukle i dwa sioła we włości widuklewskiej: Ili i Woj- 
łobowo. Wspomniane Semeny leżały nad Niemnem [Slovar]: chyba jednak nie chodzi 
o Simno [Saviscevas], bo nie leżało ono w pow. kowieńskim, lecz w trockim. Jego do
bra Widukle znajdowały się przy drodze z Rosieni do Niemoksztów. W 1567 r. wysta
wił on do popisu 7 koni ze Żmudzi i z „otczyzny” w pow. kowieńskim oraz jednego 
konia z dóbr w zastawie (od brata Prokopa w pow. kowieńskim), jednego konia z tytu
łu opieki nad „dworcem” Wasilewskim w pow. kowieńskim i jednego konia z zakupu
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328 IŁGOWSKI

dwóch służb poddanych u mieszczanina kowieńskiego oraz czterech drabów. W sumie 
wystawił 10 koni, większość ze Żmudzi. Interesująca jest wzmianka o ojcowiźnie [,,ot- 
czyzna”] w pow. kowieńskim. W 1554 r. przeprowadził pomiarę włości żorańskiej (ra
zem z bratem Iwanem młodszym), w 1561 — włości kroskiej, a w 1572 [w innym miej
scu: 1560] — medyngiańskiej (też z udziałem miernika swego brata Iwana młodszego).

Można dodać, że wspomniany Prokop, brat Andrejewiczów, miał syna Andrzeja 
(Andrzeja Prokopowicz), który był mytnikiem kowieńskim w XVI w. [Boniecki].

Jego brat Iwan młodszy ożenił się z Kateriną Mikołajewną Wołodkiewicz, z którą 
miał troje dzieci: Mikołaja, Annę (Hannę) i Dorotę, wzmiankowanych w 1598 r. Po jego 
śmierci wyszła ona ponownie za mąż za Stanisława Liawdborowicza. W swoim testamen
cie z 1591 r. zapisała dobra Semeny i Widukle swoim córkom i poleciła pochować swoje 
ciało w kościele św. Krzyża „niedaleko miesta Kowieńskiego” [dzisiaj w Kownie]. W tym
że roku spisano inwentarz dworu Widuklewskiego po śmierci Iwana Iłgowskiego [1А].

Z kolei ostatni brat to Andrej młodszy. Był dworzaninem królewskim w 1562 r., po
tem ciwunem: wieszwiańskim w 1564 r. i twerskim w latach 1567—1589. W latach 1586— 
1597 był dygnitarzem litewskim — pisarzem skarbowym. Jednocześnie od 1578 r. był 
sędzią grodzkim kowieńskim. W popisie 1567 r. wystawił 7 koni i 4 drabów. W 1578 r. 
został oskarżony o najazd i gwałty w puszczy wolnej, wspólnej dla szlachty całej Żmu
dzi, konkretnie w uroczysku Pagawsantis między rzekami Niewiażą i Świętą we włości 
ejragolskiej, prawdopodobnie w rejonie dóbr Plembork nad Dubissą. W 1589 r. oświad
czył, że uprawomocnił swoje brata [jednak nie rodzonego] Bogdana Wiebłowskiego
0 opiekę nad majątkiem i dziećmi zmarłego siostrzeńca Andreja Iwanowicza Kosowi
cza, żonatego z Maryną Ostafiewną Korsakowną [ODVCA]. Z tego wynika, że miał 
siostrę, nieznaną z imienia, która wyszła za mąż za Iwana Kosowicza. Sam ożenił się 
z Zofiąjermolanką, z którą miał syna Eliasza, ciwuna twerskiego w 1605 r. [Saviscevas].

Wspomniany wyżej Eliasz Iłgowski (zm. 1630) z Poniemunia był ciwunem twer
skim w latach 1592—1629, po swoim ojcu Andreju Andrejewiczu Iłgowskim. W niedato- 
wanym dokumencie, wśród akt z 1599 r., sprzedał dwie majętności: Widukle i Lubkisz- 
ki nad rzeką Szeszuwąwe włości widuklewskiej. W 1618 r. zbudował „kosztem swym”
1 ufundował kościół parafialny w Twerach, co zatwierdził król polski Zygmunt III Waza. 
W popisie wojskowym 1621 r. wystawił 6 pachołków, co trochę dziwi; czyżby nie miał 
dóbr ziemskich oprócz ciwuństwa, które stanowiło własność króla polskiego?

Nie notowano ich w obu taryfach XVII w , co trudno wyjaśnić. Prawdopodobnie 
mieszkali wówczas w pow. wiłkomierskim, zob. niżej.

W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa ro
dziny Iłgowskich herbu własnego i Syrokomla. W pow. szawelskim mieszkali Iłgowscy 
herbu Abdank [Ciechanowicz].

Skądinąd wiadomo, że notowano Iłgowskich dopiero w XVIII w., i to poza Żmu
dzią, bo w pow. wiłkomierskim. Według wywodu tej rodziny z XIX w. protoplastą oma
wianej linii był Jerzy Iłgowski syn Teodora (pokolenie I i II), który spisał testament 
w 1733 r. i miał dobra Becze w pow. wiłkomierskim. Miał on dwóch synów (III): An
drzeja z dwoma synami (IV): Antonim i Józefem (żył w 1795 r.) oraz Antoniego. Bli
żej wiadomo o tym ostatnim, który zostawił po sobie trzech synów (IV): Karola, bez
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potomnego, Jana, który spisał testament w 1799 r. i Andrzeja. Wspomniany Jan miał 
dwóch synów (V): Andrzeja i Macieja z synem Antonim (ur. 1805 w Pacunelach, a więc 
na Żmudzi na Laudzie; VI). Na Żmudź wrócił też wzmiankowany Andrzej syn Anto
niego (IV), który ożenił się z Mariannąjodkiewiczówną, od której rodziców kupił część 
dóbr Wołmontowicze na Laudzie. Dalej Wołmontowicze posiadali: jego syn Ignacy (V), 
który z Joanny Paszkowskiej spłodził Antoniego Szymona (ur. 1808; VI), a ten z Racheli 
Snarskiej miał syna Kazimierza (ur. 1839; VII) [Boniecki],
Ź r ó d ł a :  CodexMednkensis, T. 2, s. 69—70, 77—78; IA, kol. 309—312; Kojałowicz, Compendium, s. 280; tenże, 
Nomenclator, s.259-260; LVIA, F 391-1-1690, k. 94; ODVCA, vyp. 1, s. 8—111; vyp. 2, s. 51-204, 176—259; 
vyp. 3, s. 6—70, 34—234, 59-95, 70—40; vyp. 4, k. 34—266; vyp. 5, k. 197—60; Popis 1567 r., kol. 1258; Urzęd
nicy żmudzcy, nr 21, 105, 393, 414, 434, 436, 490, 1018; Zemaitijos pernesprivilegijos, s. 56. L i t e r a t u r a :  
Boniecki, T. 8, s. 47-48 (genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 159; tenże, Suplement, s. 163; Drozd, s. 65; 
LPŻ, T. 1, s. 765: Ilgauskas, Ilgas; Paknys, s. 162: ügovskis; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 318—319, 392 
(tablica geneal); Uruski, T. 5, s. 258—259.

IŁŁAKOWICZ (ILAKOWICZ)

H. DOLIWA 

Popis 1621 roku

Iłokomc^Marek  ̂»^/[tnikami] napodjjezdku], na drugich protestowa!, koń 1 wpow. telszęwskim

T a r y f a  1667 ro k u

Ilakonicp Jan na miejscu Jana Kierbedzia z Bugieniów i ур'РУ kupli od Abrama НгеЬотмсра dym 1 szla
checki wpow. telszęwskim
Ilakowicy Kipysytof na miejscu Marka llakowiczą rodzica swego z Pukiów i na miejscu Matiasya Pukińskie- 
gopoddańslde dymy 2 wpow. telszęwskim

Taryfa 1690 roku

Iłakowicz Stanisław z Pukiów w pow. telszęwskim na miejscu Kpyszfoja i Jana llakowiczą [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny to patronimik od Iliaki (Iliakasa), a to od Ilakisa, które może jest na
zwiskiem złożonym z: yla i akis: pierwsze oznacza narzędzie [czasem może mieć genezę 
inną: od imienia ruskiego Ilia], drugie — oko [LPŻ].

O najstarszych dziejach rodu będzie mowa za chwilę. Tu podam dane z popisu woj
skowego 1621 r.: jedna osoba w pow. telszęwskim, która wystawiła konia z „uczestnika
mi”. To wskazuje, że nie była to rodzina zamożna. W obu taryfach XVII w. notowano 
ich również, ale w 1667 r. były to 2 rodziny, a w 1690 — tylko jedna. Wszyscy miesz
kali tradycyjnie w pow. telszęwskim i mieli od jednego do dwóch poddanych lub wcale. 
W sumie była to szlachta drobna i w zasadzie nieutytułowana z wyjątkiem epizodycznej 
wzmianki o strukczaszym żmudzkim Mikołaju Iłłakowiczu w 1725 r.

Ród ma pochodzić od Stefana Nakaytisa, czyli Naczki Iłłakowicza (pokolenie I i II). 
Miał on syna Pawia (III), wnuka Jana (IV) i prawnuka Wojciecha (V), dziedzica dóbr 
Barsze alias Pukie w pow. telszęwskim, który uczynił zapis dla żony w 1594 r. Wydał on
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330 IŁLAKOWICZ (IŁAKOWICZ)

na świat trzech synów (VI): Józefa, Marka i Ambrożego, wzmiankowanych w 1617 r. 
Przerywając dalszy wywód, można zweryfikować te informacje. W aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w. są bowiem dane na ten temat, choć pomyłkowo umieszczone pod 
nazwiskiej „Klokowicz” zamiast Iłakowicz. Tak więc w nieokreślonym roku, zapewne 
ok. 1590, Wojtiech Klokowicz kupił część majętności Puki w polu i okręgu Barszach we 
włości telszewskiej. W 1590 r. tenże Wojtiech Janowicz kupił grunty Barszi nad rzeką 
Pukią. W 1600 r. kupił jeszcze dwie morgi ziemi w Borszach, należących do dóbr Puki. 
Zaś pod 1597 r. była wzmianka o Marku Wojtiechowiczu Iłokowiczu (wyjątkowo do
brze odczytano to nazwisko), który wziął w zastaw 3 rodziny chłopskie w majętności 
Gawry we włości gruściewskiej.

W sumie dane te częściowo potwierdzają informacje z omawianego wywodu z wy
jątkiem trzech pierwszych pokoleń do Pawła. Stąd niniejszy wywód zostanie popro
wadzony od Wojciecha Janowicza Iłakowicza, postaci niewątpliwie historycznej (po
kolenie I i II). Dane te pozwalają również zlokalizować najdawniejsze osadnictwo 
Iłakowiczów w polu (późniejszej okolicy szlacheckiej) Barsze w Pukiach we włości tel
szewskiej. Pukie to okolica w parafii Siady, leżąca na północny zachód od tego miastecz
ka, zaś Barsze leżały bardziej na południe, koło miasteczka Barszczyce.

Wracam do wywodu. Z trzech synów Wojciecha (III): Ambroży został zabity przed 
1619 r., o Józefie nic nie wiadomo, a linię rodziny kontynuował wspomniany już Ma
rek. W testamencie z 1607 r. dobra te zapisał synowi Krzysztofowi (IV). Ten w 1658 r. 
zamienił się z siostrami stryjecznymi: Iłoki i Kułupiany za Barsze. Ta informacja wska
zuje na to, że w ręku tej rodziny były Iłoki, późniejsze miasteczko w pow. telszewskim 
(XIX—wiecznym), najpewniej od nazwy tych dóbr powstało nazwisko Iłakowiczów, po
tem Iłłakowiczów. Iłłoki (nazwa XIX-wieczna; lit. Ylakiai) leżały na wschód od Szku- 
dów w kierunku miasteczka Żydyki.

Ponownie wracam do wspomnianego wywodu. Krzysztof powołał do życia trzech 
synów (V): Jana, Stanisława i Krzysztofa, którzy podzielili się dobrami Barsze w 1677 r. 
Z nich Jan zmarł bezdzietny, a pozostali zaczęli dwie linie rodziny: od Stanisława i od 
Krzysztofa. Z nich Stanisław, wzmiankowany w taryfie z 1690 r., miał syna Józefa (VI), 
porucznika chorągwi petyhorskiej z 1708 r., żonatego z Eleonorą Holszte[i]n i ojca 
dwóch synów (VII): Jakuba Antoniego i Józefa. Wspomniany Jakub Antoni był dzie
dzicem Barszów, które w testamencie z 1737 r. przekazał trzem synom (VIII): Jerzemu, 
Józefowi i Andrzejowi. Jerzy testamentem z 1789 r. przekazał dobra swoim pięciu sy
nom (IX): 1. Teodor, sędzia graniczny pow. wileńskiego, był właścicielem Mazuryszek 
i miał syna Michała Juliusza Napoleona (ur. 1811; X); 2. Anzelm miał trzech synów (X): 
Józefa (ur. 1799), Wilhelma Karola (ur. 1801) i Augustyna (ur. 1809), który prawdopo
dobnie był pod tajnym nadzorem policji rosyjskiej od kwietnia 1866 r. „ze względów 
politycznych” [Ciechanowicz]. Syn tego ostatniego Jerzy Anzelm (1845—1882) prze
niósł się do Warszawy i zmarł w Drewnicy, folwarku w pow warszawskim w gminie 
Brudno (obecnie dzielnica w  Warszawie); 3. Gerwazy miał syna Jerzego (ur. 1813; X); 
4. Wincenty (ur. 1768) miał trzech synów (X): Antoniego (ur. 1805), Karola (ur. 1807) 
i Eleazara (ur. 1817); 5. Mariusz sprzedał rodzinne Barsze Juchniewiczowi, pozostawił 
trzech synów (X): Ludwika (ur. 1810) i bliźniaków: Michała i Hieronima (ur. 1815).
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Z kolei brat Jakuba Antoniego, Józef (VII), który miał czterech synów (VIII): Le
ona (z synem Piotrem i pięcioma wnukami), Wincentego, Marcina i Mikołaja, o których 
brak jest bliższych danych.

Drugą linię rodziny zaczął Krzysztof (V), trzeci syn Krzysztofa. Miał on dwóch 
synów (VI): Antoniego, porucznika [pospolitego ruszenia szlachty] pow. korklańskiego 
w 1725 r. i Mikołaja, strukczaszego żmudzkiego w 1725 r. Z nich Antoni miał syna Szy
mona (VII) i trzech wnuków (VIII): Michała (ur. 1774), Franciszka (ur. 1779) i Antonie
go (ur. 1782), sztabskapitana wojska rosyjskiego; pierwsi dwaj mieli dzieci (IX): Michał 
dał światu dwóch synów: Leona (ur. 1807) i Franciszka (ur. 1815), a Franciszek zostawił 
po sobie również dwóch synów: Antoniego (ur. 1804) i Macieja (ur. 1811). Znów Miko
łaj (VI) spłodził syna Mateusza (VII), miał wnuka Antoniego (ur. 1775; VIII) i trzech 
prawnuków (IX): Piotra (ur. 1804), Kajetana (ur. 1806) i Kazimierza (ur. 1816) [Boniec
ki; toż LVIA, F 391—1—1053: wywód z 1836 r. herb Doliwa].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—1-1053, k. 7-9 (podobny do Bonieckiego, wywód z 1836 r); ODVCA, vyp. 2, 
s. 135—517, 153-743 (Kłokowicz); vyp. 4, k. 283—91 (Iłokowicz); vyp. 5, k. 214—107 (Kłokowicz); Urzędni
cy żmudzcy, nr 1375. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 8, s. 48^49 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 159; 
LPŻ, T. 1, s. 764: Ilakevicius, Ylakis; Uruski, T. 5, s. 259.

ISZLIŃSKI (IZLIŃSKI)

H. KOŚCIESZA, ŁABĘDŹ 

T a r y f a  1667 ro k u

Iszliński Jan, na którego miejscu postał spisany Piotr Ja-ydowicz [w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Jazdowski], 
mieszkający sam w pow. wiesywiańskim w Syomelach. A уургуу kupli od Michała Jurewicza Moyryma dym 1 
poddański w pow. korsyewskim
Isyliński Minmont Salamon z Poszyła dym 1 poddański w pow. korsyewskim

T a r y f a  1690 ro k u

Iszliński Salomon, na którego miejscu został spisany Jan Petkun z Rezgolów Poszyła powiatu korszewskiego [i] 
ZNiewordzjan wpow. potumszewskim na miejscu Puzęwiczą [dym] poddański 1 
Igliński Min mon t Stanisław Piotrowicz na mijscu Jana Wojdechowicya Stungura z Goniprowa dym 1 szla
checki w pow. kroskim
Wysyliński [w Kop. 1 i 9: Iszliński] Stanisław z Goniprowa w pow. kroskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny, choć wymieniono w słowniku nazwisk litewskich [LPŻ], to nie wy
jaśniono go. Jest ono zapewne pochodzenia odmiejscowego, od miejscowości Iszliny.

Gniazdem rodu była najpewniej okolica szlachecka Iszliny, zanotowana w 1690 r. 
jako Iszliny Wojdatany. Chodzi o kilka osad o nazwie Iszliny (m.in. dwór Kluczew
skich), położonych na północny wschód od miasteczka Stulgie, przy XIX—wiecznej 
szosie przecinającej całą Żmudź: Taurogi—Szawle. W pobliżu, lecz bardziej na zachód 
od tego miasteczka, leżała wspomniana okolica Wojdatany. W końcu XIX w. mieszkali 
tu: Kielczewscy (40 dziesięcin ziemi), Walentynowicze (43), Żadeccy (mieszczanie, nie
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szlachta; 23), Rodowiczowie (53) i Stankiewiczowie (32) [SG]. Warto dodać, że w po
bliżu Stulgiów i Iszlin leżała jeszcze okolica Rezgole, w  pobliżu której w 1690 r. został 
spisany Salomon Iszliński (Rezgole Poszyle).

Z 1670 r. pochodzi testament Barbary Maciejewiczówny Matelewiczówny Salo
monowej Iszlińskiej. Jej pierwszym małżonkiem był nieżyjący już Adam Igor. Chciała 
być pochowana przy „kościele wielkim Wornieńskim katedralnym” [w Worniach]. Mia
ła ona „imienicze” w Niewordzianach — grunty Igoryszki Wełdomiszki w pow. po- 
wondeńskim, które zapisała swemu mężowi Salomonowie Iszlińskiemu Minmontowi 
[VUB]. Byl on spisany w obu taryfach XVII w

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. kor- 
szewskim z jednym dymem poddańskim. Z kolei w  taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny, 
mieszkające w pow. kroskim (2) i korszewskim (1). W  dwóch nie było poddanych, trze
cia miała jednego. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Iszlińscy [Izlińscy] herbu Kościesza mieszkali w  pow. rosieńskim [Cie
chanowicz], a Iszlińscy w tymże oraz w pow. telszewskim [tenże, SipkmenĄ.

Iszlińscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa z herbem Łabędź w guberni wileń
skiej w 1804 r. Ich przodkiem był Karol Iszliński (pokolenie I), żyjący w XVIII w. Był 
on właścicielem dóbr Poszyle Lawryniszki Kowaliszki. W każdym razie w taryfie 1690 r. 
notowano Salomona Iszlińskiego w Rezgolach Poszylu w  pow. korszewskim. Wiado
mo, że w swoim testamencie z 1760 r. Karol Iszliński zapisał dobra Poszyle Lawryszki 
Kowaliszki czterem synom (II): Benedyktowi, Ignacemu, Tomaszowi i Janowi, bezpo
tomnemu. Zapoczątkowali oni trzy linie tej rodziny. Najstarszą reprezentował Benedykt 
jako ojciec czterech synów (III): Antoniego, Jana, Józefa i Tomasza. Pierwszy z nich 
spłodził dwóch synów (IV): Macieja (ur. 1807) i Adama, bezpotomnego. Synem Macie
ja był Stefan (ur. 1871; V), bezpotomny. Z kolei pozostali bracia Antoniego (III). Jan 
był ojcem także Jana (ur. 1785; IV) i dziadem dwóch wnuków (V): Wiktora (ur. 1822) 
z dwoma synami (VI): Julianem (ur. 1852) i Ignacym (ur. 1854) oraz Hipolita Kazimie
rza, bezpotomnego. Drugi z braci Józef (III) byl ojcem Tomasza Kazimierza (ur. 1789; 
IV), bezpotomnego, a trzeci — Tomasz (III) miał syna Onufrego Bartłomieja (ur. 1815; 
IV), również bezpotomnego.

Drugą linię rodziny zapoczątkował Ignacy (II), ojciec Józefa (III) i dziad Ludwika 
Józefa (IV), bezpotomnego.

Trzecia linia należy do Tomasza (II), który był ojcem Jana Chryzostoma (III). Ten 
ostatni spłodził dwóch synów (IV): Augustyna i Jana Franciszka (ur. 1809). Pierwszy 
z nich był ojcem dwóch synów (V): Augustyna (ur. 1853) i Aleksandra (ur. 1860), bez
potomnego. Zaś Augustyn dał światu trzech synów (VI): Augustyna [trzeci z kolei o tym 
imieniu] (ur. 1882), Antoniego (ur. 1884) i Aleksandra (ur. 1890). Z kolei wspomniany 
wyżej Jan Franciszek (IV) był ojcem czterech synów (V): Adama Rudolfa (ur. 1849) oraz 
bezpotomnych: Edwarda (ur. 1851), Juliana (ur. 1854) i Jana (ur. 1859). Z nich Adam 
Rudolf wydał na ten padół łez trzech synów (VI): Artura Jana [ros. Joann] (ur. 1890), 
Ryszarda Waldemara [ros. Woldemar] (ur. 1893) i Emila Jana [ros. Joann] (ur. 1895) 
ЦАТА, F 391-7-1809].
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Używali oni przydomka Mimmont [raczej Minmont] w obu taryfach XVII w., od 
których się wywodzili (zob.).

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-1809, k. 78 (skan 00141); SG, T. 13, s. 747: Wojdatany; VUB, F 7-ŻP 23, 
к  140—141 (cz. 2). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 169 (Izliński?); tenże, Suplement, s. 164; LPŻ, 
T. 1, s. 775: Iślinskas; Uruski, T. 5, s. 269.

ISZLOSTAK (ISZLOSTAKIS)

T a r y f a  1667 ro k u

Isyjastak StaniewiczJan. N acendez Bałtromiej na miejscu rodzica swego Awgustyna Nacendcya z Nacewiczpw 
i zpipyk/plż od Jana Staniewicza Isyjastakia dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim 
Iszjostak Paweł Piotrowicz Michałowicz na ttńejscu rodzica swe\go] Piotra Michałowicza Iszjostakia 
Z Iszjostakiów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Iszjostak Piotr, na którego miejscu został spisany Franciszek Petraszęwicz Z Iszjostakiów dym 1 szlachecki 
w pow. ejragolskim
Iszjostakis Kazimierz Pawłowicz na ttńejscu rodzica swe[go] Pawła janowicza Iszjostakia z Iszjostakiów dym 
1 szlachecki w pow. ejragolskim
Iszjostakis Zygmont na miejscu rodzica swego Filipa Iszjostakia z Kaczkun dym szlachecki 1 w pow. wil- 
kiskim

T a r y f a  1690 ro k u

Izjesytalds Zigmunt [w Kop.l: Iszłostakis] £ R̂ qA/y/ 4’pow. wilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest obecnie nieznane. Jest pochodzenia odmiejscowego, od miejsco
wości Iszlostaki w pow. ejragolskim. Jeszcze w taryfie 1690 r. notowano tam członków 
tej rodziny. Później była to okolica szlachecka, obok kilku innych w pow ejragolskim. 
W końcu XIX w. mieszkali tu jeszcze: Masłowscy (mieli 25 dziesięcin ziemi), Sipowi
czowie (23), Wierzbowiczowie (83) i Mackiewiczowie (30) [SG]. Chodzi o niewielką dziś 
osadę Iślestakiai nad dolnąDubissą, mniej więcej naprzeciwko miasteczka Czekiszki, ale 
po drugiej stronie tej rzeki.

Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach. Na Żmudzi wzmiankowano 
o nich w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1590 r. Andrej Szymonowicz Iszłasta- 
kajtis z żonąGendrutąHryhorewnąDirgiewicz i innymi Dirgiewiczami sprzedali ziemię 
Retowiszki w Dowmontach nad rzeką Żosietą we włości wielońskiej.

Później wzmiankowano o nich dopiero w taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 ro
dziny, mieszkające w pow ejragolskim (3) i jedną w sąsiednim wilkiskim. Należy dodać, 
że z obliczeń wykluczono Jana Staniewicza Iszłastaka, bo informacja o nim dotyczyła 
„przykupli” w  nieokreślonym czasie. Żadna rodzina nie miała poddanych. Zaś w  1690 r. 
była to tylko jedna rodzina w pow. wilkiskim, także bez poddanych. W sumie była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1667 r. zanotowano 2 ciągi genealogiczne Iszłostaków: 1. Michał. 2. Piotr. 3. Pa
weł oraz: 1. Jan. 2. Paweł. 3. Kazimierz.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 111-140; SG, T. 15, c2. 1, s. 615: Iszłostaki.
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ISZORA

H. KRYCZYN (ISIORA)

Taryfa 1667 roku

Iszora Jakub na miejscu na miejscu Malchera Iszpra rodzica z Riepol dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Iszpra Jakub, na którego miejscu został spisany Jan Michniemcz Z P ifo l w pow. wilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego. Pochodzi od określenia isara, co ozna
cza brudnego, niechlujnego, nieporządnego człowieka itp. [LPŻ].

Zdaniem Kojałowicza, używali herbu Kryczyn, jednak w XIX w. wylegitymowali 
się ze szlachectwa z herbem Isiora (własnym).

Ród pochodzi z pow. kowieńskiego w województwie trockim. W 1690 r. członko
wie tego rodu zostali zapisani w „Rodzie Szedborów Powondenia” w tym powiecie. Być 
może śladem jest zachowana do dziś wieś Iśorai na północny wschód od Kowna, przy 
drodze do Janowa (lit. Jonava).

Natomiast na Żmudzi w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. pojawił się tylko Juri 
Janowicz Iszora, który miał osiadlość w pow. wilkomierskim w województwie wileń
skim. W 1588 r. był żonaty z Reinącórką Szczefana Jurewicza [właściwie Hryhorewicza] 
Widiskiego i byl uczestnikiem sporu o dziedzicztwo po Żoltach we włości ejragolskiej.

W czasie Potopu 1655 r. spisano dwóch Iszorów: Malchera i Samuela jako uczest
ników unii kiejdańskiej ze Szwecją. Zaś w taryfach z lat 1667 i 1690 spisano tylko jedną 
i tę samą rodzinę w pow. wilkiskim, przylegającym do pow. kowieńskiego, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana do końca XVII w. Jeden z nich, Włady
sław Beniamin Iszora, byl stanowniczym żmudzkim w latach 1710—1722.

Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 307; Kojałowicz, Compendium, s. 113—114; ODVCA, vyp. 2, s. 10-161; 
vyp. 6, k. 127—10, 128—19; Taryfa woj. trockiego, s. 156—157; Urzędnicy żmudzcy, nr 1258. L i t e r a t u r a :  
LPŻ, T. 1, s. 774—775: Isara, Iśora; Uruski, T. 5, s. 267: Isiora, 269: Iszora.

IWAN CEWICZ

Taryfa 1667 roku

Iwancewicz Gabriel na miejscu Adama Iwancewicpa zJanusząjć Pobusptoli dym 1 szlachecki w pow. korklańskim 
Iwancewicz Stanisław [F 11-1-752: Janowicz, pewnie patronimik] zJawsyyc dym 1 szlachecki w pow.
medyngiańskim

Taryfa 1690 roku

Iwancewicz Gabriel z Wobolispęk [w Kop. 7: Towtwiłły Wojtkajcie] w pow. spawdowskim dym poddański 1 
Iwancewicz Heliasp na miejscu Krzysztofa Rodowicza z Wieks^ml szlachecki dym 1 w pow. poturnspewskim 
Iwancewicz Kazimierz na miejscu Malchera Kronckiewiczą z Pokiewicia w pow. berjanskim dym szlachecki 1 
IwancewiczKtzjmierzzJanowdowa w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
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Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia ruskiego. Jest to patronimik od ruskiego imie
nia Iwan. Zob. bliżej o nim pod: Iwanowicz. Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko 2 ro
dziny w pow. korklańskim i medyngiańskim w centrum Żmudzi, bez poddanych. Z ko
lei w taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny mieszkające w różnych powiatach: szawdowskim, 
potumszewskim, berżańskim i korszewskim. Tylko jedna z nich miała jednego, pozosta
łe nie miały poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPZ, T. 1, s. 776: Ivancevicius.

IWANOWICZ 

H. ILGOWSKI, KOTWICA 

Popis 1621 roku

Iwanowicp Ba/tromiej у //ryojtnikami] /wywajjezdku] koń 1 w pow. beipańskim

T a r y f a  1667 ro k u

Iwanowicp Florian i Ba/tromiej, na któiych miejscu postał spisany Wojdech Bymgayło p Tyspkajdów Nowo-
mierkie [?] dym 1 szlachecki w pow. beipańskim
Iwanowicp Gabriel pAuksptolów dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Iwanowicz Krzy5#0/  na miejscu Michała Iwanowicpa z Byspkajdów dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim 
Iwanowicz Bautyn, na którego miejscu postała spisana Krystyna Łauiynówna Iwanondcpówna, córka, p Omol 
dym 1 splachecki w pow. berjańskim
Iwanowicp Samuel na miejscu rodpica Jana Iwancewicpa [sic; właściwa forma: Iwanowicz] p Pupjub dym 
1 splachecki w pow. twerskim
IwanowicpTeodorpodcpaspy Ksjięstwa] Żfmudzkiego] pmajętnośd swoich nieczystych w pow. kroskim leją
cych trpech [] jednej Kielmeńskiej p Powetpianami i pe wsią napn-mą Pale ki do Kielmispek prpyłącponą [dy
mów] 62 p młynem jednym, drugiej Jawnispki dymów 40, p trperiej Janowca napinanych dymów 32, osobEwie 
od Stanisława Kęstorta p majętnośd RomboltysMej p zastawnych dymów 4, od Pawia Grajewskiego w tym je  
pow. kroskim z Nadań dymów pastawnych 2, ogółem pmłyĄzm] dymów 141 w pow. kroskim. Ten je  pma- 
jętnośd swej wiecpystej napwanej Dow stary dymów 12 w pow. berjańskim. Zubon-icp Krpysptof p pastauy na
pranej Pipie od Iwanowicpapodcpaspego Księstwa Żmudpkiego od majętnośd Kielmispek [odłączonego] dym 
1 poddański w pow. kroskim

T a r y f a  1690 ro k u

Iwanowicp Andrpej chorąjy pernawski p majętnośd Dowstar w pow. berpańskim dymów poddańskich 4. Ten- 
je  p majętnośd Kielmispek p młynem w pow. kroskim [dymów] poddańskich 10. Najego miejscu postał spi
sany Jan Filipowicpjako opiekun dpied niebospcpyka Drogoniewicpa p [S]Kobejków w pow. berjańskim dym 
poddański 1
Iwanowicpjakub p Kipspów Powilbienie w pow. berjańskim dym splachecki 1 
IwanowicpMikołaj pAuksptelkiów w pow. kroskim na miejscu ojca [dym] splachecki 1 
Iwanowicp Samuel p Rubpub [sic; chodzi o Pubzuby] w pow. twerskim pprpy kuplą w pow. jorańskim [i] 
medyngiańskim Ludguny od Uwoyniów dym poddański 1
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Iwanowic£ Stanisławpodcpaspy i sędgiagrodpki Księstwa Żmudgkiego ^majętności janowca wpow. kroskim 
dymów 10. Ten je  £jawnisgek w pow. kroskim dymów poddańskich 5. Ten je  j/najętnośd jasna Gura w pow. 
tendgiagolskim dymów poddańskich 5

Nazwisko rodziny pochodzi od imienia hebrajskiego Jan, po rusku Iwan, bardzo po
pularnego w chrześcijańskiej Europie. Patronimik tego mienia Iwanowicz i podobne 
doń były także popularne w W Ks. Litewskim, na co wskazuje m.in. popis wojskowy 
z 1528 r. Należy dodać, że imię „Jonas” [po litewsku], które pewnie obejmuje zarówno 
ruskiego Iwana, jak i polskiego Jana, w popisie 1528 r. na Żmudzi było najpopularniej
szym imieniem. Użyto go bowiem 169 razy (10,8%) [Cimnaite].

We wspomnianym popisie 1528 r. na Żmudzi zanotowano tylko dwóch bojarów Iwa- 
nowiczów: Słowika we włości wilkiskiej i Andre ja w medyngiańskiej. Ten drugi zapewne 
byl ciwunem kroskim w 1527 r. Byl Rusinem, może służył u Kieżgajłów? [Saviscevas].

Wymieniony wyżej Słowik Iwanowicz jest identyczny ze Słowikiem Iwaszkowi- 
czem z 1524 r., na którego skarżył się pan Iwan Jurłow. Pozwany miał dwór „na rece na 
Lozdownie” [tj. nad rzeką Łazdoną, dopływem Dubissy koło jej ujścia do Niemna] we 
włości wilkiskiej i miał oddać zboże i miód [LM].

Więcej wiadomo o tym rodzie w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1581 r. 
Hryhory Iwanowicz sprzedał grunt Staszkowszczyznę w majętności Golnie we wło
ści jaswońskiej.

W 1583 r. Mikołaj Iwanowicz miał majętność Birżyniany we włości birżyniańskiej. 
W 1585 r. wziął w zastaw 5 siół dzierżawy Płotele [we włości płotelskiej]. W 1590 r. miał 
on dobra Wituńskie we włości widuklewskiej. Wtedy wziął w zastaw 4 sioła w dzierża
wie botockiej [we włości widuklewskiej] i czterech danników majętności Goryszowskiej 
w tej włości. W 1593 r. tenże wziął w zastaw 2 sioła koło majętności Gintyliszki: Katie- 
ny [błędnie, zamiast: Natieny] i Zabieły; ponownie w 1595 r. W 1595 r. kupił majętności 
Werpiany i Grawże z siołem Pokopie [we włości kroskiej], były to dawne dobra Kież
gajłów, potem Szemiotów. W 1597 r. wziął w zastaw sioło szawlańskie Nirtajtie [właści
wie Nertajcie] i 3 włóki sioła Mietkajcie [w majętności Szawlany w pow. widuklewskim]. 
W 1599 r. wziął w zastaw majętność Wizgirdyszki we włości widuklewskiej i 2 służby 
poddanych.w uroczyskach Ragłojtiach i Poruzgolniach we włości rosieńskiej oraz sioło 
botockie [w dzierżawie botockiej] Żwikojtie [we włości widuklewskiej].

W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. rysuje się przede wszystkim 
aktywność gospodarcza Mikołaja Iwanowicza, biorącego w zastaw różne dobra i obra
cającego dużymi sumami pieniędzy. Koncentrował się na dobrach we włości kroskiej 
i widuklewskiej.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko Bartłomieja Iwanowicza w pow. ber- 
żańskim, który wystawił jednego konia z „uczestnikami”. W czasie Potopu 1655 r. Teo
dor Iwanowicz uczestniczył w obu zjazdach w Jaswojniach i w  Kiejdanach, gdzie pod
pisano unię ze Szwecją.

W taryfie 1667 r. spisano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżańskim (3) 
i kroskim (2) oraz pojedynczo w twerskim. Z jednym wyjątkiem była to szlachta bez 
poddanych. Wyjątkiem tym był Teodor Iwanowicz, znany z Potopu, który miał 4 ma
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jątki: Kielmiszki, Jawniszki i Janowiec w pow. kroskim oraz Dowstary w  berżańskim. 
Razem były to 163 dymy, bez jednego w zastawie, co stawiało go w  gronie najzamoż
niejszej szlachty.

W taryfie 1690 r. spisano również 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. ber
żańskim i kroskim (po 2). Połowa z nich nie miała poddanych, ale pozostali trzej mie
li od jednego do 20 poddanych. Tak więc granicę 5 dymów przekroczyły dwie osoby 
(15 i 20 dymów) i były zaliczane do zamożnych na Żmudzi.

Skądinąd trochę wiadomo o Iwanowiczach. Teodor Iwanowicz jest znany w źró
dłach. Około 1639 r. sprzedał włókę ziemi w miasteczku Kro że Chryzostomowi Wo
łodkiewiczowi (zob.), który ufundował tam klasztor benedyktynek. W 1647 r. sprze
dał tam część ziemi Aleksandrowi Ludwikowi Radziwiłłowi [Buszyński], Był notowany 
jeszcze w taryfie 1667 r. W 1681 r. po śmierci Teodora Mikołajewicza Iwanowicza jego 
synowie: Stanisław i Andrzej dokonali działu dóbr między sobą. Ten pierwszy dostał 
dwie majętności: Jawniszki i Janowiec w pow. kroskim z siołem Polekie w pow. wi- 
duklewskim. Jego brat Andrzej otrzymał też dwie majętności: Powerpiany w pow. kro
skim i Dowstary w berżańskim. Z nich Andrzej Iwanowicz (zm. po 28 IX 1704) pocho
dził ze „starej żmudzkiej rodziny”. Przed 1690 był chorążym parnawskim [jednak brak 
go w spisie chorążych], w latach 1695—1696 był podczaszym żmudzkim i w 1698—1705 
ciwunem szawdowskim i podstarościm żmudzkim. W 1704 r. uczestniczył w konfede
racji Żmudzi, prosapieżyńskiej. 28 IX tego roku spisał testament z zapisami dla syna 
Hilarego i trzech córek, klasztorów i kościołów, a sam chciał być pochowany w koście
le bernardynów w Cytowianach. Miał dobra Dowstary w pow. berżańskim i Kielmiszki 
w  pow. kroskim [A Zabiel łów]. Najpierw ożenił się z Ewą Olbrychtówną Billewiczów- 
ną, która spisała testament w 1690 r. Miała ona zapisaną sumę 22 500 złotych polskich 
na wspomnianych dobrach, którą rozdysponowała następująco: 12 500 złotych dała 
małżonkowi, trzem synom dała 6000, a jedynej córce Konstancji — 3000. Po jej śmier
ci ożenił się ponownie, z Joanną [Wilhelmówną] Gadonówną [stolnikówną brzeską]. 
W swoim testamencie z 1704 r. uczynił zapis dożywotni na połowę wspomnianych ma
jętności dla drugiej żony, a po jej śmierci zapisał synowi Hilaremu. Zaś trzy córki miały 
otrzymać posag po 6000 złotych polskich [LNB].

Znów Stanisław Kazimierz Iwanowicz, brat Andrzeja, kolejno był: podczaszym 
żmudzkim w latach 1669—1694, sędzią grodzkim żmudzkim w 1685—1691, podstaro
ścim żmudzkim w 1691—1695 i ciwunem Małych Dyrwian w 1695—1703. Był deputatem 
ze Żmudzi do Trybunału Głównego wiatach 1672 i 1682. Służył na dworze podkanc
lerzego litewskiego [Kojałowicz].

W sumie mamy następujący ciąg genealogiczny Iwanowiczów żmudzkich: 1. Miko
łaj. 2. Teodor (zm. ok. 1681). 3. bracia Stanisław i Andrzej. 4. Hilary syn Andrzeja. Trud
no jest powiązać różnych Iwanowiczów z XVIII w.

Skądinąd wiadomo o Krzysztofie Pawłowiczu Iwanowiczu, który w 1678 r. ku
pił majętność Grejzyszki (Gojżyszki) w pow. berżańskim. Pewnie jego syn Szymon, 
a w każdym razie nowy właściciel tych dóbr, w 1692 r. z żoną Justyną z Ukrynów zrzekł 
się tych dóbr na rzecz młodszego brata Andrzeja i jego żony Krystyny z Narwoyszów 
Iwanowiczów [МАСВ].
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W końcu XVII w. kilku Iwanowiczów piastowało lokalne urzędy: Michał Franci
szek był strukczaszym żmudzkim w latach 1683-1684, Antoni był podczaszym żmudz- 
kim w latach 1698—1700. Z kolei urzędy w XVIII w.: Jan był pisarzem ziemskim żmudzkim 
w latach 1715-1732, podczaszym żmudzkim w 1708 r. i ciwunem gondyńskim w latach 
1714—1726 [był kuchmistrzem żmudzkim w latach 1710—1718 i podstarościm w 1711— 
1715, żonatym z Marianną Burniewiczówną], Adam był ciwunem retowskim w latach 
1760—1773 [porucznik pospolitego ruszenia szlachty w pow. widuklewskim, żonaty 
z Marianną Puttkamerówną], Józef był skarbnikiem żmudzkim w latach 1746—1765, 
kiedy został ciwunem korszewskim, Jerzy — sędzią ziemskim telszewskim w 1765, Jan 
— sędzią ziemskim repartrycji szawelskiej w  1785—1792 i sędzią ziemskim szawelskim 
od 1792 r. oraz Michał — łowczym szawelskim w 1794 r. Wspomniany sędzia Jan był 
jeszcze rotmistrzem pow. kroskiego [pospolitego ruszenia szlachty]. W sumie była to 
szlachta zamożna i utytułowana.

W 1632 r. Józef i Teodor [Kojałowicz: I inoch; /Hektorowie królów. Jozue [sic] i Teo
dor, czyli 2 osoby] Iwanowicze byli elektorami króla polskiego Władysława IV ze Żmu
dzi. Z kolei elektorem Michała Korybuta Wiśniewieckiego w 1669 r. był Stanisław Iwa- 
nowicz. W następnej elekcji Jana III Sobieskiego w 1674 r. byli: Stanisław (po raz drugi) 
i Andrzej, a Augusta II w 1697 r. — Stanisław, ciwun Małych Dyrwian (po raz trzeci). 
Wreszcie w elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. w Warszawie uczestniczyło 
dwóch elektorów, pisarzewiczów żmudzkich [tj. synówjana pisarza ziemskiego żmudz- 
kiego]: Adam i Jerzy.

Należy dodać, że wspomniany wyżej Jan Iwanowicz, ciwun gondyński, uzupełnił 
fundusz klasztoru karmelitów w Rosieniach w 1720 r. Zapisał im dobra „Jasna Góra” 
w pow. tendziagolskim z wioskami Płokście, Sodejki i Pupie o wartości 20 000 tynfów. 
Wśród zobowiązań zakonników było odprawianie mszy św. w intencji jego zmarłego 
brata Antoniego, od którego otrzymał tę majętność [LVIA, SA]. Sądząc po wspomnia
nych dobrach, byli oni synami Stanisława Iwanowicza z taryfy 1690 r.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza są dane o Iwanowiczach herbu Iłgow- 
ski od końca XVII w  Obok znanych faktów o piastowanych przez nich urzędach warto 
skupić uwagę na braciach Janie i Antonim. Pierwszy z nich był ciwunem gondyńskim, 
starostą korklańskim i pisarzem ziemskim żmudzkim. Jego brat Antoni był tylko pod
czaszym żmudzkim. W 1698 r. ożenił się z Anną Ewą Komarówną, z którą spłodził 
syna Andrzeja Benedykta. Oboje rodzice zmarli w 1710 r. w czasie moru, a ich syn nie 
zostawił potomstwa. W tej sytuacji dziedzicem jego dóbr stał się brat Antoniego, czyli 
Jan oraz jego syn Adam. Ten ostatni był starostą korklańskim (po ojcu) i porucznikiem 
pow. widuklewskiego. Przejął dobra po swoim bracie stryjecznym Andrzeju Benedykcie, 
czyli: Zenwiszki (?) i „Gordy dwojakie”.

W XIX w. w guberni kowieńskiej Iwanowicze herbu Abdank i Iłgowski wylegi
tymowali się ze szlachectwa. Właściwie jest to jeden herb Iłgowski, czyli Abdank od
mienny. Iwanowicze herbu Kotwica mieszkali m.in. w  pow. rosieńskim [Ciechanowicz]. 
W 1882 r. posiadali oni następujące dobra w tej guberni: Lale, Dworwice, Polepie, Jano
wiec, Podole, Ławki i Lawkodomie. Chyba wszystkie dobra leżały na Żmudzi, a wspo
mniany Janowiec w pow kroskim był w ich ręku już w 1690 r.
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Ź r ó d ł a :  AG AD, A Zabiełłów 669, k. 9; Akta - ĵa d̂ón\ T. 2, s. 284, 304; Deputaci, T. 1, s. 317, 350; Dwo- 
rzecki Bohdanowicz, k. 74; Elektorzy 1669, 1674, 1697, 1733 r.; Elektorowie królów, s. 74; Kojałowicz, Com
pendium^ s. 280; tenże, Nomenclator, s. 274—275; Konfederacja 1704 r., s. 690, 752; LM, Uyrasjimą knyga 14, 
s. 206-207 nr 503; LNB, F 91-221, k. 140, 150, 181; LVIA, SA, 14754, k. 313-315; MACB, F 37-69, k. 6; 
ODVCA, vyp. 1, s. 63-34, 95-128,104-284,143-283, 166-255; vyp. 2, s. 106-60,127-379; vyp. 3, s. 140- 
293; vyp. 4, к. 12-95, 111-15, 23D-228; vyp. 5, к. 113-343, 145-180, 179-445; Perapis 1528 r., s. 245; 
Urzędnicy żmudzcy, nr 213, 292, 318, 333, 403, 706, 942, 944, 905, 950, 951, 956, 1037, 1038, 1043,1107, 
1185, 1234, 1371, 1445. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 8, s. 68—69; Buszyński, K ro fy  s. 39; Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 161; Cimnaite, s. 13; Kaczorowski, Ldtwim[ s. 207; LPZ, T. 1, s. 776: Ivanavicius; Saviscevas, Ze- 
maitijos savivalda, s. 320; Uruski, T. 5, s. 272.

IWANOWSKI

H. ABDANK, ŁODZIĄ, ROGALA 

P o pis  1621 roku

Iwanowski Józef z uc êst\pi)sizm\ Piotrem Pymszy po husarska koń 1 wpow.pojurskim

Taryfa 1667 roku

Iwanowski Jakub. JanusykiewiczPaweł [...] w nastawie u Jakuba Iwanows kie\go\ na ten cyas samych w tych 
domach mieszkających dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwian
Iwanowski Józef- Tyszkiewicz Karol na miejscu Mikołaja Woyt/demczą z majętności Teneń i zptsykupli od 
Józefa Iwanowskiego nazgranej Poskarbinia dymówpoddańskich 6, zagrodmcgych 4 [ogółem] 10 w pow. po- 
jurskim
Iwanowski Krysztof [na miejscu] Krzysztofa Girdowicza z Wegier dym 1 szlachecki w pow. W. Dyrwian
Iwanowski Samuel, na miejscu którego i na miejscu Jana Iwaszkiewicza został spisany Krysztof Ginieyc z ku
pli [może jednak chodzi o Kopie, miejscowość pod Rosieniami?] dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Iwanowski Adam z Uj/mnów i prgykupli Argiszęk w pow. medyngjańskim [dym] szlachecki 1 
Iwanowski Jakub z majętności O sypiań w pow. M. Dyrwian dym sylachecki 1 
Iwanowski J ery  na miejscu Wojaecha Jucewicya [z Pogiów w pow. korklańskim?] dym sylachecki 1 
Iwanowski Piotr z Witutajkiów w pow. korsyewskim z kupli dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest podobnego pochodzenia co Iwanowicz. Niemniej jednak jest to 
forma spolonizowana, utworzona przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.

Na Żmudzi notowano ich w popisie wojskowym 1621 r., gdzie wymieniono Józefa 
Iwanowskiego, który wystawił jednego konia z „uczestnikami” w pow. pojurskim. Była 
to więc szlachta drobna. W tym czasie notowano Iwanowskiego [brak imienia] rotmi
strza kozackiego [tj. chorągwi kozackiej] szlachty żmudzkiej, który uczestniczył w kam
panii inflanckiej 1621 r.

W taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny, bo pominięto Józefa z powodu wzmianki
0 „przykupli” w nieokreślonym czasie. Mieszkały one w obu powiatach dyrwiańskich
1 rosieńskim, bez poddanych. Z kolei w taryfiel690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające
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340 IWANOWSKI

w różnych powiatach: medyngiańskim, korszewskim, korklańskim i Małych Dyrwian, 
także bez poddanych. Zatem była to wówczas szlachta drobna, ale utytułowana.

Być może ojcem wymienionego w 1690 r. Jakuba był Hieronim Michał (zm. przed 
1688), który był gorliwym fundatorem Kościoła katolickiego: w 1669 r. sfinansował re
mont kościoła i klasztoru św. Jerzego w Kownie, w latach 1669 i 1670 ufundował altanę 
w kościele w Tryszkach w pow. Małych Dyrwian (gdzie później mieszkał Jakub), w 1670 
ufundował wielki ołtarz w kościele w Szydłowie w pow. rosieńskim oraz zbudował kościół 
w klasztorze dominikanów w Kownie [Paknys]. Informacje te potwierdzają inne źródła, 
można dodać, że w 1670 r. był zwany wojskim mińskim [Visitationes DS. 1675—1677].

Z kolei wspomniany Jakub Iwanowski byl strażnikiem żmudzkim w latach 1700— 
1707 i posiadaczem niedużego majątku w Roglajciach w pow. rosieńskim. Żył on jesz
cze na początku moru z 1710 r., kiedy wraz z żoną Krystyną „Drufaite—Ivanauskiene” 
[czyli Drufówną Iwanowską] ukryli cenne rzeczy (złoto, srebro, wyroby z cyny, ubrania 
i inne oraz dokumenty) w szpitalu w Szydłowie i się rozdzielili. Nie uratowało ich to od 
śmierci: żona zmarła w Erzwiłku w kwietniu 1710 r., a Jakub w miasteczku Szydłowie 
w maju tego roku. Natomiast ich „skarby” w niejasnych okolicznościach przejęli Gab- 
szewicze i inni, miejscowa szlachta. W 1718 r. Franciszek Iwanowski, syn zmarłego Ja
kuba, który pewnie osiągnął wówczas pełnoletność, wszczął proces przeciwko Gab- 
szewiczom o odzyskanie „skarbu” jego rodziców. Wiadomo, że później wspomniany 
Franciszek mieszkał w Skorojtyszkach, dworze Gabszewiczów [Vaisvila].

Ludwik Iwanowski był elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego 
w 1733 r. w Warszawie jako jedyny elektor w tej rodzinie.

W XIX w. Iwanowscy w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa 
z herbami: Abdank, Łodzią i Rogala.

W wywodzie z 1799 r. Iwanowscy wystąpili z herbem Rogala. Ich protoplasta zo
stał Samuel „Wasilew” [tj. syn Bazylego] (pokolenie I i II), który spłodził syna Maksy
ma (III) [czy raczej nie Maksymiliana?]. Ten ostatni w  testamencie z 1740 r. zapisał do
bra Poszyle [może w pow. korszewskim] swoim trzem synom (IV): Antoniemu, Janowi 
i Aleksandrowi. Z nich Aleksander w  swoim testamencie z 1805 r. zapisał dobra Wan- 
syszki Babiniszki synowi Onufremu (V).

Należy jednak wrócić do synów Maksyma [Maksymiliana?], tj. do pokolenia IV) 
którzy zapoczątkowali dwie linie tej rodziny, idące od Antoniego i od Aleksandra; trzeci 
Jan był bowiem bezpotomny. Pierwszy z nich, Antoni, spłodził dwóch synów (V): An
toniego i Leona. Ten pierwszy zostawił po sobie czterech synów (VI): Kazimierza Józe
fa, Wincentego Józefa, Hieronima Jakuba i Tomasza, bezpotomnego. Z nich pierwszy 
spłodził aż siedmiu synów (VII): Józefa Szymona, bezpotomnego, Antoniego Wincen
tego, Ferdynanda Ignacego, Jakuba Kajetana, Bonawenturę Antoniego, Adolfa Jerzego, 
bezpotomnego i Karola Telesfora, także bezpotomnego. Z powyższych Antoni Win
centy spłodził czterech synów (VIII): Zenona Jakuba, Leonarda, Wiktora i Aleksandra 
Kazimierza. Jego brat Ferdynand Ignacy dał życie Teofilowi Ryszardowi, a kolejny brat 
Jakub Kajetan miał syna Kazimierza Maksymiliana. Następnym bratem był Bonawen
tura Antoni, ojciec pięciu synów (VIII): Antoniego Henryka, Kazimierza, Ignacego Ju
liana, Antoniego Jana i Wacława Szczepana.
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Brat Kazimierza Józefa Wincenty Józef (VI) miał tylko trzech synów: Aleksandra 
Tadeusza, Apolinarego Waleriana i Dominika Michała. Pierwszy z nich spłodził trzech 
synów (VII): Władysława, Wincentego i Michała. Z kolei Apolinary Walerian zostawił 
po sobie czterech synów: Grzegorza, Antoniego, Marcina i Józefa. Ostatni z braci, Do
minik Michał, dał życie aż sześciu synom: Piotrowi, Józefowi, Antoniemu, Janowi, Igna
cemu i Kazimierzowi.

Następny brat Kazimierza Józefa, czyli Hieronim Jakub (VI), powołał do życia 
trzech synów (VII): Zygmunta Kazimierza, Karola Stefana i Adama, ostatni dwaj byli 
bezpotomni. Tak więc linię kontynuował tylko Zygmunt Kazimierz, ojciec Antoniego 
i Józefa (VIII).

Z kolei Leon (V) spłodził dwóch synów (VI): Stanisławajana i Hieronima Marcina, 
bezpotomnego. Linię kontynuował więc ten pierwszy jako ojciec trzech synów: Michała 
(z synem Wacławem), Juliana i Szymona.

Druga linia pochodzi od Aleksandra z pokolenia IV. Miał on syna Onufrego (V) 
i trzech wnuków (VI): Józefa Zygmunta, Felicjana Aleksandra i Karola Daniela, bez
potomnego. Z nich pierwszy spłodził dwóch synów: Józefa (ojca także dwóch synów: 
Jana i Stanisława) i Piotra, a jego brat Felicjan Aleksander miał syna Kazimierza [LVIA, 
F 391-7-1809, k. 51].

Inny wywód Iwanowskich herbu Łodzią pochodzi z 1806 r. Protoplastą, rodzi- 
ny byl Jerzy, syn Jerzego, Iwanowski (pokolenie I i II), który w 1711 r. zapisał dobra 
Butkajcie Risniatow (?) i Woobguje (?) Jaguczany [te ostatnie w  pow. ejragolskim] swo
im synom (III): Józefowi i Marcinowi. Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny. Naj
pierw o Józefie, który był ojcem Andrzeja (IV) i dziadem dwóch wnuków (V): Ignacego 
(ur. 1769) i Antoniego (ur. 1774). Pierwszy z nich kontynuował linię, ponieważ Antoni 
miał syna Franciszka Wincentego (ur. 1818; VI), bezpotomnego. Wspomniany Igna
cy spłodził dwóch synów (VI): Franciszka (ur. 1803) i Kazimierza Cypriana (ur. 1813). 
Pierwszy z nich był ojcem trzech synów (VII): Adama (ur. 1834) z synem Stanisławem 
(ur. 1862; VIII) oraz Andrzeja (ur. 1836) z dwoma synami (VIII): Adamem (ur. 1874) 
i Józefem (ur. 1878) oraz Jana (ur. 1851), bezpotomnego.

Z kolei brat Franciszka, czyli Kazimierz Cyprian (VI) byl ojcem pięciu synów (VII): 
Wiktora (ur. 1851), Józefa (ur. 1856), Franciszka (ur. 1861) oraz bliźniaków Antoniego 
i Wincentego (ur. 1864).

Drugą, młodszą linię rodziny zapoczątkował Marcin (III), ojciec Jana (IV) i dziad 
Sebastiana (ur. 1759; V). Ten ostatni spłodził trzech synów (VI): Józefa (ur. 1802), 
Kazimierza (ur. 1805), bezpotomnego i Aleksandra Jakuba (ur. 1810). Pierwszy z nich 
dal życie dwóm synom (VII): Adamowi Wincentemu (ur. 1831) z dwoma synami 
(VIII): Wincentym (ur. 1864) i Ignacym (ur. 1878) oraz Kazimierzowi (ur. 1837), bez
potomnemu. Z kolei Aleksander Jakub (VI) powołał do życia pięciu synów (VII): 
Stanisława (ur. 1840), bezpotomnego, Konstantego (ur. 1842) [wzmianka o pozba
wieniu dworiaństwa] z synem Konstantym Wawrzyńcem (ur. 1884; VIII) oraz Jana 
(ur. 1844), bezpotomnego, Ludwika (ur. 1850) z dwoma synami (VIII): Ludwikiem 
(ur. 1881) ijulianem  (ur. 1887) oraz Juliana (ur. 1853), bezpotomnego [LVIA, F 391— 
7—1809, k. 70].
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342 IWANOWSKI

Zachowały się rodosłownyje Iwanowskich z 1832 r. [LYIA, F 708—2—2169]. Naj
pierw Iwanowscy herbu Abdank, których protoplastą został Józef Iwanowicz (poko
lenie I). Spłodził on syna Jana (wzmianka z 1775 г.; II). Posiadał on majętność Awż- 
girwy (?). Miał on syna Bartłomieja (ur. 1750; III) i wnuka Eliasza (ur. 1794: 38 lat 
w 1832; IV). Ten ostatni mieszkał w miasteczku Popielany w pow. szawelskim we wła
snym domu. Na świat wydał trzech synów (V): Franciszka, Teofila i Ignacego [k. 33-34].

Następna jest rodosłownaja Iwanowskich herbu Łodzią. Protoplastą rodziny był 
Jan Iwanowski (pokolenie I), który miał syna Andrzeja (II). Posiadał on trudną do od
czytania majętność w pow. szawelskim (wzmianka z 1717 r.) oraz jeszcze jedną, zwaną 
Andrzejew w tymże powiecie. Jego synem był Adam (III), właściciel majętności Mon- 
twidyszki w pow. szawelskim. Kupił on dobra Mołowiany w tymże powiecie. Wszystkie 
dobra przekazał synowi Józefowi (wzmianka z 1740 r.; IV). Po nim nastąpił syn Alek
sander (ur. 1810; V). Braćmi wspomnianego Aleksandra byli: Józef (ur. 1817) i Franci
szek Karol (ur. 1819) [k. 35-40].

Jeszcze inna jest rodosłownaja Iwanowskich herbu Rogala. Protoplastą tej rodzi
ny został uznany Jakub Iwanowski (pokolenie I), który posiadał dobra w województwie 
połockim i na Żmudzi. Wymieniono tu dobra Wegiery z przynależnościami: Mingielisz- 
ki i Kupreliszki w pow. Wielkich Dyrwian. Miał on dwóch braci: Krzysztofa i Michała 
Franciszka, strukczaszego żmudzkiego (wzmianka z 1674 r.). Wspomniany Jakub spło
dził syna Dominika (II), posiadacza majętności Os zwiany w pow. dyrwiańskim [Małych 
Dyrwian], który spłodził kolejnego Dominika (testament z 1781 r.; III). Ten ostatni 
miał syna Wawrzyńca (IV) i wnuka Sylwestra (ur. 1785; V), który był ojcem Alojzego 
Jana (ur. 1811; VI), który właśnie uczył się w  szkole kroskiej [k. 27—28]. Jego bliskim 
krewnym był Bonifacy Stanisławowicz (ur. ok. 1783: 49 lat w 1832 r.), wnuk wspomnia
nego wyżej Dominika, ale którego? Ow Bonifacy zostawił po sobie trzech synów: Ra
fała Tomasza, Arnulfa Barnabę i Hipolita Rocha [trzech, a nie sześć osób]. Wnukiem 
wspomnianego Dominika (III) i synem Jana (IV) był Karol (ur. 1787; V). Wydał on 
światu syna Adama Aleksandra (VI). Mieszkał w majętności ojca Parogi albo Mieszki 
w pow. szawelskim w XIX w., wcześniej w pow. Małych Dyrwian [k. 31—32].

Również Jan Dominikowicz Iwanowski (65 lat w 1832 r.; IV) należał do tej rodzi
ny. Był on sędzią granicznym powiatu szawelskiego. Mieszkał w majętności Porogi, czyli 
Mieszki. Jego syn Ksawery Feliks, sekretarz sądu granicznego powiatu szawelskiego, już 
nie żył [k. 41—42]; miał umrzeć w 1850 r. [Sćigliene]. Tę linię rodziny można uzupełnić. 
Wspomniany Ksawery Feliks z Porogów (lit. Paragiai) w małżeństwie z Józefą miał syna 
Nikodema Erazma (1844—1931), literata, malarza i publicystę rodem ze Żmudzi. Jego 
ród miał pochodzić z „Białorusi” [tj. z ziem ruskich W Ks. Litewskiego], skąd przybyli 
na Żmudź w 1684 r. [Sćigliene]. Nikodem ukończył studia malarskie w Warszawie i Mo
nachium, skąd wrócił na Żmudź do swego majątku. Mieszkał także w Warszawie, pisał 
artykuły do „Biesiady Literackiej” oraz wiersze i ballady w języku polskim. Korespondo
wał z czołowymi polskimi pisarkami tych czasów: Elizą Orzeszkową i Marią Konopnic
ką. Jako malarz jest znany z obrazów religijnych, znajdujących się w kościołach żmudz- 
kich [Sćigliene; Jackiewicz, D-~ieje\.
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Jego córkami były siostry Iwanowskie: Sofija Ivanauskaite—Pśibiliauskiene (1867— 
1926) I Marija Ivanauskaite—Lastauskiene (1872—1957), używające wspólnie pseudoni
mu LazdynpPeleda (Sowa z leszczyniaka). Z nich Marija (wtedy Maria Iwanowska) pisa
ła początkowo po polsku do polskich czasopism. Potem obie siostry pisały po litewsku.

Yytautas Landsbergis, współczesny polityk litewski, powiedział o nich, że „wy
kształcenie miały polskie, ale zostały pisarkami litewskimi”. To prawda. Można dodać, 
że utwory obu sióstr, które trudno nieraz oddzielić od siebie, odegrały dużą rolę w dzie
jach literatury litewskiej, należały do popularnych wśród czytelników [Jackiewicz, D-~ie/e; 
Liet/mą literaturos endklopedijĄ.

Tu należy wprowadzić genealogię Iwanowskich od wspomnianego Dominika z po
kolenia III z 1781 r. Dał on światu syna Szymona (IV), który z kolei miał syna Marci
na (V) i ośmiu wnuków (VI): Michała, Daniela, Józefa, Ignacego, Piotra oraz bezpotom
nych: Benedykta, Kaliksta i Józefa Marcina. W następnym pokoleniu Michał zostawił 
po sobie pięciu synów (VII): Michała Ferdynanda, Kazimierza Edwarda, Michała Feli
cjana, Józefa i Dominika. Jego brat Daniel doczekał się trzech synów (VII): Onufrego, 
Felicjana Leonarda i Juliana Pawia. Następny z braci, czyli Józef, spłodził czterech sy
nów (VII): Andrzeja Franciszka, Kazimierza, Aleksandra Piotra i Kajetana, a jego brat 
Ignacy — trzech synów: Antoniego Bonifacego, Jana Modesat i Teofil Jana. Ostatni 
z braci, Piotr, ojcował czterem synom (VII): Ignacemu Stefanowi, Bogusławowi Kle
ofasowi, Ferdynandowi Tadeuszowi i Karolowi Januaremu. Ostatnie dwa pokolenia ro
dziny wywiodły swoje pochodzenie w  1835 r. [Boniecki].

Niektórzy z Iwanowskich herbu Rogala przenieśli się do pow. wiłkomierskiego do 
okolicy Burbekle i tam przeprowadzili wywód swego pochodzenia. Za swego przodka 
uznali Dominika, który miał dobra Witbuszki na Żmudzi [nazwa pewnie zniekształco
na] [LVIA, F 391-1-1690].
Ź r ó d ł a :  Elektorzy 1733 r ;  Karnowski, passim; LVIA, F 391-1-1690, k. 88; 391-7-1809, k. 51, 70 (skan 
00125), F 708—2—2169, к  27^14 (rodosłownyje); Urzędnicy żmudzcy, nr 1337; Visitationes DS 1675—1677, 
s. 310, 540. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 8, s. 72; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 162; Jackiewicz, Dnieje, T. 1, 
s. 172; Uetm/ią literaturos endklopedija, s. 270: Lazdynp Peleda; Paknys, s. 163; Sćigliene, s. 42—73: Ivanauskas 
Nikodemas Erazmas; Uruski, T. 5, s. 273—274; Vaisvila, s. 302.

IWASZEWSKI (IWSZEWSKI)

Taryfa 1667 roku

Iwasyęwski Aleksander na miejscu Andryeja Koty lina % Lawmeleków yagrodnicpy 1 dym w pow. płotelskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia ruskiego i łączy się z imieniem Iwan [LPŻ]. W źró
dłach notowano formę Iwasz [Tichoniuk].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. płotelskim 
z jednym poddanym (zagrodnikiem). Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 776: Ivasauskas;Tichoniuk, s. 98: Jan.
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344 IWASZKIEWICZ

IWASZKIEWICZ 

H. ABDANIC, GOZDAWA, TRĄBY 

P o pis  1621 roku

Iwaszkiewicz Adam z uczestnikami] zosycyepem napod\]e zdku] koń 1 wpow. tendzjagolskim

T a r y f a  1667 ro k u

Iwaszkiewicz Adam [na miejscu] Jóyefa Matiasyewicya Iwaszkiewicza rodzica swe [go] z Trotz kin dym 1 
szlachecki wpow. tendzjagolskim
Iwaszkiewicz Adam [na miejscu] Sycypsnego Janowiczą Iwaszkiewicza rodzica swe\go] z Tron kin dym 1 
szlachecki wpow. tendzjagolskim
IwasykiewicyAdam na miejscu Jakuba Iwaszkiewicza ojca swego z Girdwojniów szlachecki w pow. rosieńskim 
IwasykiewicyAdam na miejscu Pawia Bacewicza yNarian dym 1 szlachecki w pow. kroskim 
Iwaszkiewicz Aleksander. Koząryn Teodor prawem zastawnym trzymając od Aleksandra Iwaszkiewicza 
i małżonki z Bolciów dymów poddańskich 2 w pow. pojurskim
Iwaszkiewicz Aleksander koniuszy trocki [na miejscu] Andrzeja Oborskiego z Majętności Podangia dymów 
6, a dymy 3 u Gotfreda Uhlrika [sic] odeszje ukajali. A dymy 2 pustkami ostające po Kazimierzu i Stefanie 
Jutkiewicyów [z] Cyganajciów w okolicy Golnisykach, ogółem poddfsńskich] dymów 6 w pow. widuklewskim. 
Uhlik [w tekście: Ullik] Gotfred Jan [...] у  majętności zastawnej od Aleksandra Iwaszkiewicza koniuszego 
trockiego i małżonki Jana Oborskiego] jako dziedzica zaścianek nazwany Uynagory dymy 3 />ozÄ̂[aiiskie], 
ogółem z karcymą i młynem dymów 41 w pow. widuklewskim
IwaszkiewiczAndrzęj. Ujumedyki Jan skarbnik starodubowski z majętności swej nasycanej Dzjakojnie Ton- 
dyiagoła od Andrzeja Iwasykiewicya wiecznością nabytej i z innej kupli od Gabsyewicsyw dymów zagrodni
c y  ch 4, poddańskich /[...] ogółem 31 w pow. tendzjagolskim 
Iwaszkiewicz Bałtromiej z Porusykolnia dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim 
Iwaszkiewicz Dawid z Iwaszków dym 1 szlachecki w pow. betfańskim
Iwasykiewicyjakub na miejscu Jakuba Mikołajewicya Gruyd-yja z Gri/ydy dym 1 szlachecki wpow. kroskim 
Iwaszkiewicz Jan [na miejscu] Zusymny Jóyefowicyówny Wydechowej Iwasykiewicyowej z Tronkin dym 1 
szlachecki wpow. tendzjagolskim
Iwaszkiewicz Jan, na którego miejscu i na miejscu Samuela Iwanowskiego cyt stal spisany Krzysztof Ginieyc 
Z kupli [może chodzi o dobra Kopie koło Rosieni?] dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim 
Iwaszkiewicz Jeny Walentynowicz na miejscu Michała Kęsminowicya z Kolni j  dym 1 szlachecki w pow. ro
sieńskim. Undzjk Jan zprykupli od Je/yego Walentynowicza Iwaszkiewicza z Girdwojn, na której dymu nie 
masz 4Ут l szlachecki wpow. rosieńskim
IwasjkiewiczJózęf Z Tronkin dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
Iwasykiewicyjózef, na którego miejscu i na miejscu Krysytofa Januszkiewicza został spisany Mikołaj Janusz
kiewicz Z Talajriów Dowgwiłajriów dym 1 szlachecki w pow. syawelskim 
IwaszkiewiczKazjmierzzGoln dym 1 szlachecki wpow.jas wońskim 
IwasykiewicyMalcher yKwasyów dym 1 szlachecki w pow. kroskim
IwaszkiewiczMichal, na którego miejscu został spisany Wojciech Paszkiewicz Z Iwasykiów dym 1 poddański 
w pow. beiyańskim
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Iwaszkiewicz Piotr na miejscu rodzica swe\go\ Krzysztofa Iwaszkiewicza z [S]Pirgiów dym 1 szlachecki wpow. 
korklańskim
Iwaszkiewicz Samuel [na miejscu] Stanisława Iwaszkiewicza rodzica z Tronkin dym 1 szlachecki wpow. 
tendzjagolskim
IwaspkiewicpSamuelPiotrondcppIwaspków dym 1 szlachecki w pow. berpańskim 
IwaspkiewicpStanisław Krzysztofowiczz [S\Kirwojn dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim 
IwaspkiewicpStanisław pimienia Podymdan [dymy] 3poddańskie wpow. spawelskim 
IwaspkiewicpStefan złron kin dym 1 szlachecki wpow. tendzjagolskim 
IwaspkiewicpSymon pLekajciów dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
Iwaszkiewicz Wojciech Bałtromiejendcp na którego miejscu posta/ spisany Tomasp Ostrowski p Tronkin dym 
1 splachecki wpow. tendzjagolskim

T a r y f a  1690 roku

IwaspkiewiczAleks an der Krpysptof koniuspy województwa trockiego p Podangia Pojepjerpa wpow. ndduklew- 
skim dymów poddańskich 2. Tenpe p dóbr JKMci Bławpajć w pow. ndduklewskim dym poddański 1
Iwaspkiewicp Jakub p Poruspkola w pow. rosieńskim [dym] poddański 1 
IwaspkiewiczJakub z okolicy Grupdp wpow. kroskim [dym] splachecki 1
Iwaspkiewicpjan p bratem p Tronkin w pow. tendzjagolskim dym splachecki 1 pspwagrami i Stanisławem Po- 
wicpem i Tomaspem Ostrowskim
Iwaspkiewicpjan p Iwaspków w pow. berpańskim dym splachecki 1
Iwaspkiewicpjerpy Walentynowicp na miejscu Michała Komina p Ko bajów w pow. rosieńskim [dym] spla
checki 1
Iwaspkiewicpjerzy p Iwaspków w pow. berpańskim dym splachecki 1 
Iwaspkiewicpjópef p Iwaspków w pow. berpańskim dym splachecki 1
Iwaspkiewicpjópef p Sakajciów w pow. widuklewskim na miejscu Mikołaja Monkiewicpa dym splachecki 1 
IwaspkiewicpKapimierp na miejscu ojca pLęb wpow.pojurskim dym splachecki 1 
Iwasphiewicp Kapimiei-p na miejscu Samuela Pluspkiewicpa p Dowstar w pow. berpańskim dym splachecki 1 
IwaspkiewicpKapimierp [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 209 błędnie: Stanisław] p Gostyń w pow. kro
skim [dym] splachecki 1
Iwaspkiewicp Krzysztof p bvtem i p pjęaem swoim i pAndrpejem Lawdańskim p Trowkin w pow. tendzja
golskim dym splachecki 1
IwaspkiendcpMalcher pAntinik w pow. korspewskim p kupli dym splachecki 1
Iwaspkiewicp Matiasp sprpedal Jópefowi Staniewiczowi p Augustynajciów w pow. W. Dyrwian dym spla
checki 1
Iwaspkiendcp Paweł pprpykupli od Jerpego Iwaspkiendcpa £ Iwaspków w pow. berpańskim dym splachecki 1 
IwaspkiendcpStanisław Krpysptofowicp p \S\Kirwojn w pow. ejragolskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Iwaszko, czyli zdrobnienia od Iwana. Na
zwisko Iwaszkiewicz należy do popularnych w W Ks. Litewskim, o czym świadczy po
pis wojskowy z 1528 r., zob. niżej.
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Jeśli nie liczyć późniejszej wzmianki o nadaniu dla przodka Iwaszkiewiczów w cza
sach Witolda, to najstarsza informacja odnosi się do Iwaszki, który w połowie XV w. 
otrzymał „czołowieka u Krożach”, tj. poddanego we włości kroskiej, od wielkich ksią
żąt litewskich z lat 1440—1498 [LM], Później, w 1492 r. notowano Stanisława Iwaszko- 
wicza jako dzierżawcę wilkiskiego.

We wspomnianym popisie z 1528 r. na Żmudzi spisano 12 bojarów Iwaszkowi- 
czów: Andreja we włości rosieńskiej, Ganusa w wilkiskiej, Goiła w widuklewskiej, Dob- 
ka w wilkiskiej, Lawrina w widuklewskiej, Łacusa w tejże, Matieja w tejże, Michnę w ten- 
dziagolskiej, Pietra w widuklewskiej, Stańkę w tendziagolskiej, Jakuba w widuklewskiej 
i Jana w berżańskiej. W sumie aż 6 bojarów mieszkało we włości widuklewskiej i po 
dwóch w wilkiskiej i tendziagolskiej, nie licząc pojedynczych.

Ród ma pochodzić od Ościkowiczów, bo wnukiem Ościka byl Iwaszko [Kojało- 
wicz]. Byłby więc spokrewniony z Radziwiłłami, z którymi miał wspólny herb Trąby. 
Z tej linii pochodzili Iwaszkiewiczowie w województwie trockim i na Żmudzi. Tu włą
cza się Jana Iwaszkiewicza, kuchmistrza litewskiego (brak go w  wykazie tego dygni- 
tarstwa) i Stanisława Iwaszkiewicza (właściwie Iwaszkowicza), marszałka dworskiego 
(1488—1494). Byl jeszcze Aleksander, notowany na Żmudzi około 1619 r. Jest jednak 
wątpliwe, by powyższe informacje dotyczyły tylko jednego rodu Iwaszkiewiczów. Ro
dów tych na Żmudzi było zaś wiele, i to różnego pochodzenia.

Kto wie, czy wymieniony w popisie 1528 r. Pietr we włości widuklewskiej nie jest 
tożsamy z Pietrem Iwaszkiewiczem, który toczył spór o ziemię [bliżej nieokreśloną] we 
włości widuklewskiej. Spór podnieśli w  1537 r. Witwis i Madej Dowiatowicze, którzy 
podali, że „diadko” Pietra Iwaszkiewicza zamienił się z nimi ziemią. Okazało się, że za
miana ta odbyła się za życia owego „diadka” Romana, a od jego śmierci minęły 24 lata. 
Ostatecznie spór ten rozwiązano zwrotem zamienionej ziemi [AWAKJ.

Niemało Iwaszkiewiczów spisano również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
Nie znaleziono ani jednej miejscowości z akt ziemskich, która została powtórzona w ta
ryfie 1690 r. Na uwagę zasługuje wzmianka o Walentym Michałowiczu Iwaszkiewiczu, 
który w 1599 r. sprzedał część „otczizny” Statragie we włości widuklewskiej. Przydatna 
jest też wzmianka o Tautuszach, zob. niżej rodosłownaja z 1832 r. W 1595 r. Baltromiej 
Stanislawowicz Iwaszkiewicz zastawił synowi Janowi część dóbr Tawtusze we włości 
tendziagolskiej. W 1596 r. Urban Stanislawowicz Iwaszkiewicz sprzedał część majętno
ści Towtuszi i Kales Łowka we włości tendziagolskiej. Tenże w 1596 r. kupił ziemię ma
jętności Labunowo we włości korklańskiej.

Osobno notowano Iwaszkisów itp. W 1573 r. Pietrasz Janajtis Iwaszajtis darował 
swojemu siostrzeńcowi Lawrynowi Jurkojtisowi „szmat ziemi” nad rzeką Kersnawąwe 
włości medyngiańskiej. W 1591 r. w swoim testamencie Lawryn Janowicz Wismonto- 
wicz Iwaszkis zapisał żonie Barbarie Bogdanownie, synom Mikołajowi i Piętrowi Ła
wrynowiczom i córkom: Dorotie i Alżbiete [mężatkom] majętność Iwaszkiski Pietrysz- 
ki we włości berżańskiej, którą otrzymał od matki Kateriny Pietrowny Pietraszewicz. 
W 1592 r. Pietr Mikołajewicz Iwaszkis darował żonie Annie Szczefanownie i synom 
Martinowi i Szymkowi majętność Iwaszkiszki w Podlesiu we włości berżańskiej. Wiado
mo, że w tym czasie miał on dwie córki: Zofię i Katerinę Pietrowny, mężatki.
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We wspomnianych aktach ma znajdować się jeszcze decyzja sądu ziemskiego 
z 12 lutego 1599 r. w  sprawie sporu o dobra Iwaszki między Iwaszkiewiczami a Ejtuto- 
wiczami [lit. Eitutaićiai, choć wtedy pisano po rusku, a nie po litewsku]. Poznajemy na
stępujących Iwaszkiewiczów, synów Jana (tj. Janowiczów): Andreja, Stefana i Lawryna 
z dwoma synami: Mikołajem i Pietrem. Strona pozwana, czyli owi Iwaszkiewicze, po
wołała się na dokument wielkiego księcia Witolda [niedatowany, ale pochodzący z lat 
1412—1430], w którym była mowa o nadaniu bojarowi Minkontowi dwóch „czołowie- 
ków”, co miał zrealizować namiestnik żmudzki „Kozkgailo”, czyli Michał Kieżgaj- 
ło \yitoldiana, Jablonskis]. Skądinąd wiadomo, o wysłużeniu u Witolda dóbr wajgow- 
skich i kurtowiańskich przez Milkonta, pewnie tego samego bojara [LVIA]. Ta ostatnia 
wzmianka pozwala bliżej zlokalizować nadanie Witoldowe, częściowo we włości ber- 
żańskiej (Kurtowiany), częściowo w użwenckiej (Wajgów).

Wymienione tam osoby istniały rzeczywiście. Wyżej pisano o rodzinie Ławryna Ja- 
nowicza Wismontowicza Iwaszkisa, związanego z dobrami Iwaszkiski, czyli późniejszy
mi Iwaszkami oraz o Andreju Janowiczu Iwaszkiewiczu pod rokiem 1588: miał Gil wi
eże we włości berżańskiej.

W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich rysuje się koncentracja osadnictwa 
tego rodu we włości widuklewskiej, w następujących dobrach: Puże, Żołpie, Giewile, 
Krikszle i Drutowiszki. Byli też we włości powondeńskiej (Berże) i w  pobliskich powia
tach: korklańskim (Labunowo), berżańskim (Gilwicze), kroskim (Poszawsze i Gonipro- 
wo) oraz w odleglejszym tendziagolskim (Tautusze).

Gniazdem rodu były najpewniej Iwaszki w pow. berżańskim, w których mieszkało 
trzech Iwaszkiewiczów jeszcze w 1690 r. Leżały one w parafii Kurszany w odległości 
1,5 mili od tego miasteczka, obecnie to Ivoskai na północ od Kurszan, przy drodze do 
Krupiów. Jeszcze w końcu XIX w. mieszkali tu: Tomaszewicz (14 włók), Nagrodzcy (3), 
Daniusewicz (3) i Narkiewicz (3) [SG]. Za tą lokalizacją przemawiają dane z akt ziem
skich żmudzkich XVI w., w których była mowa o Iwaszkach w Podlesiu. Ta ostatnia 
miejscowość była we włości berżańskiej nad rzekami Szakina i Szweta [Slovar]. Wspo
mniane rzeki znajdują się bardziej na północny wschód od Iwaszków, w kierunku mia
steczka Szakinów.

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano tylko Adama Iwaszkiewicza, który wy
stawił jednego konia z „uczestnikami” w pow. tendziagolskim. Nie należał więc do za
możnych. Pewnie był potomkiem Bałtromieja lub Urbana Stanisławowiczów Iwaszkie
wiczów, których notowano w tym pow. w latach 1595—1596.

W 1653 r. testament spisała Krystyna Mikołajewna Dowgirdowna Józefowa 
Iwaszkiewiczowa. Kazała się pochować przy swoim kościele parafialnym w Grynkisz- 
kach. Małżonkowi zapisał majętność Tronkinie w  pow. tendziagolskim [VUB, F 7—ŻP 
15—15a, nr 189]. W taryfie 1667 r. wymieniono Józefa Iwaszkiewicza we wspomnia
nych Tronkiniach.

Z 1654 r. pochodzi testament Józefa Piotrowicza Iwaszkiewicza. Chciał być po
chowany na cmentarzu przy kościele szawelskim przez Krzysztofa (Dowgiełowicza) Ja
nuszkiewicza, „ponieważ wszyscy bliscy moi w  tej chorobie mej odbiegli mię”. Posiadał 
imienicze Dowgiełajcie Talacie we włości szawelskiej, którą zapisał synowi Wojciechowi
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Iwaszkiewiczowi z wyjątkiem niwy dla Krzysztofa Januszkiewicza z możliwością prze
jęcia przezeń całych dóbr. Uczynił też zapis pieniężny dla plebana szawelskiego [VUB, 
F 7 ŻP 15—15a, nr 193]. Jeszcze w taryfie 1667 r. w tej miejscowości notowano zarówno 
Józefa Iwaszkiewicza, jak i Krzysztofa Januszkiewicza, na których miejscu został spisa
ny Mikołaj Januszkiewicz.

W taryfie 1667 r. spisano 25 rodzin, a więc stosunkowo dużo. Z rozważań usu
nięto Andrzeja, bo informacja o nim dotyczyła „kupli” pewnych dóbr. Mieszkali oni 
głównie w  pow. tendziagolskim (8) oraz w rosieńskim (4), berżańskim i kroskim (po 3), 
szawelskim (2), w  pozostałych powiatach mieszkali pojedynczo w: pojurskim, ejragol- 
skim, jaswońskim, korklańskim i widuklewskim. Zdecydowanie dominowała szlachta 
bez poddanych (21 na 25). Pozostali mieli od jednego do trzech poddanych z wyjątkiem 
Aleksandra Iwaszkiewicza z sześcioma dymami (kilka dalszych miał w zastawie).

W taryfie z 1690 r. spisano 17 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow ber
żańskim (5) oraz w widuklewskim, kroskim i tendziagolskim (po 2). Zdecydowana więk
szość z nich nie miała poddanych (15 na 17). Tylko dwaj mieli poddanych: jednego 
i trzech. Najwięcej poddanych miał Aleksander Krzysztof Iwaszkiewicz.

W sumie była to szlachta utytułowana. Pomijając Iwaszkowicza, dzierżawcę wil- 
kiskiego z 1492 r., Iwaszkiewicze piastowali następujące urzędy na Żmudzi: miecz
nika żmudzkiego w 1689 r. dla nieznanej z imienia osoby. Dalsze urzędy piastowali 
w XVIII w.: mostowniczego żmudzkiego w 1799 r. dla Ignacego i łowczego szawelskie
go w 1794 dla Michała. Poza tym piastowali inne urzędy, np. w województwie trockim, 
np. wspomniany wyżej Aleksander Krzysztof Iwaszkiewicz: koniuszy trocki w latach 
1663—1693) i podstoli trocki w 1693—1705 oraz łowczy czernihowski w 1696—1697. Był 
on deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1687, 1692 i 1705. Ożenił 
się z Katarzyną Konstancją Andrzejówną Oborską, z którą miał dwóch synów: Kazi
mierza i Antoniego, twórców dwóch linii tej rodziny. Rodzina ta była jednak związana 
z województwem trockim i wileńskim (pow. oszmiański), co wychodzi poza sferę na
szych zainteresowań [Boniecki].

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Iwaszkiewiczów herbu 
Abdank na Żmudzi. Taki herb posiadał Stanisław w 1526 r. Była to pojedyncza infor
macja o tej rodzinie.

W XIX w. Iwaszkiewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami Gozdawa 
i Trąby. Wówczas notowano Iwaszkiewiczów herbu Trąby w pow. szawelskim [Cie
chanowicz |.

W 1799 r. wywiedli się Iwaszkiewicze herbu Trąby. Ich protoplastą został Adam 
Iwaszkiewicz (pokolenie I), ojciec Kazimierza i Melchiora (II). Najstarszy dokument 
pochodzi z 1678 r., kiedy ów protoplasta posiadał dobra [początek niewidoczny wsku
tek uszkodzenia] Wojdatany [w pow. kroskim]. W nieznanym roku, przed 1789, dobra 
te sprzedał Józef.

Drzewo genealogiczne tej rodziny było następujące, poczynając od wspomnianych 
braci Kazimierza i Melchiora (II). Pierwszy był bezpotomny, linię prowadził Melchior 
jako ojciec Józefa (III) i dziad czterech synów (IV): Franciszka (ur. 1770), Ignacego Be
nedykta (ur. 1778), Dominika Kajetana (ur. 1781) i Alojzego (ur. 1784). Pierwszy z nich
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wydał na świat dwóch synów (V): Franciszka (ur. 1799) i Piotra Marcina (ur. 1804). 
Z nich Franciszek ojcował trzem synom (VI): Leopoldowi Romualdowi (ur. 1830), bez
potomnemu, Julianowi Stefanowi (ur. 1831) i Józefowi (ur. 1837). Wspomniany Julian 
Stefan spłodził syna Pawła (ur. 1874; VII), a jego brat Józef — dwóch synów (VII): Je
rzego [tos. Georgij] (ur. 1876) i Stanisława (ur. 1878).

Z kolei brat Franciszka — Piotr Marcin (V) zostawił po sobie dwóch synów (VI): 
Edwarda Piotra (ur. 1845) i Zenona (ur. 1851). Pierwszy z nich doczekał się dwóch sy
nów (VII): Edwarda (ur. 1874) i Zygmunta (ur. 1879).

Pozostałe linie rodziny były skromniejsze. Chodzi o trzech braci Franciszka (IV): 
Ignacego Benedykta, Dominika Kajetana i Alojzego. Pierwszy z nich spłodził syna An
toniego Alojzego (ur. 1807; V), bezpotomnego. Jego brat Dominik Kajetan wydał na 
świat dwóch synów (V): Józefa Andrzeja (ur. 1808) z dwoma synami (VI): Józefem 
(ur. 1850) i Antonim (ur. 1864) oraz Antoniego „Torneta” (ur. 1812). Ostatni z braci, 
Alojzy, zostawił po sobie dwóch synów (V): Ludwika Marcelego (ur. 1824) i Symforiana 
Stefana Gaspra [Kaspra] (ur. 1828) [LVIA, F 391-7-1809, k. 80].

Iwaszkiewicze herbu Trąby wywiedli swoje pochodzenie w 1799 r., biorąc za swego 
przodka Jerzego Stefanowicza Iwaszkiewicza (pokolenie I i II), żyjącego na przełomie 
XVII i XVIII w. Był on właścicielem dóbr Tronkinie. Dobra te, leżące w pow. tendzia- 
golskim, były w ich ręku w XVII w., przynajmniej w latach 1667 i 1690. Niemniej jed
nak w tym pow. notowano ich już w popisie 1528 r. Wspomniany protoplasta miał syna 
Kazimierza (III), któremu zapisał te dobra w testamencie z 1702 r. Syn tego ostatnie
go, Józef (IV), w swoim testamencie z 1795 r. zapisał te dobra swoim synom (V): Fran
ciszkowi, Maciejowi Romualdowi, Norbertowi (synowi Franciszka), Felicjanowi, skądi
nąd nieznanemu i Konstantemu. Inaczej było w genealogii, chyba bardziej wiarygodnej, 
gdzie wspomnianyjózef Iwaszkiewicz spłodził trzech synów (V): Franciszka (ur. 1778), 
Macieja (ur. 1781) i Konstantego (ur. 1792). Z nich Franciszek wydał na świat aż sze
ściu synów (VI): Józefa Jerzego (ur. 1805), Wincentego Teodora (ur. 1809), Norberta 
(ur. 1811), Stanisława Floriana (ur. 1815), bezpotomnego, Michała (ur. 1817) i Jana Paw
ła (ur. 1824), także bezpotomnego. Z nich Józef Jerzy spłodził czterech synów (VII): 
Wincentego (ur. 1828), Jana Szymona (ur. 1832), Jakuba (ur. 1834) i Sylwestra (ur. 1837) 
z synem Wincentym (ur. 1864; VIII). Jego bracia z pokolenia VI: Wincenty Teodor miał 
dwóch synów (VII): Szymona (ur. 1837) i Stanisława (ur. 1843); Norbert — synajóze- 
fa Franciszka (ur. 1839; VII); Michał — dwóch synów (VII): Stanisława (ur. 1856) i Ro
mualda Władysława (ur. 1859).

Teraz pora na dwóch braci Franciszka (V): Macieja i Konstantego. Pierwszy miał 
dwóch synów (VI): Józefa (ur. 1811) i Pawła (ur. 1837), bezpotomnego. Z nich Józef 
był ojcem dwóch synów (VII): Wiktora (ur. 1859) i Józefa Jakuba (ur. 1862). Z kolei 
wspomniany Konstanty (V) miał syna Józefa Tyburcego (ur. 1855; VI), bezpotomnego 
[LVIA, F 391-7-1809, k. 68].

W 1799 r. jeszcze wywiedli się Iwaszkiewicze herbu Trąby. Ich protoplastą został 
Kazimierz Iwaszkiewicz (pokolenie I), ojciec Abrahama i dziad Izydora. Wspomniany 
Abram (Abraham) w testamencie z 1735 r. [data niepewna wskutek uszkodzenia tekstu] 
zapisał dobra Poszuszwie w  pow. jaswońskim swemu synowi Izydorowi (III). Spłodził
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on dwóch synów (IV): Macieja i Józefa, którzy zapoczątkowali dwie linie tej rodzi
ny. Pierwszy z nich Maciej byl ojcem trzech synów (V): Józefa, Wiktora i Kazimierza. 
Z nich Józef dał światu dwóch synów (VI): Antoniego i Macieja, bezpotomnego. Zaś 
Antoni był ojcem czterech synów (VII): Stanisława, Józefa, Felicjana i Jana.

Z kolei pozostali bracia Józefa: Wiktor i Kazimierz (V). Pierwszy spłodził aż sze
ściu synów (VI): Aleksandra Józefa, bezpotomnego, Ignacego, Wincentego, bezpo
tomnego, Stanisława, także bezpotomnego, Władysława Stanisława i Jana Bonifacego. 
Z nich Ignacy miał syna Konstantego (VII); Władysław Stanisław spłodził trzech sy
nów: Wiktora, Jana i Bolesława; Jan Bonifacy miał dwóch synów: Aleksandra i Tomasza 
[po polsku rosyjskimi literami]. Znów wymieniony wyżej Kazimierz (V) spłodził syna 
Zygmunta Karola (VI), bezpotomnego.

Drugą linię rodziny zaczął Józef (IV), ojciec czterech synów (V): Bartłomieja, Jana, 
Mikołaja i Wincentego. Wszyscy mieli potomstwo (VI): Bartłomiej spłodził dwóch sy
nów: Józefa Wincentego i Tadeusza Grzegorza; Jan — dwóch synów: Mikołaja Michała 
i Szymona Marcina; Mikołaj — trzech synów: Wincentego Kazimierza, Onufrego Jana 
i Jerzego Szymona; ostatni z braci Wincenty — syna Piotra Józefa.

W następnym, VII pokoleniu byli: Zygmunt Jakub i Ignacy Gabriel [z adnotacją 
o utracie dworiaństwa w 1903 r.], synowie Józefa Wincentego; Aleksander, Jan i Stani
sław, synowie Tadeusza Grzegorza; Andrzej (z dwoma synami: Wincentym i Janem), Jó
zef Kazimierz (także z dwoma synami: Franciszkiem i Aleksandrem) i Antoni, synowie 
Wincentego Kazimierza; Michał (z synem Bolesławem) i Kazimierz, synowie Onufrego 
Jana [LVIA, F 391-7-1809, k. 55].

W wywodzie z 1805 r. Iwaszkiewicze mieli nieokreślony herb. Ich protoplastą był 
Jan Iwaszkiewicz (pokolenie I), który w 1731 r. z synem Franciszkiem (II) posiadał do
bra Milejkowicze alias Koleny Dowkintławki [w pow. kroskim]. Wspomniany Franciszek 
ojcował dwóm synom (III): Piotrowi i Jakubowi. Linię rodziny kontynuował ten pierw
szy, ojciec Tadeusza i Jakuba (IV). Ten pierwszy spłodził Jana (V), a Jakub pozostawił po 
sobie syna Piotra Ignacego (V), ojca czterech synów (VI): Michała, Franciszka z synem 
Kazimierzem (VII) oraz Józefa Konstantego i Antoniego. [LVTA, F 391—7—1809, k. 85].

Inna rodosłownaja z 1820 r. dotyczy Iwaszkiewiczów herbu Trąby, również w pow. 
szawelskim. Protoplastą tej rodziny nazwano Józefa z Iwaszka Iwaszkiewicza (pokole
nie I), właściciela majętności Poszeszuwie w pow. telszewskim [tak w XIX w., wcześniej 
na pewno w innym, trudno określić]. Miał on syna Jerzego (II), który oprócz majątku 
ojcowskiego posiadał jeszcze dobra Czeberwiki (1770). Jego synem był Stefan (1791 r.; 
III), a wnukiem Józef (ur. 1791; IV). Ten ostatni mieszkał w miasteczku Żagory we 
własnym domu, mając syna Michała Mateusza (V). Jego brat Mikołaj (ur. 1781) miesz
kał we wsi Puże w pow szawelskim „na arendie” [tak w XIX w., wcześniej w  widuklew- 
skim]. Nie miał dzieci „mużskogo poła” [płci męskiej]. Drugi brat Antoni (ur. 1786) był 
również w Pużach „na arendie”, to samo napisał o dzieciach. Z kolei trzeci brat Tade
usz (ur. 1788) mieszkał „pod pomieszczykiem Iwanowskim na kutie” [dosłownie w  ką
cie, tj. nie miał własnego domu, mieszkał w domu wspomnianego Iwanowskiego]. Miał 
czterech synów: Leona Tadeusza, Aleksandra Tadeusza, Adolfa Antoniego i Antoniego 
Wiktora [LATA, F 708, k. 13-20; zob. też F 391-7-1809, k.75].
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Zdaniem Brensztejna, Karol Iwaszkiewicz, żonaty z Patronelą Łękowską, był 
skarbnikiem żmudzkim, co nie znajduje potwierdzenia w faktach. Mieszkał w majętno
ści Suwortów [Suwartowo] w parafii Kielmy. Byli oni rodzicami Wiktora Iwaszkiewicza 
(ur. 1806), jednego z członków „Czarnych Braci” w Krożach [BN].

Zachowała się rodosłownaja Iwaszkiewiczów herbu Gozdawa z powiatu szawel- 
skiego z 1832 r. Protoplastą rodziny został uznany Pietr Iwaszkiewicz (pokolenie I), 
właściciel majętności Towtuszy w pow. tendziagolskim. Miał on syna Stanisława (II), 
wzmiankowanego w 1598 r. Jego synem był Józef (III), wnukiem Bartłomiej (wzmian
ka z 1675 r.; IV) i prawnukiem Dominik (V), posiadającym dobra Gawgory i Suwartowo 
w powiatach berżańskim i kroskim (1729 r.). Synem Dominika był Piotr (ur. 1732; VI), 
wnukiem Józef (VII), który byl ojcem Józefa Piotra (ur. 1826; VIII) [LVIA, F 708—2— 
2169, k. 11-12].

Jeszcze inna rodosłownaja Iwaszkiewiczów herbu „Tromby” (tj. Trąby) pochodzi 
z 1832 r. Jego przodkiem został uznany Jan z Wismonta Iwaszkiewicz (pokolenie I). Był 
właścicielem majętności Iwaszki w pow. berżańskim. Miał on syna Pawła (II), o czym 
świadczył dokument z 1694 r. Ten z kolei był ojcem Kazimierza (III), dziadem Macieja 
(testament z 1787 r.; IV) i pradziadem Ignacego (V). Ten ostatni był mostowniczym sza- 
welskim (przywilej z 1794 r.). Spłodził on syna Dominika Leona (ur. 1793; VI), dziedzi
ca majętności ojczystych: Iwaszki, Seliany i Chomszczyzna w  pow. szawelskim zlO. du
szami [LVIA, F 708-2-2169, k. 21-22].

Możliwe, że wspomniany wyżej Dominik jest tożsamy z Dominikiem Iwaszkiewi
czem (ur. 1792, a nie 1793) synem Ignacego, urodzonym w Sielaczach w guberni wileń
skiej [może jednak w Selianach; łatwo o pomyłkę]. Ten ostami służył w armii Napole
ońskiej w latach 1812-1814, m.in. w  19. pułku [Bielecki] lub w 1. pułku szwoleżerów 
gwardii, potem w armii rosyjskiej, z której został zwolniony ze służby w 1829 r. [AGAD].

Iwaszkiewicze używali dwóch przydawek pochodzeniowych: z Iwaszka, co jest 
dość oczywiste, sądząc po nazwisku, i z Wismonta (zob.).
Ź r ó d ł a :  AGAD, ZMRP, nr 202: Iwaszkiewicze; AWAK, T. 24, s. 92—93; BN, rkps 10679: M. Brensztejn, 
Czarni Brada iv Krojach', Deputad, T. 1, s. 367, 384; T. 2, s. 59; Dworzecki Bohdanowicz, k. 74v; Jablonskis, 
Vytauto raśtai, s. 388; Kojałowicz, Compendium, s. 311; tenże, Nomenclator, s. 275—276; LM, Uprałyтц knyga 3, 
s. 50; LVIA, F 391-7-1809, k. 55, 68 (skan 00121), 75, 80 (skan 00145), 85, F 525-8-514 (wzmianka o Mil- 
koncie); F 708—2—2169, k. 11—12,21—22 (rodosłownyje Iwaszkiewiczów); ODVCA, vyp. 1, s. 14—215,44—9, 
92-72, 162-183, 183-57, 186-108, 207-196; vyp. 2, s. 20-80, 24-143, 31-230, 88-55, 160-23, 167-129; 
vyp. 3, s. 29-153, 30-165, 66-197, 90-2; vyp. 4, k. 15-119, 58-23 ,101-327,139-13,140-24,141-27,295- 
38; vyp. 5, к. 63-476, 85—126,100—243; Perapis 1528 r ,  s. 246—2147; SG, T. 3, s. 322: Iwaszki; Slovar, s. 121: 
Ivaskiski; Urzędnicy: woj. kijowskie i  czemihowskie, s. 162, nr 1230; Urzędnicy: woj. trockie, s. 135, nr 586, 
s. 178, nr 978; Urzędnicy żmudzcy, nr 98, 780, 840, 1459; Vitoldiana, s. 127, nr 152; VUB, F 7—ŻP 15—15a, 
nr 189, 193. L i t e r a t u r a :  Bielecki, Sywoleperonie, s. 2263, nr 2631; Boniecki, T. 8, s. 76; Ciechanowicz, 
Rody, T. 3, s. 164; Uruski, T. 5, s. 276-277.

IWSZEWSKI ZOB. IWASZEWSKI

IZLESZTAKIS ZOB. ISZLOSTAKIS 

IZLIŃSKI ZOB. ISZLIŃSKI
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352 JABŁOŃSKI

JABŁOŃSKI

T a r y f a  1667 ro k u

jabłoński Stanisław nastawne i od Samuela Blinstruba dymy 2 gagrodnicge g  majętnośa Czechowa. A [z] sio
ła Biucgim narwanej, tak je  gastawnej od Pkmborka dymów 12, ogółem wscytłdch dymów poĄd]ańskich ga- 
grodnicgych 14 w po w. ej ragoIskim

Nazwisko rodziny jest zapewne pochodzenia polskiego, były też nazwiska ruskie [LPŻ]. 
Za polskim pochodzeniem Jabłońskich przemawiają, liczne rodziny polskie na Mazow
szu, w województwie lubelskim, poznańskim, z których część osiedliła się na Litwie. 
Z kolei, zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko to może być formą, litewskiego nazwiska 
Obelis i podobnego, powstałego wskutek polonizacji: przetłumaczenia litewskiego 
obuolis [tj. jabłko] na polskie jabłko i dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Teo
retycznie to rozumowanie jest słuszne.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. ejragolskim 
z 14 dymami. Była to wówczas szlachta zamożna, ale nieutytułowana.

W XIX w. Jabłońscy herbu Bończa wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni 
kowieńskiej.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 779: Jablonskas; Uruski, T. 5, s. 302—307; Zinkevicius, s. 517: Obelis.

JACEW ICZ 

H. ODROWĄŻ, SULIMA 

Popis 1621 roku

Jacewicg Jan % ucgest\nskasm\ po kogacku koń 1 w pow. ugwenckim 
JacewicgJergg g  bracią po kozacku koń 1 w pow. retowskim

T a r y f a  1667 ro k u

Jacewicg Daniel Janowicg na miejscu Jana Jacewicga [GB: pewnie ojca], a na miejscu Piotra Paw!omega 
Skołgirda i Wacława Melcheromcga Pymkiewicga Kiełpsga gSgołpian poddańskie dymy 2 w pow. pojurskim
Jacewicg Jan Malcherowieg na którego miejscu i na miejscu Wacława Malcherowicga Pymkiewicga Kiełpsga 
gostał spisany Abram Wiergbicki gSgołpian росЩапчЩ dym 1 w pow. pojurskim
Jacewicg Władisław na miejscu Krgysgtofa Jacewicga gSgołpian poddański dym 1 w pow. pojurskim 
Jacewicg Woj dech na miejscu Mikołaja Rumsga gRumsgów dym 1 sglachecki w pow. korklańskim 
JacgewicgJan na miejscu Dawida Wielo wiega gKołnuj Penowa dym 1 sglachecki w pow. pojurskim
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JACEWICZ 353

Taryfa 1690 roku

Jacewicz Kazimierz z Penowia w pow. pojurskim dym szlachecki 1
jacewicz [MB: Jucewicz] Stanisław na miejscu rodzica z Wizgirdów w pow. użwenckim [dym] szlachecki 1 
Jacewicp Władysław z Szpłpian w pow. pojurskim zyprygkuplą dym poddański 1 
Jacewiczpwa Magdalena po śmierci mai jon ka z Dowtortów w pow. ejragolskim dym szlachecki 1

Problemem jest pisownia tego nazwiska: Jacewicz czy Jucewicz, a w grę wchodzą jeszcze 
inne, podobne formy. Dotyczy to np. Stanisława Jacewicza z Wizgirdów w pow użwenckim 
w 1690 r. Nazwisko to można rzeczywiście odczytać jako Jucewicz, co uczynił M. Brensz- 
tejn. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 1667 r. w tej miejscowości notowano Jusiewiczów, 
choć nie można wykluczyć, że chodziło o Jasiewiczów W innej wersji taryfy z tego roku 
[F 11—1—752] wymieniono jednak Jacewicza. Należy pamiętać, że na Żmudzi notowano 
zarówno Jacewiczów, jak ijucewiczów; tych ostatnich było zdecydowanie więcej.

Porównując osadnictwo Jacewiczów i Jucewiczów w świede obu taryf z XVII w , 
można ustalić co następuje. Jacewiczów notowano w pięciu powiatach, głównie w po
jurskim (Szołpiany, Penowo), korklańskim (Rumsze), użwenckim (Wizgirdy) i W Dyr- 
wian (Ławry). Wyjątkowo byli też w odległym pow ejragolskim (Dowtorty). Z kolei 
Jucewiczowie byli znacznie liczniejsi, mieszkali bowiem w 14 powiatach. Głównie byli 
w powiatach: korklańskim (Gorajnie, Spirgie, Pogie, Pobutkolnie i Żebenki), szawdow- 
skim (Kiełpsze, Dojnie), powondeńskim (Drabukszty, Niewordziany), berżańskim 
(Dowstary) i kroskim (Kwaszę, Wdajcie). W dwóch powiatach, ale w  różnych miejsco
wościach, notowano zarówno Jacewiczów, jak ijucewiczów: w pojurskim i korklańskim.

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Jacek (Hiacynt) i jest pochodzenia 
greckiego [LPŻ]. Chyba etymologia tego nazwiska jest bardziej skomplikowana i w  grę 
wchodzą jeszcze dwie inne możliwości: zdrobnienie od imienia Jakub (Jac, Jacz, Jocz 
itp.) oraz od imion złożonych najacze—, np. Jaczemir [Abramowicz, Citko, Dacewicz],

Prawdopodobnie nie należy łączyć Jacewiczów z Rymkiem Jacowiczem, bojarem 
włości telszewskiej z 1528 r., zanotowanego w osobnym rejestrze. W każdym razie 
w źródłach XVII w  nie notowano Jacowiczów czy Jacewiczów w pow telszewskim.

W aktach ziemskich żmudzkich ród ten pojawiał się rzadko. W 1577 r. Gentru- 
da Pietrowna sprzedała swemu bratu Pawłowi Pietrowiczowi Jacewiczowi Kiełpszowi 
część dóbr dziedzicznych w majętności Ejtwidojtie we włości szawdowskiej, czyli póź
niejsze Ejtwidajcie na południe od miasteczka Ławkowa. Informacja ta wymaga komen
tarza. Jest to najpewniej pomyłka i rzecz dotyczy Jucewicza Kiełpsza (zob.).

W 1590 r. Hryhory Walentynowicz Jacajt uczestniczył w  spadku po śmierci Kaspra 
Janowicza Rubeżajtia; chodzi o niwy we włości wieszwiańskiej.

W 1590 r. Stanisław Jurewicz Jacewicz sprzedał majętność Barszi we włości tel
szewskiej.

W 1597 r. Martin Wojtiechowicz Jacewicz wziął w  zastaw dwóch poddanych w do
brach Birżołowki we włości korszewskiej.

Zatem Jacewiczów notowano w aktach ziemskich żmudzkich w czterech wło
ściach: szawdowskiej, telszewskiej,wieszwiańskiej i korszewskiej. Szczególnie interesująca
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354 JACEWICZ

jest wzmianka o przodku Jacewicza [raczej Jucewicza] Kiełpsza, wskazująca na związek 
obu rodów.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwóch Jacewiczów: Jana w pow. użwenckim 
i Jerzego w retowskim. Obaj stawiali po jednym koniu, ale wspólnie z „uczestnikami” lub 
bracią. W późniejszym dokumencie z 1632 r. wymieniono Jana Pietrowicza Jacewicza, 
który prosił o wpisanie do księgi ziemskiej żmudzkiej dokumentu z 1555 r. o prawach 
szlacheckich grupy bojarów retowskich. Wśród nich byli przodkowie wspomnianego Ja
cewicza: JuriJaczowicz i Pietruti [sic, pewnie imię to zniekształcono] Jacewicz [AWAKJ.

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających prawie bez wyjątku w pow. po- 
jurskim (4) i korklańskim (1). Większość rodzin miała poddanych (3 na 5), ale były 
to wielkości minimalne: od jednego do dwóch. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 4 ro
dziny, mieszkające w różnych powiatach, najczęściej w pojurskim (2) i pojedynczo w: 
użwenckim i ejragolskim. Większość z nich nie miała poddanych (3 na 4), a ostatnia 
miała jednego poddanego. W sumie była to szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, 
i nieutytułowana.

W XIX w. Jacewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami Leliwa, Lubicz 
i Sulima w późniejszej guberni kowieńskiej. Wiadomo, że w  1798 r. wywodzili się Jace
wicze w ziemstwie szawelskim. Musieli mieszkać w tym powiecie [Łowmiański].

Schemat genealogiczny Jacewiczów herbu Sulima przedstawił Marcjan Szymkie
wicz w swoim opracowaniu o genealogii szlachty litewskiej. Według niego przodkiem 
rodziny miał być Narko (pokolenie I), który miał syna Stanisława Narkiewicza (II) 
i wnuka Jana (III), właściciela dóbr Gawryle [w pow. telszewskim] w 1645 r. Ten ostat
ni miał syna Michała (1645, 1675; IV) i wnuka Szymona (V), zanotowanego w Rube- 
żajciach w 1721 r. Po sobie zostawił on dwóch synów (VI): Jana i Andrzeja (wzmianka 
z 1777 r.). Dziećmi tego ostatniego byli (VII): Ludwik (wzmianka z 1801 r.), Tadeusz, 
Jan, może też Feliks i Antoni [zaznaczeni linią przerywaną]. Wspomniany Ludwik spło
dził trzech synów (VIII): Stanisława Jana (ur. 1801), Józefa Jana (ur. 1807) i Adama 
(ur. 1808). Ten pierwszy miał jeszcze syna Franciszka Ezechielajana (ur. 1823) [МАСВ].

Jeszcze inny schemat genealogiczny Jacewiczów herbu Odrowąż podano w her
barzu Bonieckiego, nie informując jednak o miejscu ich pochodzenia. Skądinąd można 
wywnioskować, że chodzi o Jacewiczów na Żmudzi. Ich protoplastą był Andrzej (poko
lenie I), który ojcował dwóm synom (II): Bartłomiejowi i Piotrowi. Zapoczątkowali oni 
dwie linie tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Bartłomiej, ojciec także Bartło
mieja (III) i dziad dwóch wnuków (IV): Adama i Antoniego. Drugą, młodszą linię pro
wadził Piotr, ojciec trzech synów (III): Jakuba, Antoniego i Krzysztofa. Pierwszy z nich 
ojcował czterem synom (IV): Klemensowi, Ignacemu, Michałowi i Jozafatowi. Jego brat 
Antoni wydal na świat dwóch synów (IV): Szymona i Mateusza. Ostatni z braci, Krzysz
tof, zostawił po sobie syna Michała (IV), wnuka Józefa (V), prawnuka Jana (VI), ojca 
trzech synów (VII): Szymona, Józefa i Jakuba [Boniecki].

Z wymienionych należy zwrócić uwagę na Ignacego Jacewicza z pokolenia IV (linia 
młodsza). Najpewniej byl on ojcem Onufrego Jacewicza (1797—1843) [podaje się też lata 
1800—1836], generała, dowódcy powstania listopadowego w pow. telszewskim, pamięt- 
nikarza. Jego ojciec Ignacy byl wicemarszałkiem szlachty pow. telszewskiego. Od 1821 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 



JACYNICZ 355

byl sekretarzem w kancelarii marszałka powiatu telszewskiego. We wspomnianym po
wstaniu przybrał tytuł generała. Odznaczył się jako dobry organizator siły zbrojnej. To
czył wojnę partyzancką i regularne bitwy z Rosjanami, m.in. o port w Połądze. Został 
odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Po upadku powstania emigrował do Prus, stamtąd 
do Francji, gdzie zmarł w 1843 r. (1836?). Zwany pułkownikiem i doktorem medycyny, 
prawdopodobnie we Francji ukończył studia medyczne. Miał sześcioro dzieci, m.in.: Jana 
(1829—1858) i Ignacego (1828—1864) \Kompendiumbiograficpno—informayjne', PSB],
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 184; Kojałowicz, Nomenclator; s. 239 (wymienił Jana Jacewicza w 1621 r., nie 
podając, że pochodził ze Żmudzi); LM, T ie s i ją  reikalą knyga 1, s. 166; MACB, F 9—2214 (schemat genealo
giczny); ODVCA, vyp. 1, s. 41—309; vyp. 2, s. 153—743, 181—339; vyp. 4, k. 215—90. L i t e r a t u r a :  Abra
mowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 125: Jacz; Boniecki, T. 8, s. 125; Kompendium biograficpno—informacyjne, s. 125; 
LPŻ, T. 1, s. 779: Jacevicius; Lowmiański, Wykap, s. 116; PSB, T. 10, s. 264—265; Jacewicz Onufry [dane tro
chę przestarzałe]; LTruski, T. 5, s. 308.

JACHIMOWICZ 

H. DĄBROWA 

Taryfa 1690 roku

Jachimowicp, na którego miejscu postał spisany fan Goleywo [w Kop. 1 błędnie; Goylewo] [z Kajtun 
w pow. medyngiańskim?] [dym] splachecki 1
Jachimowicp Bapyli pMikutajć w pow. berpańskim dym splachecki 1

Nazwisko bywa różnie zapisywane, nie tylko Jachimowicz: Jakimowicz i Joachimowicz. 
Nazwisko rodziny pochodzi od imienia hebrajskiego Joachim, w tym przypadku jest to 
patronimik tego imienia w formie Jachim. Może być pochodzenia polskiego lub ruskie
go [LPŻ]. Na Żmudzi w popisie 1528 r. zostało użyte 2 razy (0,1%), co stawia to imię 
w rzędzie najmniej popularnych [Cimnaite].

W taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow berżańskim i medyngiańskim, bez 
poddanych. Wymieniony w pow. medyngiańskim Jachimowicz był synem Joachima 
Kosztownia, zanotowanego w tej samej miejscowości w taryfie 1667 r. Byłby więc pro
toplastą tej rodziny, zob. Kosztown.

Na Żmudzi notowano Jachimowiczów herbu Dąbrowa w XIX w.: Michał syn Jana 
był deputatem szlachty pow. rosieńskiego w 1869 r. [Uruski].
L i t e r a t u r a :  Cimnaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 780: Jachimavicius; Uruski, T. 5, s. 308.

JACYNICZ 

H. ODROWĄŻ 

Taryfa 1667 roku

Jacynicp Zygmunt. Upumedpki Jan skarbnik starodubowski p majętności swej napwanej Dcjakojnie Tondpia- 
go/a [...] osobliwie p sioła Łewikojn w tympe pow. bedące[go] od Zygmonta Jacynicpa na pranie aredownym 
dpferpące\go\ na dymach 23, ogółem 31 w pow. tendpiagolskim
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356 JACYNICZ

Taryfa 1690 roku

jacy nic£ Zygmont £ Lewikoln w pow. ttndyiagolskim dymówpoddam kich 3

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Jacyna. Prawdopodobnie forma ta pocho
dzi od Jacz,Jocz itp., które łączą się z imieniem Jakub [Zinkevicius]. O innych możliwo
ściach wyjaśnienia tego nazwiska zob.: Jacewicz.

Omawiana rodzina Jacyniczów to gałęź rodu ruskiego Jacyna herbu Odrowąż. Byli 
notowani w pow. Słonimskim w województwie nowogródzkim [Uruski]. W herbarzach 
rodziny tej nie notowano na Żmudzi.

W rzeczywistości najstarsza wzmianka o Jacyniczach na Żmudzi pochodzi z 1556 r., 
kiedy wymieniono Martina Ostafiewicza Jacynicza jako namiestnika wilkiskiego Hiero
nima Chodkiewicza [IA]. Chyba ten sam Martin Jacynicz, rotmistrz, w  1560 r. otrzymał 
od króla polskiego Zygmunta Augusta nadanie 17 włók osiadłych i 8 pustych we włości 
tendziagolskiej z rekomendacji wspomnianego wyżej Chodkiewicza [Saviscevas]. Była 
to postać nietuzinkowa: zdaniem Kojałowicza, był to rotmistrz [po łacinie ductor co
hortis] w bitwie, w której Moskwa pod Szczerbatym pobita została przez Sanguszkę. 
Chodzi o bitwę z 23 sierpnia 1567 r., w  której hetman polny Roman Sanguszko pokonał 
Rosjan, dowodzonych przez Szczerbatego na uroczysku Susza, tj. między rzekami Uła 
i Susza w województwie połockim jjanuśkević].

Notowano ich także w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667 r., jak i 1690 była 
to ta sama osoba, mieszkająca w pow tendziagolskim z kilkoma dymami poddańskimi. 
Zatem była to szlachta majętna, ale nieutytułowana.

W czasie moru w 1710 r. zmarł właściciel niewielkich dóbr Florianiszki, na połu
dniowy wschód od Kielm, Samuel Syrtowt. Dobra te miał przejąć jego brat Konstanty, 
ale uprzedził go Aleksander Jacynicz, cześnik nowogródzki, żonaty z Heleną Floriano- 
wiczówną i jego zięć Konstanty Torak. Jacynicz i Torak zabrali stamtąd liczne dobra, 
wycenione na 4000 talarów. Sprawa sądowa zaczęła się w 1712 r., nie znamy jej zakoń
czenia. W czasie tego moru zmarł jeszcze Stanisław Jacynicz z żoną, a ich majątek ru
chomy w Okstynach stał się przedmiotem sporu między wspomnianym Aleksandrem 
Jacyniczem ajózefem Lulewiczem [Vaisvila].

Nic nie wiadomo o tym, by wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w  guberni 
kowieńskiej. W każdym razie w  1882 r. do Jacyniczów należał dwór Rawszki w pow. 
rosieńskim w gminie Pojurze ze 152 dziesięcinami ziemi. Zdaniem Uruskiego, uży
wali herbu Odrowąż. Skądinąd wiadomo, że posiadacz tego dworu Andrzej Jacy
nicz zmarł w 1891 r. Dobra te (152 dziesięciny ziemi) przejęli jego dzieci. W 1933 r. 
miał je Stefan Jacynicz, liczyły 79 ha (po reformie rolnej) \LJetuvos dvan[ sodybą atla- 
sas\ SG].
Ź r ó d ł a :  IA, kol. 133—134; Kojałowicż, Nomenclator; s. 245; SG, T. 15, c2. 2, s. 541: Rawszki. L i t e r a 
t u r a :  Januskevic, s. 102; Idetmos drnrą sadybą atlasas, T. 1, s. 202: Rauśkas; Saviscevas, Zemaitijos saiim lda, 
s. 296, 371; Uruski, T. 5, s. 315; Vaisvila, s. 303; Zinkevicius, s. 363: Jokubas.

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 



JADOWG (JADOWK) 357

JADOWG QADOWK)

Taryfa 1667 roku

Jadowg Adam na miejscu Andrpeja Spymanowicpa\JdidLOwgKĄ pjadowgów dym szlachecki 1 w pow. nükiskim 
Jadowg Jan na miejscu rodpica swe\go] Alichała Jadowga p Cpekokompiów dym szlachecki 1 w pow. nükiskim 
Jadowg Jan. Kudrewicp Mikołaj pisarp piemski kowieński p majętności swej Bajnartowicp dymówpoddańskich 
13 wpow. nükiskim., którpy [w] chałupach miespkają i p tym poddanym, któ/y do cpąstki tego imienia Bej- 
nartowicp napinanej Zachariaspyspki od Jana Jadowga i małponkijego prawem pastawnym w dpierpeniu będą
cy nalepy
Jadong Jópef Bogdanowicp na miejscu Andrpeja Bogdanowicpa Jadowga rodpica swego pjadowgów dym spla- 
checki 1 w pow. nükiskim
Jadong Kapjmierp Bogdanowicp na miejscu rodpica swefgjo Baltromieja Bogdanowicpa Jadowga p jadowgów 
dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Jadong Kapjmierp Stanisfawowicp na miejscu Andrpeja Birpyspka [w tekście: Birzynska] £ Kikajniów Po- 
łokiśaa dym 1 poddański w pow. retowskim
Jadong Matiasp Bogdanowicp na miejscu Andrpeja Bogdanowicpa Jadowga rodpica swe\go] p jadowgów dym 
splachecki 1 w pow. wilkiskim
JadowgMatias-p, na miejscu którego postał spisany Jan Świrski pjagucpan dym 1 splachecki w pow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

Jadowk Jan Bogdanowicp pjadowk w pow. wilkiskim dym splachecki 1 
Jadowk Matiasp Pacewicp p Ejkspów w pow. wilkiskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: jo— i daug- [LPZ]. 
O obu już pisano, zob.: Dowiat i Dowbor. Nazwiska tego nie ma w polskich herbarzach.

Prawdopodobnie jest to ród pochodzący z pow. kowieńskiego. W popisie wojsko
wym z 1567 r. spisano Jadowgów z Żynian, a w taryfie pow. kowieńskiego z 1690 r. — 
„Ród Jagowdów Andruszkańców” [najpewniej pierwsza część tej nazwy została prze
kręcona]. Wspomniane Andruszkańce to późniejsza okolica w gminie Krasne Sioło, 
czyli na północ od Kormiałowa, nad dolną Wilią. Natomiast na Żmudzi są znani z po
pisu wojskowego W Ks. Litewskiego z 1528 r., kiedy spisano Barbarę Jadowgową, wdo
wę, bojarkę włości rosieńskiej i Ambrożeja Jadowigowicza z włości wilkiskiej.

Zdaniem Kojałowicza, Jan Jadowg został spisany w popisie wojskowym 1621 r. 
jednak brak jest tego nazwiska we wspomnianym popisie. Później notowano ich w obu 
taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilki
skim (6) oraz pojedynczo w ejragolskim (sąsiednim) i retowskim. Z jednym wyjątkiem 
była to szlachta bez poddanych. W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. wil
kiskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Gniazdem rodu na Żmudzi były zapewne Jadowgi (Jadowki), notowane w aktach 
ziemskich żmudzkich XVI w  we włości wilkiskiej w  polu Gojżowskim jako Jadowgowi- 
cze. Osada dzisiaj nie istnieje, ale można ją w przybliżeniu zlokalizować dzięki podwój
nej nomenklaturze w taryfie 1690 r.: Jadowki Pokrowiendzie. Drugi człon tej nazwy na
wiązuje do rzeki Kruwondy, lewego dopływu Lazdony, z kolei dopływu dolnej Dubissy,
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358 JAGIEŁŁO (JAGAYLLOWICZ, JAGIELOWICZ, JAGIEŁŁOWICZ)

kolo miasteczka Czekiszki w pow. wilkiskim. Leżała tam m.in. okolica szlachecka Kru- 
wondy, na południe od wspomnianych Czekiszek.

Uwagę zwraca w obu taryfach używanie podwójnego nazwiska Jadowg Bogdanowicz.
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 245; Perapis 1528 r., s. 379; Sloyar, s. 349: Jadovgovici; Taryfa woj. 
trockiego, s. 148. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 836: Jodauga; Sienkiewicz, s. 252.

JAGAYLLOWICZ ZOB. JAGIEŁŁO

JAGIEŁŁO (JAGAYLLOWICZ, JAGIELOWICZ, JAGIEŁŁOWICZ)

H. ŁABĘDŹ 

Popis 1621 roku

Jagiełło Ambroży p //qy.Jtnikami] napocĘtzóka] koń 1 w pow. twerskim

Taryfa 1667 roku

Jagle/o Gabriel na miejscu Jana Jagieły rodzica swe[go] pPuppub i pjtrpykipli od Daniela Jagieły dym 1 szla
checki w pow. twerskim
Jagieło Marcin Dawidowicp na miejscu rodpica Dawida Jagiela p Pubpubiów dym 1 szlachecki w pow. twerskim 
Jagże/owżcp Kapimieig Spcpęsnowicp na miejscu rodpica swego Szczęsnego Jagiekwicpa £ nabycia od Hrehorego 
Janowicpa Sutkiewicpa p Kompów dym pagrodnicpy 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

JagayłłowżcpTomasp[w Kop. 1: Jagielow icz; MB: Jagełłowicz] pStankunów Radwiłłowicpw pow. wil
kiskim dym splachecki 1
Jagieł Piotr, na którego miejscu posta/ spisany Stanislaw Gosptowt ̂  Sokmedpiów w pow. tendpjagolskim dym 
splachecki 1
Jagiełło Gabriel pPubpubiów w pow. twerskim p bratem swym dym poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego od imienia Jagieł i innych form: Jagayło, 
Jagieło. Jest dwuczłonowe: jo— i gel—, o których bliżej zob.: Dowiat i Dowgiało [LPŻ]. 
W herbarzach polskich rodzina jest notowana jako Jagiełło herbu Łabędź i Pogoń oraz 
Jagiellowicz herbu Łabędź.

Prawdopodobnie nie należy mieszać tego nazwiska z rodem Jawgiełów (zob). 
Najstarsza wzmianka dotyczy zapewne Jagojła, który w 2. połowie XV w. otrzymał 

nadanie dwóch „czołowieków” od wielkich książąt litewskich. Nadanie to dotyczyło 
jednak włości kowieńskiej, choć znajdowało się wśród innych nadań na Żmudzi [LM, 
Kn. 3]. Może błędnie odczytano miejsce nadania?

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1528 r. spisano Mitkę Jagiejłowicza, bo
jara włości korszewskiej. Na podstawie późniejszych danych można przyjąć, że zanoto
wany w popisie 1567 r. we włości twerskiej Andrej Jurgojtis z jednym koniem to Jagie- 
łowicz, zob. niżej.
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Pod rokiem 1542 r. zanotowano bojara wielońskiego Jagejlę Pacowiczowicza we 
włości żosieckiej [później datnowskiej] [LM, Kn. 6].

Niewiele więcej wspomniano o Jagiełach i Jagiełowiczach w aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w. Ok. 1595 r. Ambroży Andrejewicz Jagiejłowicz pogodził się z inny
mi bojarami w sprawie dóbr Żadejkajtie we włości żorańskiej. W 1595 r. Paweł Andre
jewicz Jagiejłowicz sprzedał niwę w polu Bobiańskim [Babiany] we włości wielońskiej. 
W 1598 r. Andrej Jurewicz Jagojło sprzedał swemu synowi Ambrożemu, wyżej wymie
nionemu, część majętności Pubżuby we włości twerskiej. Pewnie wspomniany Andrej 
Jurewicz jest tożsamy z Andrejem Jurgajtisem z popisu z 1567 r.

Zatem w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. mieszkali oni w trzech wło
ściach: żorańskiej wraz z pobliską twerską oraz w wielońskiej. Można też ustalić frag
ment drzewa genealogicznego Jagiejłowiczów z włości żorańskiej i sąsiedniej twerskiej: 
1. Jagojło. 2. Juri (Jurgi). 3. Andrzej. 4. Ambroży.

Z kolei w popisie wojskowym 1621 r. spisano Ambrożego Jagiełłę z „uczestnikami” 
w pow. twerskim [Kojałowicz: w trakcie twerskim, sic]. Jest on pewnie tożsamy z wymie
nionym w aktach ziemskich żmudzkich Ambrożym Andrejewiczem Jurewiczem Jagojłą 
(lub Jagiejłowiczem). Był on najpewniej synem Andreja Jurgojtisa z popisu 1567 r.

W czasie Potopu 1655 r. w unii kiejdańskiej ze Szwecją uczestniczyło zapewne 
trzech Jagiełłów: Balcer Jagieło, Daniel Jagelow [sic] ijan jagiłł.

W obu taryfach XVII w. notowano Jagiełłów. W 1667 r. spisano 3 rodziny mieszka
jące w pow. twerskim (2) i wilkiskim (1). Dwie nie miały, a jedna miała jednego podda
nego (zagrodnika). Z kolei w taryfie 1690 spisano także 3 rodziny w różnych powiatach: 
oprócz twerskiego i wilkiskiego (jak w 1667) był jeszcze tendziagolski. Pod względem 
zamożności było tak samo: dwie rodziny bez, jedna z jednym poddanym. W sumie była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

Prawdopodobnie część Jagiełłów (Jagiełłowiczów) z włości wielońskiej iwilkiskiej 
pochodziła z sąsiedniego pow. kowieńskiego w woj. trockim. W tym powiecie zanoto
wano bowiem aż 11 Jagiełłowiczów, głównie w „Rodzie Preyszagoły Urpcewiczów”, 
czyli w  późniejszej okolicy szlacheckiej Prejszagoła w  pow. kowieńskim w parafii Wę- 
dziagoła. Do tego rodu prawdopodobnie należy zaliczyć jeszcze Pawła Andrejewicza 
Jagiejłowicza z pow. wielońskiego, sąsiadującego z pow. kowieńskim. Natomiast pozo
stałe informacje o Jagiełach (Jagojłach) czy Jagiełowiczach (Jagiejłowiczach), a doty
czące lokalizacji w  pow twerskim czy sąsiadującym z nim żorańskim, najpewniej należy 
wiązać z rodem Jagieł ów.

W 1836 r. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Jagiełłowie herbu Łabędź. Za 
swego przodka uznano Macieja Jagiełłę, który w swoim testamencie z 1779 r. zapi
sał folwark Derbinie [lokalizacja nieznana] synowi Piotrowi. Ten ostatni sprzedał go 
w 1789 r. Pozostawił po sobie syna Bartłomieja (ur. 1770), który z żoną Teresą Kieł- 
bównąbył rodzicem czterech synów: Antoniego (ur. 1803), Feliksa Józefa (ur. 1806), 
Mateusza i jego bliźniaka Aleksandra (ur. 1815) [LVIA, F 391—1—1053].
Ź r ó d ł a :  Akta yjagdów, T. 2, s. 304, 305, 327; Kojałowicz, Nomenclator, s. 246; LM, Uyraśymti knyga 3, 
s. 49; LM, 6 -o ji Teismą byłą knyga, s. 227; LVIA, F 391-1-1053, к  12-13; ODVCA, vyp. 3, s. 101-30, 
143—331; vyp. 4, k. 276—34; Perapis 1528 r., s. 379; Popis 1567 r., kol. 1350; Taryfa woj. trockiego, s. 152.
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360 JAGINT

L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 174—175; LPŻ, T. 1, s. 837—838: Jogela, 783: Jagela; Saviscevas, 
Zemaitijos samvalda, s. 364; Uruski, T. 5, s. 318.

JAGINT

T a r y f a  1667 ro k u

jagint Mihołaj na miejscu rodzica swego Marcina Jaginta у Bhyiilawek dym 1 poddański wpow. korsyewskim

Taryfa 1690 roku

Jagint Mikołaj pjBhyoławek w pow. korsgewskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: jo— i gint- [LPŻ].
0  obu była już mowa przy: Dowiatach i Gimbutach.

Najstarsze wzmianki o tym rodzie wiążą się zapewne z imieniem Eginthen [nazwa 
zanotowana przez Krzyżaków] bojara upickiego, zwanego „satrapą”, który przechwalał 
się, że zniszczy chrześcijaństwo i Niemców w Inflantach, a w rezultacie Krzyżacy znisz
czyli jego siedzibę w 1360 r. Nie wiadomo, czy można łączyć tego bojara z późniejszym 
Janem Jagintowiczem Rymowidem, starostą brzeskim, który był jednak związany z pow. 
wołkowyskim. Natomiast jeszcze w taryfie pow. kowieńskiego z 1690 r. wymieniono 
„Ród Wilczatowa w Jagintach”, gdzie spisano jednego Jagintowicza. Chodzi o Wilcza- 
tów w parafii Bobty, między tym miasteczkiem a Łabunowem, nad Niewiażą [SG].

Ród ten po raz pierwszy na Żmudzi wzmiankowano w pomiarze włości korszew- 
skiej z 1562 t\, gdzie wymieniono bojarów korszewskich: Jaginta Daugudowicza i za
pewne jego synów: Wojtiecha i Bałtromieja Jagintowiczów (Jaginców). Otrzymali oni 
odmianę za zabrane im grunty w rejonie siół hospodarskiech Laumeny [Łowmiany]
1 Wingie nad rzeką Akmeną [Okmianą]. Prawdopodobnie wzmiankowany Jagint jest 
tożsamy z , Jugintem Dorkontem”, który został nazwany chorążym korszewskim w po
łowie XVI w. [Urzędnicy żmudzcy]. Wymieniono też Jagintowicza Staszaycia. Zatem był 
następujący ciąg genealogiczny bojarów korszewskich: 1. Daugud. 2. Jagint. 3. Wojciech 
i Bartłomiej Jagintowicze.

Znów w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. spisano Wojtiecha Ja
gintowicza we włości korszewskiej „na siwom s kordom kon 1: on że z dymu po żonie 
drugowo konia siwogo stawił”. Chodzi o wyżej wymienionego Wojciecha z 1562 r., któ
ry był stosunkowo zamożny.

Nieco informacji o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Do
tyczą one głównie jednej osoby — wspomnianego Wojtiecha Jagintowicza. W 1582 r. 
sprzedał on grunt w majętności Birżiławki we włości korszewskiej. W  1594 r. wraz 
z Szczefanem Staniewiczem i innymi zaświadczył, że Stanisław Walentynowicz Sugint 
jest „utcziwym szlachticzom s prodkow swoich”. I znów w 1597 r. Wojtiech Ejdżiata 
Jagintowicz zastawił dwóch poddanych we wzmiankowanych Birżołowkach. W sumie 
miał on dobra Birżuławki, położone koło miasteczka Szyłele nad Okmianą. W końcu 
XIX w. w tej okolicy szlacheckiej mieszkali: Bugieniowie (50 dziesięcin ziemi), Łuka
szewiczowie (50), Misiewiczowie (13), Połubińscy (60) i Jurkiewiczowie (50). Interesu

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 



JAGMIN 361

jąca jest wzmianka z 1597 r. o formie „Ejdżiata”, czyli Ejdziat, co wskazuje na świado
mość pochodzenia z tego rodu.

W aktach ziemskich żmudzkich była jeszcze mowa o Bałtromieju Pietrowiczu 
Bortkiewiczu Ejgintowiczu, który w 1595 r. kupił majętność Jagintowicze we włości 
wielońskiej. Majętności o tej nazwie nie notowano jednak w aktach ziemskich żmudz
kich [Slovar],

W sumie we wspomnianych aktach żmudzkich XVI w. notowano Jagintowiczów 
w dwóch włościach: korszewskiej (przynajmniej od 1562 r.) i wielońskiej (1595).

W XVII w. notowano ich w obu taryfach: w 1667 i 1690 r. Była to jedna i ta sama 
rodzina w pow. korszewskim w Birżuławkach, z jednym dymem poddańskim. Zatem 
była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny herbu Leliwa i Topór (ci 
w pow. kowieńskim, ale XIX—wiecznym) w późniejszej guberni kowieńskiej.

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 53, 67-69, 71; ODVCA, vyp. 1, s. 80-58; vyp. 3, s. 95-76; vyp. 4, к  38-292, 
215—90; Popis 1567 r., kol. 1334; SG, T. 15, cz. 1, s. 158: Birżuławki; Taryfa woj. trockiego, s. 158; Urzędni
cy żmudzcy, nr 17. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 175; LPŻ, T. 1, s. 838: Jogintas; Łowmiań- 
ski, Studia, T. 1, s. 294, T. 2, s. 75; Petrauskas, Uetums diduomene., s. 247: Jagintaitis Rimvydas Jonas; Uruski, 
T. 5, s. 319.

JAGMIN

H. LIS, ŁABĘDŹ, PET I KAN

Popis 1621 roku

Jagmin Marcin syna swego po kogacku koń 1 w pow. korsgewskim 
JagminowicgBartosggucgesĄnikami] /wywajjezdku] koń 1 w pow. wilkiskim 
Jagminowicg Stanisław g  »^'[tiiikami] na ywajjezdku] koń 1 w pow. korsgewskim

Taryfa 1667 roku

Jagmin Adam g  Bortkun poddański dym 1 w pow. wielońskim
Jagmin Albrych Abramowieg na miejscu Kagimierga Sewi/y Dawidowicga g  Synoławkas dym 1 poddański 
w pow. pojurskim
Jagmin Albrycht Abramowicg g  Kweśaów dym 1 poddański w pow. korsgewskim
Jagmin Aleksander na miejscu Andrgeja Monkiewicga g  Kweść dym 1 sglachecki w pow. korsgewskim
Jagmin Andrgej Stanisławowicg nabyty od Malchera Jarosgewicga Karwowskiego g  Matajciów dym 1 poddań
ski w pow. kroskim
Jagmin Andrgej Stanisławowicg g  Pren dym 1 poddański w pow. korsgewskim
Jagmin Bałtromiej g  Gostowtowicg dym 1 sglachecki w pow. wielońskim
Jagmin Gabńel Stanisławowicg g  Kweśaów dym 1 poddański w pow. korsgewskim
Jagmin Igak Abramowicg gKweść [w tekście: z Kwiesc] dym 1 poddański w pow. korsgewskim
Jagmin Jan Kasperowicg g  Wodoksgt gagrodniegy dym 1 w pow. wielońskim
Jagmin Jan g  Kweść dym 1 sglachecki w pow. korsgewskim
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362 JAGMIN

Jagmin Jerpy Kasperomc.p na miejscu Jana Józefowicza Tomelewicpa z Wodokspt ogrodniczy dym 1 wpow. wie- 
lońskim
Jagmin Jeny pMoprymondcp dym 1 szlachecki wpow. melonskim
Jagmin Krpysptof pŁowkowa dym 1 poddań [ski] w pow. korspewskim
Jagmin Michail [sic] Adamowicp p Wordukspt dym 1 splachecki w pow. wielońskim
Jagmin Stanislaw p Gierdpiagoly dym 1 splachecki w pow. berpańskim
Jagmin Walenty pEjrymajciów dym 1 splachecki w pow. wielońskim
Jagmin W/adys/aw Zygmuntomcpna miejscu Jóptfa Nargiełowicpa pMo[z\rymowicpdym splachecki 1 w pow. 
wielońskim
Jagmin W ojciech na miejscu Kapimierpa Jagmina p Gierdpiagoly dym 1 splachecki w pow. berpańskim 
Jagmin Zygmont pjanowdowa dym 1 poddański w pow. korspewskim
JagminowicpJópef Stanisławowicpna miejscu Stanisława Jagmina [GB: pewnie ojca] pLupajtyspek dym 1 
splachecki w pow. kros kim
Jagminowicpowa Kapimie/powa Krystyna na miejscu Ba/tromieja Jagminowicpa p Jawcpyków dym poddański 
1 w pow. wilkiskim
Jagmint Stanisław na miejscu Stanisława Kiborta p Teterwiników dym 1 splachecki w pow. pojurskim

Taryfa 1690 roku

Jagmin Adam, a właściwie ojciec Adama i Mikołaja Jagmina, na miejscu którego postał spisany Stepem Proscie- 
wicp p Bortkun w pow. wielońskim dym poddański 1
Jagmin Aleksander p Kweściów w pow. korspewskim na miejscu Monkiewicpa dym splachecki 1
Jagmin Andrpej, na miejscu którego postał spisany Jakub Kiborf p Pren w pow. korspewskim dym poddański 1
Jagmin Gabńel p Kweściów, a p Drobniawków Płunksnów w pow. korspewskim dym poddański 1
Jagmin Jakub po śmierci rodpica p Kweściów dym poddański 1
Jagmin Jan na miejscu rodpica p Kweściów dym splachecki 1
Jagmin Jerpy p Ławkowa w pow. korspewskim dym splachecki 1
Jagmin Madej p Wordukspt w pow. wielońskim dym splachecki 1
Jagmin Malcher p Dawidem Giedbutem p Kweściów dym splachecki 1
Jagmin Mikołaj na miejscu rodpica p Gierdpiagoly w pow. berpańskim dym poddański 1
Jagmin Olbrycht na miejscu Kapimierpa p Sewery [Dawidowicza] w pow. pojurskim dym poddański 1
Jagmin Olbrycht p Kweściów dym poddański 1
Jagmin Stefan pŁawk Dwary w pow. korspewskim dym splachecki 1
Jagmin Walenty p Uspmajdów w pow. nielońskim dym splachecki 1
Jagmin Zigmunt pjanowdowa w pow. korspewskim na miejscu Jana rodpica dym splachecki 1
Jagmin [brak imienia] p Wolotkańć Birsptan w pow. wielońskim dym poddański 1
Jagminowa Dorotka Giwilówna pMontajdów [w Kop. 1: Miciaycie] w pow. kros kim [dym] splachecki 1
JagminowicpJan na miejscu rodpica pLepartyspek w pow. kros kim [dym] splachecki 1
Jagminowicp Jópef na miejscu Kapimierpa Jagminy [z Jadowg w pow. wilkiskim?] dym splachecki 1
Jagmin owicpMichał na miejscu rodpica p Zy loków w pow. kros kim [dym] splachecki 1
Jawgmin [w Kop. 1: Jagmin] Władysław pbratem swym pMojrpymowicpwpow. wilkiskim dym splachecki 1
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Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: jog- o niejasnym po
chodzeniu i min-, o którym pisano przy Butminach [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, 
człon jog- może pochodzić od przyrostka jo - przez dodanie litery „g” lub od imienia 
Jogaila. Jako ciekawostkę można przywołać ludową etymologię tego nazwiska przedsta
wioną przez B. Paszkiewicza.

Na Żmudzi najstarsza wzmianka o Jagminach dotyczy pewnie Jagmiła [zamiast 
Jagmina], który w 2. połowie XV w. otrzymał nadanie dwóch „czołowieków” od wiel
kich książąt litewskich, nie podano bliższej lokalizacji. Później spisano ich w popisie 
wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.: wdowę Jagminową we włości widuklew- 
skiej, pięciu Jagminowiczów (pisano Jagminowicz i Jakminowicz): Liałkę we włości ber- 
żańskiej, Matieja w wielońskiej, Janka w widuklewskiej, Loborta w ejragolskiej i Pietra 
w kroskiej oraz Jakmina Ginbutajtisa i Jagmina Juszkowicza w korszewskiej. W sumie 
mieszkali w 7 włościach, najwięcej w widuklewskiej i korszewskiej.

Wśród akt ziemskich żmudzkich pod 1600 r. zanotowano list sprzedażny Liubor- 
ta Jagminowicza i jego brata Smelkinta, datowany indyktem 7 [może chodzi o 1529 r.]. 
Sprzedali oni niwę Pokoporni Steckowi Kibotowiczowi [МАСВ]. Prawdopodobnie ów 
Liubort jest tożsamy z Lobortem Jagminowiczem z popisu 1528 r. i chodzi o Pokopur- 
nie we włości rosieńskiej.

W 1539 r. wśród świadków jednego dokumentu wymieniono bojara wilkiskiego 
Tomasza Jagminowicza [1А].

W pomiarze włości korszewskiej z 1562 r. wspomniano o Jadamie Jagminayciu, 
bojarze korszewskim, który otrzymał odmianę ziemi nad rzeką Akmeną [tj. Okmiana] 
kolo sioła hospodarskiego Berułaukie [tj. Birżuławki] i granicy jurborskiej [tj. wieloń
skiej] [AWAK].

W kolejnym popisie wojskowym z 1567 r. spisano następujących: Mickusa Jagmi- 
nojtisa we włości kroskiej, Martina Jagminojtisa w korszewskiej, Tomasza Jagminowi
cza w użwenckiej i Stasa Jagminowicza w połongowskiej. W sumie mieszkali w  czterech 
włościach, częściowo innych niż w 1528 r. Dane ze spisu z 1567 r. pozwalają stwier
dzić, że była to uboga szlachta, stawiająca tylko jednego konia. Wspomniany tu Tomasz 
Jagminowicz we włości użwenckiej może jest tożsamy bojarem wilkiskim o tym samym 
imieniu i patronimiku z 1539 r.

Teraz wzmianka o bojarze Stanisławie Jagminowiczu, zanotowanym w inwentarzu 
włości kretyngowskiej z 1566 r. [AWAK, T. 14]. Wraz z innymi bojarami włości połon
gowskiej mieszkał w siole Sienkiszki, to późniejsza okolica szlachecka Senkajcie, poło
żona na północ od Kretyngi, kolo Rudajciów. Jest on tożsamy ze spisanym w popisie 
wojskowym z 1567 r. Stasem Jagminowiczem. W 1690 r. w pow. połongowskim nie no
towano już Jagminów.

Sporo dowiadujemy się o nich z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1573 r. Woj- 
tiech, Pietr, Juri i Martin Jagminowicze kupili „dworec” w Żagojniach we włości wil- 
kiskiej. W 1580 r. Juri Jagminowicz wraz z żoną Małgoretą otrzymał od teścia Beniula 
Bernatowicza majętność Kretkompie we włości wilkiskiej „bliz Wilkii”. W 1595 r. ten
że sprzedał majętność Kretkompy. W 1599 r. Pietr Jagminowicz Bogdanowicz sprzedał 
Wojtiechowi Jagminowiczowi część sieliszcza w polu Żagowiczach we włości wilkiskiej.
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W 1579 r. Pietr Jagminowicz z żoną Kateriną Tomaszowną zastawił część ziemi 
w polu Poworduksznie we włości wielońskiej. W 1590 r. Stanisław Pietrewicz Jagmi
nowicz, pewnie syn wspomnianego wyżej Pietra, sprzedał ziemię w Powordukszniach 
[we włości wielońskiej]. W 1598 r. sprzedał swemu bratu Łukaszowi część „otczyzny” 
w Wordukszniach. W 1599 r. tenże sprzedał tamże grunty nad rzeką Worduksznią.

W 1586 r. Jakub Pietrewicz Jagminowicz miał dobra w Goniprowie we włości 
kroskiej. W 1599 r. Stanisław Mikołajewicz Jagminowicz wraz z żoną Haleną Awgusz- 
tynowną Rakowicz sprzedał bratu Martinowi część gruntów w Gojdoniach we wło
ści kroskiej, blisko jeziora Sustowia. W tymże roku Ławryn Mikołajewicz Jagminowicz 
z żoną Zofią Wojtiechowną sprzedał Martinowi Mikołajewiczowi Jagminowiczowi, za
pewne swemu bratu, ziemię w polu Gojdokie koło jeziora Sustawa. Chodzi o rejon na 
zachód od Kielm, gdzie jest jezioro Sustojus [nazwa współczesna].

W 1590 r. Barbara Stanisławowna Jagminowicz sprzedała swemu „diadku” Mar
tinowi Jagminowiczu część „otczyzny” Kwesti we włości korszewskiej. W tymże roku 
owa Barbara oświadczyła, że wychodząc po raz pierwszy za mąż otrzymała od brata 
Mikołaja Stanisławowicza Martinkowicza Jagminowiczowa „pridannoje” [posag], czy
li czwartą część dóbr Ringowiany we włości berżańskiej, nad rzeką Wentą. W 1595 r. 
Abram Adamowicz Jagmin zastawił grunty majątku Poizni w Kwestiach we włości kor
szewskiej. W świetle tych i wcześniejszych danych rysuje się następująca ciągłość rodzi
ny: 1. Juszko. 2. Jagmin (1528). 3. Marcin (1567). 4. Stanisław. 5. Mikołaj (1590).

W 1592 r. bracia Jakub i Andrej Janowicze Jagminowicze wraz z AlżbietąPietrowną 
podzielili się dobrami Gierdiagoła we włości berżańskiej. W 1596 r. wspomniany An
drej kupił niwy w tej majętności. W 1593 r. bracia Kasper i Martin Tomaszewicze Jagmi
nowicze pogodzili się z Pietrem Prejkurowiczem o pasznię dworną majętności Podle
sie we włości berżańskiej nad rzekami Szwetąi Szaką którą otrzymali od babki Jedwigi 
Paszkowny Tarutewicz. Być może wymieniono go w popisie 1567 r. Tomasz Jagmino
wicz z włości użwenckiej to protoplasta rodziny Jagminów z włości berżańskiej, sąsia
dującej z użwencką. W takiej sytuacji genealogia ta byłaby następująca: 1. Jagmin. 2. To
masz. 3. Kasper i Marcin.

W sumie Jagminów w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano w pięciu 
włościach: wilkiskiej (Żagowicze, Żagojnie, Kretkompy), wielońskiej (Poworduksznie), 
kroskiej (Goniprowo, Gojdonie), korszewskiej (Kweście) i berżańskiej (Ryngowiany, 
Gierdziagoła i Podlesie).

W popisie wojskowym 1621 r. spisano trzech Jagminów: Marcina w pow. kor- 
szewskim, Bartosza z „uczestnikami” w wilkiskim i Stanisława z „uczestnikami” także 
w korszewskim. Zatem koncentrowali się w tych dwóch powiatach, na ogół należeli do 
szlachty drobnej. Zdaniem Kojałowicza, „w jakimś spisie szlachty żmudzkiej” [tj. w po
pisie 1621 r.] byli odnotowani: Andrzej Jagmin [w rzeczywistości Marcin] oraz Stanisław 
i Bartłomiej Jagminowicze, według niego: „jeden mniemam ród być na Żmudzi”.

W taryfie 1667 r. spisano dużo, bo 24 rodziny, mieszkające głównie w pow. wieloń- 
skim i korszewskim (po 8), znacznie mniej mieszkało w kroskim, berżańskim, wilkiskim 
i pojurskim (po 2). Ciekawe, że dokładnie połowa z nich nie miała, a druga połowa mia
ła poddanych, z reguły po jednym.
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W taryfie 1690 r. spisano 20 rodzin, wyłączając z tego Olbrychta Jagroina, spisanego 
dwukrotnie: raz osobiście, drugi raz w zastępstwie. Najwięcej z nich mieszkało w pow. kor- 
szewskim (10), w  tym aż połowa pochodziła z okolicy szlacheckiej Kweście. Stosunkowo 
dużo mieszkało jeszcze w pow. wielońskim (4), w pozostałych byli mniej liczni. Zatem osad
nictwo tej rodziny koncentrowało się w  centrum Żmudzi w pow. korszewskim oraz w po
łudniowo wschodniej części tej krainy, w  pow wielońskim i sąsiadującym z nim wilkiskim. 
Większość szlachty nie posiadała poddanych (13 na 20), a pozostali mieli tylko po jednym.

Zatem była to na ogół szlachta drobna, ale utytułowana. Jeden z nich, Tadeusz, 
o którym niżej, piastował pięć ważnych urzędów na Żmudzi. Z innych należy wymie
nić: Antoniego Jagmina, koniuszego żmudzkiego w latach 1775-1792 i rotmistrza pow. 
wielońskiego; Józefa, krajczego żmudzkiego w końcu XVIII w. (czy raczej krajczego 
trockiego); Feliksa starościca dobajskiego (czy dubojskiego), sędziego ziemskiego sza- 
welskiego od 1792 r. i Jana, kuchmistrza szawelskiego w 1794 r.

Trzech z nich było deputatami żmudzkimi do Trybunału Głównego: wspomnia
ny już Antoni w 1774—1775, Feliks, starosta [właściwie starościc, zob. wyżej] dobajcki, 
w  1775-1776 i Paweł, starosta [czy starościc] dubajcki [sic] w 1777-1778. Jeden zjagmi- 
nów, Jan, był elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie w 1733 r.

Warto też zwrócić uwagę, że w tym czasie aż 5 rodzin mieszkało w Kweściach 
w pow. korszewskim. Pojedyncze rodziny mieszkały jeszcze w Worduksztach w pow. 
wielońskim i w Gierdziagole w pow. berżańskim, miejscach znanych z XVI w. W Kwe
ściach mieszkali: Barbara Stanisławowna i jej brat Mikołaj Stanisławowicz, wnukowie 
Martina oraz Abram Adamowicz. Ten ostatni jest zapewne synem Jadama Jagminajti- 
sa, bojara włości korszewskiej z 1562 r., który mieszkał nad rzeką Okmianą (w źródłach 
Akmena) koło wsi hospodarskiej Birżuławki, tj. na południowy wschód od miasteczka 
Szyłele. Jest to stosunkowo niedaleko od Kweściów, które znajdowały się na północny 
wschód od Szyłeli, bliżej miasteczka Kołtyniany (na zachód odeń koło okolicy szlachec
kiej Bogdany). Wszystkie wymienione wyżej wzmianki pozwalają na ustalenie pewnego 
ciągu pokoleń Jagminów we włości korszewskiej, związanych najpewniej ze wspomnia
nymi Kweściami. Początki rodu sięgają czasów Witolda i bojara Sowgina (Sowigina), któ
ry w 1415 r. otrzymał nadanie dwóch poddanych: Wizgayły i Gałucia we włości kołty- 
niańskiej na Żmudzi od samego wielkiego księcia [I 7toldianĄ. Potomkiem rodu Sowgina 
w 1529 r. był Jagmin Juszkiewicz, notowany w popisie wojskowym 1528 r. i w potwier
dzeniu królewskim z 1529 r., obok innego członka tego rodu — Ignacego Jagołowicza. 
Ów Jagmin Juszkiewicz miał dobra nad rzeką Okmianą. Jest dość prawdopodobne, że sy
nem Jagmina Juszkiewicza był Martin Jagminojtis, spisany w kolejnym popisie w 1567 r. 
we włości korszewskiej (innego członka tego rodu nie spisano w tej włości). Zaś potom
ków owego Martina można ustalić na podstawie akt ziemskich żmudzkich XVI w Byli to: 
syn Stanisław i wnukowie: Barbara i Mikołaj, mający dobra w Kweściach.

Tu należy wspomnieć o procesie sądowym z 1614 r., kiedy Jan Tomaszewicz Norgaj- 
ło pozwał Martina Jagminowicza Juszkiewicza Norgajłę z trzema synami: Stanisławem, 
Andrejem i Mikołajem, Abrama Adamowicza Jagminowicza Norgajłę i innych o „równy 
diel w imieniczu w Kejstiach” [zapewne w Kwestiach, tj. późniejszych Kweściach]. Stro
na pozwana przedstawiła kilka dokumentów, w tym wspomniany wyżej przywilej Witolda
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z 1415 r. oraz 2 pisma miernika włości korszewskiej Walentego Zaleskiego z 1554 r., doty
czące m.in. odmiany gruntu dla JagminaJuszkiewicza [Jablonskis, I rytauto rastai\.

Powyższe dane upoważniają do ustalenia następującej genealogii Jagminów: 1. Nor- 
gajło. 2. Juszko. 3. Jagmin Juszkiewicz (1528—1529). 4. Marcin Jagminowicz (1567), 
Adam Jagminowicz. 5. Stanislaw, Andrzej i Mikołaj Marcinowicze, Abram Adamowicz.

Z kolei można powiedzieć o Jagminach z Werdukszni [urzędowo w XIX w.: Wor- 
duksznie] w pow. wielońskim, późniejszej okolicy w pow. szawelskim w gminie Skiemie, 
leżącej na północny wschód od Bejsagoły. W końcu XIX w. mieszkali tu: Ejdrygiewi- 
czowie, Jakubowscy i Zalescy [SG]. Geneologia ta jest oparta na wywozie w Grod
nie w 1817 r. [Żychliński; ogólniej Boniecki], Przodkiem tej linii byl Piotr z Domeyka 
Jagmin (pokolenie I), dziedzic Werdukszni w pow. szawelskim (podział XIX—wieczny), 
który w 1579 r. zapisał te dobra swoim synom (II): Łukaszowi i Stanisławowi. Zapo
czątkowali oni dwie linie rodziny: żmudzką (Łukasz) i brzeską (Stanislaw). W pierwszej, 
starszej linii syn Łukasza Kasper (III) miał syna Jerzego (IV), właściciela pobliskich Wo- 
łodkan, który spisał testament w 1695 r. na rzecz syna Jana Kazimierza (V), który miał 
jeszcze brata Stefana, karmelitę. Najpewniej do Jerzego odnosi się informacja z tary
fy z 1690 r. o Jagminie (wyjątkowo nie podano imienia) z Wołotkańć Birsztan, chodzi
0 późniejsze Wolodkajcie (zwane też Wołodkańcie, Wołotkancie) koło Bejsagoły, jesz
cze w końcu XIX w. należały do Jagminów z 483. dziesięcinami ziemi, a oprócz nich 
mieszkali tu również Norejkowie i Tomkiewiczowie.

Wspomniany Jan Kazimierz (V) spłodził córkę Helenę, żonę Stanisława Kierbe
dzia oraz trzech synów (VI), którzy dziedziczyli po nim owe Wołodkany: Tadeusza, 
Józefa i Antoniego. Pierwszy z nich jest postacią dość znaną: Tadeusz (zm. 1795) był 
ciwunem birżyniańskim w 1773 r., tendziagolskim w 1775 i twerskim w 1788 oraz wi- 
ceadministratorem szawelskim (dóbr stołowych króla). Należał do zwolenników An
toniego Tyzenhauza, podskarbiego nadwornego litewskiego, odgrywającego wówczas 
czołową rolę na Litwie. Również inni członkowie tej rodziny, np. wspomniani niżej Fe
liks i Paweł, byli „zdeklarowanymi tyzenhauzowczykami” [Kościałkowski]. W 1790 r. 
fundował kościół w Jagminopolu [nazwa tego miasteczka nie utrzymała się, wcześniej
1 później zwano je Barszczyce] [LVIA; Valancius].

Z kolei Józef (VI) miał trzech synów (VII): Jana, radcę województwa augustowskie
go w 1824 r. i sędziego pokoju powiatu kalwaryjskiego w 1830; Bonifacego [Francisz
ka Tadeusza] (1780—ok. 1840), urodzonego w późniejszym pow kalwaryjskim w Bartni
kach, generała Wojska Polskiego (służył od 1809 do upadku powstania listopadowego 
w 1831 r.), zmarłego zapewne w Warszawie [PSB] i Michała, kapitana artylerii Wojska 
Polskiego, zesłanego na Kaukaz po wzięciu do niewoli rosyjskiej w  1812 r., dziedzica dóbr 
Pojeziory w pow. szawelskim, w parafii szadowskiej (na wschód od Radziwiliszek). Nale
ży dodać, że synem wspomnianego Michała byl Józef (ur. 1830; VIII), również kapitan, 
ale wojska rosyjskiego, pośrednik do spraw włościańskich w 1861 r., więziony 19 miesię
cy w Kownie i Szawlach w czasie powstania styczniowego 1863 r. [Gieysztor], Ożenił się 
z Elwirą Witkiewiczówną, z którą dal światu dwóch synów: Ignacego i Józefa. Nie są to 
wszyscy synowie Michała, bo miał on jeszcze dwóch synów, dorpatczyków: Aleksandra 
i Cezarego. Pierwszy z nich to Aleksander Józef Jagmin (21 III 1822—1865). Urodził się

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 



JAGMIN 367

w majętności Pojeziory w pow. poniewieskim [Tyla] lub szawelskim [SG] w guberni ko
wieńskiej [a właściwie w wileńskiej [AA], z której się gubernia kowieńska wyodrębniła 
w 1843 r.]. Miejscowość ta była różnie zapisywana: Puisieny, Pejsieri. Jego ojciec Michał 
był katolikiem i mężem Kasyldy Jagmin. Według danych urzędowych był porucznikiem 
w Batalionie Posiłkowym Artylerii w lipcu 1811, służył od 1810 r. W 1812 r. uczestni
czył w wyprawie na Rosję, gdzie we wrześniu został wzięty do niewoli rosyjskiej. Alek
sander miał czworo rodzeństwa: Michalinę, żonę Wrocisława Gasztowta; Marię, zmar
łą w panieństwie; Cezarego, również dorpatczyka (zob.) i Józefa, o którym już pisano. 
Gimnazjum ukończył w Swisłoczy w pow. wołkowyskim w guberni grodzieńskiej. Stu
diował dyplomatykę i kameralistykę na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1840-1845. 
Członek Konwentu Polonia w 1840 r. Ziemianin w guberni kowieńskiej. Uczestnik po
wstania styczniowego 1863 r., zesłany na Syberię (Kostroma lub Kazań), gdzie zmarł. 
Nie miał dzieci [Źródła: AA 4097; AP 164; AV; EAA, F 402—7—67 (immatrykulacja); SG, 
T. 8, s. 535. Literatura: Bielecki, Słownik biograficzny oficerów, T. 1, s. 185-186 (Bonifacy); 
Boniecki, T. 8, s. 144; Gembarzewski, Wojsko Polskie 1807—1814, s. 186, 191; PSB, T. 10: 
1964, s. 317-318: Jagmin Bonifacy [brak danych po 1831 r.]; Sliwowska, Zesłańcy, s. 226: 
Jagmin Bonifacy; Tyla, Uetmiai, s. 100 nr 113; Uruski,T. 5, s. 319;Żychliński,T. 3, s. 102].

Drugi dorpatczyk i brat wyżej wymienionego to Cezary August Jagmin (28 VIII 
1823—zm. przed 1889). Urodzony także w maj. Pojeziory w późniejszej guberni ko
wieńskiej . Gimnazjum ukończył w Swisłoczy w pow. wołkowyskim w guberni grodzień
skiej. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1841—1843. Członek 
Konwentu Polonia w 1841 r. Ziemianin w guberni kowieńskiej. Był bezdzietny [Źródła: 
AA 4169; AP 180; AV; EAA, F 402-7-67 (immatrykulacja); SG, T. 8, s. 535. Literatura: 
Boniecki, T. 8, s. 144; Tyla, Uetuviai, s. 100, nr 117].

Wspomniana wyżej linia rodziny osiadła w Bartnikach na północny zachód od 
Kalwarii w województwie trockim, po rozbiorach Rzeczypospolitej w  1795 r. znalazła 
się pod zaborem pruskim (1795-1807), potem w Księstwie Warszawskim (1807-1814)
1 w Królestwie Polskim (od 1815 r.). Z nich wspomniany wyżej Bonifacy został wylegi
tymowany w Królestwie Polskim w 1839 r. \Sfiachta wylegitymowanej. Po sobie zostawił
2 córki: Józefę, żonę Swidy i Anielę, żonę Buchowieckiego.

Wracam do Antoniego (VI), trzeciego syna Jana Kazimierza i koniuszego żmudz- 
kiego w 1775 r. Miał on dwóch synów (VII): Szymona i Jana, dziedzica Wołodkaniec. 
Z nich Szymon miał czterech synów (VIII): Tyburcego Hipolita (ur. 1811); Eligiusza 
Alfonsa (1813 [LE: ok. 1810]—1856 [Szarejko: ok. 1856]), absolwenta Akademii Me- 
dyko-Chirurgicznej w Wilnie, lekarza w głębi Rosji, potem lekarza dworskiego w do
brach Chrapowickiego w pow. szawelskim i autora monografii pt. „Kirgiz-Kajsacki- 
ja stępi i ich żitieli” (1846) i artykułu o kumysie (1845); Wiktora Jordana (ur. 1815) 
i Waleriana Wincentego (ur. 1821), prezesa sądów pow. wileńskiego w 1858 r. Z kolei 
Jan (VII) miał dwóch synów, generałów wojska rosyjskiego (VIII): Stanisława Maksymi
liana [Maksyma, który byl pułkownikiem, a nie generalem] (1813—1861) i Juliana [1815— 
1881, „z dworian Kowienskoj guberni”, rotmistrza w 1841, rotmistrza gwardii w 1846, 
pułkownika w 1851, generała majora w 1864, generała lejtnanta w 1874, komendanta 
Czugujewskiego pułku ułanów, zmarłego w Bobrowie w guberni woroneskiej]. Obaj
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byli żonaci z Polkami i mieli synów o następujących imionach (IX): Jana (ur. 1851), 
Piotra (ur. 1856), Dymitra (ur. 1856?) (synowie pierwszego) oraz Stanisława (ur. 1865) 
i Edmunda (ur. 1870), synowie drugiego z nich [Vblkov].

Z kolei druga, młodsza linia rodziny od Stanisława (TI), syna Piotra z Domeyka — 
brzeska. Był współwłaścicielem Wordukszni, ale w 1599 r. zaczął sprzedawać części 
tych dóbr. Miał on dwóch synów (III): Samuela i Zygmunta. Ten pierwszy sprzedał 
bratu swoją „cząsteczkę” dóbr, zwaną Łopajtyszce Lipiszce w 1651 r. O linii Samuela 
nic więcej nie podano poza tym, że jego potomkiem był Bolesław Jagmin, syn Juliana, 
który wylegitymował się w Petersburgu. Zaś jego brat Zygmunt prowadził główną linię 
rodziny. Dokupił on pewne grunty Lewcewiczów i Erubowiczów w Wordukszniach, 
zwane Andruszyszki, Michaliszki, Bajszki i Tomaszyszki w 1651 r. Ożenił się z Zofią 
Putwińską z którą wydał na ten padół łez dwóch synów (TY): Władysława, bezpotom
nego i Jerzego (zm. ok. 1670, data testamentu), który w małżeństwie z Potencją z Ra- 
cewiczów (zm. ok. 1669, data testamentu) dał światu syna Andrzeja (V). Oprócz ro
dzinnych Wordukszni nabył on jeszcze Dowgiałowicze i Mojżymowicze w 1699 r. od 
teścia Kazimierza Majżyma [sic], którego córkę Katarzynę poślubił. Posiadał jeszcze 
Pępie [raczej Pempie] i Szpirgi [te pierwsze w pow. szawelskim] oraz Aleksandryszki. 
Wszystkie te dobra zapisał synowi Kazimierzowi (Ył) w testamencie z 1726 r. w  gro
dzie oszmiańskim. Miał również córkę Mariannę, niezamężną. Wspomniany Kazimierz 
(ur. 1702) posiadał Aleksandryszki i Pępie. Był starostą dubojskim, chodzi o Duboję 
w pow. pińskim. Ożenił się z Agatą z Krewerów, która urodziła mu dziewięcioro dzie
ci (VII), „jednakże większa połowa młodo zmarła”. Z nich: 1. Jan (ur. 1743) to banita 
(za zabójstwo sąsiada), który zbiegł do Ameryki, powrócił na Żmudź po 1795 r. i osiadł 
u brata Feliksa „w podeszłym wieku”, tam zmarł. 2. Feliks (1745—1823) choć urodził się 
w Duboji, to wrócił do Żmudzi, mieszkał w Pojeziorach w pow. szawelskim, gdzie zo
stał wybrany prezydentem Ziemstwa. 3. Paweł (1747—1808, data testamentu) był zwią
zany z województwem brzeskim, głównie z Kobryńskiem, gdzie posiadał duże dobra. 
Zrobił karierę polityczną był marszałkiem kobryńskim, wiceadministratorem ekonomii 
grodzieńskiej, nie stronił też od godności i orderów rosyjskich po upadku Rzeczpospo
litej. Swój majątek przekazał synom brata Kajetana i Feliksowi. 4. Kajetan (1758-1813) 
najpierw posiadał Pępie na Żmudzi, był tam porucznikiem pow. żorańskiego [pospoli
tego ruszenia szlachty] w 1784 r. W 1794 r. został kapitanem żorańskim [sic, urząd ską
dinąd nieznany]. Po upadku Rzeczypospolitej przeniósł się do b. województwa brze
skiego litewskiego i osiadł w Wistyczach. Ożenił się z Domicellą Maliszewską z którą 
spłodził czterech synów (VIII): Tomasza (ur. 1793, zm. w dzieciństwie), Pawła (1794— 
1865), Stanisława (1796-1864) i Feliksa (1799-1872) oraz 3 córki: NN za Antonim Ko- 
iszewskim, dziedzicem Pierszonowa w pow brzeskim litewskim, Paulinę za generałem 
Bonifacym Jagminem (zob. wyżej) i Kassyldę za Michałem Jagminem (jw.). Z nich tylko 
Feliks był początkowo związany ze Żmudzią: tu się urodził (chrzest w  kościele w  Kro- 
żach) i miał dobra Pojeziory w pow. szawelskim. Jednak później przeniósł się do pow. 
brzeskiego. Jego syn Kalikst (ur. 1837) przeniósł się do Królestwa Polskiego, gdzie był 
właścicielem dóbr Ossa w pow. opoczyńskim, koło Opoczna. Jego synem był Stanisław 
Jagmin (1875—1961), znany rzeźbiarz i ceramik polski, mieszkający w Poznaniu i War
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JAGOWD (JAWGOWD) 369

szawie, długoletni wykładowca w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego w Poznaniu [Cpy wiesp, WE PWN].

W XIX w. Jagminowie wylegitymowali się nie tylko z herbem Pelikan, ale i dwoma 
innymi: Łabędź w pow. szawelskim i Lis w rosieńskim [Ciechanowicz]. W 1799 r. wywie
dli się Jagminowie w pow. szawelskim z herbem Pelikan [Lowmiański].

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 14, s. 129, T. 24, s. 73-74, T. 25, s. 60; D epu ta ci, T. 2, s. 321, 324, 333; Elektorzy 
1733 r.; Gieysztor, T. 1, s. 326; IA, kol. 12; Jabionskis, V ytauto ra s ta i, s. 382—385; Kojałowicz, N om en cla to r ; 
s. 246; LM, U yra sym ii k n yga  3 , s. 20; LVIA, SA, hasło: Jagminopol; MACB, F 256—3526, k. 40; ODVCA, 
vyp. 1, s. 79-27, 91-68, 92-77, 188-153; vyp. 2, s. 106-19,116-214; vyp. 3, s. 44-122, 68-8; vyp. 4, k. 1-2, 
38-296, 201-215; vyp. 5, к. 19-139, 97-216, 129-62,130-74, 203-265; Paszkiewicz, s. 14; Perapis 1528 r., 
s. 224, 379; Popis 1567 r., kol. 1272, 1337, 1349, 1351; SG, T. 13, s. 223, 887, 939; S y la ch ta  w yleg itym ow ana , 
s. 237; Urzędnicy: woj. trockie, s. 140 nr 627; Urzędnicy żmudzcy, nr 195, 410, 428, 453, 665, 703, 1323, 
1458; V ito ld iana , s. 85—86 nr 89, s. 119, nr 138. L i t e r a t u r a :  Boniecki,T. 8, s. 143—145 (genealogia); Cie
chanowicz, S u p lem en t, s. 166: Jagmin i Jagmin—Jagminowicz; Су/ m e s y  s. 280; Kościałkowski, s l n t o n i  T yyen - 
h a u y  T. 1—2, passim; LE, T. 9, s. 250 (Jagminas Alfons as); L ietu vo s  b a jo rą  p a l ik u o n ia g  s. 107—109 [dość dobre 
opracowanie]; LPŻ, T. 1, s. 838: Jogminas i T. 2, s. 249: Mingaila; Lowmiański, W y k a y  s. 117; PSB, T. 10, 
s. 317—320: Jagmin: Bonifacy, Paweł; Saviscevas, Ż em a iti jo s  sa v iva ld a , s. 364; Szarejko, T. 4, s. 18: Jagmin Al
fons; Uruski, T. 5, s. 319-320 (genealogia); Valancius, s. 180; Volkov, T. 2, s. 813; WE PWN, T. 12, s. 357; 
Zinkevicius, s. 98: jo—; Zychliński, T. 3 s. 100—107 (monografia Jagminów).

JAGOWD (JAWGOWD)

H. LUBICZ 

Taryfa 1667 roku

Jagowd Jan Dawidowiep na miejscu Dawida Jagowda [w tekście: Jagodwa] rodpica swego p Bablów dym 1 
szlachecki w pow.pojurskim
Jagowd Stanisław, na miejscu którego postał spisany PioĄt] MikołajewicpAńcyn p Drabutawka dym 1 spła
chetki w pow. korspewskim

Taryfa 1690 roku

Jagowd Kapjmierp p Polokiścia Kikajn w pow. retowskim [dym] splachecki 1 
Jagowd Krpysptof na miejscu Piotra Acycyna pDrabuławkia w pow. korspewskim dym splachecki 1 
JawgowdSanvidp [w Taryfie Żmudzi 1690 r. błędnie: Sarwidz Jawgowd] Mikołaj pKikan Polakisie 
w pow. retowskim [dym] splachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: jo - i gaud~. O pierw
szym była mowa przy Dowiatach i Jagminach, o drugim przy Dowgodach [LPŻ].

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest tylko jedna wzmianka o tym rodzie. 
W 1588 r. Aleksander Gabryjałowicz Jagowdowicz kupił chłopów (właściwie ich zie
mię) w Kułnujach [tj. Kołnujach] we włości rosieńskiej.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są informacje o Jagowdach (Jagowdysz- 
kach) jako: majątku, łące (lit. pjavnis), ziemi i niwie w dobrach Szunkiepie i Okstyny we 
włości rosieńskiej [Slovar], Chodzi o rejon na południe od Szydłowa w kierunku rzeki 
Dubissy (Okstyny) i na południowy wschód odeń (Szunkiepie). W tym rejonie nie no
towano jednak bojarów Jagowdów.
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370 JAGUCZAŃSKI

Później notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny 
w pow. pojurskim i korszewskim, bez poddanych. Znów w taryfie 1690 r. zanotowano 
3 rodziny, które mieszkały w pow. retowskim (2) i korszewskim (1), nie miały podda
nych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Interesujące jest podwójne nazwisko Sarwidz Jawgowd, które wskazuje na pokre
wieństwo lub powinowactwo tych rodzin, zob. Sarwicz. W taryfie 1690 r. była wzmianka 
o Sarwiciach Jagowdach, mających dobra m.in. we wspomnianych Boblach (Bowblach). 
Zob. niżej rodosłownąz 1832 r., gdzie podano formę: z Sarwia (?).

Wylegitymowali się ze szlachectwa w latach 1798 i 1807 r. w późniejszej guberni 
kowieńskiej z herbem Lubicz (drugi herb został błędnie zapisany jako Kejstucz ze zna
kiem zapytania).

Zachowała się rodosłownaja StanisławaJagowda herbu Kiejsztuc (?) z 1832 r. Jego 
protoplastą był Dawid z „Sarwia” (?) (pokolenie I). Spłodził on syna Georgija [chyba 
Jurija] (II), o czym świadczy dokument z 1674 r. Jego synem był Bartłomiej (III), awnu- 
kiem Wawrzyniec (IV). Przy Bartłomieju wymieniono dobra Pogirżducie [w pow. kor- 
klańskim]. Synem Wawrzyńca był Antoni, chorąży pow. pojurskiego [pospolitego rusze
nia szlachty] (1779) i ojciec wywodzącego się Stanisława [LVIA, F 391—8—1509].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-8-1509; ODVCA, vyp. 2, s. 24—137; Slovar, s. 349: Jagovdy, Jagovdiski. L i t e r a 
t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 166 (nazwy herbów za Uraskim); LPŻ, T. 1, s. 837: Jogaudas; Uruski, 
T. 5, s. 322 (błędne nazwy herbów).

JAGUCZAŃSKI 

H. CIETRZEW 

Taryfa 1667 roku

Jagucpańskż Hrehoiy poĄd]ański dym 1 w pow. ej'ragoIskim 
Jagucpańskż Malcher dym 1 poddański w pow. jaswońskim
Jagucpański Piotr na miejscu Jana Jagucpańskie\gó\ rodpica swe\go] p Rospcp dymów 2 ogrodniczych w pow. 
ejragolskim
Jagucpański Stefan ^ Kopispek dymy poddańskie 3 w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

jagucpański Maciej pjagucpan w pow. ejragolskim dym splachecki 1 
jagucpański Maciej p Worpuaan w pow. ndlkiskim dymy poddańskie 4 
jagucpański Piotr p Rospcp w pow. ejragolskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny może pochodzić od nazwiska Jagas, którego patronimik brzmi Ja- 
gutis, a forma „zeslawizowana”, czyli spolonizowana, to Jaguczański. Z kolei forma 
podstawowa Jagas może być różnego pochodzenia: niemieckiego: Jag, Jog (odjacobu- 
sa, czyli Jakuba), polskiego (Jag, Jaga) lub nawet ruskiego (Jega od imienia Jegorij, czyli 
normański Igor) [LPŻ]. Może to być również nazwisko odmiejscowe od miejscowości 
Jaguczany, o której zob. niżej.

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 



JAGUCZAŃSKI 371

Ród pojawił się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w W 1590 r. Kasper Stani- 
sławowicz Jaguczański kupił ziemię w  Roszczach we włości ejragolskiej. Nie chodzi 
tu o Roszczę we włości wielońskiej (koło Kiejdan), lecz o Roszczę we włości ejragol
skiej, leżące przy drodze Ejragoła — Rosienie, koło Weradowa, po drugiej strony Du- 
bissy w stosunku do Ejragoły. W 1599 r. Kasper Stanisławowicz sprzedał grunty Jagu- 
czany w tej włości. W 1590 r. Stanisław Hryhorewicz sprzedał grunty w polu Lawżi 
w Szowkułojtiach we włości rosieńskiej. Ta ostatnia nazwa jest nieznana, ale pole Law- 
że można zlokalizować na południowy wschód od Rosieni, przy drodze do Betygoły. 
W tymże roku kupił on grunty majętności Niekraszewiczi w  polu Ławżi we włości ro
sieńskiej i poddanych w wymienionych Szowkułojtiach. W 1592 r. otrzymał on od żony 
Orszuli Erazmusowny Surwiłowicz połowę majętności Roszczę we włości ejragolskiej, 
a sam zapisał żonie pewną sumę pieniędzy, zabezpieczoną na majętności Jaguczany 
w tejże włości. W 1592 r. tenże kupił grunt w Dowgodajtiach nad Dubissąwe włości ro
sieńskiej. W 1596 r. tenże zamienił się gruntami w  polu Weradowie w  majętności Rosz
czę. W 1599 r. kupił on grunty koło sioła Didiule w  polu Roszczę. W tymże roku kupił 
on jeszcze dwie części majętności w polu Jaguczany.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w spisano właściwie tylko jednego Ja- 
guczańskiego: Kaspra Stanisławowicza, pewnie wnuka Hryhora, który dokonywał trans
akcji ziemią w latach 1590—1599. Pochodził z Jaguczan we włości ejragolskiej: pola i ma
jętności, położonej na południowy wschód od miasteczka Betygoła, koło niego. Jeszcze 
w końcu XIX w. mieszkali tu: Brasławscy (50 dziesięcin ziemi), Butkusowie (10) i Poczu- 
powie (61) [SG]. Miał również dobra w pobliskiej włości rosieńskiej. Wracając do wspo
mnianego Stanisława Hryhorewicza, to pewnie można go zidentyfikować ze Stanisławem 
Hryhorewiczem, bojarem włości ejragolskiej z popisu 1567 r., który „samowtor i z słu- 
goju na podjezdkach dwóch, koni 2”. Skoro wystawił wówczas dwa konie, to był stosun
kowo zamożny. Samo nazwisko Jaguczański przybrał ok. 1590 r. od posiadanych dóbr.

W taryfie 1667 r. odnotowano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. ejragol- 
skim (2) i pojedynczo w sąsiednich powiatach: jaswońskim i wilkiskim. Wszyscy z nich 
mieli poddanych: od jednego do trzech.

W taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w pow. ejragolskim (2) i wilki
skim (1), a więc w południowo-wschodniej Żmudzi. Warto podkreślić, że dobra Rosz
czę i Jaguczany należały do nich przynajmniej od końca XVI w. Dwie rodziny miały 
poddanych, w tym do jednej należało czterech poddanych. Ostatnia nie miała żadnego. 
W sumie była to szlachta drobna, ale stosunkowo zamożna oraz nieutytułowana.

W XIX w zostali wylegitymowani ze szlachectwa z herbem Cietrzew w guberni ko
wieńskiej [Uruski: Jaguczyński], Mieszkali w pow rosieńskim i używali wspomnianego 
herbu [Ciechanowicz],

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 132—87, 143—270; vyp. 2, s. 88—63, 125—353, 157—785; vyp. 3, s. 4^10, 44— 
129; vyp. 4, к. 105—360; vyp. 5, к. 86—135, 136—124; Popis 1567 г , kol. 1329; SG, T. 15, cz. 1 s. 625: Jagu
czany. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 166; LPŻ, T. 1, s. 783: Jagas, 784: Jagutis, Jagućanskis; 
Uruski, T. 5, s. 322-323.

JAKIEWICZ ZOB. JAKOWICZ
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372 JAKONT

JAKONT

Taryfa 1690 roku

Jakont Putrament Jopef £ Podagów n> pow. widuklewskim dymówpoddańskich 4

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe i składa się z dwóch 
elementów: jo— i kant—, o których pisano przy okazji: Dowiata i Girkonta (zob.) [LPŻ].

W popisie wojskowym W PCs. Litewskiego z 1528 r. spisano Martina Jakontowh 
cza we włości dyrwiańskiej. Rodu tego nie notowano w aktach ziemskich żmudzkich. 
Podobnie jest w herbarzach z wyjątkiem spisu Gajla, gdzie wymieniono Jakontowicza 
w 1528 r., a więc na podstawie cytowanego źródła.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę we włości widuklewskiej. Miała ona 
4 dymy poddańskie, a więc niemało. Była to szlachta nieutytułowana.

Zwraca też uwagę podwójne użycie nazwiska Jakont Putrament, wskazujące na po
krewieństwo lub powinowactwo z Putramentami (zob.).
Ź r ó d ł a :  Perapis 1528 r\, s. 379. L i t e r a t u r a :  Gajl, s. 445; LPŻ, T. 1, s. 838: Jokantas.

JAKOWICZ (JAKIEWICZ)

H. JELITA, LELIWA 

Popis 1621 roku

]akiewicpAdam sam pa są po kozacku koń 1 w pow. żprańskim i medyngiańskim 
JakowicpJarosy, Laguna Kipysgtof, Mikołaj Drutpo usarsku koń 1 w pow. beifiańskim

Taryfa 1667 ro k u

Jakowicp Balcer Urbanowiep na miejscu ojca swego Urbana jako wiepa у Gierdpiagoły dym 1 szlachecki w pow. 
beipąńskim
Jakowicz Dawid Pawłowicz na miejscu Jana Józefowicza II' 7[s] zjorta z Chwal ojn poddański dym 1 w pow. po- 
tumspewskim
Jakowicz Dawid, na którego miejscu oraz na miejscu Adama Golmina i Józefa Ratbeżewicpa zpstał spisany Sta
nislaw Wiswoyn Butkiewicz 'S Dusejków poddański dym 1 w pow. telszęwskim
Jakowicz Jan na miejscu Szęzęfana Stanisławowicza Z Wojdaton dym 1 szlachecki w pow. kros kim 
Jakowicz Krzyszfoj' na miejscu Jana Marcinkiewicza 1 dym poddański w pow. berżąńskim
Jakowicz Digyszfoj na miejscu Jarosza Jakowicza z Pobiatispek dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
JakowiczMalcher, na którego miejscu została pisana Regina Golanowska z GrymzPowodokśae dym 1 szla
checki w pow. kroskim
Jakowicz Samuel na miejscu Piotra Ja номера Z Lapbarajdów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim 
Jakowicp Stanisław z Pobiatyspęk dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Jakowicp Tornasp Mikołajewicz [na miejscu] stryja swego Pawła Stanisławowicza [Jakowicza] z Dimont 
dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim
Jakowicpowa Janowa Zofia Rigysptofowa Jamontówna [na miejscu] małfimka swefgo] wpgkdem choroby ob
łap! ej Jana Jakowicza pPodubisia podĄmskĄ ełym 1 w pow. kroskim
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Taryfa 1690 roku

Jakonicp Balcer p Gierdpiagoły w pow. berpańskim dym szlachecki 1 
JakowicpJan [z Niemorszan w pow. widuklewskim?] dym szlachecki 1
JakowicpJan pFabiatyspek [w Kop. 11 słuszniej: Pabiatyszki] w pow. berpańskim dym splachecki 1 
JakowicpJerpy Michał pChwałon Upludpie Moldogizki wpow.potumspewskim [dym] szlachecki 1 
JakowicpJerpy p Podubisia w pow. kros kim [dym] poddański 1
Jakowicp Krpysptof, na którego miejscu postał spisany Mikołaj Łepkowski p Byngowian w pow. berpańskim 
dym poddański 1
Jakowicp Spumuc Krpysptof p Kup stów w pow. pojurskim dym 1 spłachetki

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Jakaś i nie do końca ma jasną genezę. 
Może bowiem pochodzić od imienia Jakub (lac. Jacobus), co bardziej prawdopodobne, 
lub od Joachima (po litewsku Jakimas) [LPŻ].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1528 r. spisano Maca Jakowicza we wło
ści wielońskiej.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Jakowiczów mylono z Jakowlewiczami, 
może i z innymi. W 1588 r. Jan Stanisławowicz Jakowicz kupił grunt majętności Ber- 
żany we włości powondeńskiej, najpewniej w polu Berże, później okolicy szlacheckiej 
w pow. powondeńskim. W 1599 r. Ambroży Stanisławowicz Jakowicz sprzedał majęt
ność Lenkiszki w Konopinach we włości widuklewskiej. W sumie we wspomnianych 
aktach z XVI w. była mowa o dwóch Jakowiczach, synach Stanisława, mających dobra 
we włości powondeńskiej i widuklewskiej.

W 1589 r. notowano Stanisława Jakowicza na Żmudzi z herbem Leliwa [Wittyg]. 
W 1654 r. król polski Jan Kazimierz mianował Krzysztofa Jakowicza „jenerałem 

naszym dwornym” [woźnym sądowym] na Żmudzi [VUB, F 7—ŻP 15—15a].
W taryfie 1667 r. zanotowano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżań- 

skim (4) i kroskim (3) oraz pojedynczo w: potumszewskim, telszewskim, rosieńskim 
i jaswońskim. Większość z nich nie miała poddanych (7 na 11), pozostałe miały po jed
nym dymie poddańskim. W tej taryfie w Kimontach można ustalić 3 pokolenia Jakowi
czów: 1. Stanisław. 2. Mikołaj i Paweł. 3. Tomasz Mikołajewicz (1667).

W taryfie z 1690 r. spisano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow berżańskim (3), 
w  pozostałych były tylko pojedyncze rodziny: w  kroskim, potumszewskim, widuklew
skim i pojurskim. Z nich większość (5 na 7) nie mała poddanych, a pozostałe dwie — 
tylko po jednym. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Zwraca też uwagę użycie podwójnego nazwiska: Szumuc Jakowicz, o ile forma 
„Szumuc” nie jest błędna. Nie wiadomo, jak to wyjaśnić.

W XIX w. Jakowicze herbu Jelita, Leliwa i własnego wylegitymowali się ze szlachec
twa w guberni kowieńskiej. Z 1798 r. pochodzi dekret wywodowy Jakowiczów herbu Je
lita w pow. rosieńskim, a wcześniejszy o dwa lata jest genealogia Jakowiczów tego herbu 
z pow. szawelskiego [Łowmiański].
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 2, s. 24-143; vyp. 5, к  198- 68; Perapis 1528 r., s. 379; VUĘ F 7-ŻP 15-15a, 
к. 106; Wittyg, s. 118. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Т. 3, s. 180; LPŻ, Т. 1, s. 785: Jakaś, Jakavicius; 
Łowmiański, Wykazy s. 117; Uruski, T. 5, s. 327—328.
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374 JAKSZEWICZ (fAWKSZEWICZ)

JAKSZEWICZ QAWKSZEWICZ)

H. GRYF

Taryfa 1667 roku

JakszęniczAdam ^NaHs ę̂k dym 1 szlachecki wpo w. berfimskim
Jakszęnicz Adam. Koriyna Adam na miejscu Zofii Wojciechówny Wismontówny Jakszęniczpwej i syna je j  
Adama Jakszęniczą zastawnym [prawem] ^ Wołajciów dym 1 szlachecki w pow. kroskim 
jakszęnicz Danid na miejscu Michała Jakszęwiczą brata z Popelkiów dym 1 szlachecki w pow. berfimskim 
Jakszęnicz Danid z Waszkiewiczów szlachecki dym 1 w pow. ejragolskim
Jakszenicp Jan Mikolajewicz na miejscu Mikołaja Janowiczą Jakszęwicza rodzica z Kiebojciów dym 1 szla
checki w pow. rosieńskim
Jakspenicz Krzysztof Stanisławowie^ na którego miejscu zpstał spisany Kazimierz Kieniewicz z Popelkiów 
dym 1 szlachecki w pow. berzańskim

Taryfa 1690 roku

JakszęniczJan z Kiebajaów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
JakszęwiczJan z Kiebajciów w pow. rosieńskim dym szlachecki 1
JakszęniczJan z Waszkiewiczów w pow. ejragolskim dym szlachecki 1
JawkszewiczJerzy z Wielkiego Gojżęwa Dowgialiszęk w pow. nilkiskim dym szlachecki 1
Jakszęniczę. Kieniewicz Krzysztof z Popelki w pow. berzańskim dym 1 szlachecki na miejscu Juszjoniczjjw
[MB: Jasztowiczów] [zapewne chodzi o [akszewiczów, bo w Taryfie 1667 r. wymieniono Dawida
[akszewicza, który na miejscu brata został spisany we wspomnianych Popełkach w tym powiecie]

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Jakśys, które może być różnego pocho
dzenia: łotewskiego (Jakś), polskiego (Jaksz, Jaksza) lub niemieckiego (Jaksch, od Ja- 
cobus) [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko to pochodzi od fomy litew
skiej Jakaś, która łączy się z imieniem Jakub.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Pietra Jakszęwicza we 
włości tendziagolskiej. Znów w 1562 r. spisano Pawła Jakszajtisa, bojara włości kor- 
szewskiej, mieszkającego koło wsi hospodarskiej Antyniki [AWAKJ.

Więcej wiadomo o nich z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1590 r. Jakub Bog
danowicz Jakszewicz sprzedał swemu bratu Janowi Andrejewiczowi Pawłowiczowi Jak- 
szewiczowi część gruntów we włości tendziagolskiej, którą otrzymał w spadku po „dia- 
di”. W tymże roku tenże wraz z innymi zamienił się ziemią w Derbutojtiach we włości 
ejragolskiej w zamian za Knieczuny we włości tendziagolskiej, które otrzymał z podzia
łu ziem z braćmi Mikołajewiczami Qakszewiczami?]: Łukaszem, Jurim i Ambrożejem. 
W 1590 r. Łukasz Matiejewicz Jakszewicz sprzedał swoim braciom Martinowi i Andre- 
jowi część gruntów we włości tendziagolskiej. W 1593 r. Martin Pawłowicz Jakszewicz 
sprzedał część „otczizny” we włości tendziagolskiej. W 1593 r. Paweł Hryhorewicz Jak
szewicz z żoną Zofią Lukaszowną Markowicz mieli majętność w Jaksztajtiach, bliżej 
nieokreśloną. W 1594 r. już wspomniany Jan Andrejewicz Jakszewicz sprzedał Kniecze- 
wiczom majętność w Jakszowiczach we włości tendziagolskiej. W 1595 r. tenże kupił
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majętność Kiebojti we włości rosieńskiej. W  1598 r. Matiej Janowicz Jakszewicz sprze
dał część majętności Jakszewiczy we włości tendziagolskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w rysuje się dość wyraźnie pokre
wieństwo wszystkich wymienionych Jakszewiczów, skupionych wokół dóbr we włości 
tendziagolskiej, najpewniej Jakszewiczów (Jakszowiczów) czy Jaksztajciów. Nazwa ta 
się nie utrzymała. Niemniej jednak można ją chyba łączyć z Knieczunami w tej wło
ści, o czym była dwukrotnie mowa w aktach ziemskich żmudzkich. Również i ta na
zwa nie zachowała się, ale da się ją zlokalizować na podstawie wspomnianych akt ziem
skich. Knieczuny to majętność i pole we włości tendziagolskiej, nad rzeczką Gerszupią 
[pewnie tożsamą z prawym dopływem Żadyki — Gużupis] oraz koło siół Lewikojnie 
i Bargałajtie. Te ostatnie są znane i leżą na zachód od miasteczka Grynkiszki, koło oko
licy szlacheckiej Martynajcie. W tym rejonie należy szukać zarówno Knieczunów, jak 
i Jaksztajciów. Warto dodać, że w pow. (włości) tendziagolskim byli notowani od po
czątku XVI w. (1528).

Genealogia Jakszewiczów może więc wyglądać następująco: l.Jaksz. 2. NN iPaweł 
(1562). 3. Synowie NN: Mikołaj i Bogdan oraz Pawłowicze: Andrzej i Marcin. 4. Miko- 
łajewicze; Jakub Bogdanowicz; Jan Andrzejewicz.

W taryfie 1667 r. zanotowano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżań- 
skim (3) oraz pojedynczo w: kroskim, ejragolskim i rosieńskim. Żadna rodzina nie mia
ła poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające w pow. rosień
skim (2) oraz ejragolskim i wilkiskim (po 1). Żadna nie miała poddanych. W sumie była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Jakszewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem żnin w guberni 
kowieńskiej. Mieli posiadać herb Gryf i mieszkać w pow. kowieńskim [Ciechanowicz], 
ale w jakiej części: żmudzkiej czy kowieńskiej? Okazuje się, że chodzi o Lipluny w gmi
nie Jaswojnie w pow kowieńskim, czyli na Żmudzi, gdzie Jakszewicze posiadali 23 dzie
sięciny ziemi w końcu XIX w  [SG].

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 38, 45; ODVCA, vyp. 2, s. 108 nr 89, s. 110 nr 118, s. 131 nr 440; vyp. 3, s. 55 
nr 28, s. 88 nr 321, s. 117 nr 313; vyp. 4, к. 23 nr 179, к. 302 nr 87; Perapis 1528 r., s. 385; SG, T. 15, cz. 2, 
s. 232: lip luny; Slovar, s. 138: Knećuny. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 180; LPŻ, T. 1, s. 788: 
Jaksevicius, Jakśys; Uruski, T. 5, s. 328; Zinkevicius, s. 362.

JAKSZTOWICZ 

H. ICOŚCIESZA 

Taryfa 1690 roku

Jaksytowic^Jan na miejscu rodzica %Nalis%ek wpon>. berjańskim dym szlachecki 1

Najpewniej nie jest to ten sam ród co Jakszewicz (zob.). Nazwisko rodziny to patroni- 
mik od nazwiska Jaksztas (Jakśtas), które może być pochodzenia łotewskiego (Jaksts 
i inne) lub niemieckiego (faxt) [LPŻ], Zdaniem Z. Zinkeviciusa, ta ostatnia forma (Jaxt) 
pochodzi od imienia niemieckiego Jacobus.
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W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Jakszta Gawriłowicza 
z bratem we włości telszewskiej [LM]. W kolejnym popisie wojskowym z 1567 r. spisa
no trzech bojarów: Mikołaja Jaksztewicza i Mikołaja Jaksztajtisa we włości telszewskiej 
i Jaksza Mickowicza w gondyńskiej.

Niewiele wiadomo o tym rodzie z akt ziemskich żmudzkich XVI w. Spisano tam tyl
ko Adama Lenartowicza Jaksztowicza Jamontowicza, który w 1598 r. kupił „niewolne- 
go czeladnika”. W tym czasie korzystał też z sianożęci Papełkis przy granicu dóbr Boł- 
tok nad rzeką Minią. Najpewniej chodzi tu o majętność Botoki (= Bołtoki) we włości 
widuklewskiej, a wspomniana rzeka Minia to nie znana na Żmudzi rzeka Minia (niem. 
Minga), płynąca z dala od Botoków, lecz inna Minia, płynąca rzeczywiście w tym rejonie: 
dopływ Ańczy koło pobliskiego miasteczka Skaudwile.

W XVII w. notowano ich tylko w taryfie z 1690 r., gdzie spisano tylko jedną rodzinę 
w pow. berżańskim, stosunkowo niedaleko od telszewskiego, gdzie Jaksztewicze byli od 
1528 r. Rodzina nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. Jaksztowicze herbu Kościesza wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej.

W 1798 r. Jaksztowicze herbu Kościesza wywiedli swoje pochodzenie. W testamen
cie z 1680 r. Michał Krzysztofowicz z synami posiadał majętność Popelki [może w  pow. 
widuklewskim jak w końcu XVI w.?]. Dobra te sprzedali jego potomkowie w  końcu 
XVIII w., przed 1784 r. [tekst jest w tym miejscu uszkodzony].

Genealogia tej rodziny prowadzi od protoplasty Michała, syna Krzysztofa, Jakszto
wicza (pokolenie I i II). Spłodził on dwóch synów (III): Bartłomieja i Franciszka, któ
rzy zaczęli dwie linie rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Bartłomiej jako ojciec 
Andrzeja (IV) i dziad Macieja (V). Ten zaś ojcował dwóm synom (VI): Mikołajowi Szy
monowi (ur. 1790) i Serafinowi Wawrzyńcowi (ur. 1796). Pierwszy z nich mógł się po
chwalić siedmioma synami (VII): Kasprem (ur. 1818), Jerzym (ur. 1820), bezpotomnym, 
bliźniakami Kazimierzem i Józefem (ur. 1825), Hieronimem Michałem (ur. 1835), Lu
dwikiem (ur. 1842) i Janem (ur. 1848), ostami dwaj nie mieli potomstwa. Z nich Kasper 
miał syna Ignacego (ur. 1853; VIII), jego brat Kazimierz — dwóch synów (VIII): Pawła 
(ur. 1859) i Antoniego (ur. 1864), a kolejny brat — Józef, także dwóch (VIII): Ignacego 
(ur. 1862) i Bonifacego (ur. 1864).

Z kolei Serafin Wincenty, brat Mikołaja Szymona (VI), zostawił po sobie dwóch 
synów (VII): Rocha (ur. 1817) z dwoma synami (VIII): Konstantym Wawrzyńcem 
(ur. 1848) i Szymonem (ur. 1852) oraz Bonifacego Franciszka (ur. 1821).

Druga, młodsza linia łączy się z Franciszkiem (III), ojcem trzech synów (IV): Józe
fa, Michała i Franciszka. Z nich Józef miał syna Franciszka (ur. 1781; V), bezpotomnego. 
Jego brat Michał spłodził trzech synów (V): Onufrego Antoniego (ur. 1790), bezpotom
nego, Józefa (ur. 1796) z synem Kazimierzem (ur. 1827; VI) oraz Tomasza (ur. 1800), tak
że bezpotomnego. Ostami z braci, Franciszek (IV) zostawił po sobie dwóch synów (V), 
bezpotomnych: Mateusza (ur. 1803) i Ignacego (ur. 1805) [LVIA, F 391—8—2578].

Ź r ó d ł a :  LM, Viehgti reikalii knyga /, s. 167; LVIA, F 391—6—2578, k. 3 (skan 00004); ODVCA, vyp. 5, 
k. 9-68, k. 29-213; Perapis 1528 r., s. 221; Popis 1567 r., kol. 1302, 1305, 1321; Slovar, s. 222: PapePkis.
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L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 789: Jakśtas, Jakstavicius; ирщ ir ez erą  vardynas, s. 104 (Minia); Uruski, T. 5, 
s. 328; Zinkevicius, s. 363.

JAKUBOWICZ 

H. POBÓG ODM.

Popis 1621 roku

JakobowiczTрутой [sic]  ̂//^Mjnikami] napotĘtiókn] hoń 1 wpow. wilkiskim 
Jakubowicz Hreho/y p //ĉ .f îikami] napotĘtzóka] koń 1 wpow. wielońskim 
Jakubowicz Hreho/y z //cjw îikami] napodjepdku koń 1 wpow. połongowskim 
Jakubowicz Je/yy z /lcZesf[pilikami] na/wafjezdku] hoń 1 wpow. wilkiskim 
Jakubowic^ Jógef ~//̂ .f/Jmkami] na/wafjezdku] %os%c%epem koń 1 wpow. spawdowskim 
Jakubowic-pLaw/yn ~//ĉ j/Jnikami] napO(Ętzók\x\ koń 1 wpow.pojurskim 
Jakubowic-pMalcher ~//^ [̂tnikami] na/wafjezdku] koń 1 wpow. kros kim 
Jakubowic-pMaran z //^«[tnikami]po kopacku hoń 1 wpow. twerskim 
Jakubowicz AD ho/aj j;// «̂'/[nikami] napotĘtzók\Ą koń 1 wpow. kroskim 
Jakubowic^ Aliko/aj ̂ ucpesĄnikami] napod^zzdku] kań 1 wpow. korklańskim 
Jakubowicz Piotr z //c ĵ[tnikami] na podJ)tzdk\Ą hoń 1 w pow. Jorańskim i medyngiańskim
Jakubowicz Piotr. Uwoyn Jan z braaąpo rajtarsku hep pbroi koń 1 w pow. niduklewskim. Ten Je pprpykupli 
u Piotra Jakubowicza po kopacku koń 1
JakubonicpWaknty у  ucyesĄnikajm] napotĄje zdku] koń 1 w pow. powondeńskim

Taryfa 1667 roku

Jakubowicz Ada[m\ KasperowicppPienowa dym 1 szlachecki wpow.pojurskim 
Jakubowicz Adam pPuppubów 1 poddański dym wpow. twerskim 
JakubowicpAwgustyn plspłostaklów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
JakuboimcpBałtromiej, na którego miejscu zpsta! spisany KapimierzzJakubomcza Augustynowicz [Jakubo
wicz] £ Deu-inaktów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Jakubowicz Daniel na miejscu Hieronima Jankiewicza z Dowstar dym 1 szlachecki w pow. be/fańskim
Jakubowicz Jan Maciejewicz na miejscu Jana Tomaszewicza Janowicpa pjonajdow dym 1 szlachecki w pow. 
telszęwskim
Jakubowicz Jan, na którego miejscu został spisany Krzysztof Janowicz Z Dawinakiów dym 1 szlachecki [sic] 
wśród dymówpoddańskich wpow. korszęwskim
JakubowiczJózęjj [sic] zJaf/kunów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Jakubowicz Kasper, na którego miejscu został spisany Dawid z Kucz Downarowicp Z Kuczów dym 1 szlachec
ki wpow. wielońskim
[[akubowicz] Kapimie/pAugustynowicz zJokubowicpa na miejscu Bartłomieja Jakubowicza pDewinakiów 
dym 1 szlachecki wpow. korszęwskim
Jakubowicz Krysztof, na którego miejscu został spisany KazjmierzJuszkiewicp Z Wołodków dym 1 szlachec
ki wpow. berżąńskim
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378 JAKUBOWICZ

JakubowicyMadej na miejscu Matiasya Hrehorowicyajako nastawnik yjakubowicy dym szlachecki 1 wpow.
wilkiskim
JakubowicyMadej yjakubowicydym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
Jakubowicz Madej, na którego miejscu został spisany Gabńel Dowgird z Posycy Piepolewicyów dym szlachec
ki 1 w pow. niebliskim
JakubowicySamuelBaltromiejewicyna miejscu Bałtromieja Jakubowicza [GB: pewnie ojca] у  Bery dym 1
szlachecki w pow. niebliskim
Jakubowicz Stanisław z Gojyewa dym 1 szlachecki w pow. wilkiskim
Jakubowicz Stanislaw, na którego miejscu oraz na miejscu Stanisława Baltromiejewiczą Nufowd[a] i Malchera 
Jankiewicza został spisany Samuel Markiewicz Z Iwasyków dym 1 szlachecki w pow. beifańskim 
Jakubowicz Tomasz yjiankun [sic] Pernarowa dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Jakubowicz Wawrzyniec Janowicz na miejscu Jana Jakubowicza [GB: pewnie ojca] у Pluszęz dym 1 szla
checki w pow kroskim
Jakubowicz Wydech, na którego miejscu zpstał spisany Mikołaj Olechowżcz Z Radwilisyek dym szlachecki 1 
w pow. wilkiskim
Jakubowiczpwa Anna, na której miejscu oraz na miejscu Jana Wojtkiewicza zpstał spisany Micha! Zajarski 
zTemiejć Golsząn dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Jakubowiczpwa And/yejowa Anna Razmusowiczówua na miejscu Andrzeja Jakubowicza małćpmka z Perna
rowa dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
JakubowiczpwaMatiaszpwaAnnaJanusykdewicyówna [na miejscu] Matiasya Jakubowicya małyonka swego 
Z Purwajć dym / sylachecki w pow. jaswońskim

Taryfa 1690 roku

JakubowicyAbraham уРлЬуоЫош [w Kop. 1: Pubzybie] w pow. twerskim dym sylachecki 1 
JakubowicyJan Stefan у  Uy[u]medyiów alias Sycygśnisyek у  yastawy dwóch cypśd w pow. niduklewskim dym 
sylachecki 1
Jakubowicy Sabmon yAuybików w pow.pojurskim dym sylachecki 1 
JakubowicyStanisław yPetńlów [w Kop. 1: Petryki] w pow. M. Dymian dym sylachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Jakub, pochodzenia hebrajskiego. W Polsce 
było ono znane od XIII w. W W Ks. Litewskim należało do najbardziej popularnych, na 
co wskazuje ogromny wykaz Jakubowiczów, spisanych w popisie wojskowym W Ks. Li
tewskiego z 1528 r. Na Żmudzi w tym popisie zanotowano 60 Jakubów (3,8%), co daje 
8. miejsce w rankingu popularności tego imienia [Cirünaite].

We wspomnianym popisie na Żmudzi mieszkali bojarzy Jakubowicze w następu
jących włościach: Bernat w wilkiskiej, Bogdan w gondyńskiej, Butwił w korszewskiej, 
Wojtiech w wilkiskiej, Wojtko w wielońskiej, Lawryn w wielońskiej, kroskiej i jaswoń- 
skiej, Martin w widuklewskiej, Macko w pojurskiej, Mikołaj w berżańskiej, Paweł w kor- 
klańskiej, Pikten w korszewskiej, Pronis w wilkiskiej, Rumkus w rosieńskiej, Stanisław 
w jaswońskiej, Towtko w rosieńskiej, Urban w kroskiej, Juri w wilkiskiej i wielońskiej, 
Jan w wielońskiej i jaswońskiej, Janko w wielońskiej i szawdowskiej, Janusz w wilkiskiej, 
korklańskiej i korszewskiej oraz Jaronim w potumszewskiej. Razem czyni to 28 bojarów,
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JAKUBOWICZ 379

mieszkających w 13 włościach. Niemniej jednak skupiali się głównie w dwóch: wieloń- 
skiej i wilkiskiej (po 5) oraz w jaswońskiej i korszewskiej (po 3), w mniejszym stopniu 
mieszkali też w rosieńskiej, kroskiej i korklańskiej (po 2).

W pomiarze włości korszewskiej z 1562 r. zanotowano Mikołaja Jakubowicza (Ja- 
kubaycia), sąsiadującego z siołem hospodarskim Ryngalie i włością botocką [tj. wi- 
duklewską] [AWAK].

Mnóstwo Jakubowiczów jest również w kolejnym popisie wojskowym z 1567 r. 
oraz w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W tych ostatnich nie znaleziono żadnej in
formacji, gdy porównano dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. i taryfy 1690 r. In
teresująca jest natomiast wzmianka o Jakubowiczach w polu Golnie we włości jaswoń
skiej w 1593 r. Zanotowano tam następującą genealogię: 1. Jakub. 2. Stanisław i Łukasz. 
3. Paweł, Juri i Aleksander Stanislawowicze, od których „poszli” Jakubowicze oraz Łu- 
kaszewicze: Augustyn, Tomasz i Piotr [ODVCA].

W niedatowanym inwentarzu włości retowskiej z okresu lat 1563—1585 są również 
wzmianki o bojarach szawdowskich Pawle i Szczepanie Jakubowiczach, mających pola 
i kustowia „uroczyszczem Burnogiski” i inne, za które otrzymali odmianę kolo sioła 
hospodarskiego Jodani we włości retowskiej [AWAKJ.

Warto przypomnieć, że jedna z rodzin Jakubowiczów ma pochodzić od Gimbu- 
tów (zob.), konkretnie od Jakuba Gimbutowicza, bojara korszewskiego z końca XVI w.

W 1601 r. zanotowano Jakubowicza, nie podając jego imienia, z herbem Pobóg od
mieniony [Wittyg].

Podobnie było w popisie wojskowym 1621 r. i w taryfie 1667 r. W tym pierwszym 
spisano 13 osób w różnych powiatach, z reguły stawiających konia z „uczestnikami”. 
Nie byli więc zamożni. Z kolei w  taryfie 1667 r. zanotowano 23 rodziny, mieszkające 
głównie w pow. wilkiskim (7) oraz w korszewskim i berżańskim (po 3) i ejragolskim (2), 
w pozostałych pojedynczo. Prawie wszystkie rodziny nie miały poddanych (21 na 23), 
pozostałe miały po jednym poddanym. Dopiero w taryfie z 1690 r. spisano tylko 4 ro
dziny, mieszkające w różnych powiatach. Żadna z nich nie miała poddanych. W sumie 
była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Warto wspomnieć o okolicy szlacheckiej Jakubowicze w pow. wilkiskim. Leżała 
ona na Zaniemeniu żmudzkim, koło Poniemonia (na zachód od miasteczka Wilkija) 
i w  XIX w  miała nazwę Jakubańce i był to folwark w gminie Swiatoszyn. Była jeszcze 
jedna okolica szlachecka — Jakubajcie w pow. pojurskim w gminie Po jurze [XIX w.]. 
Jeszcze w końcu XIX w. mieszkali tu: Jamontowie (176 dziesięcin ziemi), Milewscy 
(59 razem z Żyłami) i Poruciowie (39 razem z Ruszniami) [SG]. Obecnie to Jokubaićiai, 
wieś na południowy zachód od Szyłeli.

Uwagę zwraca pisownia kilku Jakubowiczów w taryfie w 1667 r.: z Jakubowicza, co 
prawdopodobnie nawiązuje nie tyle do miejscowości [była taka], ile raczej jest to przy- 
dawka pochodzeniowa, która nawiągjje do protoplasty Jakuba.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 85, 385, 438; ODVCA, vyp. 3, s. 65-185; Perapis 1528 r ,  s. 382-385; SG, T. 3, 
s. 380: Jakubańce, T. 15, cz. 1, s. 628: Jakubajcie; Wittyg, s. 118. L i t e r a t u r a :  Uruski,T. 5, s. 329.
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380 JAKUBOWSKI

JAKUBOWSKI 

H. TOPÓR 

Taryfa 1667 roku

jakubowski Adam na miejscu Jana Piotrowicza Urbanowicza pPospespuwia dym 1 szlachecki wpow. kros kim 
jakubowski Adam, na którego miejscu i na miejscu Jerzego Wronowskiego została spisana Narkiewiczpwa Sta
nisławowa Manama Woynowska wdowa z Bujwidów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Jakubowski Krzysztof Stanisławowicz na miejscu Stanisława Jakubowskiego rodpica swe [go] p Jakubowicz 
dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Jakubowski Matias pDowkintławkia dym 1 szlachecki w pow. kroskim 
Jakubowski Mikołaj pjakubowicpów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Jakubowski Adam pPospespuwia wpow. kroskim [dym] splachecki 1
Jakubowski Jerpy [z Dowgintławek w pow. kroskim?] na miejscu Stanisława Jakubomcpa [dym] spła
chetki 1
Jakubowski Krpysptof p Andrejajciów Pookmian wpow. korspewskim na miejscu ojca Jana dym splachecki 1 
Jakubowski Stanisław pDowkint Lwtwkie w pow. kroskim [dym] splachecki 1

Pochodzenie nazwiska podobne do Jakubowicza (zob.). W  tym przypadku wystąpiła 
albo polonizacja ruskiej formy nazwiska, albo byl to szlachcic przybyły z Polski. Wiado
mo, że na Litwę przybyli Jakubowscy herbu Topór, pochodzący z Małopolski, z Jakubo
wic w pow. proszowskim [Uruski].

Brak jest tego nazwiska w popisach wojskowych XVI w. na Żmudzi oraz w aktach 
ziemskich żmudzkich XVI w., gdzie króluje forma Jakubowicz.

W taryfie 1667 r. zanotowano 5 rodzin, mieszkających w pow. wilkiskim (3) i kro
skim (2). Żadna nie miała poddanych. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny, 
mieszkające głównie w pow. kroskim (3), szczególnie w Dowgintławkach (Dowkint 
Lawkie). Żadna z nich nie miała poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.

W XIX w. Jakubowscy wylegitymowali się w guberni kowieńskiej z herbem Topór. 
W 1817 r. wywiodła swoje pochodzenie szlacheckie rodzina Jakubowskich z majęt

ności Poczajcie w pow. telszewskim, należącej do Piłsudskich. Nazwa majątku zapew
ne jest zniekształcona. Może chodzi o Pacajcie (też Pocajcie), okolicę szlachecką w pow. 
telszewskim w gminie Żydyki [Ciechanowicz].

Wywód rodziny Rumszyszków Jakubowskich herbu Topór pochodzi z 1819 r. Pro
toplastą rodu był Władysław Stanisławowicz Rumszyszko Jakubowski (pokolenie I i II), 
który miał dobra Wiłajcie na Żmudzi w 1589 r. Jego synami byli Adam i Tomasz (III), 
wzmiankowani w 1612 r. Adam miał syna Szymona (IV), a Tomasz — Jerzego Kaspra. 
Żoną Tomasza była Alszka Żorawska. Po sprzedaży swoich dóbr w 1698 r. obaj prze
nieśli się do Litwy [tj. opuścili rodzinną Żmudź]. Szymon spłodził trzech synów (V): 
Ludwika Bartłomieja (ur. 1743), Józefa Romualda (ur. 1747) i Franciszka (ur. 1749),
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JAICUCEWICZ 381

a Jerzy Gasper [tj. Kasper] miał dwóch synów: Jana i Kazimierza. Pomijam ich dalszą 
genealogię [LVLA].

Wspomniane Wiłajcie to obecnie Vilaiciai, wieś na północ od Poszawsza nad rzeką 
Szawszą. Za taką lokalizacją przemawiają dane z akt ziemskich żmudzkich o majętności 
Vilojti w Poszawszu we włości kroskiej oraz z taryfy 1690 r. o Wiłajciach Pikiełajciach, 
do dzisiaj w pobliżu jest wieś Pikeliśke.

Uwagę zwraca podwójne nazwisko — Rumszyszko Jakubowski. Może nazwisko 
Rumszyszko nawiązuje do Rumszewiczów, którzy w obu taryfach XVII w. mieszkali 
m.in. w Wołajciach w pow. kroskim. Mieszkali tu również Jakubowscy, co chyba jest tyl
ko przypadkiem.

Z 179 [8 lub 9] r. pochodzi wywód Jakubowskich herbu Topór. Za swego pro
toplastę przyjęto Kazimierza Matiaszewicza Jakubowskiego (pokolenie I i II), pra
dziada dziś wywodzących się. Ożenił się z Meynianówną, która wniosła mu trzeci- 
znę Antyników [w tekście Altonik] w pow. korszewskim w 1691 r. Jego synem był 
Stanisław (III), dziedzic dóbr „Altynik i Mejniszek”. Po sobie zostawił czterech sy
nów (IV): Andrzeja, Józefa, Jana i Stefana. Z nich Andrzej ojcował dwóm synom (V): 
Kasprowi i Stanisławowi. Józef był ojcem trzech synów (V): Ambrożego Stanisła
wa, mającego dwóch synów (VI): Tomasza i Tadeusza oraz Jerzego z synem Domi
nikiem (VI) i Marcelego. Z kolei Jan Stanisławowicz Jakubowski był ojcem czterech 
synów (V): Antoniego z synem Ignacym (VI), Józefa z synem Józefem (VI), Aleksan
dra i Szymona (ur. 1795). Wreszcie ostatni z braci, Stefan, ojcował Janowi (V) [LVIA, 
F 391-8-2596].
Ź r ó d ł a :  LVTA, F 391-1-914, k. 215 (wywód z 1819 t) , F 391-8-2596, к  251-253; Slovar, s. 50: Viloj
ti; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 208. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 183; Uruski, T. 5, s. 331, 334.

JAKUCEWICZ

Popis 1621 roku

Jakucemc£ Stanisław p //ĉ r/jnikami] na yxwjjezdku] koń 1 w pow. wilkiskim

Nazwisko rodziny, o ile nie chodzi o Jakubcewicza, wiąże się z nazwiskiem Jakucionis 
lub Jakutis. Może być pochodzenia litewskiego (Jakaś) lub ruskiego (Jakuc, Jakuta, Jaku- 
cenia ltp.) [LPZ]. Formy te łączą się z imieniem Jakub [Zinkevicius].

Notowano ich tylko w popisie 1621 r.: jedna rodzina w pow. wilkiskim. Była to 
szlachta drobna i nieutytulowana.

W XIX w. Jakucewicze herbu Jasieńczyk wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej. Zapewne mieszkali oni poza Żmudzią, bo w pow. wilkomierskim 
[Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 246. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 186; LPŻ, T. 1, 
s. 792—793: Jakucevicius, Jakucionis, Jakutis; Uruski, T. 5, s. 335; Zinkevicius, s. 362.

JAMBOWICZ ZOB. HERUBOWICZ
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382 JAMIOŁKOWSKI (JAMOŁKOWSKI, JEMIALKOWSKI)

JAMIOŁKOWSKI QAMOLKOWSKI, JEMIALKOWSKI)

P o pis  1621 roku

]amiaIkoivski Stanisław po kozacku koń 1 w po w. korspewskim; na pana Dowgia/łę protestował są 
Jemiałkowski Malcher z  imienia ojczystego z  bratem po husarskit koń 1 wpow. widu klews kim

T a r y f a  1667 ro k u

Jamo/'końska Stanisławowa Als-pka. Sggayło Dawid odpodĄańskiego dymu] / po Alsgce Mickiewicgównie 
Stanisławowej Jamołkowskiej od tespci swej z Poworcia wpow. korspewskim leżącego dym 1 poddański wpow. 
kroskim
Jamołkowski Aleksander pPodnbisia ogroĄniczyćh] dy[mów] 2 wpow. rosieńskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego. W herbarzach notowano Jamiołkow
skich herbu Doliwa, którzy mieszkali w Jamiołkach w ziemi bielskiej na Mazowszu. Byli 
też Jamiołkowscy na Podlasiu herbu Godziemba, najpewniej przyszli tu z Mazowsza 
[Kapica; Uruski].

Na Żmudzi Jamiołkowski pojawił się przed 1578 r. Około tego roku urodził się Jan 
Jamiołkowski (zm. 1649), prowincjał litewski jezuitów w latach 1627—1630 i 1639-1641. 
Był superiorem w Kownie (1613—1620), rektorem domu nowicjatu w Wilnie (1620— 
1624), prepozytem domu profesów tamże (1625—1626), superiorem w Warszawie (1631— 
1639) i rektorem w Krożach (1644—1647). W sumie ten polski Żmudzin prowadził swo
je życie między rodzinną Żmudzią a Warszawą i Wilnem \ßncyklopedia niedpy o jepidtach\.

Później notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r. Martin 
Mikolajewicz Jamielkowski wziął w zastaw „dworec” Klaryszki w majętności Szawlany 
we włości widuklewskiej od Jana Malcherowicza Szemeta, u którego służył. W 1592 r. 
zamienił się ziemiami z Dorotą Adamowną Bartoszewicz i jej mężem Janem Dowbo- 
rowiczem Muśnickim: oddał „dworec” Łabunowski w pow. wileńskim, a otrzymał ma
jętność Paleki we włości widuklewskiej. Zapewne w 1594 r. [w tekście: 1554 wśród akt 
z lat 1593-1594] otrzymał od swego pana 200 kop groszy, zabezpieczonych na „dwor
cu” Poborikowskim w majętności Werpiany we włości kroskiej, który w 1600 r. został 
zamieniony na Klaryszki. W 1596 r. zamienił grunty ze swoim panem, tj. Janem Szeme- 
tem: oddał grunty Zwiłgi w zamian za grunty w Powigaliu [w dobrach Cytowiany we 
włości widuklewskiej]. Znów w 1600 r. darował żonie Dorotie Janownie Paleckownie 
200 kop groszy, zabezpieczonych na swoich dobrach: Klaryszkach i Palekach. Z kolei 
żona zapisała mu taką samą sumę pieniędzy, zabezpieczonych na dobrach Paleki.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano tylko jednego Jamioł
kowskiego, który służył u Jana Szemeta i wysłużył „dworec” Klaryszki, sam nabył do
bra Paleki we włości widuklewskiej, gdzie osiadł. Na Żmudzi musiał przebywać kilka 
lub kilkanaście lat przed 1588 r.

Skądinąd wiadomo, że Marcin Mikolajewicz Jamiołkowski w 1593 r. wszedł w po
siadanie Klaryszek. Wtedy byl żonaty z Zofią Mianowską [IA].
Ź r ó d ł a :  IA, kol. 339 (inwentarz Klaryszek); Kapica, s. 145—146; Kojałowicz, Nomenclator, s. 248 (pośred
nia wzmianka o Żmudzi, 1621 r.); ODVCA, vyp. 2, s. 39—441; vyp. 3, s. 47—174, 96—99; vyp. 4, k. 134—193;
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vyp. 5, к. 222-166, 225—186, 247—139. L i t e r a t u r a :  Encyklopedia wiedpy o jept/itach, s. 236; Uruski, T. 5, 
s. 338-339.

JAMONT 

H. ORZEŁ, POBÓG 

P op i s  1621 roku

Jamont Mikołaj Janowicppucpe[stnikami] na pod^zzóku] kań 1 wpow. wiespniańskim
Jamont Ba/tromiej po kopać ku koń 1 w pow. tendpiagolskim
Jamont Ba/tromiej sam osobą swą pypól konia po kopach/ koń 1 wpow.jaswońskim
Jamont Hreho/y % bracią po kopacku koń 1 w pow. retowskim
Jamont Jópef sam p majętności swej po usarsku koń 1 w pow. berpańskim
Jamont Mikołaj pucpesĄmkwA\ syna swego Jana posłał na pod^zzóksĄ koń 1 wpow.pojurskim
Jamont Stanisław pe dwu cpęśd konia p bratem po kopaĉ &u] koń 1, a na trpeaej cpęśd wolny od wojny w pow. 
ejragolskim
JamontowicpWalenty. PacewicpStanisław pucpest[mkm\\] napodj\zzóku\postawił WalentegoJamontowicpa 
po kopacku 1 koń w pow. wielońskim

T a r y f a  1667 roku

Jamont Abram na miejscu Stanisława Jamonta rodpica swe [go] pSumiłów odAndrpeja Surwi/y i na miejscu 
Mikołaja Ginieyta okolicy Golspan i Giniejciów dym 1 ogrodnicpy w pow. ejragolskim 
Jamont Adam Awgustinowicp na miejscu Piotra i Stanisława Hrehorowicpów Giedminów pjomantyspek dym 
1 poddański w pow. twerskim
Jamont Adam Mikolajenicp na którego miejscu postał spisany Krpysptof Awplykowicp Urbanonicp £ Ku- 
spów dym 1 poddański w pow. pojurskim
jamont Adam na miejscu Krpysptofa Jamonta pjagucpan dym 1 splachecki w pow. ejragolskim 
Jamont Andrpej Baltromiejewicppjotkispek dym 1 splachecki w pow. jaswońskim 
Jamont Daniel na miejscu Mikołaja Jamonta p Dowmontów dym 1 splachecki w pow. nielońskim 
Jamont Daniel na miejscu rodpica swego Jana Jamonta p Wojgowa dym 1 poddański w pow. uprrentskim 
Jamont [w tekście: Jamunt] Dawid Augustynowicp na miejscu Augustianowicpa [sic] jamonta [w tekście: 
Jamunt] rodpica swe\go\ pPikajć dym 1 splachecki w pow. pojurskim
Jamont Dawid Mardnowicp na miejscu rodpidelki swej Ewy Druktemówny bywspej Mara nowej Jamont owej 
jako od pastawnego i p drugiego ojczystego poddańskĄz] dymy 2 w pow. pojurskim
jamont Heronim. Kontowt Dawid Jópefowicp p nabyda [i] ~ kupli od Heronima Jamonta p Piekajdów. 
A p imienia i powiatu podług starych kwitów oddawania do skarbu na niego i Stanisława Grehorowicpa Ja- 
monta poddański dym 1 w pow. pojurskim. Kontowt Jan Adamowicp p nabyda p kupli od Hieronima Jamon
ta według oddawania do skarbu na miejscu Stanisława Hrehorowicpa Jamonta p Piejkojdów poddański dym 
1 w pow. pojurskim
Jamont Jan pPutw dym 1 splachecki w pow. korspewskim 
Jamont Kapimierp pjodpkispek dym 1 splachecki w pow. jaswońskim
Jamont Krpysptof. Mikulski Stefan [...][na miejscu] Krpysptofa Jamonta odpoddane\go\ pastawne\go\ na 
imię Wojciecha Dpwerca pa wliwkiem od Aleksandra Urbanonicpa Spimaspkiemcpa. Tenpe Stefan Mikulski
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384 JAMONT

p majętnośa nastawnej od Władysława Bickiewicpa horodnicpego £[muj dzkiego] i małżonki napinanej Bumie 
dymów 11 i ogrodników 5, piąty ogrodnik wolny, ogółem dymów 19 w pow. kros kim 
Jamont Mańasp na miejscu którego postał spisany Mikołaj Steygiii/ pjamontów dym 1 szlachecki w pow. pojurskim 
Jamont [?] Matiasp Z Kiecyn dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Jamont Piotr na miejscu Jarosza Jamont a rodzica z Bertaspim dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Jamont Piotr, na miejscu którego został spisany Chiyzpstom Mielwid p Chrpcponowicpów dym 1 szlachecki 
w pow. wielońskim
Jamont Kapał z majętności Girpdeł, takpe z majętności tej pe Girpdelpo śmierci niebospczyka Samuela Jamon- 
ta [GB: pewnie brata] rodponego swego spadłe\jgo\ in genere pobu cpeści [dymów] 15 w pow. berpańskim. 
Giecpewicpjan ppolwarku Zostawnicp [na marginesie: z Gerzdelów] od Kapała Jamont a pPoryngowia 2 
poĄd]ańskie [dymy] w pow. berpańskim. Fewgowd Mateuspna miejscu Jeipe\go] Lengowda i Rafała Wacła- 
wowicpa Jamonta p Po/yngowia zastawnych dymów 3 w pow. berpańskim 
Jamont Samuel pjamontów dym 1 splachecki w pow. wiespwiańskim
Jamont Stanisław na miejscu Fronca Ugiańskie\go] p Ugian dym 1 splachecki w pow. ej rag)Iskim 
Jamont Stanisław p Goroławki Jakubowicppoddański dym 1 w pow. pojurskim
Jamont Stanisław p imienia Folk [tj. Dołgów] w pastawie na ten cpas będących u Stanisława i Kapimierpa 
Rymkiewiczów 2  poddańskie dymy w pow. retowskim
Jamont Stefan, na którego miejscu postał spisany Wojciech MaciejewicpKrpycpkows ki [w tekście: Kryczkow- 
ski] p nabycia kupli od Dawida Siuciła pŁowkowa dym 1 poddański w pow. spawdowskim
Jamont Stefan, na którego miejscu postał spisany Samuel Rakowski pjamontów dym 1 poddański w pow.
wiesptriańskim
Jamont Władysław pBersptajn dym 1 splachecki w pow. melońskim
Jamont Wojciech, na którego miejscu postał spisany Zygmunt Giedmin p Ginbut dym 1 splachecki w pow. kor-
spewskim
Jamontowa Dawidowa. Kaspewski KapjmierpAndrpejewicp na miejscu Dawida i Andrpej a Lingowskich i po 
Mikołaju Budry kie i małponkijego Krystynie Woyspwyłównie Budry kowej terapniejspej Dawidowej Jamontowej 
p Pogutkolnża dym 1 splachecki w pow. korklańskim
Jamontowa Jerpyna Barbara. Motowicp Andrpej na miejscu rodzicielki swej Barbary Kopakiewicpówny Jerpy- 
nej Jamontowej jako chorej pmajetnośd swej napinanej Miłpowiany [na marginesie: z Mołowian] dymów 27 
poĄ d] anskich w pow. widuklewskim. Tenpe na miejscu rodzicielki swej Barbary Kopakiewicpówny Jeipynej Ja
montowej p majętności napwanej Rowka Spawdy 16 dymów poddańskich w pow. spawdowskim 
Jamontowa Kpysptofowa Zupanna. Syrwid Jan od Zupanny Wondpiagolskiej Krpysptofowej Jamontowej 
p GrupdppoiĄdań ski] dym 1 w pow. kroskim
Jamontówna B/ygida pjamontówjako dpjedpicpka na miejscu brata swe\go] Adama Jamonta dym 1 splachec
ki w pow. wiesptriańskim
Jamoynt [sic] Adam i Dawid, na miejscu których postał spisany Andrpej Domeyko p Lekiemian dym 1 spla
checki w pow. gondyńskim

T a r y f a  1690 r ok u

Jamont Abram na miejscu Andrpeja Sorwiły p Sonniłów w pow. ejragolskim dym splachecki 1 
Jamont Adam Augustynowicpjamont pEłkas Jamontyspki w pow. twerskim dym poddański 1 
Jamont Adam Mikołajewicp sprpedał Krgysptofowi Urbanowicpowi [Awpbykowicpowi] dym poddański 1 
pAwpbikowicp w pow. pojurskim
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Jamont Adam yjagucyan Butkajć okolicy mywanej wpow. ejragolskim dym sylachecki 1 
Jamont Daniel у  Wojgowa w pow. uywenckim [dym] sylachecki 1
jamont Daniel у  Adamem Witkiewicyem i Andryejem Mackiewicyem i innemi poplecynikami w pow. meloń-
skim dym sylachecki 1
Jamont Dawid у  Goto ławek Jakubajciów w pow. pojurskim dym poddański 1 
Jamont Jan na miejscu MikołĄ ja] Leyla у  Norgiełajciów w pow. ejragolskim dym sylachecki 1 
Jamont Jan ye Stanisławem Putwińskim у  Putwiów w pow. korsyewskim dym sylachecki 1 
Jamont Jeryg Danilewicy у  Kusyów Pojeyjeryu [sic] w pow. pojurskim dym sylachecki 1 
Jamont Kayimiery yjusykiewicy w pow. wilkisldm dym sylachecki 1
Jamont Konstanty na miejscu Michała Janowskiego у  Wegirwpow. W. Dy mian dym sylachecki 1 
Jamont Rafa/ trukcyasyg JKMci у  majętności Giergydel [w Kop. 11: Girzdele Szekście] wpow. beryańskim 
ipryynaleyności do niej poddański dym 1, yjolwarku Po/yngowia w tymye powiecie dym 1, yimienia Wiesywian 
w pow. yorańskim lejącego dym 1, yastawnego poddańskiego od Jana Drawdyika w Syylanach dym 1, wsygt- 
kiego ogółem poddańskich dymów 4. WolotkiewicyAndryej у  kupli od Rafa!a Jamonta [w Taryfie Żmudzi 
1690 r. s. 101 błędnie: Szlamont; MB: Zamont] yokolicy Po/yngowiaimienicya [..l\ygan [?] wpow. ber
yańskim dym 1 sylachecki
Jamont Stanisław na miejscu ojca yDo/gów wpow. retowskim dymów poddańskich 2
Jamont Władysław na miejscu Ch/yyostoma Milwida у  Chrycyonowicy w pow. wiebńskim dym sylachecki 1
Jamontowana Kasperowa miejscu małyonka yjudkisyek w pow. jaswońskim [dym] sylachecki 1

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i złożone z dwóch części: jo - i mant—, o któ
rych już pisano przy okazji: Dowiata i Dowmonta [LPZ]. Obydwa są często spotykane 
w antroponimu litewskie].

Pierwsze wzmianki o Jamontach na Żmudzi odnoszą się do 1514 r., kiedy podano 
informację o trzech braciach Jamontowiczach: Pietraszu, Dowgirdzie i Pietku. Z nich 
Pietrasz i Dowgird otrzymali po matce dwór Girdyszki [we włości korszewskiej], pierw
szy z nich wykupił część drugiego. Miał on dwóch synów: Mikołaja i Łukasza [LM, 
Kn. 9]. Druga wzmianka dotyczy 1521 r. i sprzedaży kmiecia w dzierżawie pojurskiej 
przez Maczka Jamantowicza z Michałem i Mikołajem Narbutowiczami i z Piotrem, 
„bracią rodzoną” [LM, Kn. 1].

Wspomniany tu Pietrasz Jamontowicz zmarł przed 1522 r., kiedy jego bratanek 
Marcin Piethkowicz s Poschylia [z Poszyła, ale jakiego?] — syn wzmiankowanego wyżej 
Piętki — przejął po nim ziemię Pilsudy [Piłsudy] we włości korszewskiej i sprzedał Sta- 
nisłowowijanowiczowi Kieżgajle, kasztelanowi trockiemu [tamże].

Sporo Jamontowiczów spotyka się w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego 
z 1528 i 1567 r. W pierwszym zostali spisani: Butko we włości ejragolskiej, Łukasz 
w jaswońskiej, Michajło w  pojurskiej oraz Jakub w pojurskiej i rosieńskiej. Razem czyni 
to pięciu bojarów, mieszkających we włości pojurskiej (2) oraz pojedynczo w ejragol
skiej, jaswońskiej i rosieńskiej. Zaś w popisie wojskowym z 1567 r. zanotowano: Wa
lentyna Jamontowicza we włości wieszwiańskiej z 2 końmi, Jana Jamontowicza w żo- 
rańskiej, Szczepana Jamontojtisa w użwenckiej i Pawła Jamontojtisa w twerskiej (ci 
z jednym koniem).
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Ostatni z wymienionych Paweł Jamontajtis wystąpił w innych źródłach jako 
Jawmontayc, bojar włości twerskiej, mieszkał koło sioła Bubiani we włości retowskiej, 
niedaleko granicy gondyńskiej [AWAK], Chodzi tu o wieś Bubiany na północ od Refo
wa przy drodze do Płungian, rzeczywiście w miejscu łączenia się trzech powiatów: re- 
towskiego, twerskiego i gondyńskiego. W pobliżu leżały osady o nazwie Jamoncie, póź
niej była to okolica szlachecka w parafii Retów.

Z 1556 r. pochodzi „list menowny” [dotyczący zamiany gruntów] między braćmi: 
Lawrynemjanowiczemjamontem i Pawłem, plebanem betygolskim i rosieńskim, kano
nikiem żmudzkim. Pierwszy z nich dał plebanowi pustosz dworu Kajańskiego — Jaku- 
belewszczyznę i dostał pustosz plebańskąjakutiszki w Pupstiach [we włości korszew- 
skiej] [LVIA, F 696—2—986]. Skądinąd wiadomo, że ta rodzina Jamontów pochodziła 
z Solecznik pod Wilnem. Oprócz Lawryna i Pawła był jeszcze trzeci brat Jan Janowicz 
Jamont, który studiował w  Akademii Krakowskiej od 1545 r., później był plebanem wie- 
lońskim w połowie XVI w. [Błaszczyk; Lietuvos katalikii dvasininkai\.

Z 1574 r. pochodzi informacja o trzech braciach Jamontach: Walentym, Stefanie 
i Janie z włości wieszwiańskiej, którzy ugodzili się z innymi bojarami w sprawie podzia
łu majątku po śmierci ich brata Alberta [Rimśa]. Bracia ci byli notowani w popisie woj
skowym 1567 r.: Walentyn we włości wieszwiańskiej, Jan w żorańskiej, a Szczepan [tj. 
Stefan] w użwenckiej. Włości te leżały w pobliżu siebie w centrum Żmudzi. Warto do
dać, że szczególnie Walentego notowano w aktach ziemskich żmudzkich, oraz wyjątko
wo Jana, o czym zob. niżej. Wszyscy bracia byli Janowiczami, a więc ich ojcem był nie
znany bliżej Jan.

Sporo danych o Jamontach (najczęściej Jamontowiczach) jest w  aktach ziemskich 
żmudzkich XVI w. W 1569 r. Walenty Jamontowicz kupił majętność Giergżdeli we wło
ści berżańskiej od swoich teściów. Tenże w 1577 r. kupił majętność Zorany we włości 
berżańskiej. Tenże w 1581 r. kupił uroczysko nad rzeką Ringową [we włości berżań
skiej] i ziemię nad rzeką Gierżdut [Giergżdela we włości berżańskiej]. W tymże roku 
zapisał dobra Zorany swojej żonie Hannie Mikołajewnie. W 1583 r. poczynił dalsze za
kupy w majętności Gierkżdeli w tejże włości. W 1590 r. tenże Walenty Janowicz Jamon
towicz zastawił poddanych Kużewskich we włości powondeńskiej. W tymże roku kupił 
jeszcze niwę w majętności Giergżdeli we włości rosieńskiej [chyba to pomyłka: zamiast 
berżańskiej]. W 1593 r. w swoim testamencie zapisał majętność Giergżdeli synowi Jó
zefowi. Warto dodać, że dobra te zwane później Gierżdele leżały w pow. szawelskim 
w gminie Kurszany, na wschód od tego miasteczka. Niemniej jednak w 1717 r. [w rze
czywistości chodzi o 1690 r.] miał je Stefan Rybski [SG]. W 1597 r. wspomniany Józef 
kupił dobra Jewjupi nad rzeką o tej nazwie we włości dyrwiańskiej. W sumie ta linia Ja
montów zaczyna się od Jana, a szereg zakupów czynił jego syn Walenty, mający dobra 
w pow berżańskim (głównie) i powondeńskim, ojciec Józefa.

Drugą linię Jamontów trzeba zacząć od Łukasza, o którym jest pośrednia wzmian
ka z 1596 r. przy sprzedaży majętności przez Pietra Andrejewicza Łukaszewicza Jamonta. 
Być może, chodzi o Łukasza, którego wymieniono w 1514 r. jako jednego z dwóch synów 
Pietrasza Jamonta, o czy pisano wyżej. Jeśli ta identyfikacja byłaby słuszna, to można od
tworzyć następującą genealogię tej linii rodziny: 1. Jamont. 2. Pietrasz (i jego dwaj bracia).
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3. Łukasz. 4. Andrzej (i brat Hryhory) i dalej będzie mowa niżej. Więcej wiadomo o sy
nach Andreja, czyli: Jurim, Piętrzę i Matysie. W 1593 r. Pietr wraz z żoną Polonią oświad
czył o ugodzie w sprawie ziemi w Derbutojtiach we włości ejragolskiej, którą Polonia 
otrzymała od matki. W 1594 r. tenże wziął w zastaw grunt Dargi w polu Wedarowskim 
[właściwie Weredowskim] we włości ejragolskiej. W 1595 r. Juri Andrejewicz Jamonto- 
wicz sprzedał bratu, wspomnianemu Piętrowi, część majętności Dziekajny we włości ten- 
dziagolskiej. W tymże roku to samo uczynił trzeci brat Matys. W 1596 r. Pietr Andre
jewicz Jamontowicz sprzedał dobra Incyszki w Dżakajniach we włości tendziagolskiej, 
ze „wstupom do oziera Prowirsza”, czyli jeziora Prowirszulis, z którego wypływa rzeka 
Łukna. W 1597 r. tenże zastawił dobra Golnie we włości jaswońskiej, w Poszuszwiu, tj. 
nad rzeką Szuszwą. W tymże roku kupił on od brata Jurija część dóbr Podubisie z grun
tem Skawidy we włości ejragolskiej. W 1598 r. wspomniany Juri pogodził się w sprawie 
„wołok otcziznych” w Roszczach we włości ejragolskiej, koło sioła Weredowa. W 1598 
był woźnym ziemi żmudzkiej i ustąpił dobra Nargieliszki we włości ejragolskiej.

Znów w 1599 r. Pietr Andrejewicz wszedł w posiadanie majętności Jarudowicze 
w Roszczach we włości ejragolskiej. W tymże roku darował on żonie Łucji Walentynow- 
nie część majętności Podubisie we włości ejragolskiej. Skądinąd wiadomo, że w  1593 r. 
był woźnym włości rosieńskiej [IA].

Z kolei gałęź od wspomnianego Hryhora, brata Andreja. Miał on trzech synów: 
Bałtromieja, Matysa i Martina. Bałtromiej w 1596 r. sprzedał pustosz swojemu bra
tu stryjecznemu Piętrowi Andrejewiczowi. Matys w tym roku kupił niwę Iłgoi Żisdra 
i sianożęć do rzeki Szuszwy we włości jaswońskiej. Z kolei Martin w 1595 r. sprzedał 
swemu stryjecznemu bratu Piętrowi Andrejewiczowi służbę ludzi Skowidy (czy w ma
jętności Skowidy) we włości ejragolskiej.

W 1593 r. Adam Lenartowicz Jaksztowicz Jamontowicz oświadczył o ugodzie 
w sprawie z Aleksandrem Andrejewiczem Montwidem i jego żoną Barbarą Pawłowną 
Jamontowicz, którą wszczął jego ojciec Lenart „o równy diel imieniczka spolnogo Le- 
kimiany” [we włości gondyńskiej]. Wspomniany Lenart był zwany następująco: Lenart 
Jaksztowicz Mickowicz Szczefanowicz Jamontowicz, co pozwala ustalić kilka pokoleń 
tej rodziny.Tak szczegółowy zapis tego nazwiska był konieczny, bo sprawa dotyczyła 
podziału ziemi, posiadanej przez przodków Lenarta, poczynając od Jamonta. Infor
macja ta wskazuje jeszcze na pokrewieństwo wzmiankowanego Lenarta i Barbary Paw- 
łowny oraz dawne osadnictwo Jamontów w Lekimianach, czyli w późniejszej okolicy 
szlacheckiej Lekiemiany w pow. telszewskim w gminie Płungiany, na południe od tego 
miasteczka przy drodze do Retowa. W końcu XIX w. mieszkali tam: Łapińscy (49 dzie
sięcin ziemi), Nagrodzcy (166), Pawłowscy (61) i Cyrtowtowie (180) [SG].

Teraz o innych Jamontach, o których trudno powiedzieć coś bliższego. W 1570 r. 
Mikołaj Matiejewicz Jamontowicz kupił część „otczizny” w siole Awksztoli we wło
ści tendziagolskiej. W 1572 r. Jan Jamontajt, pewnie tożsamy z Janem wymienionym 
w popisie 1567 r., z żoną Jagnieszką Pawiową sprzedali grunt w majętności Boginy we 
włości żorańskiej. W 1598 r. Mikołaj Matiejewicz Jamontowicz miał dobra Pogordie 
w Liawdach we włości wielońskiej. W 1599 r. Jarosz Jamontowicz otrzymał od żony 
Zofii Stanisławowny Berżańskiej dobra Wodoksty w Bortkunach we włości wielońskiej.
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W 1599 r. Stanisław Bałtromiejewicz Jamontowicz sprzedał pustosz w Polanach we 
włości wielońskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Jamontów w siedmiu 
włościach, najczęściej w  berżańskiej, ejragolskiej i tendziagolskiej, także w  wielońskiej, 
żorańskiej, jaswońskiej i gondyńskiej. Jest tu sporo danych genealogicznych.

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 8 rodzin, mieszkających w różnych po
wiatach: wieszwiańskim, tendziagolskim, jaswońskim, berżańskim, retowskim, pojur- 
skim, ejragolskim i wielońskim. Właściwie chodzi o dwa rejony Żmudzi: południowo- 
wschodni (wieloński, ejragolski, jaswoński i tendziagolski) oraz centralno—zachodni. 
Była to szlachta dość uboga, bo z reguły stawiała jednego konia wraz z „uczestnikami” 
lub z bracią, i to z części konia.

Z 1653 r. pochodzi jeszcze testament Krzysztofa Pawłowicza Jamonta. Chciał być 
pochowany „w ziemie w zborku Gruździewskim”, był więc kalwinem. Jego żoną była 
Zuzanna Wondziagolska [siostra Andrzeja], której zapisał 1000 kop groszy. Po sobie zo
stawił trzy córki: Zofię, Halenę i Mariannę, które miały dostać odpowiednią wyprawę 
w razie wyjścia za mąż. Z kolei syna Jana należy oddać do szkoły „aby się nauczył bo- 
jaźni Bożej, czytać a pisać, nie bawiąc się drugimi naukami”, a później oddać na służbę 
do „dobrego, pobożnego człowieka”. Miał imienicze Kiewnary w Gruździach w pow. 
kroskim, które w części miał dziedziczyć wspomniany syn [LNB, F 91—546].

Wspomniana w tym testamencie córka Helena (Halena) Krzysztofowna Jamon- 
towna Janowa Syrtowtowa w liście dobrowolnym z 1667 r. zadysponowała swoimi akty
wami, zabezpieczonymi na dobrach rodzinnych Gruździe Kiewnary. Zapisała je swoje
mu mężowi Janowi Syrtowtowi [LNB, F 91—548].

W 1654 r. testament spisał Jerzy Hrehorowicz Jamont. Chciał być pochowany 
w kościele Lawkowskim, w „sklepie tym, gdzie rodzic dobrodziej mój leży” przez mał
żonkę Barbarę Kozakiewiczowną. Nie chciał dopuścić do turbacji z bracią rodzoną: Ja
nem Chryzostomem i Stanisławem, którym zapisał pewne sumy pieniędzy. Żonie za
pewnił dożywocie na majętności Dołgowskiej, zapis otrzymała też jego córka Zofia. 
Zapisał też kilka sztuk broni swojemu synowcowi Jeronimowi Jamontowi [VUB, F 7— 
ŻP 15—15a]. Całkiem możliwe, że jego ojciec Hrehory został spisany w popisie 1621 r. 
w tym powiecie (retowskim). W taryfie 1667 r. zanotowano brata testatora Stanisława 
we wspomnianych Dołgach w pow. retowskim. Z kolei w 1690 r. spisano tam Stanisła
wa, syna Stanisława, zob. niżej.

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano pięciu Jamontów: Hieronima, Jana, Kaspra, 
Kazimierza i Wojciecha. Większość z nich pochodziła pewnie ze Żmudzi.

Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 31 rodzin, mieszkających w 15 powiatach, jednego nie 
podano. W porównaniu z danymi z 1621 r. notowano więcej Jamontów w centrum Żmu
dzi (pow.: szawdowski, korklański, kraski, korszewski, użwencki). Najwięcej z nich mieszka
ło w pow. pojurskim (6), potem w wielońskim (4), ejragolskim i wieszwiańskim (po 3) oraz 
jaswońskim, berżańskim i szawdowskim (po 2). Spośród 31 rodzin połowa nie miała pod
danych (16), a z pozostałych 15 zwracają uwagę dwa majątki: Jerzynej Jamontowej (41 dy
mów) i Rafała Jamonta z 15 dymami oraz 5 w zastawie. Wzmiankowana tu JerzynaJamonto- 
wa, czyli Barbara Stanisławówna Kozakiewiczówna, „wpierod togo bywsza” [tj. pierwszego
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małżeństwa] Adamowa Motowiczowa była notowana wraz z drugim mężem Jerzym Hre- 
horowiczem Jamontem w sprawie sądowej o czary w 1646 r. [Ragami teismai].

Z 1669 r. pochodzi testament Stanisława Hrehorowiczajamonta. Kazał się pocho
wać w kościele Twerskim przez żonę Stanisławę Narkiewiczównę. Miał majętność Doł- 
gowską w pow. retowskim, której połowę zapisał żonie, a drugą, połowę synowi Stani
sławowi, jeszcze nieletniemu. Z kolei córce Annie, gdy będzie wchodziła „w stan święty 
małżeński”, miało być wypłacone 150 kop groszy litewskich [VUB]. Można przyjąć, że 
był bratem Jerzego, który swój testament spisał w 1654 r., zob. wyżej.

W taryfie z 1690 r. spisano 16 rodzin, mieszkających w 11 powiatach, ale najwię
cej było ich w pow. pojurskim i ejragolskim (po 3) oraz w wielońskim (2). Większość tej 
szlachty nie miała poddanych (11 na 16), a pozostali posiadali od jednego do czterech 
poddanych. Najbogatszy z nich Rafał Jamont miał czterech poddanych.

W sumie Jamontowie nie należeli do najbiedniejszych. Zasadniczo nie była to 
szlachta utytułowana. Na Żmudzi posiadali tylko jednągodność — Wacław Aleksander 
Rafałowicz Jamont był skarbnikiem żmudzkim w latach 1699—1703 (data testamentu). 
Był synem Rafała, [s]trukczaszego JKMci. Ożenił się z Katarzyną Pieszkiewiczówną 
[chyba Pietkiewiczówną].

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Jamontów herbu Pobóg. 
Taki herb posiadał Józef Jamontowicz, ziemianin żmudzki w 1599 r.

W XIX w. Jamontowie herbu Pobóg mieszkali w pow. rosieńskim i telszewskim 
[Ciechanowicz].

Skądinąd można podać genealogię dwóch rodzin Jamontów herbu Pobóg. Pierw
sza wywodzi się od Jamontów wylegitymowanych ze szlachectwa w 1798 r. Ich przod
kiem był Jamont wzmiankowany w 1401 r., a następnym po długiej przerwie był Miko
łaj, syn Macieja, zanotowany pod 1614 r. (pokolenie I i II). Miał on syna Mikołaja (III), 
wnuka Leonarda (IV) i prawnuka Adama (V). Ten ciąg genealogiczny można zweryfiko
wać, poczynając od syna Leonarda, właściwie Lenarta, czyli Adama. Ów Adam zostawił 
po sobie syna Augustyna (VI) i wnuka Adama (VII), który wraz z małoletnimi braćmi: 
Dawidem i Andrzejem toczył spór o dobra Erkas—Jamontyszki w 1647 r. Chodzi tu nie
wątpliwie o dobra Ełkas Jamontyszki w pow. twerskim, wymienione w taryfie z 1690 r. 
z jednym dymem poddańskim i będące w ręku Adama Augustynowicza, czyli osoby 
wzmiankowanej w 1647 r. jako dorosłej. Lokalizacja owej osady jest niełatwa, bo nie za
chowała się do dzisiaj. Być może chodzi o rejon na północ od Retowa koło wsi Bubia- 
ny (pow. retowski). Na północ odeń rozciągał się powiat twerski z osadami Jamoncie, 
a trochę bardziej na południowy wschód notowano Alki. Być może, tu były owe Ełkas— 
Jamontyszki (a nie Erkas—Jamontyszki).

Późniejsze pokolenia nie budzą większych wątpliwości. Adam Augustynowicz miał 
syna Kazimierza (VIII) i wnuka Jana Kazimierza (IX), który testamentem z 1736 r. zapisał 
dobra Jamońcie i Sakieliszki swoim czterem synom (X): Tomaszowi, Hilaremu, Sebastia
nowi i Michałowi. Z nich Tomasz w testamencie z 1790 r. zapisał dobra Urpszyszki i Sa
kieliszki swoim synom (XI): Maciejowi i Janowi, ten pierwszy pozostawił syna Klemensa 
(ur. 1794; XII) i wnuków (XIII): Marcelego (ur. 1816), Wincentego (ur. 1822) i Kle
mensa (ur. 1829). Z kolei Hilary spłodził syna Antoniego (XI) zamieszkałego w Jamoń-
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ciach, który wydał na świat syna Marcelego (ur. 1817; XII). Znów Sebastian miał czte
rech synów (XI): Kazimierza, Kwiryna, Kaspra i Mateusza. Z nich Kazimierz zamieszkał 
w Widmontach w 1811 r. i spłodził także czterech synów (XII): Marcelego (ur. 1788), 
kandydata filozofii zapewne Uniwersytetu Wileńskiego; Władysława (ur. 1790), Macie
ja (ur. 1797) z dwoma synami: Władysławem (ur. 1830) i Stefanem (ur. 1831) oraz Ze
nona (ur. 1810), regenta granicznego telszewskiego. Z kolei brat Kazimierza — Kwi
ryn (XI), dziedzic Medyngian, regent graniczny rosieński, był ojcem trzech synów (XII): 
Stanisława (ur. 1794), regenta granicznego rosieńskiego; Kazimierza (ur. 1796) i Izydo
ra (ur. 1798). Trzeci z braci, czyli Kasper (XI) mieszkał w Rubeżajciach, gdzie spłodził 
dwóch synów (XII): Jerzego (ur. 1804) z synem Benedyktem (ur. 1831) oraz Franciszka 
(ur. 1811) i O ostatnim z braci, Mateuszu, brak jest danych [Boniecki; toż LYIA, F 391— 
10—426; MACB, F 281-1 (kserokopia wywodu z 1798 r., wersja skrócona)].

Druga rodzina Jamontów wywodzi się od Michała Pekowicza Jamonta, dziedzi
ca dóbr Pekojcie-Dołgi, czyli Pojamoncie w pow. pojurskim i retowskim. Pochodzenie 
przodka tej rodziny jest trudne do ustalenia. Przede wszystkim zwraca uwagę związek 
Jamontów i (Pęków) Pekowiczów, mało znanego rodu. W aktach ziemskich żmudzkich 
XVI w. wzmiankowano o Jamoncie Pęku, mającym dobra Dojnie we włości tendzia- 
golskiej oraz o Narbutowiczu Pęku, którego dzieci miały dobra Piekojcie (czy Pekojcie) 
we włości pojurskiej. Nazwa tych dóbr pochodzi zapewne od Pęków i odnosi się do re
jonu na południowy wschód od Ławkowa przy drodze do Kołtynian. W pobliżu było 
jezioro Dewicie. O bojarach pojurskich Pikojciach koło sioła Girwojnie wspomniano 
w akcie odmiany gruntów z 1554 r. Wzmiankowano wówczas o Wojciechu Michajło- 
wiczu i Marcinie, zapewne jego krewnym [AWAKJ. Ow Wojciech Michajłowicz był sy
nem wzmiankowanego wyżej Michała, przodka rodu. Być może ów Michał jest tożsamy 
z Michajłem Jamontowiczem, bojarem włości pojurskiej z 1528 r.

Linia rodziny od Wojciecha Michajłowicza [Jamonta] jest bardziej znana (pokole
nie I i II). Miał on dwóch synów (III): Grzegorza i Michała oraz córkę Jadwigę. Grzego
rza, ściślej Hrehorego, spisano jeszcze w popisie wojskowym Żmudzi w 1621 r. „z bra
cią” w pow. retowskim. W 1636 r. tenże miał zapisać dobra Piekojcie swoim synom (IV): 
Jerzemu, Janowi Chryzostomowi i Stanisławowi. Linię rodziny kontynuował wspomnia
ny Stanisław, który w testamencie z 1669 r. zapisał dobra synowi Stanisławowi (V). Ten 
ostatni miał trzech synów (VI): Franciszka i Antoniego, którzy sprzedali swe dobra 
Wielkie Dołgi, czyli Pojamoncie swemu bratu Stanisławowi w 1716 r. Wspomniane tu 
dobra leżały na północny zachód od Ławkowa: Pojamoncie i Dolgie. Z nich Franci
szek spłodził syna Alojzego (VII) i wnuka Teodora (VIII), który kupił dobra Gielżycie 
w pow medyngiańskim. Z kolei Antoni, syn Stanisława, pozostawił po sobie dwóch sy
nów (VII): Jana i Tadeusza. Z nich Jan spłodził także dwóch synów (VIII): Antoniego 
i Józefa (wzmianka w  testamencie z 1794 r.), a Tadeusz — także dwóch: Felicjana i Igna
cego. Ostatni z nich dał światu dwóch synów: Ignacego (ur. 1820) i Antoniego Józefa 
(ur. 1824). Linia ta dowiodła swego szlachectwa w latach 1799-1833 [Boniecki; MACB, 
F 9—2214: wywód z 1833 r.].

Inny wywód rodziny herbu Pobóg pochodzi z 1834 r., jest wyjątkowo drukowany. 
Przodkiem rodziny był Jamont (pokolenie I), który posiadał dobra Ełkas Jamontysz-
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ki. Spłodził on syna Mikołaja (II), ojca trzech synów (III): Pawła, Macieja i Mikołaja. 
W 1554 r. uzyskali oni potwierdzenie granic swoich dóbr przez rewizora Stankiewicza 
[Mikołaja Stankiewicza Bilewicza], ciwuna twerskiego. Z nich Mikołaj spłodził syna Le
narta (IV) i wnuka Augustyna (V). Ten ostatni zastawił dwie części tych dóbr Girdwoj- 
niom Skowzgirdom, a pozostałą część przekazał swoim synom (VI): Adamowi, Da
widowi i Andrzejowi. Ci ostatni toczyli spór sądowy o odzyskanie zastawionych dóbr, 
zakończony dekretem w 1647 r. Wspomniani synowie Augustyna posiadali jeszcze dobra 
Jakubajcie Goroławkie w pow. rosieńskim [tak w XIX w., wcześniej w  pow. pojurskim]. 
Zapoczątkowali on, tj. Adam i Dawid, 2 linie rodziny. Pierwsza linia wylegitymowała się 
w 1798, a druga w 1819 r. Pierwszą, starszą linię zapoczątkował wspomniany Adam, 
dziedzic rodzinnych dóbr Ełkas Jamontyszki i Jamonciów Sakieliszki [w pow. twerskim] 
nabytych „od Wirszyłów po Sakielach”. Miał on dwóch synów (VII): Jana Kazimierza 
i Andrzeja. Z nich Jan Kazimierz (testament z 1736 r.) ożenił się z Ewą Koncewiczów- 
ną, z którą wydał na świat czterech synów (VIII): Tomasza, Hilarego, Sebestiana i Mi
chała. Z nich Tomasz przejął Sakieliszki, a Jamoncie Hilary. Tomasz powiększył te dobra 
o Urbszyszki Nakiele Niewiardowiszki, które pozostawił synowi Maciejowi (1790; IX). 
Ten ostatni ożenił się z Eufrozyną Mickiewiczówną wydał na świat Klemensa (ur. 1794; 
X). Zamienił on grunty: za Urbszyszki Sakieliszki Niewiardowskiszki alias Witkie otrzy
mał Lunajcie. Ożenił się z Marcjanną Piotrowską, z którą spłodził trzech synów (XI): 
Marcelego Antoniego (ur. 1816), Wincentego Pawła (ur. 1822) i Klemensa (ur. 1829).

Z kolei drugi syn Jana Kazimierza, czyli Hilary (VIII). Był dziedzicem części dóbr 
Jamoncie. Ożenił się z Katarzynąjuszkiewiczówną (testament z 1812 r.), z którą spło
dził syna Antoniego Jana (ur. 1777; IX), ojca Marcelego (ur. 1817; X). Trzeci syn Jana 
Kazimierza, Sebestian (VIII), ożenił się z Franciszką Misiewiczówną i dziedziczył do
bra Lunajcie Medyngiany. Spłodził on czterech synów (IX): Kazimierza (ur. 1759), ko
mornika żmudzkiego (1812), Kwiryna, Gaspra i Mateusza. Wspomniane dobra zapisał 
Kwirynowi w 1791 r. Z kolei Kazimierz, dziedzic dóbr Widmonty w pow. telszewskim, 
ożenił się z UrszuląDawkszewiczównąimiał czterech synów (X): Marcelego (ur. 1780), 
Władysława Leona (ur. 1790), Macieja (ur. 1799) i Zenona Łazarza (ur. 1810). Z nich 
Marceli był dziedzicem dóbr Przyjałgowa, ukończył Uniwersytet Wileński z tytułem 
kandydata filizofii, a po śmierci ojca przejął Widmonty. Z kolei Maciej poszedł do służ
by cywilnej. Był sekretarzem Rządu Gubernialnego Wileńskiego i sekretarzem Dwo- 
rzaństwa Guberni Wileńskiej (z wyboru) i radcą honorowym. Ożenił się ze Scholastyką 
Mokrzycką, z którą miał trzech synów (XI): Władysława Mikołaja (ur. 1830), Stefana 
Emiliana (ur. 1831) i Macieja Michała (ur. 1833). Znów Zenon Łazarz był regentem 
sądu granicznego powiatu telszewskiego (od 1829 r.).

Z kolei Kwiryn, syn Sebestiana, był dziedzicem Medyngian. Ożenił się z Judytą 
Putramentówną zostawił po sobie trzech synów (X): Stanisława Grzegorza (ur. 1794), 
Kazimierza Jana (ur. 1796) i Izydora (ur. 1798). Ostatni, czwarty syn Sebestiana, czy
li Gasper miał dwóch synów (X): Franciszka (ur. 1801) i Jerzego (ur. 1804), który miał 
syna Benedykta (ur. 1831; XI).

Teraz można przejść do przedstawienia drugiej, młodszej linii rodziny, poczynając 
od Dawida, syna Augustyna (VI). Spłodził on syna Wawrzyńca (testament z 1756 r.; VII),
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który z kolei miał trzech synów (VIII): Walentego, Wawrzyńca i Jana. Przejęli oni mają
tek Jakubajcie alias Goroławkie do równego podziału. Z nich Walenty miał syna Paw
ła (ur. 1797; IX) i wnuka Michała Stefana (ur. 1831; X). Z kolei Wawrzyniec (testament 
z 1778 r.), brat Walentego, miał trzech synów (IX): Michała, Tomasza i Jana. Z wymie
nionych Tomasz ożenił się z Józefą Możeykówną, z którą spłodził sześciu synów (X): 
Filipa Bartłomieja (ur. 1798), Jana (ur. 1800), Antoniego (ur. 1806), Jakuba (ur. 1818), 
Anicetego (ur. 1821) i Marcina (ur. 1825). Wszyscy oni wywiedli swoje pochodzenie 
szlacheckie [LVIA, F 391-1-914].

Zachowało się niedatowane drzewo genealogiczne Jamontów. Jego protoplastą zo
stał uznany Jamont (Jamątt), który ante unionem [tj. przed uniąpolsko-litewskąz 1569 r.] 
był dziedzicem dóbr Lekiemiany w  pow. gondyńskim. Początek tego wywodu jest uszko
dzony [plamy], ale z patronimików można wywnioskować, że ów tajemniczy protoplasta 
Jamont (pokolenie I) miał dwóch synów (II): Adama i Szczefana. Pierwszy spłodził syna 
Pawła (III), który miał dwoje dzieci (IV): Jerzego, który „z powietrza pierwszego umarł”, 
a jego sukcesja przeszła na siostrę Barbarę, żonę Aleksandra Montwida. Drugą linię kon
tynuował wspomniany Szczefan, mający syna Mickę (III) i wnuka Jaksztę (IV). Ten ostat
ni miał syna Lejnartajaksztowiczajamątta (V), wnuka Adama (VI) i prawnuka Augusty
na (VII). Ten ostatni miał trzech synów (VIII): [plama uniemożliwia odczytanie imienia], 
Andrzeja i Dawida. To koniec tego dokumentu [MACB, F 9-2214].

W 1836 r. wywiedli się Jamonttowie z Żutowta herbu Orzeł. Ich protoplastą został 
Jarosz Mikołajewicz z Żutowta Jamontt (pokolenie I i II). Posiadał on dobra w  okolicy 
Bertaszuny Lawda [w pow. wielońskim]. W 1645 r. zapisał on wspomniane dobra syno
wi (III) Władysławowi, a drugi syn Piotr „służył w wojsku pod różnemi chorągwiami”. 
Ow Władysław ożenił się z Marianną Jawgielłowną, z którą spłodził syna Konstante
go (IV). Ten ostatni wydal na świat syna Krzysztofa (ur. 1685; V), ojca dwóch synów (VI): 
Władysława Michała (ur. 1725) i Michała (ur. 1748). Pierwszy z nich ojcował Stanisławo
wi Jerzemu (ur. 1777; VII), który zostawił po sobie trzech synów (VIII): Antoniego Alek
sandra (ur. 1803), Macieja Kazimierza (ur. 1806) i Mateusza Władysława (ur. 1811).

Z kolei brat Władysława Michała — Michał (VI) oprócz dóbr ojczystych posiadał 
majętność Sękany [sic] w trakcie laudańskim. Ojcował on dwóm synom (VII): Józefowi 
i Marcinowi. Ci posiadali oprócz dóbr „antecessowskich” [tu ojcowskich] jeszcze inne 
„przez przodków ponabywane” Ożajcie Wodokle. Dodatkowo Józef od matki Elżbiety 
z Maciejewiczów Jamonttowej otrzymał dobra Pempiszki. Wspomniany Józef ojcował 
Wacławowi Jerzemu (ur. 1795; VIII), ojcu Józefa Klemensa (ur. 1833; IX).

Marcin, drugi syn Michała Krzysztofowicza (VII), miał trzech synów (VIII): Am
brożego (ur. 1806), Aleksandra (ur. 1809) i Józefa Macieja (ur. 1816). Urodzili się w Ber- 
taszunach [LVIA, F 391-1-1053, k. 30-32].

Komentując ten wywód, trzeba zwrócić uwagę, że we włości wielońskiej, na Lau- 
dzie, notowano ich od końca XVI w. Niektórzy używali przydawki pochodzeniowej: 
z Żutowta, zob. Żutowt.
Ź r ó d ł a :  Akta stanów, T. 2, s. 409 (indeks); AWÄK, T. 24, s. 152-153; T. 25, s. 407; Dworzecki Bohda
nowicz, к  66v; IA, kol. 345; Kojałowicz, Nomenclator, s. 248; N etmos katalih(_ dmsisinkai, nr 839: Jonas Jo- 
mantaitis iś Salćininką [tj. Jan Jamontowicz z Solecznik]; LM, Uyraśymą knyga 1, s. 101 nr 483-484; LM,
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Ujrasymą knyga 9, s. 224-225 nr 336; LNB, F 91-546, 548; LVIA, F 391-1-914, k.91, F 391-1-1053, k. 30- 
32, F 391—10^126; F 696—2—986: Betygala; MACB, F 9—2214, k. 52 (fragment drzewa genealogicznego rze
komo Putramentów), F 20-5318 (wywód z 1833 r ) , F 281-1; ODVCA, vyp. 1, s. 2-24, 23-368, 24-389, 
37-232, 69-123, 126, 92-78, 203-153; vyp. 2, s. 73^137, 103-7, 105-34 (Jamont Рек), 134-489; vyp. 3, 
s. 60-105, 71-51, 73-79, 96-95, 139-267, 140-282; vyp. 4, к. 70-102, 72-120, 85-212,134-105, 205-10, 
221-131, 239-262, 297-56; vyp. 5, к. 43-319, 82-102, 108-301, 109-307, 116-367, 123-11, 228-213; Pe
rapis 1528 r., s. 385; Popis 1567 r., kol. 1290, 1341, 1349 i  1350; Ragami teismai, s. 220; SG, T. 2, s. 561: Gier- 
gżdele, T. 15, cz. 2, s. 216: Lekiemiany; Urzędnicy żmudzcy, nr 1215; VUB, F 7-ŻP 15—15a, nr 184, ŻP 23 
nr 107. L i t e r a t u r a :  Birżiśka, Aleksandrynas, T. 1, s. 101; Błaszczyk, Diecezja jmudpka. Ustrój; s. 115—116; 
Boniecki, T. 8, s. 174—175 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 187: Jamentowicz, Jamont; tenże, Suple
ment,; s. 167; LPŻ, T. 1, s. 840—841 (Jomantas); Rimśa, Kaippraeityje, s. 419; Uruski, T. 5, s. 340.

JANCEW ICZ (JANCYSZEWICZ)

Popis 1621 roku

JancyspewicpBaltromiejsam na podj\ezdku\ koń 1 wpow. korklańskim

Taryfa 1667 roku

JancewicpJan na miejscu Stefana Tyspki pPrpya/gowa dym 1 szlachecki wpow. telspewskim 
Jancewicp[F 11-1 -752 : Jucewicz] Marcin, na którego miejscu posta! spisany Michał Jawgiel pRustejkoni-
cpów Domontów dym 1 szlachecki wpow. wielońskdm

Obydwa nazwiska: Jancewicz i Jancyszewicz mają, tę samą genezę. Później notowano 
tylko Jancewiczów w polskich herbarzach i tę formę uznano za podstawową.

Nazwisko rodziny pochodzi od litewskiego nazwiska Janćys, które łączy się z pol
skim Jan (pochodzącym od imienia Jan), z niemieckim Jahnsch lub białoruskim Janc 
[LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, forma Jan przyszła na Litwę za pośrednictwem polskim.

Na Żmudzi notowano ich w popisie 1621 r. w pow. korklańskim i w taryfie 1667 r. 
w pow.: wielońskim i telszewskim. Było to w odległych od siebie rejonach Żmudzi. 
W 1667 r. były to 2 rodziny, niemające poddanych. W sumie była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

Kto wie, czy tu nie należy umieścić wzmianek o elektorach króla polskiego Stani
sława Augusta Poniatowskiego w Warszawie w 1764 r.: Onufrym Janczewiczu i Kazi
mierzu Janiewiczu, których nazwiska zniekształcono (?).
Ź r ó d ł a :  Elektorzy 1764 r.; L i t e r a t u r a :  LPŻ,T. 1, s. 797: Jancevicius, Jancys; Zinkevicius, s. 366: Jonas.

JANCYSZEWICZ ZOB. JANCEWICZ

JANCZEW SKI (JENCZEWSKI)

H. DOŁĘGA, TRZASKA 

T a r y f a  1667 r o k u

Janczewski Andrzej na miejscu Hrehorego Wickiewicpa z S po/pian dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
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Taryfa 1690 roku

jenczewski ]an, który wraz Z Danielem Lutkiewiczem i Mikołajem Dcjedoletą cysta/ spisany z |S| Kierdon 
w pow. pojurskim z dymem szlacheckim 1

Prawdopodobnie chodzi tu nie o Jenczewskiego, a Janczewskiego. Po pierwsze, autorzy 
„Lietuvip Pavardziti Żodynas” odesłali od formy Jenćauskas do Janćauskas. Po drugie, 
oboczność e-a  występowała nieraz w taryfie z 1690 r. Zaś po trzecie, na Żmudzi była 
rodzina Janczewskich. Pochodzili oni najpewniej z Polski z Janczewa: w ziemi wiskiej 
lub nurskiej (Mazowsze), z Janczewa w pow. bielskim (Podlasie) lub zjanczewic w Wiel- 
kopolsce. Ród ten osiadł na Litwie, w  tym w sąsiednim województwie trockim.

Tu trzeba wskazać na Karola Glinkę Janczewskiego, regenta ziemskiego reparty- 
cji rosieńskiej i sędziego grodzkiego w tej repartycji w latach 1780—1781 [Urzędnicy 
żmudzcy]. Użycie przydawki pochodzeniowej Glinka wskazuje na świadomość pocho
dzenia Janczewskich od rodu Glinków herbu Trzaska. Pochodzili oni z północnego Ma
zowsza, z ziemi wiskiej. Część Glinków przyjęła nazwisko Janczewski od posiadanych 
dóbr [Kapica; Uruski],

Najstarsza wzmianka o Jenczewskich pochodzi z akt ziemskich żmudzkich. 
W 1567 r. Katerina Juszkowna Czyżowna zapisała testamentowo swojemu mężowi Ja
nowi [Wojtiechowiczowi] Janczewskiemu trzeciznę majętności Natiany z ziemią w Po- 
krożontiach we włości kroskiej. Tenże w 1582 r. [w tekście: Jenczewski] kupił służbę 
tiahłą w uroczysku Gierdiagoła we włości berżańskiej od swojej teściowej Jedwigi Jusz- 
kowny Czyżewicz. W 1585 r. kupił on majętność Natiany [od innej osoby] i służbę pod
danych w Gierdiagole nad jeziorem Nuod.

W 1600 r. Anna Gutowna Janczewska darowała swemu mężowi Prokopowi Jan
czewskiemu majętność Downarowo we włości szawelskiej, zastawione jej w wysokości 
700 kop groszy litewskich i zabezpieczone na dobrach Konarewo w ziemi łęczyckiej 
w Koronie Polskiej. Chodzi o Konarzew w województwie łęczyckim. Niewątpliwie była 
to szlachta polska.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są dane o dwóch rodzinach Jan
czewskich: Janie Wojciechowiczu i Prokopie. Najpewniej obie są pochodzenia polskie
go, co udowodniono w drugim przypadku. Zwraca też uwagę rzadkie imię Prokop, któ
re może być pochodzenia polskiego lub ruskiego. Na Żmudzi musieli być przed 1567 r., 
mieszkali w dwóch włościach: kroskiej (Naciany) i berżańskiej (Gierdziagoła).

W 1618 r. uczniem szkoły kroskiej jezuitów byl Samuel Janczewski.
W obu taryfach z lat 1667 i 1690 r. spisano tylko po jednej rodzinie w pow. pojur

skim: bez poddanych. Była to więc szlachta drobna. Jeśli chodzi o urzędy, to w końcu 
XVIII w. objęli urząd sędziego grodzkiego repartycji rosieńskiej: Karol Filipowicz Jan
czewski był nim w latach 1780—1785 czy raczej po 1791 r. i Karol Henrykowicz Jan
czewski w latach 1786-do rozbiorów [dane niepewne]. Wspomniany Karol Janczewski 
byl deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1778—1779 i 1785—1786 
i rotmistrzem pow. ejragolskiego [pospolitego ruszenia szlachty].

Na Żmudzi Janczewscy byli na pewno w 1699 r., kiedy Filip Janczewski herbu 
Dołęga (pokolenie I) z żoną Katarzyną z Brin[c]kenów wziął w zastaw Iwaniszki od
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Sapiehów. Jego syn Karol (zm. 1785; II) został wyżej przedstawiony. Można dodać, 
że posiadał on następujące królewszyczny: Posandrowie, Połuknie, Pomiedzie, Dagie 
i Jankajcie (wsie na Żmudzi), nadane mu w latach 1776—1777. W testamencie z 1781 r. 
uczynił spadkobiercami swoich bratanków (III), synów braci: Henryka (Tadeusz, Karol 
i Mateusz; ten ostatni miał syna Antoniego, dziedzica Maćkun i wnuka Cyriaka Romana) 
i Edwarda (Franciszek i Antoni), który w 1756 r. nabył Surwiłły [zapewne w pow. ejra- 
golskim]. Z nich Franciszek pozostawił syna Ignacego, a Antoni — Adama (ur. 1799), 
który miał dwóch synów: Kazimierza (ur. 1832) i Jana Romana (ur. 1835).

Wracam do głównej linii rodziny. Wspomniany Karol był radcą konfederacji tar- 
gowickiej w 1792 r. [Smigelskyte-Stukiene] i właścicielem Dzierżan w pow. ejragolskim, 
na południowy wschód od Betygoły, które darował synowi Franciszkowi (III). Był on 
rotmistrzem pow. ejragolskiego w 1788 r. i prezydentem sądu granicznego rosieńskie- 
go, ojcem czterech synów z żony Ludwiki z Żyłłoków (IV): Cypriana Michała [1805— 
1853], Henryka Cezarego, Waleriana Tomasza i Karola Stanisława. Pierwszy z nich został 
uwieczniony w „III części Dziadów” naszego wieszcza, a jego droga życiowa była nastę
pująca: członek tajnej organizacji „Czarni Bracia” (o charakterze patriotycznym) w szko
le średniej w Krożach, przymusowa służba wojskowa w armii rosyjskiej, po zwolnieniu 
praca na roli w rodzinnych Dzierżanach, po ślubie w  1844 r. z Kazimierą Burbiankąprze- 
niósł się do Blinstrubiszek (dawna nazwa Widukle Poolsie), leżących w dawnym pow. wi- 
dułdewskim [wówczas w rosieńskim], na południowy wschód od Widukli, przy samym 
miasteczku. W latach 1846—1852 był marszałkiem szlachty pow. rosieńskiego. Można 
go nazwać przyjacielem Adama Mickiewicza. Został pochowany na cmentarzu parafial
nym w Widuklach obok matki Kazimiery (1811—1890) z napisem „Nieodżałowana Mat
ka i Obywatelka”. Po sobie zostawił dwóch synów (V): Kazimierza Józefa (1845—1935), 
właściciela Blinstrubiszek i Edwarda Franciszka (1846-1918), od czasów studenckich 
osiadłego w Krakowie, profesora botaniki na UJ w Krakowie i ojca Edwarda, również 
profesora geofizyki geologicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspo
mniany Kazimierz Józef ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Petersburskim 
i wrócił do Blinstrubiszek, zaczął prowadzić gospodarstwo. Ożenił się z Heleną Oskier- 
kówną, z którą miał syna Kazimierza (ur. 1878; VI). Dorobił się też dwóch wnuków: 
Henryka i Tadeusza (VII), ostatniego właściciela Blinstrubiszek (do 1940 r.). Było to już 
po reformie rolnej na Litwie z 1922 r., na podstawie której młodym Janczewskim pozo
stawiono po 80 hektarów ziemi, ale w roku następnym zwrócono im część ziemi (około 
646 ha) pod warunkiem prowadzenia nowoczesnej gospodarki w dworach Blinstrubiszki 
i Jokajnie. Była to sytuacja wyjątkowa. Z ostatnich właścicieli tych dóbr: Henryk ożenił 
się z Zofią Kossakowską i zamieszkał w Jukajniach, a Tadeusz służył w  wojsku litewskim 
i ożenił się z Ireną Rahden z Grużów, zamieszkał w Blinstrubiszkach. On przejął mają
tek po śmierci ojcaw 1935 r. Po nacjonalizacji majątku w 1940 r. Janczewscy przenieśli się 
albo do okupowanej Polski (rodzina Henryka), albo udali się na emigrację na Zachód: do 
Niemiec, Austrii, i wreszcie osiedlili się w Szkocji (rodzina Tadeusza). Kolekcja obrazów 
i archiwum znalazły się w Polsce, reszta została na Litwie [I riduklĄ.

Wspomniany wyżej Kazimierz Janczewski z pokolenia VI (1878—1959) był wła
ścicielem majętności Jukojnie w pow. rosieńskim [XIX w.]. W okresie międzywojnia
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należał do czołowych działaczy mniejszości polskiej na Litwie: prezes Komitetu Pol
skiego, radny i przewodniczący Rady Miejskiej Kowna, działacz sportowy Polskiego 
Klubu Sportowego w Kownie. Po II wojnie światowej repatriował się do nowej ojczy
zny. Zmarł w Pruszkowie [Jackiewicz].

Do omówienia pozostali jeszcze bracia Cypriana Michała (IV). Henryk Cezary był 
powstańcem z 1830—1831 r., który po upadku powstania emigrował do Francji [Kompen
dium biograficzne—informacyjny. Walerian Tomasz Adam (1811—1896) był lekarzem z Aka
demii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, ale szybko porzucił swój zawód i został gospo
darzem w rodzinnych Dzierżanach i marszałkiem szlachty pow. kowieńskiego w latach 
1863—1871. W małżeństwie z Józefą Białocką miał tylko córkę Ludwikę. Ostatni z braci, 
Karol Stanisław, wydał na świat dwóch synów (V): Antoniego Feliksa Tadeusza i Wła
dysława Edmunda (zginął w 1863 r.), uczestnika powstania w partii Dłuskiego—Jabło
nowskiego, poległego w bitwie z Rosjanami.

W herbarzu Ciechanowicza jest wzmianka o Józefie Janczewskim, synu, Jana, drob
nym urzędniku (ranga asesora kolegialnego), który został usunięty ze służby państwo
wej w pow. szawelskim. Miał on dobra Dowstory—Pluszkajcie w tym pow. berżańskim 
[przedrozbiorowym].

W XIX w. Janczewscy wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami: Dołęga, Lary- 
ssa i Trzaska w guberni kowieńskiej. Wylegitymowali się w ziemstwie rosieńskim z her
bem Dołęga w 1798 r. i w telszewskim w latach 1798—1799 [Łowmiański].

Z 1798 r. pochodzi wywód Janczewskich herbu [Doł]ęga. Pierwsza znana data do
tyczy 1676 r., tekst jest uszkodzony. Na pewno w 1788 r. w  swoim testamencie Edward 
Janczewski zapisał dobra Surwiłły synowi Antoniemu. Dobra te posiadali oni wcześniej.

Genealogia Janczewskich rozpoczyna się od Jerzego (pokolenie I), ojca Fili
pa (II). Ten zaś ojcował dwóm synom (III): Henrykowi i Edwardowi, którzy zapo
czątkowali dwie linie tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Henryk jako ojciec 
Karola i Mateusza (IV). Wspomniany Karol zostawił po sobie syna Franciszka (V), 
który ojcował czterem synom (VI): Cyprianowi Michałowi (ur. 1795), Henrykowi Ce
zaremu (ur. 1807) i Walerianowi Tomaszowi Adamowi (ur. 1811), obu bezpotom
nym oraz Karolowi Stanisławowi. Z nich Cyprian Michał powołał do życia dwóch 
synów (VII): Kazimierza Józefa (ur. 1845) i Edwarda Franciszka (ur. 1846), bezpo
tomnego. Natomiast Kazimierz Józef mógł się pochwalić czworgiem dzieci (VIII): 
bliźniakami Janem i Kazimierzem (ur. 1878) oraz Heleną Anną (ur. 1875) i Marią 
Magdaleną (ur. 1877).

Z kolei brat Cypriana Michała, czyli Karol Stanislaw (VI) na świat wydał dwóch sy
nów (VII): Władysława Aleksego (ur. 1843) i Tadeusza Sebastiana (ur. 1848) z trojgiem 
dzieci (VIII): Karoliną Anną (ur. 1871), Władysławem (ur. 1874), i Michałem (ur. 1880).

Bratem Karola był Mateusz (IV), który spłodził syna Antoniego (V), ojca Cyriaka 
Romana (ur. 1826; VI). Ten zaś zostawił po sobie dwóch synów (VII), bezpotomnych: 
Antoniego Feliksa Tadeusza (ur. 1868) i Władysława Edmunda (ur. 1870).

Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Edward (III), ojciec Antoniego (IV) i dziad 
Adama Tomasza (ur. 1795). Na świat wydal on dwóch synów, bezpotomnych (V): Kazi
mierza Macieja (ur. 1832) i Jana Romana (ur. 1835) [LVIA, F 391-8-2578, k. 38].
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Także z 1798 r. pochodzi wywód Janczewskich herbu [TJrzaska. Mimo uszkodze
nia tekstu, można ustalić, że Janczewscy mieszkali w Skirdynach [w pow. pojurskim] 
w 1683 r. Dobra te posiadali do lat 90. XVIII w., kiedy zostały sprzedane.

Genealogia tej rodziny zaczęła się od Jana Janczewskiego (pokolenie I), ojca Mi
chała (II) i dziada dwóch wnuków (III): Jerzego i Wiktora. Zapoczątkowali oni dwie li
nie rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Jerzy, ojciec Kazimierza i Michała (IV). 
Wspomniany Kazimierz mógł się pochwalić siedmioma synami (V): Antonim Micha
łem, Józefem Andrzejem, Ignacym Stanisławem (ur. 1798), Janem Piotrem (ur. 1801), 
Sylwestrem Andrzejem (ur. 1803), Dionizym Józefem (ur. 1808), bezpotomnym i Ja
nem Felicjanem (ur. 1816). Pierwszy z nich miał syna Józefa (ur. 1809; VI). Jego brat 
Józef Andrzej miał także jednego syna Ignacego (VI), który wydal na świat trzech sy
nów (VII): Teofila Macieja (ur. 1831), Donata Ignacego (ur. 1834) i Juliana Dionizego 
(ur. 1836). Pierwszy z nich zostawił po sobie trzech synów (VIII): Jana (ur. 1857), An
toniego (ur. 1858) i Juliana (ur. 1861). Z kolei jego brat Julian Dionizy miał także trzech 
synów (VIII): Witolda Józefa (ur. 1880), Bolesława (ur. 1884) i Ignacego (ur. 1886).

Kolejny brat Antoniego Michała to Ignacy Stanislaw (V), ojciec czterech sy
nów (VI): Aleksandra Eliasza (ur. 1828), Józefa Walentego (ur. 1833), Sylwestra Anto
niego (ur. 1843) i Jana (ur. 1847). Z nich Aleksander Eliasz spłodził trzech synów (VII): 
Ignacego Konstantego (ur. 1857), Teofila (ur. 1859) i Czesława [ras. Wenczesław] 
(ur. 1863). Jego brat Józef Walenty dał światu dwóch synów (VII): Stanisława Marci
na (ur. 1862) i Franciszka (ur. 1867). Ostatni z braci to Jan, ojciec Piotra (ur. 1883; VII) 
[później dopisany].

Bratem Antoniego Michała był jeszcze Jan Piotr (V), który wydał na świat czte
rech synów (VI): Romualda Józefa (ur. 1831), Justyna Józefa (ur. 1841), Józefa Pawia 
(ur. 1844) i Ignacego (ur. 1847). Z nich tylko Józef Paweł doczekał się syna Konstante
go (ur. 1872) [później dopisany].

Następny brat Antoniego Michała — Sylwester Andrzej (V) miał także czterech 
synów (VI): Konstantego Hieronima (ur. 1828), Michała Jakuba (ur. 1832), Bolesława 
Fabiana (ur. 1835) i Hieronima (ur. 1837). Potomstwa doczekał się tylko Michał Jakub 
jako ojciec Jana (ur. 1869).

Ostatni z braci Antoniego Michała to Jan Felicjan (V), ojciec dwóch synów (VI): 
Bolesława Mikołaja (ur. 1856) i Michała (ur. 1857), bezpotomnych.

Z kolei bratem Kazimierza był Michał (IV). Ten zaś miał syna Ignacego (V), który 
ojcował sześciu synom (VI): Karolowi Wincentemu (ur. 1821), Wincentemu Teopoldo- 
wi (ur. 1823), Konstantemu Antoniemu (ur. 1825), Franciszkowi (ur. 1830), Aleksandro
wi Antoniemu (ur. 1833) i Julianowi (ur. 1836). Z wymienionych potomstwa doczekali 
się tylko ostatni dwaj: Aleksander Antoni miał trzech synów (VII): Jana (ur. 1858), Zyg
munta (ur. 1863) i Michała (ur. 1867), a jego brat Julian — syna Aleksandra (ur. 1862).

Drugą, młodszą linię prowadził Wiktor (III), który zostawił po sobie dwóch sy
nów (IV): Ignacego i Andrzeja. Z nich Ignacy wydał na świat syna Bartłomieja 
(ur. 1794; V), ojca dwóch synów (VI): Wincentego Ryszarda (ur. 1821) i Bartłomie
ja Jana (ur. 1828). Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (VII): Stanisława Macieja 
(ur. 1854) i Józefa Macieja (ur. 1865).
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398 JANIECICI

Z kolei brat Ignacego, czyli Andrzej (IV) doczekał się trzech synów (V): Jana, Igna
cego i Franciszka. Wspomniany Jan wydał na świat trzech synów (VI): Józefa Jakuba 
(ur. 1798), Franciszka Jana (ur. 1800) i Kajetana Wincentego (ur. 1803). Wszyscy mieli 
potomstwo. Józef Jakub dał światu trzech synów (VII): Sykstusa Jana (ur. 1830), Leo
polda Wincentego (ur. 1834) i Hieronima Maksymiliana (ur. 1849). Z nich Leopold 
Wincenty powołał do życia syna Adolfa (ur. 1872; VIII), ojca czterech synów (IX): Hen
ryka (ur. 1904), Wiktora (ur. 1905), Witolda (ur. 1907) i Adolfa (ur. 1908).

Teraz pozostali bracia JózefaJakuba: Franciszek Jan i Kajetan Wincenty (VI). Pierw
szy z wymienionych miał dwóch synów (VII): Franciszka Józefa (ur. 1839) [wzmian
ka o utracie dworiaństwa w 1871 r.] i Stanisława (ur. 1859). Z kolei Kajetan Wincen
ty miał trzech synów (VII): Ignacego Wincentego (ur. 1831), Józefa Gorgoniusza [sic] 
(ur. 1835) i Piotra Szymona (ur. 1853). Z wymienionych Józef Gorgoniusz ojcował trzem 
synom (VIII): Wincentemu Telesforowi (ur. 1867) z synem Franciszkiem (ur. 1902; IX) 
oraz Józefowi (ur. 1870) z synem Franciszkiem (ur. 1897; IX) i Adolfowi (ur. 1878).

Brat Jana — Ignacy (V) zostawił po sobie czterech synów (VI): Jana Aleksandra 
(ur. 1806), Ignacego (ur. 1809), Wiktora Macieja (ur. 1811) i Franciszka (ur. 1813) z sy
nem Antonim (ur. 1860; VII).

Ostatni z braci, czyli Franciszek (V), miał syna Tomasza (ur. 1820; VI), który mógł 
się pochwalić trzema synami (VII): Dymitrem (ur. 1861), Piotrem (ur. 1862) [wzmianka
0 utracie dworiaństwa w 1896 r.] i Mikołajem (ur. 1872) [LVIA, F 391-8-2578, k. 40].

Ź r ó d ł a :  D eputaciT. 2, s. 337, 368; Gieysztor, T. 1, s. 285—286: Walery Tomasz; Index librorum Latinorum, 
s. 226; Kapica, s. 129; LVIA, F 391-8-2578, k. 38 (skan 00074), 40 (skan 00078); ODVCA, vyp. 1, s. 5-70, 
79—36; 156—83; vyp. 5, k. 249—152; Urzędnicy żmudzcy, nr 1067, 1129—1130. L i t e r a t u r a :  Aftanazy, 
T. 3, s. 197—200; Bairaśauskaite, s. 330; Boniecki, T. 8, s. 178 (genealogia); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 189; 
M. Jackiewicz, KacjmierzJanczewskijako cypłony dcjałacc^ mniejszości polsk iej na Litwie w okresie międzywojennym, 
„Przegląd Wschodni”, z. 37: 2007, s. 205-212; Kompendium biograficzpo-informacyjne, s. 128; LPŻ, T. 1, s. 796: 
Jancevskas i s. 828: Jenćauskas; LowmiańsM, Wykaz s. 117; PSB, T. 10, s. 494-A97: Janczewski Cyprian
1 Edward; Skłodowski, s. 371; Śmigelskyte—Stukiene, s. 336; Uruski, T. 4, s. 176: Glinka, T. 5, s. 341-343: 
Janczewski; I 7dukle, s. 793—803.

JANDRZEJEWICZ ZOB. ANDRZEJEWICZ

JANIECKI

T a r y f a  1667 r ok u

Jauiecki Wojciech. Wi'adyccyna Andrpejowa Teofila Grujdcjankapo śmiem malponka swego na miejscu Woj
ciecha Janieckiego dym 1 szlachecki wpow. korklańskim

Nazwisko jest skądinąd nieznane. Może chodzi o Janeckiego lub, co mniej prawdopo
dobne, o Janickiego? W każdym razie nazwiska typu Janecki i Janicki łączą się z imie
niem Jan [Zinkevicius].

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. korklań
skim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Zinkevicius, s. 366: Jonas.
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JANICKI ZOB. JANIECKI

JANIEWICZ ZOB. JANOWICZ

JANKIEW ICZ 

H. JELITA, WŁASNEGO 

Popis 1621 roku

JankiewicyKjyysytof у //ĉ wjnikami] na pod\\e.z.<Sk\Ą koń 1 w pow. melonskim 
JanldewicyStanisław ^//^[stnikami] //tf̂ wujjezdku] koń 1 w pow. retowskim

Taryfa 1667 roku

Jankiewicy Adam Piotrowicу  na miejscu Jóyefa Piotrowicza Jankiewicya brata swego z Goniprowa Kibisyek
dym 1 szlachecki w pow. kroskim
jankiewicz Paltromiej zJctnkajciów dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Pankiewicz Dawid z Kumkojów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim. Tenże na miejscu Elżbiety Bogdanond- 
cyówny Janowej Jankiewicyowej rodyiaelki swej yKumkojów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Pankiewicz Hieronim, na miejscu którego został spisany Danieljakubonicz Z Dow star dym 1 szlachecki w pow. 
berżąńskim
JankiewicyJan Andryejewicy Z Bejman dym 1 szlachecki w pow. wieMskim
]ankiewiczPan Jóyefowicyna miejscu Józefa Jankieudcya ojca swe\go\ yGruydyiöw zKiewnar dym 1 szlachec
ki w pow. kroskim
JankiewiczJan na miejscu Marcina Jankiewicza rodyica z Piktum Podubisia dym 1 sylachecki w pow. ber- 
yańskim
JankiewiczJeryy na miejscu Jana Steygwiły у  [S] Tejgnd/ów dym 1 sylachecki w pow. wieMskim 
Jankiewicy JerU> na którego miejscu oray na miejscu Jakuba Żykwicya ojca i Jóyefa Thireuicya, Augustina 
Buryewicya yostał spisany Piotr Żylewicy у  B erj dym 1 poddański w pow. powondeńskim 
Jankiewicy Kayimiery Adamowicy [na miejscu] Jana Bilsudykiego £ Mowdelów ̂ odńjańskie] dymy 2, 
ogrodjpiczz] takye 2, ogółem 4 w pow. kroskim
Jankiewicy Kryysytof na miejscu Woj dech a Nutów da yjankajdów dym 1 sylachecki w pow. berżąńskim 
Jankiewicy Kryysytof у  Pokiewia dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
Jankiewicy Kryysytof na miejscu którego yostał spisany Wojdech Jurewicy Bałtromiejewicy yjankajdów dym 
1 sylachecki w pow. beryańskim
Jankiewicy Malcher, na którego miejscu oray na miejscu Stanisława Bałtromiejewicya Nutowda i Stanisława
Jakubowicya yostał spisany Samuel Narkiewicyylwasyków dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
Jankiewicy Mikołaj na miejscu Adama Żołoka yAuksytelk dym 1 sylachecki w pow. kroskim
Jankiewicy Samuel. Eutkiendcy Sebestian [na miejscu] Jana Dowgirda ypryykupli od Samuela Jankieudcya
у  Dowgirdów yagrodnicy)i dym 1 w pow. tendyiagolskim
Jankiewicy Stanisław у  Dowborajaów dym 1 sylachecki w pow. wieMskim
Jankiewicy Stanisław у  Dowstarów dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
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400 JANKIEWICZ

Jankiewicz Stefan z Lejman dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
JanMewicpSpymon [na miejscu] Adama Jankiewicpa pKilbispek dym 1 poddański w pow. kroskim
Jankiewicp Wojciech, na którego miejscu oraz na tnkjscu Krzysztofa Damskiego ojca i Salamona Damskiego bra
ta swego został spisany Jan Dawski dym 1 poddański w pow. pojurskim
Jankiemcz Wojciech, na którego miejscu został spisany Dawid Stanislawowicz Goniprowski pDowstar dym 1 
szlachecki w pow. berżąńskim
Jankiewiczpwa Mardnowa Zofia Serwidowa wdowa na miejscu małżonka swego Marana Jankiewicza Z Dow- 
star dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim

Taryfa 1690 roku

Jankiewicz Bartłomiej na miejscu rodzica z Goniprowa w pow. kroskim [dym] szlachecki 1 
Jankiewicz Bartłomiej na miejscu Stanisława Barcewicpa Z Dowstar w pow. berżąńskim dym poddański 1
Jankiewicz Dawid, na którego miejscu został spisany Sebestian UrniaspzNiemorspan w pow. widukkwskim 
dym szlachecki 1
JankiewicpJakub zJankajć w pow. berżąńskim dym szlachecki 1
JankiewicpJakub pKomkojn [w Kop. 1 błędnie: Kumpy] Podubisia w pow. rosieńskim pAndrpejem [Jan
kiewiczem?] [dym] szlachecki 1
JankieniczJakub pPopienowa w pow. pojurskim dym szlachecki 1 
JankiewiczJan na miejscu rodpica p Berp w pow. powondeńskim [dym] poddański 1 

JankiewicpJan p Kiewnar Grupdpiow w pow. kroskim [dym] splachecki 1 
JankiewicpJan p Piktum w pow. berżąńskim dym splachecki 1
JankiewicpJerpy pPilwelów [w Kop. 1: Piwele Zapole] wpow. widukkwskim papuł [dymu] dym splachecki 1 
JankiewiczJerpy p Wonie ławkiów w pow. widukkwskim dym splachecki 1
Jankiewicp Ripysytofi na miejscu którego postał spisany Maiynus Rodowicp p Pokiewicp w pow. berżąńskim 
dym splachecki 1
JankiewicpMatiasp pjankajćwpow. beifiańskim dym splachecki 1
Jankiewicp Samuel p Bejmaniów w pow. wielońskim na miejscu Jana i Stefana Jankiewiczów dym splachecki 1 
Jankiewicp Samuel p imienia Mordel w pow. kroskim [dymów] poddańsldch 2
Jankiewicp Symon [z Goniprowa w pow. kroskim?] na miejscu rodpica Adama Jankiewicpa [dym] spla
checki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Jan w formie zdrobniałej — Janek, Janko. 
Może być pochodzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ]. W źródłach było różnie za
pisywane: najczęściej Jankiewicz lub Jankowicz [z ruską końcówką], Jankajtis lub Jan- 
kojtis [z litewską końcówką] oraz Jenkajt (Jenkojt) lub Jenkowicz. Te ostatnie są formą 
nazwiskajankajt lub Jankiewicz, z którego się wywodzą [LPŻ]. Imię Jan [litewski Jonas] 
zajęło pierwsze miejscu w rankingu popularności na Żmudzi w popisie 1528 r.: użyto je 
169 razy (10,8%) [Ćimnaite].

Na Żmudzi notowano ich po raz pierwszy w popisie wojskowym W Ks. Litewskie
go 1528 r. Byli to: Rimko Jankajtis we włości kroskiej, Juri Jankajtis w pojurskiej, Ma
rina Jankowaj a, wdowa we włości rosieńskiej oraz 9 Jankowiczów: Gric we włości wi-
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duklewskiej, Mikołaj w wielońskiej, Obijasz w ejragolskiej, Paweł w korszewskiej, Pietr 
w korklańskiej, Stan w pojurskiej, Tomasz w wilkiskiej, Jakub w wielońskiej i Jan w kor
szewskiej. Do tego trzeba jeszcze doliczyć Jurija Jenikowicza, bojara włości wielońskiej. 
Zatem 13 bojarów mieszkało w różnych włościach, najczęściej w wielońskiej (3) oraz 
w korszewskiej i pojurskiej (po 2).

W 1565 r. dokonano odmiany gruntów bojarów medyngiańskich, w tym Petryka 
Jankaycia. Za ziemie przyłączone do siół hospodarskich Tolkalidy i Skabary otrzymał on 
odmianę nad rzeką Ławką, koło dworu Jodańskiego i poddanych Drabayciów [AWAK],

Niemało informacji o Jankiewiczach, Jankowiczach, Jankajciach, Jankojciach, Jen- 
kajciach itp. znajduje się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Wykorzystano tylko 
jedną informację, która została potwierdzona w taryfie 1690 r. W 1569 r. Jakub Janko- 
wicz kupił część „imienica” w Kiewnarach we włości kroskiej. W roku następnym ten
że kupił niwę tamże nad rzeką Żwonginą. W 1572 r. kupił pustosz uroczysko Juszkiszki 
w Kiewnarach. W taryfie 1690 r. w Kiewnarach Grużdziach notowano Jana Jankiewicza.

W sumie członków tego rodu, czy raczej kilku rodów, notowano w 10 włościach 
w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Głównie notowano ich w dwóch włościach: wie
lońskiej i szawelskiej. W tej pierwszej mieszkali w części nadniewiaskiej, przede wszystkim 
na Laudzie (gdzie była ich ojczyzna, czyli Petraszuny) oraz w polach (późniejszych oko
licach szlacheckich): Roszczę i Berże. Należy dodać, że we włości wielońskiej notowano 
ich już w popisie 1528 r. Z kolei we włości szawelskiej mieszkali w Medsedach. Jeśli cho
dzi o pozostałe włości, to należy wymienić: kroska (Kiewnary i Trepy), retowska (Kika- 
ny), Małych Dyrwian, wilkiska (Gojżew), ejragolska, powondeńska (Berże) i szawdowska.

W 1626 r. w kwicie podatkowym „od konia” zawarto interesującą informację, że 
w okolicy Linkowo w pow. kroskim spisano ziemian Szymona i jego brata Stanisława 
Jankiewiczów, którzy mieli płacić ten podatek z ćwierci konia „po Janie Trupie” [może 
Troupie] [MACB, F 37]. Później nie notowano jednak Jankiewiczów w tej okolicy, choć 
mieszkali w pow. kroskim, np. w Goniprowie.

Z 1674 r. pochodzi testament Krzysztofa Adamowicza Jankiewicza, „ziemianina 
Ziemi Żmudzkiej powiatu pojurskiego”. Tekst jest wyblakły, słabo czytelny. Można się 
domyślać, że miał żonę Katarzynę Andrzejewnę Krzysztofowąjankiewiczową i trzech 
synów: Gabriela, Jakuba i Jana [VUB, F 7—ZP 26]. W  taryfie 1667 r. nie notowano takiej 
osoby. Jedynie w taryfie 1690 r. była mowa o Jakubie Jankiewiczu jako posiadaczu dóbr 
w pow. pojurskim, ale czy chodziło właśnie o niego?

W taryfie 1667 r. odnotowano 23 rodziny, mieszkające w ośmiu powiatach, głów
nie w berżańskim (10), kroskim (5) i wielońskim (4) oraz pojedynczo w powondeńskim, 
rosieńskim, pojurskim i tendziagolskim. Większość z nich nie miała poddanych (18 na 
23), a pozostałe miały od jednego do czterech dymów Tak więc zaledwie jedna osoba 
z czterema dymami zbliżała się do granicy średniej szlachty.

W taryfie z 1690 r. spisano 16 rodzin, mieszkających w siedmiu powiatach, głównie 
w berżańskim (5), kroskim (4) i widuklewskim (3). Zdecydowana większość z nich nie 
miała poddanych (13 na 16), a pozostałe miały od jednego do dwóch poddanych. Naj
pewniej gniazdem rodu były Jankajcie w pow. berżańskim, gdzie ich najwięcej mieszka
ło. Chodzi tu o późniejsze dobra w gminie Podubiś (4 wiorsty), położone na wschód od
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Kurtowian, przy błotach koło jeziora Karpiowskiego (Rekijowskiego). W sumie była to 
szlachta nieutytułowana i na ogół drobna. Jedynie Jakub Jankiewicz był elektorem króla 
polskiego Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie w 1733 r.

W XVIII w. notowano Michała i Józefa Jankiewiczów na sejmiku rosieńskim 
w 1769 r. Używali herbu Jelita [Boniecki],

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza podano, że dawniej nazwisko ich brzmia
ło Jenkowicz. W 1584 r. dwaj bracia Stanisław i Maciej Wojciechowicze Jenkowicza [sic], 
ziemianie żmudzcy, mieszkali we włości wielońskiej i używali herbu „z trzema gwiazda
mi w jednej linii”. Podobny herb nosi nazwę Jankiewicz. Z kolei Paweł Wojciechowicz 
miał inny herb, złożony „z dwóch róż ukośnie od lewej z góry ku prawej stronie w niż”. 
Wzmiankowani wyżej trzej bracia dokonali zamiany gruntów ze stryjem Janem Jenko- 
wiczem, drugi stryj Marcin już nie żył. Były to grunty w Lawdach w polach w: Petraszu- 
nach, Poszwentupskim i w Wodoktach. Wiadomo też, że Stanisław Marcinowicz miał 
folwark Bejmajnie alias Petraszuny na Żmudzi, który w testamencie z 1685 r. zapisał 
synowi Stefanowi. Ten ostatni w testamencie z 1706 r. zapisał ów folwark synowi Mel
chiorowi, który spłodził pięciu synów: Kazimierza, Mateusza, Ignacego, Rocha i Józefa. 
Z wymienionych Kazimierz przejął dobra dziedziczne Bejnarowo w pow. upickim, był 
skarbnikiem czernihowskim. Jego żoną była Eufrozyna Dąbrowska, z którą wydał na 
świat dwóch synów: Antoniego i Józefa. Pierwszy z nich był prezydentem sądu ziem
skiego upickiego i dziedzicem dóbr Erejniszek i Bejnarowa. Żoną była Ksawera Tra
cewska, poruczniczyna [sic] kawalerii narodowej „wojsk byłych polskich”. Z kolei jego 
brat Józef miał syna Wincentego, dziedzica dóbr Kibowicz w  pow. rosieńskim.

Podaną wyżej genealogię Jankiewiczów z Bejmajnów (Petraszunów) w pow. wieloń- 
skim można uporządkować. Dobra te posiadali w  świetle taryfy 1667 r.: Jan Andrzejewicz 
i Stefan Jankiewicze, a w 1690 r.: Samuel, na miejscu wymienionych wyżej: Jana i Stefa
na, może braci? Protoplastą był nieznany Marcin Jankiewicz (pokolenie I), który spłodził 
syna Stanisława (testament z 1685 r.; II), a ten syna Stefana (testament z 1706 r.; III). Na
stępne pokolenie to Melchior (IV), ojciec pięciu synów (V), m.in. Kazimierza. Ten wydał 
światu dwóch synów (VI): Antoniego i Józefa z synem Wincentym (VII).

Kilka rodzin zostało wylegitymowanych ze szlachectwa w guberni kowieńskiej 
w XIX w. z herbami: Janina, Jastrzębiec, Luborerum (?), Slepowron i własnym. Do tego 
zestawienia trzeba dodać Jankiewiczów z herbem Jelita [Boniecki],

W 1799 r. wywiedli się Jankiewicze herbu Janina. Tekst jest uszkodzony, ale moż
na się domyśleć, że dotyczy Żmudzi. Najstarsza wiadomość odnosi się do 1621 r., kiedy 
Bartłomiej Jankiewicz nabył dobra Jenkajcie. Później była mowa o Jenkajciach ijankaj- 
ciach. Pewna jest jeszcze informacja o przywileju króla polskiego Stanisława Augusta 
Poniatowskiego z 1776 r. na stanowisko woźnego żmudzkiego dla Dominika Stanisława 
Jankiewicza. Pominięto dalsazągenealogię tej rodziny, bo dokładniej została ona przed
stawiona w wywodzie z 1837 r. [LVIA, F 391—8—2578, k. 12].

W tymże roku 1799 wywiedli się inni Jankiewicze zapewne tegoż herbu. Wskutek 
uszkodzenia tekstu pierwszą, pewną informacją jest to, że w 1774 r. Kazimierz, syn Izy
dora, posiadał dobra Sterkławnie [tak; chodzi o Sterkławki w pow pojurskim], Balcze 
[Bolcze w pow. pojurskim] i Kownatyszki. Dobra te posiadali do początku XIX w.
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Genealogia tej rodziny była następująca. Protoplasta Adam Jankiewicz (pokole
nie I) posiadał syna i wnuka Kazimierza (TI i III). Kolejny Kazimierz miał jeszcze dru
gie imię Izydor (IV) i po sobie zostawił trzech synów (V): Jana Tadeusza, Aleksandra 
Macieja i Antoniego, obu bezpotomnych. Tak więc linię rodziny kontynuował tylko Jan 
Tadeusz jako ojciec dwóch synów (VI): Michała (ur. 1774) i Józefa Ignacego (ur. 1784). 
Z nich Michał ojcował dwóm synom (VII): Franciszkowi Bartłomiejowi (ur. 1831) 
i Michałowi Janowi (ur. 1832). Z kolei jego brat Józef Ignacy (VI) spłodził trzech sy
nów (VII): Jana Agafona [sic] (ur. 1824), Juliusza [ros. Julij] Ezechiela (ur. 1826) i Win
centego Lamberta [? ros. Lapbert] (ur. 1832) [LVIA, F 391—8—2578, k. 18].

W 1837 r. wywiedli swoje pochodzenie Jankiewicze herbu własnego. Za swego 
przodka uznali Hieronima, żyjącego w XVIII w. i posiadającego dobra Jankiszki na 
Żmudzi. Pewnie chodzi o Jankajcie w pow. berżańskim, notowane w obu taryfach 
z XVII w.

W wywodzie tym wspomnieli, że dawniej nazywali się Enkajtiami, czyli Jankajciami 
od majątku, który posiadali: Enkajcie albo Jankajcie, a „za upowszechnieniem się w kra
ju języka polskiego Jankiewiczami pisać się zaczęli”. Wspomniany Hieronim Enkajtis to 
protoplasta rodziny, który został nobilitowany wraz z trzema braćmi: Maciejem, Paw
łem i Adamem w przywileju króla polskiego Zygmunta Augusta z 1564 r. (20 lutego). 
Pokolenie II tworzył tylko syn Macieja, czyli Walenty, który ojcował trzem synom (III): 
Bartłomiejowi, Janowi i Wojciechowi. Potwierdzał to dokument z 1607 r., posiadali oni 
dobra Enkajcie, czyli Jankajcie i Metiedy [w innym miejscu: Medsedy] w pow. szaulań- 
skim [szawelskim]. Z nich Bartłomiej miał syna Mariasza (IV), który ożenił się z Mag
daleną Urbanowiczowną i był ojcem czterech synów (V): Andrzeja, Piotra, Michała i Je
rzego. Dotąd majątek rodzinny był wspólną własnością tych braci, ale ostatecznie całość 
dóbr przejął Michał i jego potomstwo. Wspomniany Piotr ojcował także czterem sy
nom (VI): Andrzejowi, Adamowi, Józefowi i Janowi. Dowodem jest dokument sprze
daży dóbr Goniprow Żybiszki w pow. kroskim, które mieli po matce, bratu Adamowi 
w 1665 r. Adam ze związku małżeńskiego z Zuzanną Zabłocką wydał na świat syna Bar
tłomieja (VII), który ojcował Stanisławowi (VIII). Wspomniane dobra posiadał Stani
sław Bartlomiejewicz według dokumentu z 1699 r. Jego synem był Dominik (IX), który 
w 1734 r. sprzedał wspomniane dobra. W 1776 r. był woźnym generalnym żmudzkim 
i choć nie miał własności ziemskiej, to prowadził życie szlacheckie. Ożenił się z Kon
stancją Skorulskąi spłodził syna Chryzostoma Antoniego (ur. 1768; X), który ojcował 
trzem synom (ХГ): Janowi Chryzologowi (ur. 1807), Walerianowi Bolesławowi (ur. 1814) 
i Ludwikowi (ur. 1816) [LVIA, F 391—1—1058].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 278, T. 25, s. 437^438 (to samo); Dworzecki Bohdanowicz, k. 66v—67; 
Elektorowie królów, s. 77; LVIA, F 391-1-1058, k. 23-25, F 391-8-2578, k. 12 (skan 00022), 18 (00034); 
MACB, F 37-6579 nr 18; ODVCA, vyp. 1, s. 2-22, 13-197, 198 i  199, 21-328, 328 i 330, 69-130, 97- 
171, 108-51, 161-171, 185-93; vyp. 2, s. 16-12, 105-38, 116-216, 119-248; vyp. 3, s. 88-326, 113-238; 
vyp. 4, k. 80-176, 87-230, 264-167; vyp. 5, к. 39-288, 83-115 (Jankajt, it.); vyp. 1, s. 110-94; vyp. 2, 
s. 105^40, 115-195, 166-122; vyp. 3, s. 86-295, 93-45, 120-350; vyp. 4, к. 274-19; vyp. 5, к. 22-159, 
35—258, 101—251 (Jenkojt itp.); Perapis 1528 r., s. 239, 389—390. VUB, F 7—ŻP 26, nr 11; L i t e r a t u r a :  
Boniecki, T. 8, s. 201; Cim naite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 802: Jankevicius, 829: Jenkevicius; Uruski, 
T. 5, s. 353-354.
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404 JANKOWSKI

JANKOWSKI

H. DĄBROWA, NOWINA, POWALA 

Taryfa 1667 roku

Jankowska Stanisławowa Anna Syponiczpwna на miejscu małżonka swe[go] Stanisława Jankowskiego zEj 
lymajciów dym 1 szlachecki w pow. ndelońskim. Jankowska Stanisławowa z Ejrymajciów dym 1 szlachecki 
w pow. wielońskim
Jankowski Kaper. EydrygiewiczMikoł'aj Adamoniczz kupli od Kaspra Jankowskie[go] £ Towgina/ciów dym 
1 szlachecki w pow. wielońskim
Jankowski Mateuszina miejscu] Stefana Na\h]ornego zPalek Małych dym 1 szlachecki w pow. nidukkwskim 
Jankowski Michał na miejscu Pawła Jankowskiego rodzica z Polaka [Połalic] dymów 7 poddańskich w pow. 
pojurskim
Jankowski Stanisław na miejscu Jerze\go\ Jankowskie[gó\ brata zKotolanców dym 1 szlachecki w pow. wie
lońskim

Taryfa 1690 roku

Jankowski Andrzej Pawłowicz z Połalic w pow. pojurskim dym poddański 1
Jankowski Jerzy, na którego miejscu został pisany Kazimierz Wyszpmirski z Stanajciów w pow. gondyńskim 
[dymów] poddańskich 2
Jankowski Michał z imienia Połalice w pow. pojurskim dymów poddańskich 2
Jankowski Samuel z Jan kun w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Jankowski Stanisław zPosgiswolgie Kote lany w pow. wielońskim dym szlachecki 1

Pochodzenie nazwiska jest podobne do Jankiewiczów (zob.). Jest to albo rodzina po
chodzenia polskiego, albo spolonizowana forma nazwiska litewskiego Jankus czy Jan- 
kunas, pochodzącego od imienia Jan (przejętego z języka polskiego, niemieckiego lub 
białoruskiego) [LPŻ], Skądinąd wiadomo, że Jankowscy herbu Nowina byli szlachtą 
polską, pochodzącą z województwa sandomierskiego.

W 1561 r. notowano Andrzeja Jankowskiego, miernika we włości powondeńskiej, 
który został zakwalifikowany jako Polak [Drozd]. Jest to dość prawdopodobne. Byłaby 
to najdawniejsza informacja o pobycie Jankowskich na Żmudzi.

Z 1653 r. pochodzi testament Heleny Mikołajewny Jagiełowny Krzysztofowej Jan
kowskiej, „ziemianki Ziemi Żmudzkiej Powiatu wielońskiego” Była dwukrotnie zamężna 
z: Janem Walentynowiczem Jagminem i Krzysztofem Jankowskim [ciekawe, że przy tym 
drugim nie podano patronimiku]. Chciała być pochowana przy pierwszym małżonku „na 
mogiłach na Dragiskich”. Miała imienicze Ejrymajcie w okolicy Ejrymajciach w Laudzie 
w pow. wielońskim, zapisane jej przez pierwszego męża, a ściślej trzeciznę tych dóbr. Za
pisała je synowi Stanisławowi i córce Zofii, żonie Marcina Towgina, czyli dzieciom z dru
giego małżeństwa. Gdyby do tych dóbr chciały dochodzić praw dzieci z pierwszego mał
żeństwa: Walenty i Ewa, musiałyby zapłacić po 40 kop groszy [VUB, F 7—ŻP 15—15a].

W taryfie 1667 r. odnotowano 4 rodziny, bo z obliczeń wykluczono Kaspra Jan
kowskiego ze wzmianką o kupli od niego ziemi. Mieszkały one głównie w pow. wieloń-
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skim (2) oraz pojedynczo w widuklewskim i pojurskim. Prawie żadna nie miała podda
nych, z jednym wyjątkiem posiadacza czterech dymów poddańskich, co jest niemało jak 
na stosunki żmudzkie.

W taryfie z 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w różnych powiatach, głów
nie w pojurskim (2) oraz pojedynczo w gondyńskim, wielońskim i wilkiskim. Większość 
z nich miała poddanych (3 na 5), ale były to wielkości od jednego do dwóch dymów. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Wyjątkowo Aleksander Jankowski, po
rucznik pow. [pospolitego ruszenia szlachty, nie wiadomo jakiego], został sędzią ziem
skim telszewskim w 1792 r.

Nie można wykluczyć, że ich gniazdem były Jankuny w pow. wilkiskim, okolica 
szlachecka położona w połowie drogi między Jaswojniami a Ejragołą. W końcu XIX w. 
mieszkali tu: Czaczkowscy (14 dziesięcin ziemi), Czyżewscy (8), Gojżewscy (28), Ła
wrynowiczowie (21),Mosiewiczowie (54),Poczulpowie [raczej Poczuypowie] (9), Przy
jął gowscy (133), Stumbrewiczowie (16), Żutowtowie (15), Witkowscy (79) i Wojdato- 
wie (42) [SG],

W XIX w. kilka rodzin Jankowskich zostało wylegitymowanych ze szlachectwa 
w guberni kowieńskiej z herbami: Dąbrowa, Lubicz, Nowina i Powała. W XIX w Jan
kowscy herbu Powała mieszkali w pow. telszewskim [Ciechanowicz]. Z 1797 r. pocho
dzi wykaz Jankowskich herbu Dąbrowa odm. w ziemstwie telszewskim [Łowmiański].

O rodzinie Jankowskich herbu Powala są dane w herbarzu Ciechanowicza. Wy
legitymowali się ze szlachectwa w latach 1805 i 1819, a swój początek brali od 1617 r. 
Posiadali oni dobra Dołgi i Poniewicze kolo Kowna (a więc poza Żmudzią), później 
Januszyszki w pow wilkiskim i Juskucie w rosieńskim [niektóre z tych nazw są znie
kształcone]. Z tegoż wywodu wiadomo, że przodek rodziny, Michał Jankowski (poko
lenie I) miał dobra Poniewicze w pow kowieńskim oraz spadłą nań majętność Dołgi. 
Miał on dwóch synów (II): Antoniego i Jana, co wynika z jego testamentu, spisane
go w 1715 r. Z nich Antoni ożenił się z Teresą Sipowiczówną i spłodził dwóch sy
nów (III): Stefana (ur. 1712) i Tomasza (ur. 1720). Z nich Tomasz w związku z Anną 
[nie widać nazwiska] miał czterech synów (IV): Jana (ur. 1752), Franciszka (ur. 1754), 
Mikołaja (?, ur. 1762) i Tadeusza Stefana (ur. 1766). Z nich Franciszek miał majątek Ja
nuszyszki alias Jasinkiszki w  pow. wilkiskim. Z żony de domo Marianny Głębockiej (?) 
miał czterech synów (V): Józefa (ur. 1785?), Kazimierza (ur. 1787), Wacława (ur. 1800) 
i Dominika (ur. 1802).

Z kolei linia Stefana, syna Antoniego (III). Ożenił się z Anną Szyszłówną, z którą 
spłodził syna Mateusza (ur. 1737; IV). Ten ostatni żenił się dwukrotnie: z Anną Sipowi
czówną i AnnąPatelejewną, z którymi miał trzech synów (V): Józefa z pierwszego mał
żeństwa (ur. 1757?) oraz Jana i Augustyna z drugiego (ur. 1778). Z nich Józef był rotmi
strzem powiatu rosieńskiego z 1791 r. [LVIA, F 391-1-914].

W 1810 r. wylegitymowali się Jankowscy herbu Dąbrowa. Tekst jest na tyle uszko
dzony, ze nie można ustalić miejscowości, skąd pochodzili. Było to jednak na Żmudzi. 
Genealogia tej rodziny zaczęła się od Wawrzyńca Jankowskiego (pokolenie I), ojca Ja
kuba (II), dziada Kazimierza (III) i pradziada Marcjana (IV). Ten ostatni zostawił po 
sobie dwóch synów (V), Mateusza, bezpotomnego i Kazimierza, który wydal na świat
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406 JANKOWSKI

czterech synów (VI): Stefana, Macieja, Bartłomieja i Jerzego. Linię rodziny kontynuowa
li tylko pierwsi dwaj, bo Bartłomiej i Jerzy mieli tylko po dwóch synów (VII), ale bezpo
tomnych: pierwszy dał światu Hieronima i Aleksandra, a drugi — Fotunata i Jozafata.

Na czele pierwszej, starszej linii stanął Stefan (VI), ojciec czterech synów (VII): Sta
nisława oraz bezpotomnych: Jozafata, Franciszka Dominika i Piotra Pawła. Z nich Sta
nisław ojcował dwóm synom (VIII): Janowi Pawłowi i Stanisławowi.

Druga, młodsza linia była tochę bardziej rozbudowana. Jej założyciel Maciej (VI) 
zostawił po sobie czterech synów (VII): Mateusza, Piotra, Kajetana i Franciszka Szymo
na, sterilis. Z nich Mateusz wydal na świat dwóch synów (VIII): Wiktora Tomasza i Jó
zefa. Jego brat Piotr ojcował trzem synom (VIII): Józefowi, Stanisławowi z synem także 
Stanisławem (IX) oraz Janowi Ludwikowi. Ostatni z braci, Kajetan (VII), doczekał się 
syna Dominika Wincentego (VIII) [LVIA, F 391—8—2577, k. 20].

Tego herbu używał Aleksander Jankowski, syn Jana, który w 1777 r. otrzymał patent 
na porucznikostwo pow. telszewskiego [pospolitego ruszenia szlachty], potem awanso
wał na rotmistrza. Wiatach 1798—1801 był sędzią ziemskim telszewskim, w 1802 r. zo
stał chorążym telszewskim. Był dziedzicem majętności Soroki pod Telszami i starostwa 
Gajle [Wizbor-Bohdanowicz],

Wywód rodziny herbu Nowina pochodzi z 1819 r. Jej przodkiem był Franciszek 
Kazimierz z Jankowa Jankowski (pokolenie I), który wspólnie z Antonim i Michałem 
miał dobra ojczyste Janki w województwie sandomierskim. Ten w 1676 r. udał się do 
wojska do „Pułku Hussarów”, skąd przeniósł się na Żmudź.Tam zostawił po sobie syna 
Aleksandra (II), który ożenił się z Marianną de domo Jankiewiczówną bywszą Żebrow
ską, „dziedziczką znacznych dóbr ziemskich”: Łomiów, Pojurza, Witkiszek i Rekściów, 
leżących w powiatach kroskim i korszewskim (wzmianka z 1721 r.). „Zostawił światu” 
syna Józefa (III) z matki Agnity, czyli AgnieszkiWiłeykówny (ur. 1749). Ten ożenił się 
z Rachelą Giedroyciówną, z którą spłodził trzech synów (IV): Jana (ur. 1789), Wincen
tego (ur. 1794) i Antoniego (ur. 1797) [LVIA, F 391-1-914].

Z 1820 r. pochodzi wywód rodziny Jankowskich herbu Powała, podobny do wy
wodów z lat 1805 i 1819, ale z nowymi faktami. Najpierw była wzmianka o posiadaniu 
przez przodków (nie podano ich imion) 12 włók ziemi w dzierżawie płotelskiej, leżącej 
podobno w pow. retowskim. Potem wspomniano o Antonim i Jerzym Jankowskich, któ
rzy w 1590 r. otrzymali potwierdzenie odmiany gruntów przy wsi Skatery w ciwuństwie 
retowskim w „województwie goydrowskim” [pewnie pow gondyńskim, sąsiadującym 
ze wspomnianym ciwuństwem]. Ich potomkiem był Michał Jankowski (pokolenie I), 
wzięty za protoplastę w omawianym wywodzie. Mieszkał on w dobrach Poniewicze 
w pow. kowieńskim i pozostawił po sobie trzech synów (II): Antoniego, Jana i Aleksan
dra. Z nich Antoni ożenił się z Teresą Sipowiczówną, z którą miał dwóch synów (III): 
Tomasza i Stefana. Z nich Tomasz spłodził czterech synów (IV): Jana, Franciszka, Sta
nisława i Tadeusza Stefana. Z wymienionych Jan miał syna Mateusza (V), Franciszek 
miał czterech synów (V): Józefa, Kazimierza, Wacława i Dawida.

Z kolei Jan Michałowicz Jankowski (II), brat Aleksandra i Antoniego, pozostawił 
po sobie czterech synów (III): Jerzego (ur. 1751), Kazimierza (ur. 1753), Wincentego Je
rzego (ur. 1754) i Piotra (1756).
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JANKUNOWICZ 407

Znów Aleksander Michałowicz Jankowski (II) ożenił się z Agnieszką. Misiewi- 
czówną, z którą spłodził trzech synów (III): Franciszka, Jana i Antoniego [LVIA, 
F 391-1-914].

W 1805 r. wywiedli się Jankowscy herbu Powała. Posiadali oni 12 włók ziemi w ci- 
wuństwie retowskim, co poświadczył przywilej konfirmacyjny króla polskiego Zygmun
ta III z 1617 r. „Z tegoż domu idący” Michał Jankowski posiadał dobra Poniewieże 
w pow. kowieńskim i Dołgi [w pow. retowskim?] został uznany za protoplastę tej ro
dziny (pokolenie I). Spłodził on dwóch synów (II): Antoniego i Jana według jego te
stamentu z 1715 r. Z nich Antoni ożenił się z Teresą Sy[po]wiczowną, która dała mu 
dwóch synów (III): Stefana (ur. 1712) i Tomasza (ur. 1720). Młodszy syn [w tekście 
wyraźnie napisano: starszy], żyjąc w związku małżeńskim z Anną Iwaszkiewiczówną, 
dał światu czterech synów (IV): Jana (ur. 1752), Franciszka (ur. 1752, ale kilka miesięcy 
później; według innego wywodu: w  1754 r.), Stanisława (ur. 1762) i Tadeusza Stefana 
(ur. 1766), wywodzących się. Z nich Franciszek posiadał majątek ojczysty Januszyszki 
alias Jaścieliszki w  pow. wilkiskim w okolicy Gojżewka. Ożenił się z Marianną Głęboc
ką, która dała mu czterech synów (V): Józefa (ur. 1785), Kazimierza (ur. 1787), Wacława 
(ur. 1800) i Dominika (ur. 1802).

Z kolei Stefan (III), czyli starszy syn Antoniego Michałowicza Jankowskiego. Oże
nił się z Anną Szyszłówną, z którą wydał na świat syna Mateusza (IV). Ten w dwóch 
małżeństwach z Anną Sipniewiczówną i Anną Petelczycówną spłodził trzech sy
nów (V): Józefa (ur. 1757), Augustyna Bartłomieja (ur. 1778), Jana (ur. 1780). Z nich Jó
zef był rotmistrzem pow. kowieńskiego (1791), posiadał Jurkmie (?) w pow. rosieńskim 
i bliżej nieokreślone dobra w kowieńskim [LVIA, F 391—8—2596].

Tu komentarz do trzech wywodów, dotyczących tej samej rodziny z lat 1805 (2) 
i 1820. Umieszczenie ich w herbarzu wydaje się uzasadnione jako dobra ilustracja dla 
wiarygodności samego źródła. Najważniejsze jest to, że wszystkie wywody wzajem
nie się uzupełniają i jednocześnie weryfikują. Chyba można rozwiązać niektóre kwestie 
wątpliwe. Na przykład tajemnicza miejscowość Poniewieże to Poniewież, ale chyba nie 
w pow. kowieńskim [XVIII— czy XIX—wiecznym?], lecz raczej w wielońskim lub wilki
skim, a więc na Żmudzi.

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-1-914, k. 259 (2 wywody 2 lat 1819 i 1820), F 391-2578, k. 20 (skan 00038), 
F 391—8—2596, k. 237—239; SG, T. 15, C 2 . 1, s. 635: Jankuny; Ur2ędnicy Żmud2cy, nr 1492; VLTB, F 7—ŻP 
15—15a, nr 206; Wizbor—Bohdanowic2, s. 244. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 8, s. 211; Ciechanowicz, Rody, 
T. 3, s. 193—194 (genealogia); Dro2d, s. 65; LPŻ, T. 1, s. 800—801: Jankauskas, 802: Jankus, Jankrmas; Lo- 
wmiański, Wykay, s. 117; Uruski, T. 5, s. 355—361.

JANKUNOWICZ

T a r y f a  1667 r ok u

Jankunowicz Wojciech. MontowtAdam PiotroMC^Montowt na miejscu Wojciecha Adamowicza jankunom^a 
[...] yastany -y imienia Syarany, na miejscu Andrzeja Gabryalowicya Syarawskiego i Wojciecha Adamowicza 
Jankunowicya z Malej Gojjewki dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
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408 JANOWICZ

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, to patronimik od nazwiska Jankunas, 
zob.: Jankowski. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wilkiskim, 
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

JANOWICZ 

H. RADWAN 

P opis  1621 roku

JanowicgAbram ~//f~«[tnikami] napod^tióku\ koń 1 wpow. gondyńskim 
JanowicgAdam ~//r~«r[nikami] na podf)e,ióku\ koń 1 w pow. rosieńskim 
Janowicg Adam g  ucgest[nikami] na podf)tzóka\ koń 1 w pow. m esjańsk im  
JanowicgAdam gucgesĄmkwSĄpo kozacku koń 1 wpow.powondeńskim 
JanowicgAugustyn g  »^/[talkami] na pod[)zzóku\ koń 1 w pow. telsgewskim 
JanowicgAugustyn gucgesĄrćikzecnĄ na podf\zzók-a\ koń 1 w pow. powondeńskim 
Janowicg Dawid g  ucgesĄpik ami] na /wajjezdku] koń 1 w pow. rosieńskim
Janowicg Dawid g  ucgesĄAkwD\ g  osgcgepem na podjegdku koń 1 w pow. tendgiagolskim, tam g  dawna mie
li być 2  konie
Janowicg Frons g  //Chojnikami] na poiĘzzóksĄ g  osgcgepem koń 1 w pow. wilkiskim 
Janowicg Hreho/y у  //Ro jnikami] nay>aa|jezdku] koń 1 w pow. wilkiskim 
Janowicg Hrehoiy у  »qwjnikiem] Sgereykiem P] po kogacku koń 1 w pow. rosieńskim 
Janowicg Hrehory gucgestnikami nay>a/Jjezdku] kon 1 w pow. jaswońskim 
Janowicg Jakub po kogacku, na brata protestował, koń 1 w pow. wiesgwiańskim 
JanowicgJan g  braaą na podjegdku koń 1 w pow. ejragolskim 
JanowicgJergy g  »qyjtnikami] po kogacku koń 1 w pow. twerskim
JanonicgJógef sam będąc ułomny pachołka, Jan Rudkowskiego, g  majętności swej i geninej po kogacku koń 1 
w pow. korklańskim
JanonicgJógef g  ucgest[nikami] na pe/Jjezdku] koń 1 w pow. telsgewskim 
JanonicgMaciej gPokroj gucgesfnśkaroĄ na pod^zzäku\ koń 1 w pow. sgawelskim 
JanonicgMaciej gucgestnikami na />ad[jezdku] g  osgcgepem koń 1 w pow. korsgewskim 
JanonicgMarek gucgestni\k ami] napoĄjezdku] koń 1 w pow. telsgewskim
JanonicgMikotaj na Jarosga Sgylańskiegoprotestował, g  /4 konia na podj\zzdkxĄ hoń 1 w pow. bergańskim 
JanonicgMikolaj gGiwil gucgest\pi\swm\ /wyjoajjezdku] koń 1 w pow. mduklewskim 
JanowicgMikolaj gucgesftnikiem] na podjegdku] koń 1 w pow. bergańskim 
JanowicgMikoIaj gucgest[nikami] na pod[)zztyk\Ą koń 1 w pow. gorańskim i medyngiańskim 
JanowicgPawel gucge[ stoikami] napoĄjezdku] koń 1 w pow. wielońskim
Janowicg Piotr na //f~«Itniki] protestując o pół konia, g p ó l konia g  //Chojnikami] na podjegdku] koń 1 
w pow. powondeńskim
Janowicg Salomon g  //qyjstnikami] na y>a//[jezdku] koń 1 w pow. gorańskim i 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 



JANOWICZ 409

Janowicz Stanisław z uczęs\p\ikami] po kozacku koń 1 wpow. telscpivskim
Janowicz Stefan na />oafjezdku] błahym z uczestnikami koń 1 w pow. kroskim
Janowicz Stefan z bracią z kordem tylko na/wafjezdku] koń 1 w pow. ejragolskim
JanowiczW'a/enty z PromiedzJowa z uczestnikami] na ̂ >od[jezdku] koń 1 w pow. rosieńskim
JanowifWojciech, chłopiec, którego wysłała Marcinowa Jucewiczpwa napodjjezdku] koń 1 w pow. kroskim

T a r y f a  1667 r ok u

Janowicz Adam, na którego miejscu została spisana Kazjmierzpwa Dackiewiczpwa z Jakubowicz Фт sẐa~ 
checki 1 w pow. wilkiskim
Janowicz Adam Hryhorendczna miejscu Jef e&> Vtolodka z^olodków dym 1 szlachecki w pow. be fańskim
Janowicz Aleksander na miejscu Aleksandra Be fańskiego z B e f  [z] zastany ogrodniczy dym 1 w pow. wie- 
lońskim. Be fańsk i Władysław dym 1 zP°ł°n!icy imieniczą swe\go] B e f  a z drugiej połowicy tego imieniczą 
Zastawnym prawem u Aleksandra Janowiczą bodącej dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Janowicz Ambrojg, na którego miejscu został spisany Andrzęj Witkowski z Pocztowa dym szlachecki 1 
w pow. wilkiskim
Janowicz Ambroży żP°n,̂ aj clów dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwian
Janowicz Augusty n z Golsząn szlachecki dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Janowicz Gabriel na miejscu Hrehorego Bacewicza z Popelkiów dym 1 szlachecki w pow. be fańskim
Janowicz Hreho/y Malcherowicz na miejscu rodzica swego Malchera Janowicga ZPf y  kupli sinej od Jana Mar- 
anowiczą Babiańskiego z okolicy Babian w pow. wielońskim dym 1 poĄd] ański [na marginesie: Janowicze; 
spisany w pow. ejragolskim]
Janowicz Jakub na miejscu Józefa Dasykowiczą Baranowskiego z Poła kiścią dymów zagroduicgych 3, a pod- 
dańskich 10, ogółem dymów 13 w pow. pojurskim
Janowicz Jan Bomaszęwicz na którego miejscu został spisany Jan Jakubonicy Z Jonajriów dym 1 szlachecki 
w pow. telszęwsłdm
JanowiczJarosz Baltromiejewicz Z Gierdyjagoły dym 1 szlachecki w pow. be fańskim
Janowicz ]егЗУ Mikolajewicz na miejscu Mikołaja Janondcya rodyica swe\go] z Anajciów dym 1 szlachecki 
w pow. be fańskim
JanowiczJe f y  na tnijscu nieboszczyka Jana Bałtromiejeniczą [Jano wieża] ojca swego z Gierdyjagoły w pow. 
be fańskim dym 1 szlachecki
JanowiczJefy Z Kopi Фт 1 szlachecki w pow. rosieńskim 
Janowi f  Jergy Z Piepol dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Janow ifjóyef Stanisławowicz Z Dubenów mieszkający, a odprzykuplż od Stanisława Pluszkiewifa 1 dym 
poddański w pow. be fańskim
Janowi f j o g e f  Z Dowginiów dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Janowicz Józef. Paykiewicp Augustyn Hrehorondcy odłączywszy są od Józefa Janowicga ojczyma z Dubian 
dym 1 szlachecki w pow. be fańskim
Janowicz Kazimierz. Bernatowicz Pawe! na miejscu Hrehorego Bernatowicza rodzica swego i od Kazimierza Ja
nowi f  a z Kretkompia spadły dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Janowif Krzysztof na miejscu Jana Jakubondczą yDawinakiow dym 1 szlachecki [sic] wśród dymówpoddań- 
skich w pow. korsgewskim
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410 JANOWICZ

Janowicу  Kryysytof Htyhorewicу  na miejscu Шагу Wojciechowej Andrzejewicyowej у Anajńów dym 1 S u ch ec
ki w pow. berjańskim
Janowiccy K rysytof PlusykiewicyAleksander Mikołajewicyna miejscu Mikołaja Plusykłenicya [GB: pew
nie ojca] yDowstari ypryykupli odKryysytofa Janowicka dym 1 szlachecki w pow. beryanskim 
Janowicy Maran Pawłowicy na miejscu Pawła Krzysytofowicya Janowicka rodyica swe[go] у  Piepoł dym szla
checki 1 w pow. wilkiskim
JanowicyMichał yKontńmów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Janowicz Piotr na miejscu Jerzego Moyęyki z Weniów dym 1 szlachecki w pow. korklańskim
Janowicy Piotr z Ko/nuj dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Janowicz Piotr, na którego miejscu zpstał spisany Samuel Jakowicz Z Kazbarajdów dym 1 szlachecki w pow. 
rosieńskim
Janowicz Piotr i Marcin Krzysztofowicz Prószyński [na miejscu] Jana Prószyńskiego z Po/noyówpoddjań- 
ski] dym 1 w pow. kroskim
JanowiczSamuel, na którego miejscu zpstał spisany Stanisław Żurowski yKretkompńa dym szlachecki 1 w pow.
wilkiskim
Janowi[cz] Samuel z Kucz Z żongołowicyów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
JanowicyStanis/aw yPołokiśda dym 1 szlachecki w pow. retowskim
JanowicyStanislaw, rodzic, na którego miejscu zpstał spisany Adam Janowski [sic] yKłuksytyków Gołkontów
dym 1 szlachecki w pow. wiesywiańsldm
JanowiczStanislaw, na którego miejscu zpstał spisany Mikołaj NiekrasyyAntryngia dym 1 szlachecki w pow. 
widuklewskim
JanowiczStefan Danii owicz na którego miejscu został spisany Jan Rymkiewicz Z Greyysyek dym 1 szlachec
ki w pow. beryańskim
JanowiczStefan, na którego miejscu zpstał spisany Hreho/y KukiewiczLaw/ynowicz z Szprnel dym 1 szlachec
ki w pow. wiesywiańskim
Janowicz Szczany Z ^eP0̂  4Ут szlachecki 1 w pow. wilkiskim 
Janowicz Wisław z Gierdyiagoły dym 1 szlachecki w pow. beryafiskim
Janowicz Wojńech Dawidowicy na miejscu rodzica Dawida Kypsytofoiiicya Janoa-icya zJonajciów dym 1 szla
checki w pow. M. Dyrwian

Taryfa 1690 roku

JanowiczAdam z Gierdyiagoły w pow. beiyanskim dym sylachecki 1
Janowicy Aleksander Z Gierdyiagoły у  Ponendra w pow. beryanskim, takye ypowiatu M. Dyrwian w okolicy 
Petrałajdów na miejscu Janowicya dym poddański 1
Janowicy tw K°P- 1 i 8: Janowski] Andryej у  bratem у  Potowswola w pow. telsyewskim [dym] poddański 1 
JanowicyDaniel yPowiłajdów w pow. M. Dy mian na miejscu rodyica Ambroyego dym sylachecki 1 
Janowicy [w Kop. 1: Daniel Gielżyc] Dawid yjudajdów w pow. twerskim dym sylachecki 1 
Janowicy Gabńel у  Popelkiew w pow. beiyańskim na miejscu Hrehorego Bacewicya w pow. M. Dy mian miesz
kający dym poddański 1
Janowicy Jakub, na miejscu którego yostał spisany żygmąt Łukowicy у  Łukajciów w pow. telsyewskim szla
checki [dym] /
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JANOWICZ 411

Janowicp Jan Woj dech, na miejscu którego postał spisany David Syrtowt p Podubisia Dpidy n> pow. hetmań
skim dym szlachecki 1
JanowicpJerpy Z Gierdzjagoly w pow. hetmańskim dym szlachecki 1 
JanowicpKigysptoj’ pAnajdów w pow. berpańskim dym szlachecki 1
Janowicz KrpysptofowicpAdam na miejscu rodzica zJonajciów w pow. M. Dy mian dym szlachecki 1 
JanowiczMalcher mWoj[t]kajdów w pow. bermąńskim dym szlachecki 1 
JanowiczMardn sprzedał Piotrowi Pacewicpowi dym szlachecki 1 z Piepoly w pow. willdskim 
Janowicp SSotr Z Grespyspek w pow. hetmańskim pprpykipli dym szlachecki 1
Janowicp Samuel, na którego miejscu i na miejscu Stanisława Żorawskiego posta/ spisany Stanisław Gineyt 
Z okolicy Kretkompia w pow. wilkiskim dym spłachetki 1
JanowicpStanisławKrpysptofowicppMiespkanów [w Kop. 1: Mieszkieny] w pow. M. Dym-ian ipktpl i od 
Matiaspa Pacewicpa dym poddański 1
Janowicp Stefan p Chwałojń w pow. korklańskim dym poddański 1
Janowicp [w Kop. 1: Janowicz, w Kop. 8: Janiewicz; MB: Jancewicz] TomasppPipya/gowa w pow. teł- 
spewskim [dym] splachecki 1
Janowicp Władysław p Petrelów w pow. M. Dy mian dym splachecki 1
Janowicp Wojdech, na miejscu którego postał spisany Stefan Spornel p Powi/ajdów w pow. M. Dyraian 
[w Kop. 1: Jonajcie] dym splachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Jan. Należy do bardzo popularnych na Li
twie, o czym świadczy np. popis wojskowy z 1528 r., zob. Jankiewicz. Podobne nazwi
sko spotyka się w języku polskim i ruskim [LPŻ], Trzeba dodać, że nieraz jest trudno 
odróżnić patronimik od takiego samego nazwiska.

Zdaniem Uruskiego, Janowicze herbu Radwan to była „dawna żmudzka rodzina”. 
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. zanotowano licznych Janowiczów na 
Żmudzi: Andruszka we włości wieszwiańskiej, Antona w wilkiskiej, Bałtromieja w tejże, 
Bernata w kroskiej, Bertosza w użwenckiej, Bogdana w dyrwiańskiej, Butka w wieszwiań
skiej, Wencka w widuklewskiej, Wenclawa w tendziagolskiej, Wojnowskiego w wilkiskiej, 
Wojtka w berżańskiej, Gitka w telszewskiej, Hryhora w pojurskiej i rosieńskiej, Lawryna 
w wielońskiej i rosieńskiej, Marka w rosieńskiej, Martina w kroskiej i rosieńskiej, Matieja 
w gondyńskiej, pojurskiej i tendziagolskiej, Mikołaja we włościach: dyrwiańskiej, pojur
skiej, telszewskiej i szawdowskiej, Mikuta w pojurskiej, Pawła w tejże, Paca w kroskiej, Pac
ka w rosieńskiej, Pietra w wielońskiej i pojurskiej, Rantiusa w telszewskiej, Rimka w kiel- 
meńskiej (później kroskiej) i szawdowskiej, Romana w rosieńskiej, Stanisa w korszewskiej, 
Stanisława w berżańskiej i wielońskiej, Stana w szawdowskiej, Stepana w wielońskiej, Fran
ciszka w wilkiskiej, Chrszczona w berżańskiej i wilkiskiej, Szymka w wilkiskiej, Szczepana 
w korklańskiej, Jurisa w potumszewskiej i pojurskiej, Jurija w kroskiej i wielońskiej, Jakuba 
w żorańskiej i w pojurskiej, oraz Jana w wilkiskiej. Razem czyni to 53 bojarów mieszkają
cych głównie w następujących włościach: pojurskiej (8), wilkiskiej (7), rosieńskiej (6), kro
skiej i wielońskiej (po 5). Ogółem mieszkali oni w 18 włościach.

Równie wielu Janowiczów notowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Zre
zygnowano jednak z ich przedstawienia z powodu ogromnej popularności tego patro-
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412 JANOWICZ

nirniku, które właściwie jeszcze nie stanowiło nazwiska i łączyło wielu bojarów (szlach
ty) w sposób sztuczny, tylko na podstawie wspólnego patronimiku, czyli pochodzenia 
od ojca Jana.

W popisie rosieńskim 1589 r. zanotowano trzech Janowiczów: Tomasza, który ze 
Stanisławem Ławrynowiczem [Lawrinowicz] i poplecznikami zapłacił podatek od ko
nia; Bartłomieja, który wraz z ZofiąJurewnąpłacił „od dwóch części konia” oraz Paw
ła, płacącego od „trzeciej części konia”. Nie należeli więc do zamożnych.

Wielu Janowiczów notowano w źródłach XVII-wiecznych. W popisie wojskowym 
1621 r. było ich 32 i mieszkali chyba we wszystkich powiatach na Żmudzi. Z kolei w ta
ryfie 1667 r. odnotowano 37 Janowiczów, co stanowi jednąz największych liczb nazwisk 
na Żmudzi w tej taryfie. Z obliczeń wyłączono Krzysztofa Janowicza, o którym zacho
wała się tylko wzmianka o „przykupli”. Mieszkali oni w  15 powiatach, głównie jednak 
w berżańskim (10) i wilkiskim (7), a znacznie mniej w  rosieńskim i wielońskim (po 3) 
oraz w telszewskim, kroskim, wieszwiańskim i Małych Dyrwian (po 2), reszta pojedyn
czo w różnych powiatach. Z nich zdecydowana większość nie miała poddanych (32 na 
37), a pozostałe miały na ogół po jednym poddanym z wyjątkiem jednego właściciela 
13 dymów. Można zanotować tu 3 ciągi genealogiczne Janowiczów: I z Gierdziagoły: 
1. Bartłomiej. 2. Jan (zmarł przed 1667 r.). 3.Jerzy. II zPiepolów: 1. Krzysztof. 2. Paweł 
(1667). 3. Marcin. III z Jonajciów: 1. Krzysztof. 2. Dawid. 3. Wojciech.

W taryfie z 1690 r. spisano 20 rodzin, mieszkających w sześciu powiatach. Zde
cydowanie koncentrowali się w dwóch sąsiednich powiatach: berżańskim (8) i Małych 
Dyrwian (5), mieszkali też w telszewskim (3) i wilkiskim (2), w pozostałych pojedynczo. 
Większość z nich nie miała poddanych (14 na 20), a pozostałe posiadały tylko po jed
nym. W sumie była to szlachta na ogół drobna i właściwie nieutytułowana. Wyjątkiem 
jest jedynie tytuł cześnika żmudzkiego dla Antoniego Janowicza w 1740 r. Jest on tożsa
my z Antonim Franciszkiem Janowiczem skarbnikiem mozyrskim.

W czasie Potopu 1655 r. unię kiejdańskąze Szwecją podpisał Daniel Janowicz.
Jeden z Janowiczów, Jakub, ufundował bractwo Matki Boskiej Szkaplerznej i za

pewne ołtarz bracki w kościele parafialnym w Ławkowie w 1677 r. Prawdopodobnie 
jest tożsamy z Jakubem Janowiczem, zanotowanym w taryfie 1667 r. z 13. dymami 
w Polakiściu.

Ciekawe dane o Stanisławie Janowiczu są w testamencie jego żony Ewy Czecho- 
wiczówny Stanisławowej Janowiczowej z 1681 r. „Majętnostkę ubogą moją” Mieszkany 
w pow. Małych Dyrwian, którą notabene dostała od męża, zapisała synowi Andrzejowi. 
Zaś mężowi nic nie zapisała, oskarżając go o spowodowanie jej choroby oraz współży
cie z „dziewką” Anną od wielu lat [Ragami teismai], Ow „grzeszny mąż” został spisany 
w taryfie 1690 r. w Mieszkanach.

W XIX w. notowano Janowiczów w pow. rosieńskim i szawelskim. Być może tu na
leży umieścić Janowiczów—Bogdanowiczów herbu Łada, mieszkających w pow. rosień
skim [Ciechanowicz].

W 1799 r. wywiedli się Janowicze herbu Radwan. Mimo uszkodzenia tekstu w czę
ści dotyczącej dokumentacji, można ustalić, że w najstarszym dokumencie z 1666 r. Jan 
i Jarosz Bart!omiejewicze Janowicze dokonali działu dóbr Gierdziagoła [w pow. berżań-
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skim]. Prawdopodobnie dobra te posiadali do końca XYIII w. Z kolei w 1671 r. Alek
sander Jaroszewicz Janowicz nabył dobra Pomendryja [chyba Ponendry] Jurewszczyzna, 
Czechowszczyzna i Gierdziagoła. Według testamentu z 1741 r. Jerzy, syn Aleksandra, 
wspomniane wyżej dobra zapisał swoim synom: Sebastianowi, Kazimierzowi i Janowi. 
Z nich Sebastian i Jan zapisali swoją część bratu Kazimierzowi. W 1796 r. synowie Ka
zimierza: Tomasz, Franciszek i Antoni rozdzielili między sobą otrzymane od ojca dobra. 
Z kolei w 1684 r. Stanisław, syn Bartłomieja, ze swoim synem Maciejem wszedł w po
siadanie dóbr Berżany [w pow. berżańskim], W świetle testamentu z 1745 r. widać, że 
wspomniany Maciej zapisał te dobra swojemu synowi Szymonowi. W 1807 r. Stefan, syn 
Macieja, zapisał nabyte dobra Dowsiny Sliże [w pow. retowskim] swoim synom, a wspo
mniane dobra Berżany zostały później sprzedane.

Genealogia tych Janowiczów była następująca, poczynając od protoplasty Bar
tłomieja (pokolenie I), który ojcował trzem synom (II): Janowi, Jaroszowi i Stanisła
wowi. Zaczęli oni trzy linie tej rodziny. Pierwszą, najstarszą prowadził Jan jako ojciec 
Jerzego (III) i dziad dwóch wnuków (IV): Jana i Piotra. Z nich Jan miał syna Stefa
na (V) i wnuka Macieja (VI). Ten zaś spłodził dwóch synów (VII): Adama (ur. 1798) 
i Józefa (ur. 1804). Pierwszy z nich wydał światu syna Juliana (ur. 1824; VIII), który 
zostawił po sobie syna Gabriela (ur. 1893; IX). Z kolei brat Adama, Józef, dał światu 
trzech synów (VIII): Konstantego Jana (ur. 1831), Jana Bolesława (ur. 1833) i Jacka 
Piotra (ur. 1835). Wspomniany Józef (1800 [1804]—1869) z żoną Anielą (1811—1880) 
i synem Konstantym (1831—1856) zostali pochowani na cmentarzu przykościelnym 
w Szawkianach.

Z kolei brat Jana, czyli Piotr (IV), który zostawił po sobie także syna Piotra (V). 
Ten wydał na świat dwóch synów (VI): Antoniego Kazimierza (ur. 1781) [informacja 
niepewna, w metrykach umieszczono dwukrotnie nr 21] i Filipa Jakuba, bezpotomnego. 
Pierwszy z nich ojcował pięciu synom (VII): Julianowi Pawłowi (ur. 1821), Bronisławo
wi Władysławowi (ur. 1824), Jakubowi Ludwikowi (ur. 1826), Bolesławowi Lucjanowi 
(ur. 1843) i Adolfowi Stefanowi (ur. 1845). Z nich potomstwa doczekał się tylko Jakub 
Ludwik, ojciec dwóch synów (VIII): Zygmunta Antoniego (ur. 1847) z dwoma syna
mi (IX): Antonim (ur. 1891) i Leonem (ur. 1893) oraz Bronisława Wawrzyńca (ur. 1849).

Druga, średnia linia łączy się z Jaroszem (II), ojcem Aleksandra (III) i dziadem Je
rzego (IV). Ten zaś powołał do życia trzech synów (V): Sebastiana, Kazimierza i Jana, 
bezpotomnego. Z nich Sebastian mógł się pochwalić czterema synami (VI): bliźniaka
mi Antonim i Wincentym (ur. 1767), Felicjanem (ur. 1774) i Piotrem (ur. 1778). Z nich 
Antoni nie miał potomstwa, jego brat Wincenty spłodził syna Bonawenturę (ur. 1802; 
VII), a następny brat, czyli Felicjan — także syna Jana (ur. 1802; VII). Ten ostatni zosta
wił po sobie dwóch synów (VIII): Franciszka Ksawerego Adama (ur. 1832) i Dominika 
Wincentego (ur. 1836) z trzema synami (IX): Wincentym (ur. 1870), Leonem (ur. 1880) 
i Janem (ur. 1883) [linię Dominika Wincentego późnie] dopisano].

Jedynie ostatni z braci — Piotr (VI) zostawił po sobie trzech synów (VII): Joachi
ma (ur. 1813), Karola (ur. 1819) ijerzego (ur. 1821). Z nich Karol doczekał się czterech 
synów (VIII): Ignacego (ur. 1853), Adolfa Waleriana (ur. 1857), Władysława (ur. 1861) 
i Antoniego (ur. 1865).
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414 JANOWSKI

Z kolei brat Sebastiana — Kazimierz (V) to ojciec trzech synów (VI): Tomasza 
i Franciszka, bezpotomnych oraz Antoniego, ojca czterech synów (VII): Leopolda Ta
deusza (ur. 1800), Marcina Mazimierza (ur. 1803), bezpotomnego,Tomasza Klemensa 
(ur. 1813) i Maurycego Józefa (ur. 1817). Pierwszy z nich mógł się pochwalić sześcioma 
synami (VIII): bliźniakami Antonim Pawłem i Stefanem Dominikiem (ur. 1838), Kon
stantym Adamem (ur. 1841), Marcjanem Antonim (ur. 1857), Kazimierzem Konstan
tym (ur. 1858), Leopoldem (ur. 1860) oraz córką Wandą Joanną Antoniną (ur. 1858) [ta 
ostatnia data pokrywa się z datą dzienną urodzenia Antoniego Pawła: albo to pomyłka 
w dacie, albo chodzi o bliźniaków]. Z wymienionych kilku doczekało się potomstwa. 
Konstanty Adam spłodził syna Mariana (ur. 1879; IX), a jego brat Marcjan Antoni miał 
pięcioro dzieci (IX): Stefana (ur. 1889), Ludwika (ur. 1891), Jana (ur. 1893), Kazimierza 
(ur. 1894) i Marię (ur. 1900). Następny brat, Leopold, wydał na świat troje dzieci (IX): 
Leopolda (ur. 1893), Wandę (ur. 1894) i Stanisława (ur. 1896).

Do omówienia pozostali jeszcze dwaj bracia Leopolda Tadeusza: Tomasz Klemens 
i Maurycy Józef (VII). Pierwszy z nich zostawił po sobie trzech synów (VIII): Ludwika 
Kazimierza (ur. 1852), Antoniego Pawia (ur. 1858) i Kazimierza Józefa (ur. 1862). Jego 
brat Maurycy Józef miał syna Hieronima Edwarda (ur. 1836; VIII) z synem Mikołajem 
(ur. 1874; IX).

Trzecią, najmłodszą linię prowadził Stanisław (II), ojciec Macieja (III) i dziad 
Stefana (IV). Ten ostatni doczekał się dwóch synów (V): Józefa i Wincentego. Z nich 
Józef spłodził syna Józefa Ignacego (ur. 1797; VI), ojca pięciu synów (VII): Włady
sława Ignacego (ur. 1836), Edwarda Hugona Stefana (ur. 1837), Juliusza Leonarda 
(ur. 1842), Aleksandra Leona (ur. 1844) i Stanisława Bartłomieja (ur. 1847) z synem 
Ignacym (ur. 1879; VIII).

Znów brat Józefa, czyli Wincenty (V), doczekał się czterech synów, bezpotom
nych (VI): Floriana Adama (ur. 1817), Jana Kaspra (ur. 1822), Mikołaja Władysława 
(ur. 1827) i Albina Kaliksta (ur. 1831) [LVIA, F 391—8—2578].

Janowicze używali przydawki pochodzeniowej z Bohdanowa, raczej z Bohdana 
(Bogdana). Taka samąprzydawkę używali jeszcze Rynkszelewscy i Towiańscy.
Ź r ó d ł a :  Akta gjagdów, T. 2, s. 311; LVIA, F 391-8-2578, k. 24 (skan 00046); Perapis 1528 r., s. 390-394; 
Popis rosieński 1589 r., nr 15, 31, 47; Ragami teismai, s. 310—311; Urzędnicy żmudzcy, nr 570. L i t e r a t u -  
r a : Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 195; tenże, Suplementy s. 168: Janowicz—Bogdanowicz; LPZ, T. 1, s. 795—796: 
Janavicius, 841—842: Jonavicius; Paknys, s. 163; Skłodowski, s. 352; Uruski, T. 5, s. 365.

JANOWSKI 

H. JANINA 

T a r y f a  1667 r ok u

Janowski Adam Malcherowieу dopiero у wągienia moskiewskiegopowródwsgy, na którego miejscu sgtvagjerjego 
Kagimierg Bumickiprged tym g  tego imżenżega Didelów Potwosola podymne dawaj te rag sam dym 1 sglachec- 
ki wpow. telsgewskim [prawdopodobnie chodzi o uwolnienie jeńców po rozejmie w Andruszowie 
w styczniu 1667 r.]
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JANOWSKI 415

janowski Adam na miejscu Kazimierska Wojtkienicpa Z. [Uf]miny dym 1 poddański wpow. medyngiańskim 
janowski Adam na miejscu ojca swe[go] Stanisława janowiccy» [sic] p Kłuksptyków Go!kantów dym 1 szla
checki w pow. niespwiańskim
janowski Ambroiy Z Ufminia dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
Janowski Andrgej na miejscu rodzica swe\go] Adama Józefowicza Janowskiego z Potomspla [chyba chodzi 
o Potowsole] dym 1 szlachecki w pow. telspewskim
Janowski Dawid na miejscu Andrzeja Mikołajenicpa, Piotra i Józęfa Nomilonicpów 1 pagrodnicpy dym 
w pow. żorańskim
Janowski Jan, na którego miejscu został spisany Jerpy Nani’oysp Z Poryngowian dym 1 szlachecki w pow. ber- 
pańskim
Janowski Zach a nasz £ kupli swej od Krzysztofa Ławry номера z [U ż\miny dym 1 poddański w pow. medyn
giańskim
Janowski Zachariasz na którego miejscu zpsta! spisany Adam K/awpga/o pŁawmielenków poddański dym 1 
w pow. telspewskim

T a r y f a  1690 roku

Janowski Adam na miejscu Jana Jarubonicpa p Upminiów w pow. porańskim [dym] splachecki 1 
Janowski Dawid p Upminiów w pow. porańskim iprpykupli [dym] poddański 1 
Janowski Krpysptof p Zoran w pow. berpańskim na miejscu ojca dym splachecki 1 
Janowski Michał p Up/ninów w pow. medyngiańskim [dym] spłachetki 1
Janowski Michał, na którego miejscu postał spisany Konstanty Jamont p Wegi[e\r w pow. Ił" Dy mian dym 
splachecki 1
Janowski Stanisław na miejscu Mileyki pMilejkiów w pow. wiespwiańskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny pochodzi od imienia Jan, pochodzenia hebrajskiego. Rodzina Janow
skich może być równie dobrze pochodzenia polskiego, jak i stanowić formę spolonizo
waną przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki -ski.

Na Żmudzi pojawili się w 1. połowie XVII w., na co wskazuje cytowany niżej wy
wód szlachectwa Janowskich. Byl nim Stanisław Ambrożejewicz Janowski.

W 1674 r. swój testament spisał Zachariasz Andrzejewicz Janowski. Chciał być po
chowany w kościele Żorańskim przez żonę Marynę Symonowną Balciownę Janowską. 
Miał trzech braci rodzonych: Dawida, Samuela i Adama. Posiadał nabyte dobra Użmi- 
nie Birianiszki w pow. żorańskim „abo medyngiańskim” [sic] „leżące w koniu pole Zde- 
niszkach w koniu Gajłajciach i w  koniu Dargajciach”. Wspomniane dobra zapisał żonie, 
dając 1000 kop groszy litewskich. Ich córka Konstancja Zachariaszewiczowna Janosz- 
czanka [sic] miała pozostać pod opieką żony. Nic nie miały dostać jego pasierbice, już 
wyposażone: Hanna Wiełowiczową Justyna Kłausgayłowa i Zofia Kukielowa [raczej 
Kugielowa] Walerianowny Żadeykowny [VUB, F 7—ŻP 26]. Osoby te notowano w obu 
taryfach XVII w. Ciekawa wzmianka o „koniach” jest refleksem dawnych czasów, od
zwierciedla sytuację, gdy kilku bojarów wystawiało jednego konia do popisu.

W taryfie 1667 r. zanotowano 9 rodzin, mieszkających głównie w pow. medyngiań
skim i telszewskim (po 3) oraz pojedynczo w innych powiatach, z reguły pobliskich.
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416 JANOWSKI

Z nich nieznaczna większość nie miała poddanych (5 na 9), a pozostałe dysponowały 
tylko po jednym poddanym.

W taryfie z 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających w różnych powiatach, jednak 
skoncentrowanych wokół powiatu żorańskiego, medyngiańskiego i wieszwiańskiego, 
tj. na północ i zachód od Worni. Najczęściej powtarzała się miejscowość Użminie, no
towana w pow. żorańskim i medyngiańskim, przez które przepływała rzeka Minia. Na
zwa tej miejscowości wskazuje na położenie za tą rzeką.

W tym czasie szlachta ta na ogół nie miała poddanych (5 na 6), tylko jeden z nich 
miał jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX. Janowscy herbu Janina wylegitymowała się ze szlachectwa w guberni ko
wieńskiej.

Zachował się wywód rodziny Janowskich herbu Janina z 1800 r. Jego przodkiem 
został uznany Stanisław Ambrożewicz Janowski (pokolenie I i II), który dziedziczył 
dobra Miłejki w pow. wieszwiańskim. Zastawił je Andrzejowi Wambuttowi za 13 kop 
groszy w 1687 r. Ów Stanisław miał trzech synów (III): Adama, Abrahama i Dawida. 
W 1647 r. [uwaga na sprzeczność obu dat, prawdopodobnie pierwsza z nich jest błędna: 
może chodzi o 1637 r.?] wspomniani Adam i Abraham Stanisławowicze Janowscy kupi
li majętność Gołkontyszki [w Taryfie 1667 r.: Kłuksztyki Gołkonty]. Warto wskazać, że 
według innego wywodu, w 1645 r. notowano oprócz trzech znanych nam braci jeszcze 
dwie siostry: Krystynę i Marynę [MACB, F 9]. Z wymienionych trzech Stanisławowi- 
czów dwaj nie mieli potomstwa, a jedynie Abraham spłodził dwóch synów (IV): Jerzego 
i Stanisława (1701 r.), którzy zapoczątkowali dwie linie rodziny. Z nich Jerzy miał syna 
Antoniego (V), wnuka Karola (VI) i prawnuka Krzysztofa Karola (ur. 1796; VII). Ten 
ostatni wydał na świat trzech synów (VIII): Karola Fryderyka Mikołaja (ur. 1829), Hen
ryka Wilhelma Augustyna (ur. 1834) i Ludwika Adolfa Konstantego (ur. 1838).

Z kolei druga, młodsza linia rodziny od Stanisława (IV), dziedzica dóbr Miłejki, 
który zostawił po sobie syna Jerzego (V; spisał testament w 1748 r.). Ten ostatni prócz 
Miłejków miał dobra Gołgoncie [w innym miejscu lepiej: Gołkoncie] oraz trzech sy
nów (VI): Tadeusza i Stefana „teraz wywodzących się” oraz zmarłego niedawno An
drzeja [Tadeusza]. Prawdopodobnie był jeszcze jeden syn Jerzego, później dopisany, 
czyli Józef, „podporucznik Wojsk Polskich”, który miał syna Antoniego. Wracając do 
synów Jerzego (V), trzeba wspomnieć, że Tadeusz nie miał potomstwa, a Stefan (VI) 
spłodził dwóch synów (VII): Adama Ignacego (ur. 1791) i Ignacego (ur. 1796). Pierwszy 
miał dwóch synów (VIII): Piotra (ur. 1820) z synem także Piotrem i Ignacego Błażeja 
(ur. 1826), a drugi spłodził Adama Antoniego (ur. 1820) i Józefa (ur. 1825), a zapewne 
też Reinę, żonę Kazimierza Ignacewicza Bukońcia, z którego stadła poczęli się : Adam 
i Ignacy (ur. 1845, zapewne bliźniacy) [dopisano ołówkiem].

Z kolei Andrzej (VI) miał dwóch synów (VII): Adama i Ksawerego, którzy prze
jęli po ojcu „całych dóbr ojczystych Gołkonciów i Miłejków”. Wspomniany Adam 
(ur. 1792) powołał do życia dwóch synów (VIII): Jana Ignacego (ur. 1831) i Michała 
(ur. 1834) [MACB, F 9].

W 1817 r. wylegitymowali się Janowscy w pow. telszewskim (XIX-wiecznym): Bo
nifacy z żoną Petronelą z Wojdyłów i synami: Dominikiem i Wincentym. C>w Bonifacy
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JANUSZEWICZ (JANUSZOWICZ) 417

miał brata Michała, żonatego z Barbarą Buzowską i mający trzech synów: Antoniego, 
Jana i Tomasza [Ciechanowicz].

Z 1836 r. pochodzi podobny wywód Janowskich herbu Janina. Ich protoplastą 
był Abraham Stanisławowicz Janowski (pokolenie I i II), który w  1665 r. nabył dobra 
Gołkonty w pow. wieszwiańskim. Jest to wywód podobny do przedstawionego wyżej 
z 1800 r. Nowych faktów jest tu niewiele. W  testamencie z 1701 r. Abraham Stanisławo
wicz Janowski zapisał Gołkonty Miłejki swoim synom. Z nich Stanisław w 1716 r. (?) 
dostał przywilej królewski na urząd woźnego żmudzkiego. Według testamentu Jerzego 
z 1748 r. jego synowie mieli oprócz ojczystych Miłejek jeszcze dobra nabyte Giesztowty 
[LVIA, F 391-1-1053; podobne w F 391—8—2577].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-1-1053, k. 24-26, F 391-8-2577, k. 22 (skan 00042); MACB, F 9-2214 (schemat 
genealogiczny XIX w.); F 20^4048 (wywód z 1800 r.); VUB, F 7—ŻP 26, nr 110. L i t e r a t u r a :  Ciechano
wicz, Kody, T. 3, s. 196; Uruski, T. 5, s. 366.

JANUCHNIEWICZ

Taryfa 1690 roku

Januchniewicgowa Helena g  Poworcia w pow. korsgewskim w niebytnośa małgonka swego w pow. dym 1 pod- 
dański

Nazwiska rodziny to patronimik od imienia Januchno, czyli od Jana. Rodziny tej nie no
towano w polskich herbarzach, byli tylko Januchnowicze na Litwie, ale poza Żmudzią.

Na Żmudzi spisano go tylko w taryfie z 1690 r.: jedna rodzina w pow. korszewskim, 
z jednym poddanym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 5, s. 370.

JANUSZEWICZ (JANUSZOWICZ)

H. LUBICZ, NAŁĘCZ ODM.

Popis 1621 roku

Jamisgowicg Hrehoty [zapewne Januszowicz] g  #qy[stnikiem] na podj)zzókxi\, na drugiego protestowa!, 
koń 1 w pow. powondeńskim

Taryfa 1667 roku

JanusgewicgAbram na miejscu Jana Hrehorowicga Ukryna gProgulbiów dym 1 szlachecki w pow. telsgewskim 
JanusgewicgAleks ander na miejscu Palce ra Janusgewicga rodgica swego g  Krowpowa dym sglachecki 1 w pow. 
wilkiskim
JanusgewicgBenedykt na miejscu Jarosga Jógejowicga Prgya/gowskiego g  Prgyałgowa dym 1 sglachecki w pow. 
telsgewskim. Janusgewicg Benedykt, na którego miejscu gostal spisany Mateusg Prgyałgowski g  Prgyałgowa 
dym 1 sglachecki w pow. telsgewskim
JanusgewicgDawid Jurewicg na miejscu rodgica swego Jergego Janusgewicga gKopstot dym 1 poddański w pow. 
retowskim. Romanowski Matiasgjako prawem gastawnym dgiergący od Danida Janusgenicga g  Kops to ty dym 
1 sglachecki w pow. retowskim
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418 JANUSZEWICZ (JANUSZOWICZ)

Janus^em^Jakub, na którego miejscu postał spisany Stanisław p dym 1 szlachecki wpow. korspewskim 
JanuspeMcpMatiaspzAla/ej Gojpęwki dym szlachecki 1 wpow. Wilińskim

Taryfa 1690 roku

Januszewicz Andrzej zwolnic w pow. pojurskim dym szlachecki 1 
Januspenicp Danid £ Krepstotów wpow. retows/ńm [dym] poddański 1 
JanuspemcpStanislaw pSartirpiów w pow. połongows/ńm [dym] szlachecki 1 
]anuspe»iczz^Za/pian durniów wpow.pojurskim na miejscu ojca dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Janusz, czyli zdrobnienia imienia Jan, które 
później się usamodzielniło i stało się odrębnym imieniem. Może być pochodzenia pol
skiego lub ruskiego [LPZ].

Pewnie najstarsza wzmianka dotyczy Januszka, bojara wilkiskiego, zmarłego przed 
1524 r. [LM, Kn. 14].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano tylko Stepana Janusze
wicza, mieszkającego we włości wielońskiej.

Więcej informacji o rodzinie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Niemniej 
nie znaleziono ani jednej informacji, która znalazłaby potwierdzenie w taryfie 1690 r. 
Podsumowując dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w., można stwierdzić, że Janu
szewiczów notowano w 10 włościach, jednak głównie w dwóch: wielońskiej i wilki- 
skiej. W tej pierwszej mieszkali w części nadniewiaskiej, późniejszym trakcie Laudań- 
skim i Datnowskim. WJawgilach ustalono następujący ciąg genealogiczny: 1. Szczefan. 
2. Piotr i Augustyn. 3. Maciej Piotrowicz. Z kolei we włości wilkiskiej notowano ich 
głównie w polu Gojżewskim i Pernarowskim. Znów we włości kroskiej w  dobrach Re- 
zgoły [Rezgole] notowano 3 pokolenia: 1. Juri. 2. Wojciech. 3. Jan. Januszewicze byli 
jeszcze w następujących włościach: ejragolskiej, powondeńskiej, korszewskiej, pojur- 
skiej, retowskiej, berżańskiej i widuklewskiej.

Pod 1591 r. wspomniano o bojarach polongowskich Urbanie i Jurim Januszewi
czach z synami Abramem, Stanisławem i Bałtromiejem Kiszłowiczami (Kisztowiczami) 
Zybnikami lub krócej — Zybnikami. Otrzymali oni odmianę gruntów, tj. 10 włók ziemi 
w Degilach nad rzekąjudup, koło sioła Impult [chyba Impilty na północ od Dorbian] 
i obrębu Piakszczów we włości połongowskiej [AWAK].

Można dodać, że część Januszewiczów z pow. wilkiskiego, tj. z pola Gojżewskiego, 
przybrało później nazwisko Goyżewski (zob.).

Dalej notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 
jedną rodzinę w pow. powondeńskim, gdzie Januszewicze byli od końca XVI w. Z ko
lei w  taryfie 1667 r. wymieniono 6 rodzin, mieszkających głównie w dwóch powiatach: 
telszewskim i wilkiskim (po 2) oraz pojedynczo w retowskim i korszewskim. Żadna ro
dzina nie miała poddanych.

W 1670 r. Benedykt Adamowicz Januszewicz spisał swój testament. Swojej żonie 
Barbarze Przyałgowskiej zapisał 100 złotych polskich, zabezpieczonych na majętno
ści Przyałgowo w pow. telszewskim. Sporo było mowy o braciach Benedykta: Stefanie 
i nieżyjącym Piotrze, który w małżeństwie z Dorotą Mikitówną spłodził dwóch synów:
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JANUSZEWSKI (TANUSZOWSKI) 419

Jaronima i Jerzego, obecnie małoletnich. Mieli oni prawo do tych dóbr [VUB], Wspo
mniany Benedykt byl zanotowany w taryfie 1667 r. jako posiadacz Przyalgowa.

W taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny mieszkające w pow. pojurskim (2) oraz w re- 
towskim i połongowskim. Tylko jedna z nich miała jednego poddanego. O jednym 
z wymienionych tam Januszewiczów, notabene wyjątkowo bez imienia, można powie
dzieć coś więcej. Otóż Januszewicz z Szałpian Burniów w pow. pojurskim miał na imię 
Wacław, był dziedzicem dóbr Szołpiany—Bumie w pow. rosieńskim [podział XIX— 
wieczny] i byl przodkiem rodziny wylegitymowanej ze szlachectwa w 1817 r. (pokole
nie I) z herbem Lubicz. Ow Wacław miał syna Jana (II), wnuka Jerzego (III) i dwóch 
prawnuków (TY): Gabriela z trzema synami (V): Maciejem, Antonim i Ludwikiem oraz 
Bazylego z dwoma synami (V): Danielem z synem Jakubem (VI) i Benedykta z dwo
ma synami (VI): Pawiem i Józefem. Ci ostatni wylegitymowali się w 1817 r. [Boniecki].

W sumie była to szlachta drobna. Na ogól nie należeli do szlachty utytułowanej, 
choć mogą poszczycić się dwoma urzędami na Żmudzi w 2. połowie XVIII w. Wiktor 
Januszewicz byl strażnikiem żmudzkim w 1756 r. i koniuszym w latach 1758—1766. Był 
żonaty z Anną Mohlówną, podczaszanką parnawską. Skądinąd wiadomo, że Polikarp 
Januszewicz byl chorążym powiatowym [nie wiadomo, jakiego powiatu pospolitego ru
szenia szlachty] w 1797 r. [AWAK].

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Januszewiczów herbu Na
łęcz z odmianą: „ze strzałką we śrzodku, ostrzem w górę”. Taki herb posiadał ziemianin 
żmudzki w 1610 r., nie podano jego imienia.

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Januszewicze 
herbu Dąbrowa i Tępa Podkowa.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 457-460; Dworzecki Bohdanowicz, k. 67; LM, Ujrasymą knyga 14, s. 147, 
nr 285; ODVCA, vyp. 1, s. 16-239, 24-384, 45-30, 82-92, 107^40, 125-344, 143-284, 173-32; vyp. 2, 
s. 60-302, 108-84; vyp. 3, s. 49-208, 81-209, 84-257, 85-280; vyp. 4, k. 23-184, 54-416, 111-14, 187- 
104, 195—169; vyp. 5, к. 59M44, 116—366, 158—287, 168—364, 171—383; Perapis 1528 r., s. 394; Urzędnicy 
żmudzcy, nr 660, 1358; VUB, F 7—ŻP 23, к. 75—76 (cz. 2). L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 8, s. 230 (genealo
gia); Uruski, T. 5, s. 371.

JANUSZEWSKI (J ANUSZOWSKI)

H. DĄBROWA, POBÓG 

Taryfa 1667 roku

Januszewski Adam na miejscu Kazimierza Bargayły zPoalksnia dym 1 szlachecki w pow. korklańskim

Taryfa 1690 roku

Januszewska Adamoiva, na miejscu której został spisany Symon Wishont z dóbr JKMci dożywotnich Memajcie 
w pow. połongowskim [dym] poddański 1
Januszewski Stefan z okolicy Jawcił z Krowpowa w pow. wilkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny może być polskiego pochodzenia [LPŻ], ale równie dobrze może to 
być forma spolonizowana nazwiska Januszewicz. W tym ostatnim przypadku najpewniej
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420 JANUSZEWSKI (JANUSZOWSKI)

chodzi o Januszewicza z Krowpowa w pow. wilkiskim w 1667 r. i Januszewskiego z te
goż Krowpowaw 1690 r.

Notowano ich w obu taryfach XVII—wiecznych. W 1667 r. była to jedna rodzina 
w pow. korklańskim i bez poddanych, a w 1690 r. spisano 2 rodziny, mieszkające w pow. 
połongowskim i wilkiskim. Jedna z nich miała jednego poddanego, druga — żadnego. 
W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. w  guberni kowieńskiej wylegitymowali się Januszewscy herbu Dąbrowa, 
Łada i Pobóg. Z 1797 r. pochodzi wykaz Januszewskich herbu Pobóg odm. w ziemstwie 
telszewskim [Łowmiański].

Można prześledzić jedną linię rodziny Januszewskich herbu Pobóg, poczynając od 
Antoniego, który otrzymał od królowej Anny, żony Stefana Batorego, nadanie 24 włók 
zwanych Widajcie, położonych nad rzeką Jurą w ciwuństwie retowskim. Jego potom
kiem był Jerzy Januszewski, „podchorąży wojsk polskich”, który miał syna Szymona 
i wnuka Józefa, komornika powiatu wileńskiego i instygatora Komisji Porządkowej Cy
wilno—Wojskowej tego powiatu (powstały w  1789 r.). Ten ostatni ożenił się z Elżbietą 
Masłowską, z którą miał trzech synów: Antoniego, Karola Marcina (ur. 1785) i Feliksa, 
którzy wylegitymowali się ze szlachectwa w 1819 r. [LVIA, F 391-1—1061].

Kolejny wywód Januszewskich herbu Dąbrowa pochodzi również z 1819 r. i ko
responduje z poprzednim. Przodek tej rodziny miał grunty wśród ziem ciwuństwa re- 
towskiego, za które dostał odmianę gruntów w 1591 r. w  Wiłajciach za rzeką Jurą. Sta
nisław Tomasz Jerzewicz Januszewski (pokolenie I i II) ożenił się z Zofią Zaleską, która 
zostawiła mu dobra Sznupeliszki w województwie wileńskim w 1686 r. Miał on syna 
Mikołaja (III), który „wydał światu” trzech synów (IV): Franciszka, Andrzeja i Szymo
na. Z nich Franciszek ożenił się z Elżbietą Hrymowiczówną, która dała mu syna Micha
ła (V). Ten ożenił się z Angieląjeleniewską, z którą miał trzech synów (VI): Stanisława 
(ur. 1819), Aleksandra Fulientego [pewnie Florentego lub Frumentego] (ur. także 1819, 
pewnie bliźniaka) i Romualda Edwarda. Z kolei wspomniany Szymon (IV) ożenił się 
z AnnąBilewiczównąi spłodził z nia syna Ignacego (ur. 1819; V) |TVIA, F 391-1-914].

We wszystkich trzech wywodach wymieniono miejscowość Wiłajcie (lub Widajcie). 
Chodzi o Wiłajcie koło sioła Dołgincie (starostwo retowskie), Szamów (tamże) i ziem 
poddanych plebana kroskiego [AWAK], Trudno je zlokalizować, może chodzi o rejon 
pod Korcianami w pow. gondyńskim, gdzie do dzisiaj zachowały się: Dauginćiai, Mamai 
(Szamy?) i Velaiciai pod samymi Korcianami.

Inny wywód tej rodziny herbu Dąbrowa pochodzi z 1820 r. Za przodka uznano tu 
Antoniego Januszewskiego (pokolenie I), który posiadał również dobra Wiłajcie, sąsia
dujące z ciwuństwem retowskim. Otrzymał on zatwierdzenie odmiany gruntów przez 
królowę Annę Jagiellonkę z 1591 r. Miał on syna Jerzego (testament z 1701 r.; II), któ
ry z kolei zapisał synowi Pawłowi (III) swoje dobra. Ten sprzedał je i przeniósł się do 
powiatu oszmiańskiego, gdzie nabył majętność Kurmiszki w 1714 r. Zostawił po sobie 
syna Jana (IV), który miał syna Andrzeja (V), wywodzącego swoje pochodzenie szla
checkie [LVIA, F 391-1-914]
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 102, 5231; LVIA, F 391-1-914 (wywód z 1819 r.), F 391-1-1061 (wywód 
z 1819 r.). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 198—199 (genealogia); LPŻ, T. 1, s. 805—806: Ja- 
nuśauskas, Janusevskis; Łowmiański, Wyka^ s. 117; Uruski, T. 5, s. 372.
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JANUSZKIEWICZ 421

JANUSZKIEWICZ 

H. LUBICZ 

Popis 1621 roku

JanuszkiewiczJan z opieki pop. Norwidzie,po kozacku koń 1 w pow. telszęwskim
Januszkiewicz Wojciech z //̂ «/‘[nikami] po usarsku koń 1 w pow. dyrwiańskim. Ten je  z //C£tó[nikami]
temijpo koyacku koń 1

Taryfa 1667 roku

]anuspkieu'icpAdam z Go ukój u dym 1 szlachecki w pow. melońskim
Januszkiewicz Andrzej na miejscu Kazimierza Wirsyły Z Wyrsylów dymy podjdjańskie 2 w pow. kor- 
klańskim
JanuszjeiewiczAndrzęj z Dy mian dymy 2 poddańskie w pow. M. Dy mian 
Januszkiewicz Bałtromiej z Norgie/ajć dym 1 szlachecki w pow. ejragolsldm 
Januszkiewicz Bartłomiej zAndrejajć [w tekście: Andejcaj] dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim 
JanuszkiewiczJendrzęj Ze wsi zastawnej nazwanej Spicie Powiljipis od Władysława Szemiota i Krystynie Mo
krzyckiej Wilhelmowej Berkowej prawem zastawnym dzierżący dymów 16 w pow. widuklewskim 
januszkiewiczMarcin PawłowicyzGonkojn dym 1 szlachecki w pow. melońskim 
Januszkiewicz Mikołaj na miejscu Krzysztofa Januszkiewicza i na miejscu Joyefa Iwaszkiewicza z Talajaów 
Dowgwiłajdów dym 1 szlachecki w pow. sząwelskim
Januszkiewicz Paweł na miejscu Krzysztofa Januszkiewicza [z] Sutekl alias Osymian [tj. Oszwian] w za
stawie u Jana Arensa dym 1 szlachecki w pow. M. Dymian. Tenję Paweł Januszkiewicz w zastawie u Jaku
ba Iwanowskie\pp\ na ten cyąs samych w tych domach mieszkających dym 1 szlachecki w pow. M. Dymian. 
Ten je  na miejscu K/gycytoja Januszkiewicza z imienia swego Sutelk alias O sypiań 2 poddańskie dymy w pow. 
M. Dymian
JanuszkiewiczSamuelBałtromiejemczna miejscu Jana Bałtromiejewiczą Szpzęfanowiczą yPoklon dym 1 szla
checki w pow. rosieńskim
Januszkiewicz^amuel [na miejscu] rodytca Jana Januszkiewicza jGoln dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim 
JanuszkieniczStanisław [na miejscu] Macieja Maciejeniczą Wojdechowiczą yGoln dym 1 szlachecki w pow. 
jaswońskim
JanuszkieniczStefan a KazjmierzStanisławouiczzOżfSów Wodo kt dym 1 szlachecki w pow. melońskim 
Januszkieniczpwa Andrzęjowa Kataryna J e r y  Janówna [sic, pewnie była córką Jerzego Jana] z Sutekl 
dym 1 szlachecki w pow. M. Dymian

Taryfa 1690 roku

Januszkiewicz Andrgej, na którego miejscu został spisany Jan Jaroszęwiczz^okiewia w pow. berjąńskim dym 
szlachecki 1
Januszkiewicz Kazimierz Z Goj lun ów w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1 
JanusykiewiczMarek z Goj kin w pow. wielońskim у  bradą swoją dym szlachecki 1 
JanusykiewiczMikolaj z Talaaów w pow. sząwelskim dym szlachecki 1
Januszkiewicz Stanislaw z Macajaów w pow. jaswońskim na miejscu Andrzeja Andruszkiewicza i zP^Uku
pli od Woytkiewiczą [dym] szlachecki 1

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 



422 JANUSZKIEWICZ

Janus^kietvicgorva Dorota Girżpdomia у Gihvicу Omolgogisgek [w Kop. 11: Gilwicze Pagiszki w okolicy 
Nutowcie] n> po»', bergańskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Januszko, czyli zdrobnienia od imienia Ja
nusz, które genetycznie wiąże się z Janem. Może być pochodzenia polskiego lub biało
ruskiego [LPŻ],

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano bojara włości wilkiskiej 
Grigora Januszkowicza.

Więcej informacji o Januszkiewiczach i Januszkowiczach znajduje się w aktach 
ziemskich żmudzkich XVI w. W 1567 r. Mikołaj Januszkiewicz i inni sprzedali część 
ziemi w Liawdie we włości wielońskiej. W 1590 r. Paweł Januszkowicz był ciwunem 
majątku Swietinskiego [we włości wielońskiej], należącego do wojewody mińskiego 
Pawła Sapiehy. W 1598 r. Hryhory Januszkowicz [nie Januszkiewicz] z żoną Zofią Bał- 
tromiejewną Awgusztinową Wojtiechowiczową kupił 2 ziemie w polu Gonkojniach we 
włości wielońskiej.

W 1590 r. Zofia Janowna Januszewicz sprzedała Stanisławowi, Jakubowi i Mikoła
jowi Hryhorowiczom Januszewiczom grunt Koleś Ławkas we włości tendziagolskiej, 
nad rzeką Żabrą. W 1599 r. Stanisław i Matiej Januszkiewicze sprzedali grunty dóbr 
Szowkoty we włości tendziagolskiej.

Ok. 1593 r. Walenty Januszewicz darował swojej żonie Zofii Pietrownie majętność 
Pojuroj [pewnie we włości pojurskiej].

W 1597 r. Matiej Janowicz Januszkowicz sprzedał część gruntów w polu Golnień- 
skim we włości jaswońskiej.

W 1597 r. Barbara Janowna Łunskowna Stanisławowajanuszkiewicz sprzedała swo
im synom: Janowi, Wojtiechowi i Juriemu dobra Dyrwiany we włości dyrwiańskiej i Gie- 
ruli w telszewskiej. W 1598 r. wymienieni wyżej synowie Stanisława sprzedali dobra Do- 
bikini we włości Małych Dyrwian. W tymże roku ci sami sprzedali ziemię nad rzeką 
Dobikiniąi Progolwiąwe wzmiankowanej już włości. Zaś w 1599 ci sami zastawili swojej 
siostrze Alżbietie Bałtromiejowej Szczefanowicz część majętności Sutekli nad rzekami 
Wentą i Wirwitą we włości Małych Dyrwian. W 1599 r. Jan i Wojtiech Stanisławowicze 
Januszkiewicze sprzedali majętność Gieruli we włości telszewskiej, nad rzekąTowsołą.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Januszkiewiczów 
w siedmiu włościach, głównie chyba w wielońskiej i dyrwiańskiej (Małych Dyrwian). 
W pozostałych włościach są tylko pojedyncze, mało znaczące informacje.

Byli notowani w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 rodzi
ny w pow. telszewskim i dyrwiańskim, miejscach ich dawnego osadnictwa. Wymieniony 
tu Wojciech jest zapewne identyczny z Wojciechem z akt ziemskich żmudzkich XVI w. 
Był on stosunkowo zamożny i miał dobra Dyrwiany i Sutekle w  pow. Małych Dyrwian 
oraz Gierule w telszewskim.

W czasie Potopu 1655 r. zanotowano sporo Januszkiewiczów, ale część z nich nale
żała do rodu Merlo z przydomkiem Januszkiewicz, a jeden Januszkiewicz wystąpił z ad
notacją „z Upity”. Pozostali, którzy podpisali unię kiejdańskąze Szwecją, to: Adam, An
drzej Janowicz, Kazimierz, Paweł i Stanisław.
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W taryfie 1667 r. spisano 14 rodzin, mieszkających głównie w pow. wielońskim 
i Małych Dyrwian (po 3) oraz w jaswońskim (2) i pojedynczo w sześciu innych. Więk
szość z nich nie miała poddanych (10 na 14), ale wśród pozostałych były majątki od 
dwóch do szesnastu dymów, co było niemało.

W taryfie z 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających w pięciu powiatach, najwięcej 
w berżańskim (2). Żadna z nich nie miała poddanych. Zwraca uwagę, że wzmiankowa
ny wówczas Marek Januszkiewicz z Gojkin to najpewniej potomek Hryhora z 1598 r., 
mieszkającego w Gonkojniach we włości wielońskiej. Chodzi tu o okolicę szlachec
ką Gonkojnie w późniejszym pow. szawelskim w gminie Skiemie, w  historycznej Lau- 
dzie. W  tej ostatniej krainie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano jeszcze 
Mikołaja w 1567 r. Z kolei wymieniony w 1690 r. Stanisław Januszkiewicz z Macaj- 
ciów w pow. jaswońskim mógł mieć przodków w osobie Matieja, wzmiankowanego pod 
1597 r. w polu Golnieńskim. Skądinąd wiadomo, że w tym polu były Macajcie, później
sza okolica szlachecka na południowy zachód od Kroków.

Zatem była to na ogół szlachta drobna, choć nie bez wyjątków To samo dotyczy 
posiadanych tytułów na Żmudzi. Do odnotowania jest tylko urząd oboźnego żmudz- 
kiego w 1786 i miecznika rosieńskiego w 1794 r. w  posiadaniu Kazimierza Januszkie
wicza. Tylko jeden z nich, Januszkiewicz [bez podania imienia] był elektorem króla pol
skiego Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie w  1733 r.

Według sporu o dobra Meyże [tu Mysze] Oszwiany, należących do Januszkiewiczów 
wywód tej rodziny zaczęto od Wojciecha Januszkiewicza (pokolenie I). Miał on pięciu sy
nów (TI): Pawła, Jana, który swoją część tych dóbr sprzedał bratu Stanisławowi; Krzyszto
fa, Stanisława i Andrzeja. Następne, III pokolenie tworzyli: Michał Chwalibóg, syn Krzysz
tofa, bezpotomny; Samuel, który połowę swojej części sprzedał Jakubowi Szostowickiemu 
i Anna, zamężna Kiełczewska, która czwartą część sprzedała Janowi Nestorowi Szmitowi 
(Szmytowi). Prawa do tej majętności przejęli następnie dwaj synowie Jakuba Szostowic- 
kiego: Jan i Jerzy oraz Aleksander Ważyński, starosta tyrkszlewski, który kupił część tych 
dóbr od Marianny Szmytówny. Córka tego ostatniego, Jadwiga Ważyńska, wyszła z mąż 
za Kazimierza Baranowicza [МАСВ]. Można dodać, że w taryfie 1667 r. w Suteklach alias 
Oszwianach mieszkał Paweł Januszkiewicz na miejscu Krzysztofa; obaj są tu notowani.

W XIX w. Januszkiewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami Dąbrowa 
i Lubicz w guberni kowieńskiej.

W 1799 r. wywiedli się Januszkiewicze herbu [Lujbicz. Ze względu na uszkodzenie 
tekstu w części dokumentacyjnej można ustalić tylko następujące miejscowości, które 
posiadali: Sutekle Oszwiany, Pietrutyszki, Jurgiszki Szelwetyszki i Szekście. Były to do
bra na Żmudzi, niektóre leżały w pow. Małych Dyrwian.

Genealogia tej rodziny nie budzi wątpliwości. Jej protoplastą został Stanisław Ja
nuszkiewicz (pokolenie I), który ojcował trzem synom (11): Janowi, Wojciechowi i Je
rzemu. Linię kontynuował Wojciech jako ojciec Krzysztofa (III), dziad Michała Chwa- 
liboga (IV) i pradziad Antoniego (V). Ten ostatni spłodził dwóch synów (VI): Stefana 
i Jerzego, którzy zapoczątkowali dwie linie rodziny. W pierwszej, starszej linii Stefan zo
stawił po sobie dwóch synów (VII): Antoniego, bezpotomnego i Józefa, który wydał 
światu trzech synów (VIII): Franciszka Alojzego (ur. 1809), bezpotomnego, Ignacego
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424 JANUSZKIEWICZ

Rocha (ur. 1813) i Pantaleona (ur. 1815), także bezpotomnego. Linię prowadził więc 
Ignacy Roch, ojciec trzech synów (IX): Kazimierza Fabiana (ur. 1840), Lucjana Win
centego (ur. 1841) i Antoniego Romana (ur. 1843) z synem Stanisławem (ur. 1876; X).

Druga, młodszą linię rodziny prowadził Jerzy (VI), który ojcował dwóm sy
nom (VII): Wojciechowi i Józefowi. Z nich Wojciech wydał na świat czterech sy
nów (VIII): Antoniego (ur. 1808), Kaliksta Wojciecha (ur. 1813), Telesfora Wincentego 
(ur. 1816), bezpotomnego i Aleksandra Teofila (ur 1820). Wspomniany Antoni powo
łał do życia troje dzieci (IX): Konstantego Wojciecha (ur. 1835), Benignę Mariannę [ros. 
Mariana] (ur. 1844) i Teodorę (ur 1845). Jego brat Kalikst Wojciech doczekał się czte
rech synów (IX): Józefa Antoniego (ur. 1846), Ludwika (ur 1848), Wiktoryna (ur 1851) 
i Hipolita (ur 1859). Ostatni z braci, Aleksander Teofil, dał światu dwóch synów (IX): 
Mieczysława Antoniego (ur. 1842) i Antoniego Onufrego (ur. 1847).

Z kolei brat Wojciecha — Józef (VII) to ojciec Franciszka (ur 1800; VIII), któ
ry zostawił po sobie dwóch synów (IX): Wiktora (ur. 1852) [wzmianka o utracie dwo- 
riaństwa w 1889 r ;  data jedności ma ślady poprawiania] i Ignacego (ur. 1859) [LVIA, 
F 391-8-2578, k. 26].

W 1799 r. wywiedli się inni Januszkiewicze, prawdopodobnie także herbu Lu
bicz, których najpewniej należy także łączyć ze Żmudzią. Wiadomo, że posiadali do
bra Gajmany Promiadziewo [w pow. rosieńskim] przed 1717 r. Z kolei w  1773 r. Kazi
mierz Januszkiewicz posiadał dobra Żemigoła i Miłoszajcie [także w pow. rosieńskim], 
a w 1794 r. dostał przywilej na urząd miecznika rosieńskiego od króla polskiego Stani
sława Augusta Poniatowskiego.

Ich drzewo genealogiczne było następujące. Protoplastą rodziny był Kazimierz Ja
nuszkiewicz (pokolenie I), który zostawił po sobie dwóch synów (II): Adriana i Micha
ła, bezpotomnego. Wspomniany Adrian ojcował trzem synom (III): Antoniemu, Józe
fowi, bezpotomnemu i Kazimierzowi. Główną linię rodziny prowadził tylko ten ostatni, 
bo Antoni miał wprawdzie syna Ludwika Bartłomieja (ur 1775; IV), ale bezpotomne
go. Wspomniany wyżej Kazimierz wydał na świat syna Stanisława Bartłomieja (ur. 1775; 
IV), który miał trzech synów (V): Ignacego Romana (ur. 1807), Stanisława Kazimierza 
(ur. 1808), bezpotomnego i Jana Onufrego Antoniego (ur. 1814). Z nich Ignacy Roman 
spłodził także Ignacego Romana (ur 1859; VI), a jego brat Jan Onufry Antoni doczekał 
się czworga dzieci (VI): Stanisławy (ur 1850), Romana Cyriaka (ur. 1851), Jana Kazimie
rza (ur. 1852) i Aleksandry Margarity (ur 1859) [LVIA, F 391—8—2578, k. 30].

Z 1799 r. pochodzi wywód Januszewiczów o nieokreślonym herbie [tekst uszkodzo
ny]. W 1681 r  posiadali oni dobra Kenstaty na Żmudzi [chyba Kepstaty w pow retow- 
skim]. Dobra te sprzedali w 1789 r. Ich drzewo genealogiczne zaczynał Jerzy Januszewicz 
(pokolenie I), ojciec Dawida (II), dziad Jana (III) i pradziad Marcina (IV). Ten ostatni miał 
czterech synów (V): Jana, bezpotomnego, Antoniego, Michała i Aleksandra. Zapoczątko
wali oni trzy linie tej rodziny. Na czele pierwszej, najstarszej stal Antoni, ojciec (VI) Adama 
i Dominika (ur 1805). Z nich Adam ojcował dwóm synom (VII): Józefowi (ur 1826) i Ja
nowi Tomaszowi (ur 1831), bezpotomnemu. Natomiast Józef wydał na świat czterech sy
nów (VIII): Aleksandra (ur. 1872), Mikołaja (ur. 1878), Zygmunta i Kazimierza (ur 1891).

Z kolei Dominik, brat Adama (VI), wydal na świat dwóch synów (VII): Antoniego 
(ur. 1844) i Józefa Marcina z dwoma synami (VIII): Władysławem i Stanisławem.
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Drugą, średnią linię prowadził Michał (V), ojciec Franciszka (VI). Ten zaś spłodził 
trzech synów (VII): Tytusa Daniela, Józefa Aleksandra (ur. 1826) i Piotra Pawła (ur. 1829) 
[wzmianka o utracie dworiaństwa została przekreślona, prawdopodobnie przywrócono 
mu te prawa w 1910 r.]. Z nich tylko Józef Aleksander doczekał się potomstwa (VIII): Ju
liana (ur. 1853), Bronisława Wincentego (ur. 1859) i Bronisława (ur. 1863).

Trzecia, najmłodsza linia łączy się z Aleksandrem (V), który ojcował dwóm sy
nom (VI): Stanisławowi ijanowi. Z nich Stanisław spłodził dwóch synów (VII): Daniela 
(ur. 1816), bezpotomnego i Fortunata Jana (ur. 1818). Ten zostawił po sobie syna Felik
sa (ur. 1861; VIII) [LATA, F 391-8-2578, k. 34].

Ź r ó d ł a :  Akta ̂ jaydów, T. 2, s. 300, 306, 311; Elektorzy królów, s. 77; Kojałowicz, Nomenclator, s. 248; LVIA, 
F 391-8-2578, k. 26 (skan 00050), 30 i  34 (skan 00064); MACB, F 1135-20-57, k.48^19 (dotyczy sporu 
o Mejże Oszwiany); Urzędnicy żmudzcy, nr 868, 1437. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 807: Januskevicius; 
Uruski, T. 5, s. 373.

JANUSZOWSKI ZOB. JANUSZEWSKI 

JANWIŁOWICZ ZOB. JAWNIŁOWICZ

JARAMASZEWICZ

T a r y f a  1667 roku

]aramasyeimcp\w tekście: laryamaszewicz] Ambropej na miejscu AugustynaJaramasyewicya rodpica swego
p Polaldśńa dym 1 poddański wpow. retowskim

Nazwisko rodziny pewnie brzmiało Jarmaszewicz, które jest zapewne pochodzenia bia
łoruskiego, od imienia wschodniosłowiańskiego Jarmosz, Jarmoła (cerkiewne: Jermo- 
łaj) [Abramowicz, Citko, Dacewicz; LPŻ]. Może należy je łączyć z imieniem Jarmos(z), 
pochodzącym od imienia greckiego Hermolaosa, cerkiewne Jermołaj [Tichoniuk]. Brak 
jest go w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. retowskim, 
z jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 132; LPŻ, T. 1, s. 810: Jarmasevicius; Tichoniuk, 
s. 95: Hermolas.

JARM O ŁA (JERMOŁA)

H. KOŚCIESZA 

T a r y f a  1690 ro k u

jarmoła Samuel £ Pospyla Orwidyspek aEas Ко и ty mu wpow. korspewskim dym poddański 1

Zdaniem badaczy litewskich nazwisko rodziny jest albo pochodzenia białoruskie
go od imienia wschodniosłowiańskiego Jarmosz, Jarmoła (cerkiewne Jermołaj), albo
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426 JAROSZEWICZ

polskiego [LPŻ], Samo imię wschodniosłowiańskie jest pochodzenia greckiego [Ticho- 
niuk]. W polskich herbarzach nie notowano tej rodziny na Żmudzi.

Zdaniem Kojałowicza, Jarmołowie używali herbu Kościesza. Przodkiem był Jan 
Jarmoła z Zabołotnej, rewizor dóbr królewskich na Litwie. Spłodził on syna Jana, ojca 
dwóch synów: Kazimierza i Stefana. Wspomniany przodek to najpewniej Iwan Jarmoła 
alias Jermoła, dworzanin królewski i celnik podlaski w 1548 r., ciwun i horodniczy troc
ki w latach 1549—1550, kiedy zmarł.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano tylko dwie wzmianki z 1595 r. 
o Janie Iwanowiczujarmole „z Zabołotnoje”, który zastawił swój folwark Podubisie we 
włości ejragolskiej. Do tego majątku należała m.in. wieś Girkajtie. Pewnie był potom
kiem wspomnianego rewizora.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korszewskim, z jednym pod
danym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 249; ODVCA, vyp. 3, s. 140—290; vyp. 4, k. 125—122; Urzędnicy: 
woj. trockie, s. 106, nr 347. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 132: Jarmoch; Boniec
ki, T. 9, s. 21; LPŻ, T. 1, s. 810: Jarmala, Jarmoła; Tichoniuk, s. 95: Hermolas; LTruski, T. 5, s. 380 (Jarmoła, 
Jarmołowicz), T. 6, s. 66 (Jermoła).

JAROSZEW ICZ

Taryfa 1667 roku

JaroszewiczJerzy [z] Skrebin dym szlachecki 1 w pow. ndlkiskim

Taryfa 1690 roku

JarospewiczJan na miejscu Andrzeja januszkiendczą z Pokienda w pow. beipatiskim dym szlachecki 1 
Jaroszęndcz Samuel z [S] Krebin w pow. ndlkiskim na miejscu ojca dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny pochodzi od imienia Hieronim, pochodzenia greckiego, ale zakotwi
czonego w tradycji chrześcijańskiej. Formą zdrobniałą tego imienia jest Jarosz, a Jaro
szewicz to patronimik od tego imienia.

Nazwisko to na Żmudzi początkowo należało do rzadkości, zarówno w popisach 
wojskowych XVI w., jak i w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r. spisano 
Martina Jaroszewicza, który kupił dobra Konarzewo i Konarzewska Wola w pow. łę
czyckim od Jana Stanisławowicza Konarzewskiego. W tym przypadku mogło jednak 
chodzić o Polaka, skoro kupił dobra w Polsce, którego nazwisko pominięto, ogranicza
jąc się do tradycyjnej, ruskiej formy zapisu nazwiska: imienia i patronimiku. Byłby to 
ciekawy przykład zaniku nazwiska polskiego i przyjęcia ruskiej tradycji pisowni nazw 
osobowych, jeszcze nie nazwiska.

Z 1649 r. pochodzi testament Jerzego Jaroszewicza Piotrowicza, zwanego też Jaro
szewiczem. Chciał być pochowany przy kościele Kielmeńskim katolickim [był tam rów
nież znany zbór kalwiński]. Był wdowcem po śmierci żony Rainy Putwińskiej. Miał ma
jętność Dowstary Pokiewo w pow. berżańskim, ale zastawioną u Bukonta. Miał synów: 
najstarszy Wacław miał 15 lat, pozostali byli znacznie młodsi: Stefan, Andrzej i Jan Je-
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rzewicze Jaroszewicze oraz córka Alżbieta w drugim roku życia. Ta ostatnia miała do
stać wyprawę w wysokości 40 kop groszy w razie wyjścia za mąż. Wyznaczył też opie
kunów swoich małoletnich dzieci, którzy po dojściu do pełnoletności mieli dążyć do 
odzyskania majątku rodzinnego [LNB].

Na pewno Jaroszewiczów notowano w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 
jedną rodzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych, a w 1690 r. — 2 rodziny w pow. ber- 
żańskim i wilkiskim, bez poddanych. W tym drugim przypadku mieszkali w Skrebinach 
w latach 1667—1690. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  LNB, F 91-618; ODVCA, vyp. 2, s. 17-19; Perapis 1528 r., s. 239, 395.

JAKUBOWICZ ZOB. HERUBOWICZ

JARUD (JARUDOWICZ)

H. POMIAN 

Popis 1621 roku

Jandowieу  Krzysztof у  uczestnikami na podjeydku koń 1 w pow. ejragolskim

Taryfa 1667 roku

Jarud Dawid z Kolnuj dym 1 yagrodnicyy w pow. rosieńskim
jarud Jan Andryejewicy [z] Jarudy Rosycy Расину dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
jarud Matiasz na miejscu Fronca Jaruda rodzica swego z Ja rudo w Rosycy Pacunów dym 1 szlachecki w pow. 
ejragolskim

Taryfa 1690 roku

jarud Je/yy Z Pluszcz w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
jarud Matiasz na mlej scu rodyica z Pacun Rosycy w pow. ejragolskim dym szlachecki 1 
jarud Samuel у  Kolnuj w pow. rosieńskim na miejscu rodyica [dym] szlachecki 1 
Jarud Stefan na miejscu rodyica у  Pacun w pow. ejragolskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego. Składa się z dwóch członów: jo— i rud—. 
O pierwszym pisano wyżej, zob. Dowiat, a drugi ma niejasne pochodzenie, choć może 
łączyć się z litewskim rudas, czyli „rudy”, „brązowy” [LPŻ], co przyjął także Z. Zinke- 
vicius, wskazując, że występuje ono w różnych językach indoeuropejskich.

Brak jest tego nazwiska w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. Najstar
sza wzmianka dotyczy bojarów ejragolskich Jarudowiczów z 1568 r., którzy utracili ziemie 
przyłączone do sioła Didiuli, a w zamian otrzymali inne grunty przy granicy tego sioła. Wy
mieniono wówczas następujących członków rodu Jarudowiczów: Ambrożeja Markowicza, 
Mikołaja Stanisławowicza, Szczepana, Hryhora i Matieja Pacewiczów [AWÄ.K].

Później notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r. ugodzili się: 
Ambroży Markowicz Jarudowicz i Matiej Pacowicz Jarudowicz z synem swoim Stanisła
wem Matiejewiczem Pacewiczem Narbutowiczem Jarudowiczem. W 1589 r. Ambroży
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428 JARUD (JARUDOWICZ)

Markowicz Jarudowicz kupił część majętności Roszczi we włości ejragolskiej. W 1592 r. 
Wojtiech Mikołajewicz Niekrasz wraz z żoną Magdaleną Mikołajewnąjarudowicz sprze
dał część dóbr Roszczi w tej włości. W 1594 r. Szczefan Pacewicz Jarudowicz sprzedał 
synowi Tomaszowi niwy w Roszczach we włości ejragolskiej. W 1596 r. Walenty Paco- 
wicz Jarudowicz darował swojej żonie Jagnieszkie Matiejewnie Naletojtia majętność Jaru- 
dojtie koło rzeczki Mituwa we włości ejragolskiej. W 1599 r. Ambroży Markowicz Jarud 
sprzedał grunty w polu Roszczeńskim w tejże włości, koło sioła Didiule.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Jarudów notowano tylko we wło
ści ejragolskiej w polu Roszczeńskim. Zawarte tam dane korespondują z odmianą dla 
bojarów Jarudowiczów 1568 r. Z przedstawionych danych rysuje się następująca linia 
czterech pokoleń Jarudów: 1. Jarud. 2. Pac i Marek. 3. Walenty, Maciej i Szczefan Pa- 
cewicze, Ambroży Markowicz, o którym niżej będzie mowa. 4. Stanisław Maciejewicz, 
Tomasz Szczefanowicz. Jarudowie mieszkali w polu Roszczeńskim w pow. ejragolskim 
oraz w Jarudojtiach (też Jarudowiczach) w tej włości, koło rzeczki Mituwy. Z XVII— 
wiecznych taryf wiadomo, że Jarudowie mieszkali w Jarudach Roszczach Pacunach [ko
lejność członów tej nazwy była zmienna] w pow. ejragolskim. Pozwala to zlokalizować 
tę miejscowość, dzisiaj już nieistniejącą, w rejonie na zachód od Ejragoły i południe od 
Weredowa, przy dzisiejszej drodze Rosienie—Kowno. Do dzisiaj znajdują się tu Raśćiai 
[tj. Roszczę] i Pociunai [tj. Pacuny] oraz górny odcinek rzeki Mitwy [tj. Mituva].

W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną rodzinę w pow. ejragolskim, tradycyj
nym miejscu osadnictwa tej rodziny. W 1656 r. Dawid Jarud był uczestnikiem konfede
racji szlachty żmudzkiej w Szadowie o charakterze antyszwedzkim.

W taryfie 1667 r. zanotowano 3 rodziny, mieszkające w pow ejragolskim (2) i ro- 
sieńskim (1). Dwie nie miały poddanych, a trzecia miała jeden dym zagrodniczy.

W 1673 r. testament spisała Monika Anna Bałtromiejówna Giedgowdówna Janowa 
Jarudowa. Swoje „imienicze” Pacuny Roszczę Jarudy w  pow. ejragolskim zapisała po po
łowie mężowi Janowi Jarudowi oraz synom: Stefanowi i Samuelowi. Po śmierci ojca do
bra te miały zostać podzielone między tych synów. Dobra te „spadły” po nieboszczyku 
Krzysztofie Ambroziejewiczu Jarudzie do Jadwigi Ambroziejewny Jarudówny i jej męża 
Jana Adamowicza Żadzkiewicza i od nich wspólnie kupili tę majętność małżonkowie Ja
rudowie. Z kolei córka Janna [sic, pewnie Anna] Konstancja Jarudówna miała otrzymać 
100 kop groszy litewskich posagu. Druga córka Justyna była żoną Jana Wołodki, ale nie 
otrzymała jeszcze całego posagu (synowie mieli dodać jeszcze 20 kop groszy). Trzecia 
córka Krystyna wyszła za mąż za Możeykę [nie podano jego imienia] [VUB].

Z powyższych uwagważna jest informacja o dzieciach Ambrożego Jaruda: Krzysz
tofie i Jadwidze. Pewnie byli oni dziećmi Ambrożego Markowicza Jaruda, notowanego 
w latach 1568—1599. Wspomniane dobra Pacuny Roszczę Jarudy na chwilę „wyszły” 
z rąkjarudów, ale ponownie kupił je Jan Jarud i przekazał synom: Stefanowi i Samuelo
wi (właściwie uczyniła to jego żona w testamencie z 1670 r.). Rzeczywiście, w 1690 r. 
dobra Pacuny posiadał Stefan Jarud.

W taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. ejragolskim (2) 
oraz w kroskim i rosieńskim. Zwraca uwagę informacja o Pacunach Roszczach i Rosz
czach, gdzie mieszkali wówczas Jarudowie, notowani tam już w XVI w.
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Posiadane w 1690 r. dobra Kołnuje w pow. rosieńskim mieli zapewne jeszcze 
w XIX w. [Ciechanowicz podał błędną nazwę: Kołpuje]. W sumie była to szlachta drob
na, nieposiadająca urzędów prawie do końca XVIII w. Urzędy zaczęli posiadać do
piero w końcu tego stulecia. Przede wszystkim chodzi o Wiktorego Jaruda, regenta 
ziemskiego rosieńskiego i pułkownika pow. rosieńskiego [pospolitego ruszenia szlach
ty] w 1786 r. [Uruski błędnie: 1686] oraz ciwuna gondyńskiego w latach 1791-1792. 
Ufundował on kościół w Andrzejowie w 1780 r. wraz z żoną Agnieszką Rodziewiczów
ną i Andrzejem Rodziewiczem, rotmistrzem pow. [pewnie retowskiego, gdzie leżał An
drzejów, lit. Endriejavas]. Prawdopodobnie Józef Jarud [nie Jarwid] był chorążym jed
nego z pow. żmudzkich w 1794 r.

W XIX w. Jarudowie herbu Pomian mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz],
Z 1798 r. pochodzi wywód Jarudów herbu Pomian. Ich protoplastą był Andrzej Ja

rud (pokolenie I), który ojcował Dawidowi (II), ojcowi Samuela, bezpotomnego i Kon
stantego (III). Ten ostatni wydał na świat syna Franciszka (IV), ojca trzech synów (V): 
Antoniego, Andrzeja i Michała. Potomstwa doczekał się tylko Andrzej jako ojciec Ada
ma (VI), dziad Józefa (VII), pradziad Ignacego Józefa (ur. 1827; VIII) i prapradziad An
toniego (ur. 1854; IX).

Dokumentacja tej rodziny jest uszkodzona. Można jedynie ustalić, że w XVII w. 
posiadali oni dobra Kołnuje [w pow. rosieńskim]. Na mocy testamentu Franciszka (IV) 
z 1756 r. wiadomo, że dobra te przejęli jego synowie. Dobra te posiadał jeszcze Józef, 
syn Adama, w 1793 r. [LVIA, F 391-8-2578].
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 350; AWAK, T. 24, s. 304; Kojałowicz, Nomenclator, s. 249; LVIA, F 391— 
8-2578, k. 42 (skan 00082); ODVCA, vyp. 2, s. 11-166, 43-110; vyp. 3, s. 22-58, 98-123; vyp. 4, k. 135— 
201; vyp. 5, к. 86—135; Slovar, s. 352: Jarudajte; Urzędnicy żmudzcy, nr 302 i po nr 134; VUB, F 7—ŻP 25, 
k. 33-36. L i t e r a t u r a :  Boniecki,T. 8, s. 273; Buszyński, Opisanie, s. 134; Ciechanowicz, Kody,T. 3, s. 208; 
LPŻ, T. 1, s. 845: Jomdas; Uruski, T. 5, s. 392; Zinkevicius, s. 130.

JASIENIECKI WOJNA ZOB. WOYNA JASIENIECKI

JASIEWICZ (JAS[S]EWICZ, JASOWICZ)

H.JUŃCZYK 

T a r y f a  1667 ro k u

JasiewicpJan na miejscu Mikołaja Kłopotowskiego p Wipgird Wojgowa dym 1 szlachecki w pow. upwentskim 
Jasiewicz Kiewnarski Jópef pKiewnarpodd[ański] dym 1 w pow. kroskim 
JasiewicpKiewnarski Krpysptof pKiewnarpodd[ański] dym 1 w pow. kroskim
JasowicpJan Wojciechowicz na którego miejscu oraz na tnljtcu rodpica swego Jerpe\gó\ Bumickiego postał spi
sany Salamon Jurewicz Bumicki z Bumiów 1 dym szlachecki w pow. wiespwiańskim 
JasowicpMatiasp na miejscu rodpica swego Matiaspa Jasowicpa p Bilon dym 1 
poddański w pow. pojurskim
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Taryfa 1690 roku

JasewiczMichał na miejscu rodzica z Szyła и wpow. berjańskim dym szlachecki 1 
JasiewiczJerzy na miejscu rodzica z Kiewnar w pow. kroskim zpipykiplą [dym] szlachecki 1 
Jasiewicz Kryszfoj Z Kiewnar w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Jasowicz [równie dobrze może być jednak: Jusowicz] Jan zKnmpików w pow. telszęwskim [dym] szla
checki 1
Jasiewicz [w Kop. L Jasiewicz] Kazimierz [z Bordziów w pow. kroskim?] na miejscu ojca [dym] pod- 
dańsld 1

Problemem jest, czy można połączyć ze sobą cztery podobne nazwiska: Jasewicz, Jasie
wicz, Jasowicz ijaszewicz? Z nich Jasewicze, Jasiewicze ijasowicze mają tę samą gene
zę — od polskiego nazwiska Jasewicz, które pochodzi od imienia Jan [LPŻ]. I choć nie 
jest to do końca słuszne, to formy Jasewicz i Jasowicz nie budzą specjalnych wątpliwo
ści, bo na Żmudzi wielokrotnie dochodziło do pisania zamiennie liter e i o. Tu włączo
no jeszcze Jassewiczów. Z kolei nazwisko Jaszewicz ma również polską genezę, ale wy
wodzi się od nazwiska Jaszewicz lub Jaszowicz [LPŻ]. W konsekwencji przyjęto zasadę 
łącznego spisania rodzin Jasewiczów i Jasowiczów oraz osobno Jaszewiczów. W pol
skich herbarzach nie notowano tej rodziny na Żmudzi.

Najstarsza wzmianka dotyczy bojara pojurskiego Bałtromieja Jasojtisa, zanoto
wanego w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. Być może jego dotyczy 
wzmianka o bojarze Baltromieju Jasayciu, któremu zabrano ziemię i przyłączono do 
sioła hospodarskiego Łaumeny we włości korszewskiej w 1562 r. [AWAK, T. 25]. Mo
głoby to sugerować, że mieszkał on we włości korszewskiej, ale z kontekstu źródła wy
nika, że było to pogranicze z włościąpojurską, gdzie mógł mieszkać ów bojar.

W 1563 r. zanotowano, że bojar rosieński Hryhory Jasajtis [w innym miejscu zwa
ny: Jasowicz, co na jedno wychodzi] z bratem Pietrem otrzymał odmianę ziemi za za
brane mu ziemie m.in. koło uroczyska Szyłokałnis. W zamian otrzymał dobra koło sioła 
hospodarskiego Poobszrokałms [Poopszokolni] [we włości rosieńskiej] [AWAK, T. 24].

W kolejnym popisie wojskowym z 1567 r. odnotowano również kilku bojarów: To
masza, Jurija i innego Tomasza Jasojtisa we włości kroskiej.

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. podano o Jasiewiczach tylko jedna infor
mację. W 1599 r.Jan Matiejewicz Jasiewicz kupił grunt „otczizny” Dirgintie w Trepach 
we włości kroskiej.

Z kolei o Jasowiczach sąnastępujące informacje. W 1571 r. Bałtromiej i Andrej Jaso- 
wicze kupili uroczyszcze Sutkowszczizna—Romankiewicza we włości kroskiej. W 1598 r. 
Andrej i Stanisław Tomaszewicze Jasowicze sprzedali dobra Goniprowo we włości kro
skiej. W 1599 r.Jan Matiejewicz Jasowicz z żoną Hanną Matie jewną Monkowicz sprze
dał część gruntów majętności Trepy we włości kroskiej. Na marginesie trzeba dodać, że 
chodzi ojasewicza, o którym przed chwilą napisano. W 1599 r.Jan Pietrowicz Jasowicz 
sprzedał część „ugodij” [użytków] w polu Dowkontłowkach we włości kroskiej.

W 1578 r. Alżbieta Wojtkowna Szymkowa zapisała swoim córkom i zięciowi Bogu
szowi Jasowiczowi połowę majętności Medyngiany we włości medyngiańskiej.
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W 1579 r. Andrej Jasowicz wraz z innymi sprzedał ziemię Werkontyszkia we włości wi- 
duklewskiej. W tym roku Mikołaj Jasowicz wraz z żonąjagnieszką sprzedał część majętno
ści Werkojtyszkia w polu Surwieniew [Sujejnie] nad rzeką Oleseją [we włości widuklewskiej].

W 1590 r. Mikołaj Jasowicz i jego żona Gendruta wzięli w zastaw część majętności 
Berżany we włości berżańskiej.

W 1597 r. Michał Jasowicz wraz z żonąjagnieszkąjanowną kupił część gruntów 
Miewajtie w Judiejanach we włości retowskiej.

Zatem w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Jasowiczów w pięciu wło
ściach, choć najwięcej danych pochodzi z włości kroskiej. W pozostałych były to czę
sto pojedyncze wzmianki we włości widuklewskiej, retowskiej, berżańskiej i medyn- 
giańskiej. Trzeba dodać, że wymienieni we włości kroskiej Tomaszewicze to synowie 
Tomaszajasojtisa z popisu 1567 r.

Z lat 1631—1637 pochodzą informacje o Samuelu Stanisławowiczu Jasowiczu Ba- 
biańskim, który sprzedał m.in. dobra Babiany w pow. wielońskim [stąd nazwisko „Ba- 
biański”]. Był żonaty z AlszkąJanównąMiniattówną [Jablonskis].

W taryfie 1667 r. zanotowano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim (2) 
oraz pojedynczo w użwenckim, wieszwiańskim i pojurskim. Większość z nich (3 na 5) 
nie miała poddanych, pozostałe rodziny miały po jednym.

Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano również 5 rodzin, także głównie mieszkających 
w pow. kroskim (3) oraz pojedynczo w telszewskim i berżańskim. Z nich większość 
nie miała poddanych, tylko jedna rodzina miała jednego poddanego. W sumie była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1757 r. wspomniano o Andrzeju Jassewiczu, żonatym z Różą Żylewiczówną, 
ofiarą czarów [Ragan/i teismai\.

W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Jasewiczów herbu Juń- 
czyk. Najstarsza wzmianka pochodzi z lat 1675-1681, kiedy Marcin wszedł w użytko
wanie pewnych dóbr, m.in. w Dowkintławkach w pow. kroskim na prawie zastawnym. 
W 1718 r. Piotr z żoną Katarzyną Norwiłowiczówną i Jan z żoną Reginą Dowoynian- 
ką Kazimierzowicze [Marcinowicze] Jasewicze, ziemianie żmudzcy, sprzedali imienicze 
spadkowe ojczyste i macierzyste po stryju Jerzym Marcinowiczu i przykupne Montry- 
miszki Siemieniszki bratu rodzonemu Kazimierzowi i jego żonie Eleonorze Andrzejew- 
nie Szymkiewiczównie. Z 1764 r. pochodzi kwitacja S[z]ymona i Anny Kossakowskiej 
z części należnej imienicza Simiszek Pagciów w pow pojurskim po rodzicach i z dóbr 
ojczystych i z innych pretensji. W 1778 r. Szymon Janowicz Jasiewicz spisał testament 
z zapisami dla jego synów: Jana, Franciszka i Ignacego oraz córki Franciszki. Według 
świadectwa konsystorza żmudzkiego z 1837 r. Marcin, syn Jana, urodził się około 
1776 r., a jego brat Tadeusz w 1778 r., obaj zostali ochrzczeni w kościele Wajgowskim 
z matki Marianny Sawnorówny. Dalsze informacje dotyczyły XIX w.

Z podanych w tym herbarzu danych można wyłowić kilka pokoleń Jasiewiczów: 
1. Marcin. 2. Kazimierz ijerzy. 3. Piotr, Jan i Kazimierz (1718 r.). W taryfie 1690 r. z wy
mienionych notowano Kazimierza i Jerzego.

Rodzina Jasowiczów nieznanego herbu została wylegitymowana ze szlachectwa 
w późniejszej guberni kowieńskiej w 1819 r.
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432 JASIELSKI

Z kolei Jassewicze herbu Juńczyk wywiedli się w 1837 r. Za przodka przyjęto Mar
cina Jassewicza (pokolenie I), który w 1675 r. wziął w zastaw grunt Lawciuniszki i fol
wark Dowkintławki w pow. kroskim. Jego synem byl Kazimierz Marcinowicz Jasse- 
wicz (II), który przejął te dobra po ojcu jako właściciele tych dóbr. Kolejne pokolenie 
to trzej synowie wyżej wymienionego (III): Piotr, Jan i Kazimierz, z których w 1718 r. 
pierwsi dwaj sprzedali te dobra bratu Kazimierzowi z przykuplami Montrymiszki i Sie- 
mieniszki. O Piotrze i Kazimierzu nic bliższego nie wiadomo, natomiast Jan wydal świa
tu syna Szymona (IV). Ten ojcował czterem synom (V): Janowi, Franciszkowi, Kazimie
rzowi i Ignacemu według jego testamentu, aktykowanego w 1778 r. Nic nie wiadomo 
o potomstwie Kazimierza i Ignacego. Z kolei Jan spłodził dwóch synów (VI): Marcina 
(ur. 1776) i Tadeusza (ur. 1778). Pierwszy z nich zostawił po sobie sześciu synów (VII): 
Antoniego Norberta (ur. 1810) z synem Szymonem Rochem (ur. 1834) oraz Szymo
na Ignacego (ur. 1813), Tadeusza (ur. 1814), Mateusza (ur. 1816), Michała Franciszka 
(ur. 1818) i Chryzologa (ur.1824).

Natomiast brat Marcina, czyli Tadeusz (VI) wydal na świat trzech synów (VII): Jo
achima Bonawenturę (ur. 1810), Fortunata Józefa (ur. 1815) i Feliksa Piotra (ur. 1818).

Z kolei brat Jana — Franciszek (V) spłodził czterech synów (VI): Wincentego, 
bezpotomnego, Józefa (ur. 1782), Ignacego i Tadeusza (ur. 1791), także bezpotomne
go. Z nich Józef spłodził dwóch synów (VII): Franciszka Jana (ur. 1824) i Antoniego 
(ur. 1827). Jego brat Ignacy zostawił po sobie także dwóch synów (VII): Józefa Tade
usza (ur. 1817) i Tadeusza Jana (ur. 1831) [LVIA, F 391—1—1058].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 265; T. 25, s. 56; Dworzecki Bohdanowicz, k. 67v-68; LVIA, F 391—1—1058, 
k. 31-33; ODVCA, vyp. 1, s. 30-101, 45-20, 52-136, 69-137, 142-257,189-166; vyp. 2, s. 34-258, 88-60, 
177-278 (Jasis); vyp. 3, s. 52-248; vyp. 4, k. 195-169, 291-1; vyp. 5, k. 132-93, 183^179; Perapis 1528 t ,  
s. 396; Popis 1567 r., kol 1267, 1271, 1273; Raganą teismai, s. 374. L i t e r a t u r a :  Jablonskis, U etuiin kul
tura, s. 217—227; LPŻ, T. 1, s. 814: Jaseviöius, 820: Jasevicius; Uruski, T. 6, s. 18.

JASI KITKI 

H. JASTRZĘBIEC 

Taryfa 1690 roku

jasielski Jan g  Usgpeśda w pow. W. Dytwian na miejscu Scylengowskego [MB: Szylingowski; zob. Szelą- 
gowski] dym szlachecki 1
Jasielski Andrgej g  Usgpeśdów w pow. W. Dytwian dym sglacheck 1

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego [LPŻ]. Sprawa nie jest tak prosta, 
ponieważ brak jest danych o Jasielskich w polskich herbarzach. Może to jednak spoloni
zowana forma nazwiska litewskiego, np. Jasas,Jaselis,Jaseliunas. Formy te pochodzą od 
zdrobnienia imienia Jan i mogą być pochodzenia polskiego lub białoruskiego.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. Wielkich Dyrwian, bez podda
nych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. notowano Jasielskich herbu Jastrzębiec w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
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W 1811 r. Jasielscy herbu Jastrzębiec wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie. Za 
swego przodka przyjęli Andrzeja, który w 1700 r. zapisał dobra Jonajcie synowi Stefano
wi, a Pietryki Powiłajcie [w pow. W Dyrwian] drugiemu synowi Franciszkowi. Według 
testamentu z 1739 r. Stanisław wszedł w posiadanie rodowych dóbr Jonajcie i Marsz- 
nik [dalej tekst uszkodzony, w innym miejscu: Marszniki] po matce. Wspomniane Mar- 
szniki prawdopodobnie zostały sprzedane w 1783 r. W 1778 r. w ich ręku były rodowe 
dobra Pietryki Powiłajcie Bonawenturyszki Kontowtyszki. W 1793 r. Bonifacy, Kasper, 
Szymon i Antoni, synowie Stefana, sprzedali Bonawenturyszki. Z kolei w testamencie 
z 1795 r. wspomniany wyżej Kasper zapisał dobra Pupile synowi Tomaszowi, a pozo
stali: Felicjan i Benedykt dostali pewną sumę pieniędzy.

Genealogia ta zaczęła się od wspomnianego protoplasty Andrzeja Jasielskiego (po
kolenie Г), ojca Stefana i Franciszka (TI). Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny. Na 
czele pierwszej, starszej stanął Stefan, ojciec ojciec Stanisława (III). Ten zaś miał dwóch 
synów (IV): Jerzego i Jana. Z nich Jerzy spłodzi syna Wawrzyńca (V), bezpotomnego. 
Linię rodziny dalej prowadził Jan jako ojciec dwóch synów (V): Izydora Ludwika i Jana. 
Wspomniany Izydor Ludwik zostawił po sobie dwóch synów (VI): Michała Wincente
go (ur. 1816) z synem Mieczysławem Onufrym Piotrem (ur. 1848; VII) oraz Antoniego 
Jana Władysława (ur. 1818) z synem Antonim Adamem (ur. 1845; VII). Z kolei brat Izy
dora Ludwika, Jan (V), to ojciec pięciu synów (VI): Ignacego (ur. 1810), Jana (ur. 1812) 
[wzmianka o utracie dworiaństwa w 1851 r.], obaj byli bezpotomni oraz Józefa (ur. 1814), 
Michała Augustyna (ur. 1819) i Dominika Jakuba (ur. 1822). Z nich Józef wydał na ten 
padół lez trzech synów (VII): Jerzego (ur. 1851),Jana (ur. 1852) i Izydora (ur. 1854). Jego 
brat Michał Augustyn mógł się pochwalić czterema synami (VII): Leonem (ur. 1854), 
Józefem (ur. 1858), Stanisławem (ur. 1862) i Michałem (ur. 1865). Ostatni z braci, czyli 
Dominik Jakub, powołał do życia trzech synów (VII): Antoniego (ur. 1856), Stanisława 
(ur. 1859) i Aleksandra (ur. 1874) [ten ostatni został później dopisany].

Druga, młodsza linia łączy się z Franciszkiem (II), ojcem trzech synów (III): Ka
spra, Stefana i Andrzeja. Z nich potomstwa doczekał się tylko Stefan, ojciec czterech 
synów (IV): Bonifacego, Kaspra, Szymona i Antoniego. Z nich Bonifacy miał syna 
Jerzego (V), który ojcował trzem synom (VI): Kazimierzowi Wacławowi (ur. 1834), 
Aleksandrowi Atanazemu (ur. 1842) i Julianowi (ur. 1845). Żaden nie miał potomstwa. 
Z kolei brat Bonifacego, Kasper (IV), spłodził trzech synów (V): Tomasza, Felicja
na i Benedykta. Z nich Tomasz zostawił po sobie dwóch synów (VI): Franciszka (ur. 
1811) i Józefa (ur. 1815) z synem Ignacym (ur. 1852 [data dziesiątek niepewna]; VII) 
i wnukiem także Ignacym (ur. 1896; VIII). Jego brat Felicjan wydał na świat dwóch sy
nów (VI): Franciszka (ur. 1813) i Józefa Melitona (ur. 1820). Ten ostatni doczekał się 
trzech synów (VII): Adolfa Felicjana (ur. 1849), Antoniego Pawła (ur. 1851) i Leona 
(ur. 1853). Z kolei ostatni z braci, czyli Benedykt (V), miał także trzech synów (VI): 
Ignacego Stanisława (ur. 1805), Franciszka (ur. 1816) i Adama Euzebiusza (ur. 1819). 
Z nich potomstwa doczekał się tylko Ignacy Stanisław, ojciec trzech synów (VII): Be
nedykta Donata (ur. 1843), Franciszka (ur. 1844) i Wacława (ur. 1849). Ostatni ojco
wał czterem synom (VIII): Ignacemu (ur. 1884), Korneliuszowi (ur. 1885), Zenonowi 
(ur. 1888) i Stanisławowi (ur. 1890).
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Do omównienia zostali jeszcze dwaj bracia Kaspra: Szymon i Antoni (IV). Z nich 
Szymon wydał światu syna Józefa (ur. 1791; V), ojca Antoniego (ur. 1824; VI) i dzia
da Benedykta (ur. 1850; VII). Zaś jego brat Antoni (IV) zostawił po sobie dwóch sy
nów (V): Antoniego (ur. 1793) i Szymona Tadeusza (ur. 1801), bezpotomnego. Na
tomiast Antoni spłodził jeszcze dwóch synów (VI), bezpotomnych: Józefa (ur. 1819) 
i Stanisława Sebastiana (ur. 1825) |LVIA, F 391-8—2578].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—8—2578, k. 44 (skan 00086). L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Suplement, s. 169; 
LPŻ, T. 1, s. 814: JaseLskis, Jaselis, Jaseliunas, 813: Jasas.

JASIEŃSKI ZOB. JASIŃSKI 

JASIKIEWICZ ZOB. JUSZKIEWICZ

JASIŃSKI (JASIEŃSKI)

H. TOPÓR, WŁASNEGO 

P o p is  1621 roku

Jasiński Maran yjeryym Towtkiempo rajtarsku beyybroi koń 1 w pow. widuktewskim

Taryfa 1667 roku

Jasińska Józefowa Justyna Preykintówna po rodyicieke swej Zofii Dowiatównie Hrehorowej Preykintowej ySor- 
homppodĄański] dym 1 wpow. widuktewskim
Jasiński Jóyef, na którego miejscu yostal spisany TomasyAndryejewicy у  Wiksynelów Bordfie dym 1 poddati-
ski wpow. potumsyewskim
Jasiński Jóyef, na którego miejscu yostał spisany Kayimiery Wyrwicy [w tekście: Wirwicz] yDrutowisyek 
dym 1 poddański w pow. widuktewskim
Jasiński Kayimiery na miejscu Andryeja laewonowicya i na miejscu Michała Żukowskiego у  Dyiuginian dym 
1 sytachecki wpow. telsyewskim
Jasiński Piotr, na którego miejscu yostał spisany Zygmunt Piotrowicy у  Goroławkia dym 1 poddański w pow. 
pojurskim

Taryfa 1690 roku

Jasiński Kayimiery у  Dyiekienian [w Kop. 1: Dziuginiany] i pryykupli w pow. telsyewskim [dym] syjyt- 
checki 1

Rodzina jest zapewne polskiego pochodzenia. W Polsce notowano wiele rodzin tego 
nazwiska, część z nich osiedliła się na Litwie. W XVI w do najbardziej znanych należeli 
Jasieńscy (łub Jasińscy) herbu Jastrzębiec, pochodzący z pow. łęczyckiego ze wsi Jasień
ca na północny zachód od Łęczycy. O ich pochodzeniu wyraźnie wspomniano w testa
mencie Wojciecha Jasieńskiego z około 1561 r. [MACB, F 43-26624]. Z nich Józef był 
prałatem kapituły wileńskiej, archidiakonem wileńskim i bibliofilem (po litewsku zwany
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obecnie Juozapas Jasinskis), zmarły w 1560, a jego brat Wojciech był kuchmistrzem li
tewskim, czyli Polakiem, który doszedł do dygnitarstwa na Litwie. Ten ostatni miał syna 
Mikołaja, dworzanina królewskiego, pisarza wielkiego litewskiego w latach 1576—1600, 
kiedy zmarł nie pozostawiając męskiego potomka.

O Jasieńskich na Żmudzi informująnas akta ziemskie żmudzkie z XVI w. Ok. 1589 r. 
wzmiankowano o Macieju Jasińskim, urzędniku majętności Kretynga „paniat wileńskich”, 
tj. Aleksandra i Karola Janowiczów Chodkiewiczów, kasztelanowiczów wileńskich. 
W 1598 r. Maciej już nie żył, a wdowa po nim Hanna Żmijewska (po rusku Zmejewska) 
i jej dzieci: synowie Szymon, Stanisław i Marcin oraz córki Barbara i Zofia otrzymały 
od hrabiego Aleksandra Chodkiewicza 150 kop groszy zabezpieczonych na wsi Grajbszi 
w majętności Gintyliszki. Była to część z 400 kop groszy, zapisanych zmarłemu.

Później notowano ich w źródłach XVII—wiecznych. W popisie wojskowym 1621 r. 
zanotowano Marcina Jasińskiego w pow. widuklewskim, może syna Macieja, wyżej wy
mienionego? W czasie Potopu 1655 r. spisano Józefa Macieja Jasińskiego, może pocho
dzącego ze Żmudzi, który podpisał unię kiejdańskąze Szwecją.

W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. widuklewskim (2) 
oraz pojedynczo w: pojurskim, telszewskim i potumszewskim. Z nich większość, bo 
cztery, miały poddanych, a tylko jedna rodzina nie miała ich.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę, mieszkającą w pow. telszewskim. 
Nie miała ona poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko Ja
kub Jasieński był elektorem króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego w War
szawie w 1764 r.

Niemniej jednak o ich zamożności świadczy fundacja klasztoru benedyktynów w Po- 
szołtuniu przez Andrzeja i Felicjannę z Szymkiewiczówjasieńskich oraz Antoniego [wg Va- 
lanćiusa: Amzelma] z Witorta Szymkiewicza, skarbnika derbskiego [tj. dorpackiego; brak 
go w wykazie urzędników inflanckich] wiatach 1756 i 1775. Z nich Jasieńscy w 1756 r. za
pisali klasztorowi dwie wsi: Serafiniszki i Poosupie [nad rzeką Asupią] nad rzekami Szał- 
toną i Labauksztą w pow. widuklewskim. Z kolei w  nadaniu z 1775 r. Antoni Szymkiewicz 
zapisał dobra Wizgirdyszki i Sorokiszki [Valancius: Sarakiśkai i Gapśiśkai] [LVIA, SA].

Z 1797 r. pochodzi genealogia Jasińskich herbu Topór w ziemstwie szawelskim 
[Lowmiański].

Zachował się wywód Jasieńskich herbu Jasieński [później dopisano] z 1819 r. 
Przodkiem rodziny był Mateusz Jasieński (pokolenie I), który posiadał swoją „kondy
cję” w okolicy [nie podano nazwy] w pow. rosieńskim. Miał syna Antoniego (TI), któ
remu zapisał swój majątek testamentem z 1755 r. Ten po sprzedaży majątku opuścił 
Żmudź i udał się do powiatu wileńskiego, gdzie „po różnych dworach bawił się obo
wiązkami służby”. Ożenił się z Elżbietą z domu Taraniewską z którą spłodził syna 
Franciszka (ur. 1810; III) [LVLA, F 391-1-914].

Ź r ó d ł a :  Akta ^ja^dów, T. 2, s. 340; Elektorzy 1764 r.; LVIA, F 391—1—914, k. 240 (wywód z 1819 r ), SA, 
14777,k. 260-263 i 15335, k. 30-31; ODVCA, vyp. 2, s. 54-232; vyp. 4,k. 310-157. L i t e r a t u r a :  Błasz
czyk, Fundacje, s. 145, 164; Boniecki, T. 8, s. 291—292 (nie wiadomo, skąd pochodzili); Lietuvos kataliką dvasi- 
ninkai, s. 179—181 (Juozapas); LPŻ, T. 1, s. 815: Jasinskas; Lowmiański, Wykazy s. 118; Maroszek, s. 457-459 
(głównie Wojciech Jasieński); Valancius, s. 311—312.
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JASKOLD ZOB. GABSZEWICZ JASKOŁD 

JASOWICZ ZOB. JASEWICZ

JASOWSKI

T a r y f a  1690 ro k u

Jasowski Jan [z Trep w pow. kroskim?] na miejscu Kazimierza Suginta [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny to pewnie forma spolonizowana, utworzona przez dodanie polskiej, 
szlacheckiej końcówki —ski do formy nazwiskaJasowicz lub podobnego, zob.: Jasiewicz. 
Nazwisko to pochodzi od imienia Jan, a ściślej — od jego litewskiej formy Jasas [Zinke- 
vicius]. Brak jest tej rodziny w  polskich herbarzach.

Notowano ich tylko w taryfie z 1690 r.: jedna rodzina w pow. kroskim w Trepach, 
bez poddanych. Zwraca uwagę fakt, że w okolicy szlacheckiej Trepy notowano kilku Ja- 
sowiczów (zob.: Jasiewicz). W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Zinkevicius, s. 368: Jasauskas.

JASTRZEMBS KI (JASTRZĘBSKI)

H. DOŁĘGA, JASTRZĘBIEC 

Taryfa 1667 roku

Jastryemski Aleksander na miejscu Jerzego Jastrzęmskiego rodzica swego z Konopin dymów 2 zastawnych od 
Mikołaja Skorulskiego w Dongie/ach poddańskich dymów 2 w pow. widuklewskim
Jastrzemski Józęf kupny od Stanisława Jastrzęmskiego zKonopin poddański dym 1 w pow. widuklewskim

Taryfa 1690 roku

Jast/pembski Jan zKonopinów Mi/ivwian w pow. widuklewskim dym poddański 1 
Jast/pembski Konstanty z Niemorsząn w pow. widuklewskim dym szlachecki 1

Rodzina jest najpewniej polskiego pochodzenia. Nie można jednak wykluczyć, co czynią 
językoznawcy litewscy, że jest to „zeslawizowana forma nazwiska litewskiego Vanagas” 
[LPZ], czyli „jastrząb”, utworzona przez przetłumaczenie na polski nazwiska litewskiego 
i dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Oczywiście, teoretycznie jest to możliwe, 
choć raczej dla okresu znacznie późniejszego, a nie XVI w. oraz pomija się kontekst hi
storyczny pojawienia się Tomasza Jastrzębskiego na Żmudzi w końcu XVI w.

Notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Ok. 1590 r. Tomasz Ja- 
stremski był urzędnikiem w dobrach Kielmy, były to dobra prywatne Sołomereckich. 
W inwentarzu majętności Kielmy z 1591 r. został spisany jako bojar, „który do imienia 
Kielmeńskiego należy”. Wtedy miał 6 włók ziemi w  Kociniszkach, z których stawiał 
jednego konia [AWAK]. W 1595 r. kupił 2 „czeladnice” [czeladź dworska] w majętności
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Ringowiany we włości berżańskiej. W 1596 r. kupił on dobra Gosztyny we włości kro- 
skiej. Ożenił się z Krystyną Bałtromiejewną Pietrowicz, z którą miał trzy córki: Regi
nę (Reina), Barbarę i Krystynę. W 1599 r. jeszcze jako wójt kielmeński w dobrach Gru- 
żewskiego sprzedał grunt Lepłowki we włości kroskiej. Żył jeszcze w 1600 r. W sumie 
w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano tylko jedną osobę o tym nazwisku, 
ożenioną ze Żmudzinką i mającą dobra we włości kroskiej i berżańskiej.

Spisano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. odnotowano 2 rodziny w pow. wi- 
duklewskim, mieszkające w Konopinach. Obie miały poddanych: od jednego do dwóch. 
Z kolei w 1690 r. spisano także 2 rodziny, mieszkające w tym samym powiecie. Tylko 
jedna z nich miała jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna, choć nie naj
biedniejsza, i nieutytułowana.

W XIX w. Jastrzębscy mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Zachował się wywód pochodzenia szlacheckiego Jastrzębskich herbu Jastrzębiec 

z 1805 r. Według tego źródła przodkiem rodziny był Jan Jastrzębski, „naddziad” [tj. pra
dziad; pokolenie I], który „posydował” [tj. posiadał] dobra Numkie, czyli Powojłoki 
w pow. widuklewskim. Prawdopodobnie jest tożsamy z osobą o tym imieniu i nazwi
sku z taryfy 1690 r., właścicielem dóbr Konopiny Miłżowiany. Ożenił się z Katarzyną 
Giedgowdówną, z którą miał trzech synów (II): Andrzeja, Kaspra i Marcina (wzmian
ka z 1716 r.). Dalszą linię rodziny kontynuował tylko Marcin, który miał jednego syna 
Stanisława (III), ojca trzech synów (IV): Dawida, Michała i Piotra (testament z 1761 r.). 
Wszyscy mieli potomstwo (V). Pierwszy Dawid miał pięciu synów, chyba z dwóch żon: 
Jana [widać tylko ostatnią literę imienia] z synem Sylwestrem Kazimierzem (ur. 1818; 
VI); Józefa (ur. 1793) z synem Ignacym Józefem (ur. 1826; VI) oraz Jerzego (ur. 1802), 
Mateusza Kazimierza (ur. 1805) i Tomasza (ur. 1812). Z kolei Michał dał światu trzech 
synów (V): Ignacego (ur. 1791), Antoniego (ur. 1794) z synem Antonim (ur. 1821; VI) 
i Pawła (ur. 1793), a Piotr miał także trzech synów (V): Antoniego (ur. 1790), Stanisława 
(ur. 1792) i Sylwestra (ur. 1794) [МАСВ].

W 1799 r. wywiedli się Jastrzembscy herbu Dołęga. Tekst jest również uszkodzony. 
Wiadomo jednak, że na początku XVIII w. posiadali oni dobra Putry Żadyliszki [w pow. 
widuklewskim], w 1716 r. — Numgole Rawie [|w tymże powiecie], w 1765 — Jaryszki 
[dalsza część nazwy niewidoczna], chodzi o Asztkieliszki. Z testamentu z 1792 r. wiado
mo, że Franciszek zapisał dobra Jaryszki Asztkieliszki swoim synom.

Genealogię rodziny należy zaczać od protoplasty Jana Jastrzębskiego (pokolenie I), 
ojca Marcina (II). Ten ojcował czterem synom (III): Franciszkowi, Antoniemu oraz bez
potomnym: Mateuszowi i Tadeuszowi. Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny: od 
Franciszka i od Antoniego. Wspomniany Franciszek byl założycielem linii starszej, był 
ojcem (IV): bezpotomnego Józefa i Wincentego Karola. Ten ostatni zostawił po sobie 
Filemona Abdona Jana (ur. 1827; V). Na nim wygasła ta linia.

Na czele drugiej, młodszej linii stanął Antoni (III), ojciec Jana (IV) i dziad dwóch 
wnuków (V): Dominika (ur. 1771) i Adalberta Nikodema (ur. 1777). Z nich Dominik to 
ojciec trzech synów (VI): Sylwestra (ur. 1817) z synem Franciszkiem (ur. 1860; VII) oraz 
Jana Klemensa (ur. 1825) i Michała (ur. 1815). Z kolei jego brat Adalbert Nikodem spło
dził także trzech synów (VI): Michała (ur. 1816), Antoniego (ur. 1822) i Józefa Kazimie-
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rza (ur. 1832), bezpotomnego. Wspomniany Michał wydał na świat pięciu synów (VII): 
Stefana (ur. 1855), Antoniego (ur. 1858), Hieronima (ur. 1860), Rafała (ur. 1862) i Izy
dora (ur. 1865) [tego ostatniego później dopisano]. Jego brat Antoni zostawił po sobie 
dwóch synów (VII): Michała (ur. 1858) i Władysława (ur. 1862) [LYIA, F 391—8—2578].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 14, s. 385; LVIA, F 391-8-2578, k. 50 (skan 00098); MACB, F 20-1308 (wywód 
2 1805 r.); ODVCA, vyp. 2, s. 69-388; vyp. 4, k. 5-35, 129-150 i 151; vyp. 5, k. 205-32, 207-18. L i t e r a 
t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 212; LPŻ, T. 1, s. 818: Jastrembskas; Uruski, T. 6, s. 20.

JASUD (JASUDOWICZ)

H. ŚLEPOWRON, TACZAŁA, ZAREMBA 

Popis 1621 roku

Jasudowicz Wojciech z uczęstni[kami]po kopacku koń 1 wpow. kroskim

Taryfa 1667 roku

Jasud Aleksander Wojciechowicz na miejscu rodzicielki swej Aljbiety Kłopotowskiej Wojäechowej Jas udowej 
ZP/nszępdjm 1 [w tekście 10, co najpewniej jest pomyłką] szlachecki w pow. kroskim
Jasud Jerzy Michałowicz na miejscu Daniela Rodowicza zJanowdowa dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim 
Jasud Marcin [na miejscu] Milmonta z Rezgojn dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Jasud Marcin, na miejscu którego i na miejscu Zofii Gielgudówny bywszęj Piotrowej Przęciszęwskiej, a potym 
Jenynej Gużęwskiej zpstat spisany Stefan D fid z Gierdfiagoty podĄmsW\ dym 1 w pow. kroskim
Jasud Micha!, na miejscu którego został spisany Jan Wyrszyłł z P/uszęz dym 1 szlachecki w pow. kroskim 
Jasud Stanislaw Wojaechonicz na miejscu Adpfiety Stanislawówny Kłopotowskiej Wojäechowej Jasudowej ro- 
dzjdelki swej, oddzieliwszy sk od brata z czyści i zprgyk/pli od Jerzego Michałowicza Jasuda z Płuszęz dym 
1 szlachecki w pow. kroskim
Jasudowa Krystyna na miejscu Jerzego Jasuda małżonka swego z P/uszęz dym 1 szlachecki w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Jasud Jan z Pluszcz w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Jasud Piotr na miejscu Stanisława Minmonta z P^Zgfi №pow.• widuklewskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego. Składa się z dwóch członów: jo— i sud—. 
O pierwszym pisano przy okazji Dowiatów (zob.), a drugi ma niejasne pochodzenie, ale 
występuje w antroponimu litewskiej, np. Sudmant [LPŻ].

Najstarsza wzmianka o Jasudach na Żmudzi dotyczy nadania wielkich książąt litew
skich z lat 1440-1498: dwóch „siemic” [rodzui] d lajasutana Żmudzi [LM|.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. zanotowano Wojtkusa Jasudaj- 
tisa we włości rosieńskiej.

Stosunkowo mało informacji o rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1588 r. Pietr Matiejewicz Hryhorowicz Jasudowicz uczestniczył w sprawie karnej. 
Zaś w 1595 r. doszło do ugody w sprawie dóbr Pluszcze we włości kroskiej między
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Pawiem Stanislawowiczem i [jego żoną?] Kateriną Matie jewnąHryhorewicz Jasudowną 
a Pietrem i Janem Matiejewiczami Jasudowiczami. Można ustalić 4 pokolenia Jasudów 
we włości kroskiej: 1. Jasud. 2. Hryhory. 3. Maciej. 4. Piotr, Jan i Katarzyna.

Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanoto
wano jedną osobę w pow. kroskim. W taryfie 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających 
głównie w pow. kroskim (5) oraz pojedynczo w sąsiednich powiatach: korszewskim 
i widuklewskim. W pow. kroskim mieszkali w Pluszczach, gdzie byli od końca XVI w. 
Większość z nich nie miała poddanych (6 na 7) z jednym wyjątkiem osoby z jednym 
poddanym.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny, mieszkające w pow. kroskim i widuklew
skim, bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa rodziny Jasudów i Jasudowiczów 
w guberni kowieńskiej herbu: Slepowron, Taczała, i Zaremba. Jasudowicze herbu Za
remba mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].

Wywód Jasudowiczów z 1799 r. wymienił Kaspra [Gaspra] jako protoplastę tej ro
dziny. Posiadał on dobra Maciany [LVIA]. Te ostatnie leżały na Żmudzi kolo Kiejdan. 
Jeszcze w końcu XIX w. notowano tam [w pow. kowieńskim] Jasudowiczów herbu Sle
powron z 14 dziesięcinami ziemi [Ciechanowicz; SG].

W wywodzie Jasudów herbu Taczała z 1820 r. za przodka rodziny uznano Stanisła
wa. Posiadał on dobra Jasudy-P łuszczę [w pow. kroskim]. Dokument jest na tyle uszko
dzony, że wspomniane dobra notowano dopiero pod 1801 r. Najstarsze dokumenty ro
dzinne pochodzą jednak sprzed 1691 r.

Natomiast genealogia tej rodziny nie budzi wątpliwości. Jej protoplasta Stanisław 
Jasud (pokolenie Г) miał syna Piotra (II) i wnuka Jakuba (III). Ten zaś spłodził dwóch 
synów (IV): Jana i Andrzeja, którzy zaczęli dwie linie tej rodziny. W pierwszej, starszej 
lin iijan zostawił po sobie syna Stanisława (ur. 1790; V), ojca pięciu synów (VI): Adama 
(ur. 1812), Józefa (ur. 1817), Michała i Wincentego (ur. 1827), obu bezpotomnych oraz 
Teopolda (ur. 1828). Z nich Adam wydał światu dwóch synów (VII): Teona (ur. 1843), 
bezpotomnego i Aleksandra (ur. 1849), ojca Mieczysława (ur. 1878; VIII) i Władysława 
(ur. 1885; VIII).

Z kolei brat Adama, czyli Józef (VI), ojcował dwóm synom (VII): Mieczysławowi 
(ur. 1846) i Władysławowi (ur. 1848), ojcu czterech synów' (VIII): Franciszka, Antonie
go, Piotra i Wacława. Jego brat Leopold (VI) miał również dwóch synów (VII): Anto
niego (ur. 1860) i Józefa (ur. 1864).

Na czele drugiej, młodszej linii stanął Andrzej (IV), który ojcował Antoniemu 
(ur. 1794; V). Ten zaś spłodził dwóch synów (VI): Józefa Marcelego (ur. 1832) i Jana 
(ur. 1834), sterilis. Natomiast Józef Marceli doczekał się pięciu synów (VII): Stanisła
wa (ur. 1860), Antoniego (ur. 1861), Benedykta (ur. 1863), Romana (ur. 1868) i Adolfa 
(ur. 1869) [LVIA, F 391-8-2578, k. 52].].
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 249; LM, Uyraśymą knyga nr 3, s. 49; LVIA, F 391—8—2578, k. 52 
(skan 00102); ODVCA, vyp. 2, s. 32—233; vyp. 4, k. 20—160; Perapis 1528 r ,  s. 396; SG, T. 15, cz. 2, s. 288: 
Maciany. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 160 (błędnie Isudowicz zamiast Jasudowicz) i 213; 
LPŻ, T. 1, s. 846: Josudas; Umski, T. 6, s. 25.
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440 JASZCZEWSKI

JASZCZEW SKI 

T a r y f a  1667 ro k u

Jaszęzęwski Mi ko/aj Smiesykowicz na którego miejscu został spisany Jan Wojtkiewicz z Dzjuginian w pow. 
telszęwskim dym 1 szlachecki. Morę Mikołaj na miejscu Mikołaja Jassyzpn,skiego z imieniczęt Gord Galwicp 
[tak na marginesie, bo w tekście błędnie: Gawlacz] poddański dym 1 w pow. telszęwskim. Mory Miko
łaj na miejscu Mikołaja Jaszęzęwsłdego z Dzjugjnian dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim

Nazwisko rodziny ma być pochodzenia polskiego i łączyć się z: Jaszczem, Jeszczem, 
Jastrzechowskim itp. [LPŻ]. W polskich herbarzach występuję rzadko, notowano ich 
w województwie lubelskim, pisali się z Jaszczowa, wsi na wschód od Lublina [Uruski]. 
Trochę niepokoi jednak patronimik Mikołaja Jaszczewskiego — Smieszkowicz.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszew- 
skim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 813: Jasćauskas, 814: Jascevskis; Uruski, T. 6, s. 26.

JASZEW ICZ (JASSEWICZ)

Popis 1621 roku

JaszęmczAdam £ «qy[stnikami] na podj\tzäkn\ koń 1 w pow. berżąńskdm

Taryfa 1667 roku

Jaszęwicz Michaił [sic] Kazimierz ksiądz dzjtkan grodzieński, pleban sokolański z Butkispek w Skubach 
Poszył// z dóbr ziemskiemu prawu podległych 3 dymy poddańskie w pow. ejragolskim

Wyżej była mowa o podobnie brzmiących nazwiskach: Jasiewicz (zob.), Jasewicz, Jaso- 
wicz i Jaszęwicz. Przyjęto, że Jaszewicze to jednak odrębna rodzina.

Nazwisko rodziny to patronimik pochodzenia polskiego: Jaszewic,Jaszowic [LPŻ]. Jed
nak, jak zwykle, odmienne zdanie wyraził Z. Zinkevicius, który uznał nazwisko Jaszęwicz 
(lit. Jaseviöius) za pochodzenia litewskiego, utworzone od imienia chrześcijańskiego Jan.

Na Żmudzi notowano ich w popisie wojskowym 1621 i w taryfie 1667 r. W pierw
szym przypadku była to jedna osoba w pow. berżańskim, a w drugim — jedna osoba 
duchowna w pow. ejragolskim z trzema dymami poddańskimi.

W XIX w. w guberni kowieńskiej Jaszewicze herbu Żnin wylegitymowali się ze szla
chectwa.

L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 820: Jaseviöius; Uruski, T. 6, s. 27; Zinkevicius, s. 368.

JASZEW SKI 

T a r y f a  1667 roku

Jaszęwski Jergy, na miejscu którego zpstał spisany KazjmierzKupewski zMo/onian dym 1 szlachecki w pow. 
widuklewskim
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JASZKIEWICZ 441

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego [LPŻ], Potwierdzają to źródła. Odmien
ne zdanie wyraził Z. Zinkevicius, który nazwisko to (lit. Jaśauskas) zaliczył do nazwisk 
litewskich, utworzonych od imienia chrześcijańskiego Jan.

Na Żmudzi wymieniono ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. poja
wił się Hieronim Stanislawowicz Jaszewski, kiedy był mężem Hanny Matiejewny Ogińskiej 
(przed 1540—1591). Była ona podwójną wdową po Abramie Kuncewiczu, właścicielu ma
jętności Poniemunie i Wojciechu Andrejewiczu Dziewiałtowskim, podkomorzym kowień
skim, posiadaczu dóbr w pow. kowieńskim i upickim oraz na Żmudzi (sioło Stankiewicze). 
Tak więc był on trzecim mężem tej energicznej i zamożnej kobiety. Posiadała ona dobra 
na Żmudzi: dwór Lauda i sioło Poniekielpie we włości wielońskiej, sioło Ilgiże we włości 
ejragolskiej, sioła nad Niewiażą na północ od dóbr Czerwony Dwór we włości wilkiskiej 
[po litewsku: dwór Kosovo i sioła: Grauzai, Perevaznikai, Kucünava, Rebżdućiai] oraz we 
włości upickiej. Jej mąż pochodził z Polski z ziemi lubelskiej. Oboje byli notowani w  ów
czesnych aktach ziemskich żmudzkich, i to bynajmniej nie jako „aniołowie”, tocząc licz
ne spory o ziemie z sąsiadami [Vilimas]. Sam Jaszewski był notowany w latach 1586—1592.

Później notowano Jaszewskich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w  pow. wi- 
dułdewskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej z herbem Ja
strzębiec.
Ź r ó d ł a :  ODVCA [przedstawione w cytowanej pracy D. Vilimasa]. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 820: 
Jaśauskas; Uruski, T. 6, s. 27; Vilimas, s. 36—40; Zinkevicius, s. 368.

JASZKIEWICZ

T a r y f a  1667 ro k u

Jas^kżen-ic  ̂Samuel na miejscu Anny jawoysyónmy Kryysytofowej Gintomkiej у Lony w pow. rosieńskim dym
1 szlachecki

Nazwisko rodziny to patronimik od Jaszka, czyli Jaszkowic, pochodzenia polskiego. 
Może być to forma utworzona od nazwiska litewskiego Jaśkus, które pochodzi odjasa- 
sa. To ostatnie jest skrótem jakiegoś dłuższego imienia, ale nie wiadomo, jakiego. W  grę 
wchodzi niemiecki Johannes (Jan) lub polski Jasz, Jasza, który jest skrótem od: Jarosła
wa, Jarogniewa, Jana lub Jakuba. Nie wyklucza się również innego pochodzenia, np. bia
łoruskiego [LPŻ]. Z kolei Z. Zinkevicius skłonił się do pochodzenia litewskiego, od 
formy imienia chrześcijańskiego Jan.

Nie można również wykluczyć, że w rzeczywistości chodzi o Juszkiewiczów, a nie 
Jaszkiewiczów.

Być może tu należy umieścić wzmiankę z akt ziemskich żmudzkich z 1597 r. o Mi
kołaju i Martinie Jeskiewiczach. W taryfie 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. ro
sieńskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. wylegitymowała się ze szlachectwa rodzina herbu Trąby w guberni ko
wieńskiej.
Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 4, k. 273—9. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 821: Jaskevicius, Jaśkus; Uruski, T. 6, 
s. 28; Zinkevicius, s. 368.
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442 JATOWICZ

JATOWICZ

P o pis  1621 roku

JatowiczJerszy [sic] %uqvs[tnikami] napod\\<t7,äka\ koń 1 wpow. kroskim

T a r y f a  1667 ro k u

JatowiczMardn zDowkintławkia dym 1 szlachecki wpow. kroskim

Nazwisko rodziny jest trudne do wyjaśnienia. Pewnie ma podobną genezę do Jatowtów, 
zob. niżej. Brak go w polskich herbarzach.

Notowano ich zarówno w popisie wojskowym 1621 r., jak i w taryfie 1667 r. Były to 
pojedyncze rodziny w pow. kroskim, w 1667 r. bez poddanych. W sumie była to szlach
ta drobna i nieutytułowana.

JATOWT

H. POMIAN, WIENIAWA 

Taryfa 1667 roku

Jatowt Balcer na miejscu rodzica swego Jana Jatowta z Gojżęwa Jatowtów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Jatowt Baltromiej, na którego miejscu został spisany Jan Raczkiewicz Z Gojżęwa dym szlachecki 1 wpow. Wil
ińskim
Jatowt Jergy Andrzęjewicz na miejscu Andrzeja Jatowta rodzica swego z Jatowtów w pow. ndlkiskim dym 1
szlachecki
Jatowt Kazimierz z Jatowtów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim 
Jatowt Kazimierz z Pokrojom podd{&ńskichł\ dymów 6 w pow. kroskim
Jatowt Krzysztof zfrgykupli od Jana Samuela i Piotra Jaroszewiczów Rutkiewiczów z Gojżęwa Jatowtów dym 
szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Jatowt Steffan [sic] na miejscu Ba/tromieja jatowta zGojjewa dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim

Taryfa 1690 roku

Jatowt Andrzej z Jatowtów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Jatowt Jergy na miejscu Andrzeja jatowta z Jatowt wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Jatowt Jerzy Z Jatowtów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Jatowt Józef z.Jatowt Gojżęwa wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Jatowt Kazfmierz Z kupli od Kazimierza Szymanowiczą na miejscu Jana Simonowiczą z Robolów w pow. Wil
ińskim dym szlachecki 1
Jatowt na miejscu Andrzeja Gajewskiego z Berj wpow. wieluńskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego. Składa się z dwóch części: jo— i taut—. 
O pierwszym była już mowa, zob.: Dowiat. Z kolei drugi łączy się z litewskim tauta, czy
li „kraj” [LPŻ].
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JATOWT 443

Najstarsza wzmianka o Jatowtach na Żmudzi dotyczy nadania „siemicy” [rodziny] 
dla Jatowta [LM, Kn. 3] przez wielkiego księcia litewskiego z lat 1440—1498.

Kilku członków tego rodu spisano na Żmudzi w popisie wojskowym W Ks. Litew
skiego z 1528 r. Byli to: Mikolajewajajadowtowicza we włości ejragolskiej i dalsi Jatow- 
towiczowie: Andrej w wilkiskiej, Martin w tejże i Chrszczon w jaswońskiej. Wszyscy 
mieszkali niedaleko siebie, w  południowo-wschodniej Żmudzi. Warto dodać, że gene
alogię tę można przedłużyć do końca XV w. W 1482 r. toczył się bowiem spór sądo
wy o dziedzictwo Monkowej Getowtowiczowej, siostry trzech braci: Mingajły z synem 
Sudką, Jatowta z dwoma synami: Chrzczonem i Juszką oraz Dorgiego z synem Michną. 
W tym czasie spór toczyli już wyżej wymienieni synowie [LM, Kn. 4]. W odniesieniu 
do Jatowtów można wskazać, że wspomniany Chrzczon z 1482 r. może być tożsamy ze 
Chrzczonem z 1528 r., mieszkającym we włości jaswońskiej.

Dalsze informacje znajdują się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. 
Stanislaw Martinowicz Jatowtowicz został oskarżony o napad na niwę i sianożęć Luka 
Pokruwanda we włości wilkiskiej. Chodzi o rejon rzeki Kruwondy, lewego dopływu 
Łazdony koło miasteczka Czekiszki. W 1588 r. Sarafin Martynowicz Jatowtowicz został 
oskarżony o kradzież majątku ruchomego w Gojżowie we włości wilkiskiej. W 1592 r. 
Jezof Martinowicz Jatowt został wybrany woźnym, ale nie podano, jakiego powiatu. 
W 1595 r. Jezop Martinowicz Jatowtowicz, czyli wymieniony wyżej woźny, sprzedał 
sianożęć w Dekoniach w polu Gojżewskim. W 1595 r. Jaków Jurewicz Andrejewicz Ja
towtowicz sprzedał majętność w polu Gojżewskim.

W 1598 r. Pietr Stanisławowicz Jatowtowicz z żoną Dorotą Stanisławowną zastawi
li ziemlicę Leszczowskąwe włości ejragolskiej.

Zatem w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. spisano Jatowtów głównie we włości 
wilkiskiej, znacznie rzadziej byli notowani w sąsiedniej włości ejragolskiej. W tej pierw
szej włości z reguły byli synami Marcina Jatowtowicza. Ten ostatni może jest tożsamy 
Martinem Jatowtowiczem z popisu 1528 r.

W nieznanym czasie, na pewno przed 1674 r., Simon Jatowt ufundował kielich dla 
kościoła w Czekiszkach, pewnie jego kościele parafialnym [Visitationes DS 1675—1677].

Z 1674 r. pochodzi testament Balcera Janowicza Jatowta. Chciał być pochowany 
w mogiłach, bliżej nieokreślonych, przez żonę Annę Maciejewnę Narewiczownę. Miał 
imienicze Gojżewo Jatowty w polu Gojżewskim w pow. wilkiskim, na którym zapisał 
żonie dożywocie. Potem dobra miał przejąć synjózef, a córka Alszka miała zapewniony 
posag w wysokości 50 kop groszy [VUB, F 7—ŻP 26]. Ow testator był notowany w ta
ryfie 1667 r., a jego synjózef w taryfie 1690 r. w tejże miejscowości.

Później notowano ich w taryfie 1667 r., gdzie było 7 rodzin, mieszkających 
w pow. wilkiskim, z jednym wyjątkiem w odniesieniu do pow. kroskiego. Była to 
szlachta bez poddanych, także z jednym wyjątkiem osoby, która miała sześciu pod
danych, a więc niemało.

W taryfie z 1690 r. spisano 6 rodzin, prawie wszystkie mieszkały w pow. wilkiskim. 
Żadna z nich nie miała poddanych. Była to również szlachta nieutytułowana.

Gniazdem rodu były Jatowty w pow. wilkiskim, gdzie jeszcze w 1690 r. mieszkało 
czterech Jatowtów W 1667 r. notowano Gojżew Jatowty, czyli leżały w  dawnym polu
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444 JATOWT

Gojżewskim. Później była to okolica szlachecka, leżąca na południe od miasteczka Cze- 
kiszki przy drodze do Wilkii. W końcu XIX w. mieszkali tu: Daszkiewiczowie (126 dzie
sięcin ziemi), Dąbrowscy (18), Jatowtowie (61), Rodziewiczowie (20), Skirgajłowie (17) 
i Suchoccy (60) [SG].

W XIX w Jatowtowie wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami Pomian i Wie
niawa w guberni kowieńskiej. W tym czasie notowano Jatowtów herbu Wieniawa w pow. 
rosieńskim [Ciechanowicz],

W 1799 r. wywiedli się ci Jatowtowie herbu Pomian, którzy za swego przodka przy
jęli Dawida, właściciela dóbr Jatowty. Ich najstarszy dokument, jaki udało się odczytać, 
pochodzi z 1735 r. W testamencie Jerzy Jatowt zapisał te dobra swoim synom. Dobra te 
posiadali jeszcze na początku XIX w.

Drzewo genealogiczne rodziny zaczął wspomniany wyżej Dawid Jatowt (pokole
nie I), ojciec Kazimierza (II) i dziadjerzego (III). Ten ostatni spłodził dwóch synów (IV): 
Jana i Kazimierza, którzy zaczęli dwie linie tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł 
Jan jako ojciec dwóch synów (V): Jerzego i Franciszka. Z nich Jerzy zostawił po sobie 
dwóch synów, bezpotomnych (VI): Ignacego i Wawrzyńca [polskie imię rosyjskimi lite
rami]. Zaś jego brat Franciszek wydał światu trzech synów (VI): Andrzeja Marcina, Bar
tłomieja i Joachima Mateusza. Pierwszy z nich ojcował dwóm synom (VII): Józefowi 
Andrzejowi (ur. 1814) i Wincentemu Izydorowi (ur. 1823). Wspomniany Józef Andrzej 
miał syna Edwarda (ur. 1847; VIII), a jego brat Wincenty Izydor — trzech synów (VIII): 
Ignacego Andrzeja (ur. 1853), Kazimierza (ur. 1856) i Konstantego (ur. 1859).

Bartłomiej jako brat Andrzeja Marcina (VI) zostawił po sobie dwóch synów, bez
potomnych (VII): Antoniego Adama (ur. 1822) i Jana (ur. 1824). Kolejny brat Andrze
ja Marcina to Joachim Mateusz (VI), ojciec Piotra (ur. 1823; VII), który z kolei mógł 
się pochwalić trzema synami (VIII): Pawłem (ur. 1852), Janem (ur. 1854) i Justynem 
(ur. 1858).

Drugą młodszą linię prowadził Kazimierz (IV), ojciec (V) Jerzego i Szymona. 
Z nich Jerzy miał syna Antoniego (ur. 1781; VI) i wnuka Jana Sergieja [może Iwana 
Sergieja] (ur. 1810), bezpotomnego. Z kolei Szymon, brat Jerzego (V), spłodził syna 
Wincentego Pawia (ur. 1793; VI). Ten zostawił po sobie dwóch synów (VII): Ignacego 
(ur. 1839) i Szymona (ur. 1841). Wspomniany Ignacy wydał światu dwóch synów (VIII): 
Ignacego (ur. 1872) i Kazimierza (ur. 1875), a jego brat Szymon miał także dwóch sy
nów: Aleksandra Władysława (ur. 1863) i Jana (ur. 1864) [LVIA, F 391-8-2578].

Z 1836 r. pochodzi wywód Jatowttów herbu Pomian. Protoplastą rodziny został 
Marcin Jatowtowicz (pokolenie I i II), zanotowany w popisie wojska z 1528 r. we włości 
wilkiskiej. Posiadał on dobra Jatowty w polu Gojżewskim we włości wilkiskiej. Spłodził 
on trzech synów (III): Józefa, Serafina i Stanisława. W 1593 r. pierwsi dwaj wytoczyli 
proces swemu bratu Stanisławowi, bo nie chciał przystąpić do podziału majątku ojczy
stego. Skądinąd wiadomo, że osoby te były notowane w aktach ziemskich żmudzkich. 
Ów Stanisław Marcinowicz Jatowtowicz wydał światu syna Szczefana „czyli Stefana” 
„już Jatowtem piszącego się” (IV). Pomnożył on majętność ojczystą dokonując zaku
pów w latach 1615—1621. Miał on syna Dawida (V), który kontynuował zakupy w polu 
Gojżewskim. Na świat wydal on syna Kazimierza (VI), żonatego z Magdaleną z Mi-
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niałgów i ojca Jerzego (VII), który przejął te dobra „prawem naturalnego spadku”. Ten 
ostatni w swoim testamencie z 1735 r. zapisał Jatowty dwóm synom (VIII): Janowi i Ka
zimierzowi. Dziedzicem całego majątku stał się wspomniany Jan, który kupił schedę 
swego brata. Były to dobra Jatowty Petresze Pobole Dowgieliszki. W swoim testamen
cie z 1754 r. dobra te przekazał swoim dwóm synom (IX) do równego podziału: Jerze
mu i Franciszkowi. Z nich Jerzy zostawił po sobie dwóch synów (X): Ignacego i Waw
rzyńca. Z kolei jego brat Franciszek wydal na świat trzech synów (X): Andrzeja Marcina 
z dwoma synami (XI): Józefem Andrzejem (ur. 1814) i Wincentym Izydorem (ur. 1823) 
oraz Bartłomieja z dwoma synami (XI): Antonim Adamem (ur. 1822) i Janem (ur. 1824) 
oraz Joachima Mateusza z synem Piotrem (ur. 1823; XI).

Z kolei Kazimierz jako brat Jana Jerzewicza (VIII). Po zrzeczeniu się Jatowtów na 
rzecz brata zakupił dobra Mongoj łowicze czyli Gieguże w pow. wilkiskim. Po sobie zo
stawił dwóch synów (IX): Jerzego i Szymona. Dobra po ojcu przejął wspomniany Jerzy, 
a sprzedał w 1806 r. Spłodził on syna Antoniego (ur. 1781; X), który ojcował Janowi 
Sergiuszowi (ur. 1810; XI) [LVIA, F 391-1-1053].
Ź r ó d ł a :  LM, Uprasymą knyga 7, s. 49; LM, Uprasymą knyga 4, s. 112—113 nr 67; LVIA, F 391—1—1053, 
k. 10-12, F 391-8-2578, k. 60 (skan 00118); ODVCA, vyp. 1, s. 117-213; vyp. 2, s. 34-264; vyp. 3, s. 16- 
194, 128-92; vyp. 4, к. 128-141; vyp. 5, к. 26-194; Perapis 1528 r., s. 379, 396; SG, T. 15, cz. 2, s. 13: Jato
wty; Visitationes DS 1675—1677, s. 274; VUB, F 7—ŻP 26, nr 14. L i t e r a t u r a :  Ciechanowicz, Rody, T. 3, 
s. 213; tenże, Suplement, s. 171; LPŻ, T. 1, s. 846—847: Jotautas iT . 2, s. 1028: Tauginas; Uruski, T. 6, s. 29.

JAUGIEL ZOB. JAWGIEL

JAWCZYK (JAWCIK, JAWCZYC, JEWTIK)

H. GRABIE 

T a r y f a  1667 ro k u

Jawcik Samuel [na miejscu] rodpica swe[go] Stanisława Jawcika p Poluknia pagrodnicpe ф[щ\ 3 wpow. 
rosietiskim
Jawcpyc Kapimierp p Gospcpun dym 1 szlachecki wpow. wielonskim
Jawcpyk Jan na miejscu rodpica swe\go] Jana p Kronpowa Jawcpyków dym splachecki 1 wpow. wilkiskim

T a r y f a  1690 ro k u

Jawäk Samuel p majętności Vohtknia wpow. rosietiskim pagrodnicpy [dym] 1 
Jawcpyk Krpysptof Karcp pjawcpyków wpow. wilkiskim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny ma niejasne pochodzenie. Może łączy się z Jaućik-onis i jest zapewne 
pochodzenia ruskiego i białoruskiego [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, może wiązać się 
z litewskim ja ttis , czyli „byk”, „wół”.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Stecko Jawtika, boja
ra włości wilkiskiej. O bojarach Jawczykach mieszkających pod miasteczkiem Wilkija 
wspomniano w akcie z 1542 r. W tymże roku wymieniono Fiedora (Chwiedora) Jewtika,
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446 JAWCZYIC (JAWCIK, JAWCZYC, JEWTIK)

który miał brata (nie podano imienia) i został niesłusznie oskarżony o pobicie [LM, Kn. 
6]. Ten sam w 1562 r. został określony jako bojar włości korszewskiej, mający ziemię 
koło wsi Janołdowo [tj. Janowdów nad Okmianą], na północ od Kołtynian [AWAK]. 
Być może, w 1567 r. spisany w popisie wojskowym Juri Jewczim we włości wilkiskiej 
jest członkiem tego rodu, którego nazwisko zostało przekręcone. W popisie tym spisa
no natomiast pana Jurija Jewtika z czterema końmi: 1 z Wilkii i 3 z Rakiszek na Litwie 
i dwoma drabami (pieszymi). W sumie najstarsze źródła notowały Jawcików w dwóch 
włościach na Żmudzi: wilkiskiej i korszewskiej.

W rewizji puszcz hospodarskich z 1559 r. wymieniono Jewtików [nie podano, że 
to bojarzy], którzy mieli „obrub” w puszczy hospodarskiej wilkiskiej „podle wołok Wil- 
kiejskich mieskich i liesnych”, czyli włók miejskich i leśnych mieszczan Wilkii.

Sporo pisano o Jewtikach w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Jedną linię re
prezentował Aleksander Fedorowicz Jewtik, który w 1572 r. sprzedał część „dworca” 
Żimigolskiego we włości widuklewskiej, nad rzeką Upiną. Był on synem wspomnianego 
Fiedora z włości korszewskiej. W 1594 r. tenże zapisał żonie Hannie Aleksejewnie Dro- 
biszownie 400 kop groszy, zabezpieczonych na części majętności Kronowo we włości 
wilkiskiej. Jego siostra Łucja Fedorowna w 1578 r. darowała swemu mężowi Adamowi 
Nadarinskomy [tj. Nadarzyńskiemu] część dóbr we włościach korszewskiej, szawdow- 
skiej i powondeńskiej: w Pogrebiach i Bitowtiach.

Drugą linię reprezentowali synowie Stefana, czyli Stefanowicze, również posiada
jący Kronowo, co pozwala wnioskować o ich bliskim pokrewieństwie. Stefanowiczami 
byli: Iwan, dworzanin królewski, Paweł, Aleksander i Juri. W 1575 r. Juri [Stefanowicz] 
Jewtik darował swojej żonie Warwarie Bernatowicz dom w mieście Wilkija. Tenże w te
stamencie z 1586 r. zapisał żonie dom w Wilkii i dobra Kronowo. Z kolei wdowa w te
stamencie z 1591 r. zapisała to wszystko swoim trzem córkom: pannom Lucji i Annie 
oraz zamężnej Dorotie Szczasnowej Jurewicz. Wiadomo jednak, że ów Juri miał jesz
cze trzech synów ze wcześniejszego małżeństwa: Stanisława, Jana i Mikołaja. W 1577 r. 
Paweł Stefanowicz Jewtik zapisał swojej żonie Anżerownie majętność Rojżi we włości 
wilkiskiej. W 1581 r. Matiej Iwan [chodzi o Iwana] Stefanowicz Jewtik zapisał żonie Na- 
stazji Anforownie majętność Kronowo. W 1581 r. Iwan, Juri i Aleksander Stefanowicze 
Jewtiki podzielili się dobrami Kronowo. Z nich Iwan Stefanowicz, dworzanin królewski 
w 1583 r. zapisał żonie majętność Kronowo i „sielco” Rożi we włości wilkiskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Jewtyków (Jewtików) notowano 
właściwie tylko we włości wilkiskiej, gdzie mieli dobra Kronow [tj. późniejszy Kora
nów] koło Wilkii nad Niemnem. Byli ze sobą spokrewnieni.

Prawdopodobnie doń odnosi się wzmianka z herbarza Kojałowicza, że Samuel Ja- 
rocik [zamiast: Jawczik] był elektorem króla polskiego Jana Kazimierza w 1648 r.

Z 1674 r. pochodzi testament Jana Janowicza Jawcika, „ziemianina JKMci Ziemi 
Żmudzkiej powiatu wilkiskiego”. Jego grzeszne ciało miało być pochowane przez mał
żonkę Barbarę Adamownę Jatowtową w „mogiłach Jawczykowskich”. Swoją „ubogą 
majętnostkę” Krowpowo, zwane też Jawczyki, zapisał żonie, ściślej — 500 kop gro
szy na tych dobrach. Nic nie wiadomo o ich potomstwie, najpewniej był bezpotomny 
[VUB, F 7—ŻP 26]. Testator był notowany w taryfie 1667 r.
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Z kolei w taryfie 1667 r. zanotowano 3 rodziny w trzech różnych powiatach: wil- 
kiskim, wielońskim i rosieńskim. Dwie rodziny nie miały poddanych, a trzecia miała 
trzech poddanych.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny, mieszkające w pow. wilkiskim i rosień
skim. Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Gniazdem rodu sąjawczyki w pow. wilkiskim, położone na południowy wschód od 
Wilkii przy drodze wzdłuż Niemna, pod samąWilkiją. Dobra te posiadali już w połowie 
XVI w. W końcu XIX w. była to okolica szlachecka zamieszkała jeszcze przez: Czerwiń
skich (39 dziesięcin ziemi), Dubińskich (83) i Kimontów (też 83) [SG].

W XIX w. Jaczykowie Qawczyczowie] herbu Grabie mieszkali w pow. rosieńskim 
[Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 25, s. 51; Codex Mednicenńs, T. 1, s. 296; Kojałowicz, Nomenclator, s. 249: Jarocik [sic]; 
LM, 6—o/i Teismą byłą knyga, s. 241; ODVCA, vyp. 1, s. 11-62, 27—38, 30-99, 33—159, 68-119, 75—233, 92— 
76, 196—36; vyp. 3, s. 14—170, 108—162; vyp. 5, k. 78—69; Perapis 1528 r., s. 379; Popis 1567 r ,  kol. 1260 
i 1309 (?); Revizija puść 1559 g , s. 45; SG, T. 15, cz. 2, s. 14: Jawczyki. VUB, F 7—ŻP 26. L i t e r a t u r a :  
Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 213 (Jawczycz); LPŻ, T. 1, s. 825: Javcikonis; Zinkeviöius, s. 505.

JAWGIEL (JAUGIEL, JAWGIELOWICZ, JAWGIL)

H. JASTRZĘBIEC, ŁABĘDŹ 

Taryfa 1667 roku

Jangiel Franciszek, na miejscu którego został a spisana Magdalena Sutkiemcyówna Maaejówna z Golu dym 1
szlachecki wpow.jaswońskim
Jaiigiel Bałtromiej Augustynowicz zJangielów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Jangiel Daniel, na którego miejscu został spisany Stanisław Dutkiewicz zJawgid-ów dym 1 szlachecki w pow. 
wielońskim
Jangiel Dawid. Kuszjeyko Madej Aleksander [...] урАУ^'Р^ °d Dawida Jawgiela dymy 3 z Oczjmów [?] 
alias Osteyków mieszkających dymów, ogółem dymów poddańskich 5 w pow. wielońskim
Jangiel Jan na miejscu Daniela Jawgiela rodzica z Kondratowicz Фт szlachecki 1 w pow. nilkiskim 
Jangiel Jerzy Konstanty na miejscu Gabriela Jawgiela rodzica zJangielów zagrodnicy dym 1 w pow. wielońskim 
Jangiel J e r y  Konstanty na miejscu Madeja i Jeryego Janonicyów Jawgielów zJangielów dym szlachecki 1 w pow. 
wielońskim
Jangiel Jery, na miejscu którego został spisany Mikołaj Wołodkiewicz Z Dongird dym 1 szlachecki w pow. 
tendyiagokkim
Jangiel Kazimierz na miejscu Krysytoja Augustynowicza Jawgiela rodyjca swe\go] zJangielów dym 1 szla
checki w pow. wielońskim
Jangiel Kayimierz na miejscu Stanisława Bacewicza i Raymusa SyńatowiccJg\ z Kosycy Misytowtów dym 1 
szlachecki w pow. wielońskim
Jangiel Micha! na miejscu Marana Jancenicya z Rwstejkowicyów Domontów dym 1 szlachecki w pow. niebliskim 
Jangiel Mikołaj Awgust/nowicy у  Jawgielów 4Ут 1 szlachecki w pow. wielońskim
Jangiel [w tekście: Jagieł] Samuel Stanislawowiczna miejscu Fronca Kulwiecia i Marana Skirmonta yRosycy 
i Posyn-ftupia dym 1. Тепуе Samuel Jangiel у  tegoypowiatu okolicy Jawgielów na miejscu Abrama Walentyno
wicza Jawgiela dym 1, ogółem dymy 2 poddańskie w pow. wielońskim
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Jawgiel Stanisław na miejscu Rag/nusa Jowgiela [sic] gjawgielów dym szlachecki 1 wpow. wielońskim 
Jawgiel Stanislaw z Wołmontowiczpw dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Jawgielowa Józefowa Barbara Ruczkieniczpwna na miejscu Józef a Jawgiela [małżonka] £ Misytowt dym 1 
szlachecki w pow. nielońskim
Jawgielowa Piotrowa Barbara [na miejscu] małżonka swe\go] Piotra Jawgiela z Sokmed dym 1 szlachecki 
w pow. tendzjagolskim
Jawgielowa Piotrowa Anna wdowa z Wambutomcz dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Jawgielowicz Jan Petkiewicz na miejscu Andrzeja Petkienicgą Jawgiela rodzica z Ejksząw dym szlachecki 1 
w pow. wilkiskim
Jawgil Samuel, na którego miejscu i Samuela Lutkiewicza gpstał spisany Jan Dowgird z Wołmontowiczpw 
dym 1 szlachecki w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

DawgielJan [w Kop. 1: Jawgiel] z^ndratoniczwpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Jawgiel Bartłomiej zJawgielów w pow. nielońskim dym szlachecki 1
Jawgiel Jan na miejscu Kazimierzą Bacewicza Z Racz 4’pow. ejragolskim dym szlachecki 1
Jawgiel Jerzy na miejscu rodzica zJawgiel w pow. nielońskim dym szlachecki 1
Jawgiel Jerzy  ̂г ж ж ^ й nielońskim dym poddański 1
Jawgiel Michał z Rustejkonicz w pow. nielońskim dym szlachecki 1
Jawgiel Samuel z Cieniów w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Jawgiel Stanisław z bratem z Zołmontowicz w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Jawgielowa [w Kop. 1 błędnie Dowgiełowa] Barbara z RoszęzMtszpwt w pow. nielońskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego. Składa się z dwóch części: jau~ o nieja
snym pochodzeniu i ge l- o którym pisano przy Dowgiałach (zob.) [LPŻ], Jednak zda
niem Z. Zinkeviciusa, człon jau- to pożyczka z języka pruskiego.

Najstarsza wzmianka dotyczy Mikołaja Jaugielowicza, który w 1498 r. ufundował 
kościół parafialny w Kurtowianach we włości berżańskiej. Był człowiekiem zamożnym, 
skoro wystąpił jako dziedzic Kurtowian oraz zapisał dziesięcinę z pięciu swoich dwo
rów: Kurtowian, Wojgowa, Użwent, Mołowian i Ejragoły oraz dworek [łac. curiola] 
zwany Zyelto, zapewne to Siółko, osada obecnie nieistniejąca, ale leżąca niedaleko Kur
towian [Błaszczyk, Geografia historycytiĄ •

Później wzmiankowano, że Jawgil Stephanus i Georgius Janussonii [po łacinie], 
czyli Stefan i Jerzy Januszewicze Jawgilowie, w 1520 r. sprzedali poddanego z ziemią 
w parafii Kroki [we włości jaswońskiej] [МАСВ].

Zdaniem Kojałowicza, Jawgielowie herbu Łabędź to stara rodzina wywodząca się 
od Goligunta lub jego brata Kormulta. Opinia ta nie znajduje potwierdzenia w faktach 
[Glinka]. Mieszkali w woj. połockim, na Żmudzi i „indziej”.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Andreja Jawgiałowicza, 
bojara we włości wielońskiej.

Więcej danych o rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1580 r. Juri 
Wencławowicz Jawgil podarował swojej żonie Katerinie Gabrijałowicz dobra Jawgile
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we włości wielońskiej. Tenże w  1586 r. darował majętność Dzjakany w okolicy Dżakan- 
skoj we włości tendziagolskiej Wojtiechowi Stanisławowiczowi Sundzie, usynowionemu 
siostrzeńcowi. Tenże w 1588 r. [błędnie: Jawgin] sprzedał pustosz w polu Szowkockim, 
należącą do majętności Djakojni we włości tendziagolskiej. W nieznanym czasie Matiej 
Jurewicz Jawgiel darował synowi Sebestianowi majętność Jawgieli. Ów Sebestian Matie- 
jewicz Jawgiel w 1590 r. zamienił swoje dobra Jawgieli we włości wielońskiej na Upitę 
w pow. upickim ze Stanisławem Jurewiczem Jawgielem. W 1590 r. Ławryn Janowicz Ju
rewicz Jawgil kupił niwę we włości wielońskiej.

W 1597 r. Erazmus Martyszewicz Jawgil aktykował kilka dokumentów rodzin
nych. Wynikało z nich, że przodkiem ich był Rymko i posiadana przezeń ziemia Rim- 
kowszczina, zapewne we włości żosieckiej w  pow. wielońskim, w  Jawgielach. Spór ten 
toczyli potomkowie Rymki, czyli z jednej strony Wencław Towtowicz i Juri Martysze
wicz (pewnie brat wspomnianego Erazmus a) oraz Mickiewicze: Martin, Kasper i Paweł. 
W 1598 r. wspomniany Erazmus Janowicz Martyszewicz Jawgil sprzedał pewne grunty 
we włości wielońskiej. Tenże kupił wówczas grunty w polu Jawgile i Płowki we włości 
wielońskiej. W 1599 r. kupił grunty nad jeziorem Krokinowele we włości wielońskiej. 
W 1598 r. Paweł Janowicz Jawgil wraz z żoną Dorotą Janowną Wencławowicz sprzedał 
majętność Dowmonty we włości wielońskiej.

W 1595 r. Juri Hryhorewicz Jawgil kupił sianożęć w Kompach we włości wilkiskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. prawie bez wyjątku informują w Jawgie

lach we włości wielońskiej. Jest jeszcze trochę danych o sąsiednich włościach: ten
dziagolskiej i wilkiskiej. We włości wielońskiej można zaobserwować następujący ciąg 
genealogiczny: 1. Jawgil. 2. Martysz. 3. Erazmus. 4. Juri. Można przyjąć, że byli oni spo
krewnieni z Marciszewiczami i Towtowiczami (zob.).

Wiatach 1639—1643 Jerzy Jawgiel (obecnie po litewsku Jurgis Jaugelis) ufundował 
ołtarz bractwa nauki chrześcijańskiej w kościele parafialnym Kroki, a więc w  parafii, do 
której najpewniej należał [Paknys]. Z akt wizytacji tego kościoła wynika raczej, że ufun
dował on tylko skrzynię w tym ołtarzu [Visitationes DS 1675-1677].

W 1645 r. Jerzy Kazimierz Jawgiel dostał nadanie wójtostwa jurborskiego od króla 
polskiego Władysława IV Nagrodzone zostały jego zasługi „w kożdych ekspedycyjach 
wojennych” [Liet/wosmagdeburginiąmiestiĄ.

W taryfie 1667 r. zapisano 20 rodzin, mieszkających głównie w pow. wieloń
skim (15), tradycyjnym miejscu osadnictwa tej rodziny. W pozostałych powiatach byli 
nieliczni: wilkiskim i tendziagolskim (po 2) i pojedynczy w jaswońskiej. Była to na ogół 
szlachta bez poddanych (17 na 20). Do trzech wyjątków należeli posiadacze: jednego 
zagrodnika, dwóch i pięciu poddanych.

W taryfie z 1690 r. spisano 8 rodzin, z których prawie wszystkie (7) mieszkały 
w pow. wielońskim. Tylko jedna z nich miała jednego poddanego. Zatem była to szlach
ta drobna, prawie bez wyjątku, i nieutytułowana, choć z jednym wyjątkiem. W latach 
1724—1747 cześnikiem żmudzkim był Michał Jawgiel.

W 1690 r. 3 rodziny mieszkały w Jawgielach w pow. wielońskim. To było gniaz
do tego rodu. W XVI w. Jawgili to było: majętność i przede wszyskim pole nad rzecz
ką Jawgiłą i jeziorem Dajnis (też Jawgil). Chodzi tu o rejon na północ od miasteczka
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450 JAWGIEL (JAUGIEL, JAWGIELOWICZ, JAWGIL)

Kroki, przy drodze do wsi Gudziuny nad rzeką Datnówką, gdzie leżała okolica szla
checka Jawgiele. W końcu XIX w. mieszkali tu: Malinowscy (30 dziesięcin ziemi), Wo- 
lodkowie (23) i Sawiccy (66) [SG]. Z kolei Jawgieła to lewy dopływ Smiłgi, uchodzącej 
do Niewiaży w Kiejdanach.

W XIX w. Jawgielowie herbu Jastrzębiec mieszkali w pow. szawelskim i telszew- 
skim [Ciechanowicz], Używali też herbu Łabędź [Kojałowicz; Ciechanowicz],

W 1799 r. przeprowadzili wywód pochodzenia szlacheckiego Jawgielowie o nie
określonym herbie. Za protoplastę został przyjęty Erazm (pokolenie I), który w 1640 r. 
zapisał dobra Jawgiele swojemu synowi. Synem tym był Stanislaw (II), o którym wia
domo z taryfy 1667 r. jako właścicielu tych dóbr, spisanego na miejscu Razmusa, naj
pewniej jego ojca Erazmusa. Synem Stanisława był Piotr (III), mający syna Jana (IV) 
i wnuka Szymona (ur. 1714; V). Ten ostatni spłodził Józefa (ur. 1759; VI), ojca trzech 
synów (VII): Bonifacego Antoniego (ur. 1799), Kajetana Wawrzyńca (ur. 1801) i Ludwi
ka (ur. 1810) [RGIA].

Jedna linia Jawgielów herbu Jastrzębiec wywiodła swoje pochodzenie szlacheckie 
od Michała, który w 1727 r. kupił dobra Ławków i Kudziniszki [w pow. korszewskim, 
medyngiańskim, pojurskim lub szawdowskim] od Szymona i Macieja Gotowtów (po
kolenie I). Chyba był postacią dość znaną, skoro byl cześnikiem żmudzkim w latach 
1724—1747. Miał on dwóch synów (II): Kazimierza i Jana, od których powstały dwie 
linie rodziny. Ten pierwszy testamentem z 1756 r. przekazał dobra Wojtkajcie w pow. 
telszewskim [pewnie w XIX w., wcześniej zapewne w medyngiańskim] swoim trzem 
synom (III): Maciejowi, Tadeuszowi i Rochowi. Z nich Maciej wydał na świat trzech 
synów (IV): Jerzego, dziedzica Kontowtów, mającego dwóch synów (V): Ferdynanda 
(ur. 1799) i Wincentego Pawła (ur. 1807); Franciszka, współdziedzica Wojtkajć, mającego 
czterech synów (V): Rajmunda Hilarego (ur. 1807), Szymona Tadeusza (ur. 1813), Apoli
narego Jakuba (ur. 1817) i Wincentego Hermenegilda (ur. 1825); oraz Tomasza, również 
współdziedzica Wojtkajć, mającego pięciu synów (V): Ignacego (ur. 1809), Ansgarego 
[sic] (ur. 1810), Kazimierza Tomasza (ur. 1813), Mikołaja (ur. 1821) i Andrzeja (ur. 1823).

Z kolei Tadeusz (III), współdziedzic Wojtkajć, zostawił po sobie dwóch synów (IV): 
Stanisława z dwoma synami: Adamem Wiktorynem (ur. 1821) i Leonem Franciszkiem 
(ur. 1824) oraz Antoniego z czterema synami: Janem (ur. 1821), Antonim Tadeuszem 
(ur. 1826), Piotrem (ur. 1828) i Adamem (ur. 1832). Znów Roch, brat Tadeusza (III), 
chorąży pow szawdowskiego, miał dwóch synów (IV): Ignacego i Teodora.

Teraz pora na drugą, młodszą linię rodziny, zapoczątkowaną przez Jana (II), którą 
kontynuowali jego synowie (III): Dominik i Stanisław Z nich Dominik sprzedał swoją 
część dóbr Mordajcie—Stary Ławków—Bernatyszki i inne, „ogólnie zwanych Wojtkajcie” 
swemu bratu. Zaś Stanisław sprzedał je Stanisławowi Skrzetuskiemu w 1791 r. Po sobie 
pozostawi! małoletnich synów (IV): Leona Piotra (ur. 1794) i Józefa. Z nich Leon Piotr 
kupił dobra Szurajcie—Więckiszki i Kołaszyszki w pow telszewskim w 1820 r. Rodzina ta 
wywiodła swoje pochodzenie szlacheckie w  latach 1799 i 1832 [Boniecki] oraz w latach 
1861—1866: synowie Leona (Jan i Ludwik) i synowie Rajmunda (Teofil i Robert) [Uruski].
Ź r ó d ł a :  Codex Mednicensis, T. 1, s. 143—144; Kojałowicz, Nomenclator, s. 251—252; Uetuvos magdeburginią 
miestit, T. 1 s. 123-124; MACB, F 256-3832; ODVCA, vyp. 1, s. 72-181, 193-225, 194-12; vyp. 2, s. 4-68,
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86-23, 127-386; vyp. 4, к. 197-187; vyp. 5, к  35-262, 7-225, 57^127, 87-144, 111-322; Perapis 1528 t ,  
s. 378; RGIA, F 1343—20—2110; SG, T. 15, cz. 2, s. 14: Jawgiele; Slovar, s. 349—350; Urzędnicy żmudzcy, 
nr 561; Visitationes DS 1675—1677, s. 705. L i t e r a t u r a :  Błaszczyk, Geografia historyczna, s. 130; Boniecki, 
T. 8, s. 341—342; Ciechanowicz, Rody,T. 3, s. 213: Jawgiełło vel Jawgiel, Jawgiełowicz; tenże, Suplement, s. 171; 
Glinka, cz. 1 s. 96—99; LPŻ, T. 1, s. 823: Jaugela; Paknys, s. 163; Uruski, T. 6, s. 30; Zinkevicius, s. 97—98.

JAWGMN ZOB.JAGMIN 

JAW ILT

Taryfa 1667 roku

Jatviit Wojciech Janowiccy у Pemarou-a dym szlachecki 1 n> pow. wilkiskim

Nazwisko rodziny nie jest najłatwiejsze do wyjaśnienia. Prawdopodobnie należy je łą
czyć z nazwiskiem litewskim Joviltas, dwuczłonowym: jo— i vilt. Pierwszy człon to po
życzka z języka pruskiego, a drugi łączy się z litewskim villis, czyli „nadzieja” i jest także 
zapożyczeniem z Prus [Zinkevicius]. Z kolei autorzy „Lietuviiy pavardżiią żodynas” po
dali nazwisko Eviltis, które może być pochodzenia litewskiego (Aviltis) lub niemieckie
go (Evelt) [LPŻ]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano Jana Ewilda (Eywilda) od 1390 r., kiedy był posłem żmudz- 
kim do Krzyżaków i w unii polsko-litewskiej w Horodle w 1413 r. przyjął polski herb 
Ciołek. Pochodził z włości kroskiej, ale po 1409 r. został przeniesiony ze Żmudzi w głąb 
Litwy. Przypuszcza się, że rodzina ta osiadła w  pow lidzkim [Semkowicz; Petrauskas].

Z kolei w  nieokreślonym czasie [przed 1430 r.] wielki książę Witold nadał ziemię 
bojarom: Ejtwiłtowi, Sedyminowi, Sutorowi, Rapowi i Suwojnie w zamian za zabraną 
im i przyłączoną do dworu hospodarskiego w Wielonie \Vitoldiana\. Prawdopodobnie 
nadanie to było na Żmudzi lub na pograniczu Żmudzi i pow. kowieńskiego. W 1450 r. 
synowie wymienionych bojarów otrzymali potwierdzenie tej zamiany ziemi: Warus Ej- 
twiłowicz i inni.

Być może tu należy włączyć wzmiankę o odmianie gruntów dla bojarów jaswoń- 
skich w 1552 r. Wymieniono tam Dowiłtewiczów, kto wie, czy nie chodzi tu jednak o Ja- 
wiłtowiczów? [AWÄK].

Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wilkiskim, 
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Najpewniej był to jednak ród kowieński, skoro jeszcze w taryfie województwa troc
kiego w 1690 r. spisano tam „Ród Eywiltów pod Kaplicą”, a wcześniej spisano ich 
w popisie wojskowym 1567 r. Wspomniana Kaplica, czyli Kaplice w XIX w., to folwark 
i wieś w pow. kowieńskim w gminie Janów, na południowy wschód od Kiejdan.
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 131; SG, T. 3, s. 824: Kaplice; Taryfa woj. trockiego, s. 144; T i to ld ia n a , s. 114. 
L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 135: Jawieltowic, Jawiltow; LPŻ, T. 1, s. 585: Eviltis, 
142: Aviltis; Petrauskas, U etim o s  d idn om en e, s. 230; Semkowicz, s. 135—136; Zinkevicius, s. 98, 162.

JAWKSZEWICZ ZOB. JAKSZEWICZ
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JAWNIŁOWICZ (błędnie: JANWILOWICZ)

Taryfa 1667 roku

]anmłomc%\sic] Walenty Tomas^mc^^Martynajćdym 1 szlachecki w pow. tendspagolskim

Taryfa 1690 roku

jawniłomcy [w Kop. 1 błędnie: Jerzy Jan Wiłowicz] Jeny yMartynajciów K[n]iecpunóiv w pow. tendyja- 
golskim dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska litewskiego Jaunius, które oznacza czło
wieka młodego, najmłodszego w rodzinie itp. [LPZ]. Rodziny tej nie notowano w pol
skich herbarzach. W obu taryfach XVII w. notowano ich jako Janwiłowiczów (czy Jana 
Wiłowicza) i Jawniłowiczów. Tylko ta druga forma, z taryfy 1690 r., jest właściwa.

Po raz pierwszy spisano ich w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego w XVI w. 
W 1528 r. zanotowano Wencka Jawniłowicza we włości wielońskiej i Jurisa Jawniłowi- 
cza w tendziagolskiej. Znów w 1567 r. został zarejestrowany Jan Jurewicz Jenwiłowicz we 
włości tendziagolskiej. Jest on niewątpliwie synem wspomnianego w 1528 r. Jurisa. Cieka
we, że w taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę, ale mieszkającą tradycyjnie w pow. 
tendziagolskim w Martynajciach Knieczunach. Chodzi tu o późniejszą okolicę szlachecką 
Martynajcie, położoną na południowy zachód od miasteczka Grynkiszki. W końcu XIX w. 
mieszkali tu: Wołodkowie (77 dziesięcin ziemi), Wielbutowie (38), Ignatowiczowie (17), 
Kadziewiczowie (39), Klimontowie (21), Kontowtowie (65) i Misiewiczowie (89) [SG].

W 1546 r. król polski Zygmunt August wydal przywilej, w którym potwierdził pra
wa szlacheckie dla kilku bojarów włości tendziagolskiej, w tym dla Jurija Jenwiłowicza. 
Bojarzy ci powołali się na pismo Jana Jurewicza Bielewicza, starosty żmudzkiego, i pro
sili o uwolnienie ich od posiedy i innych obowiązków, niegodnych bojarów—szlach
ty [MVKL]. Wspomniany bojar tendziagolski jest tożsamy z wymienionym w popisie 
1567 r., o czym pisano wyżej.

Kolej na akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1570 r. Jan Jurewicz Janwiłowicz sprzedał 
grunty nad rzeką Ożytą we włości tendziagolskiej oraz część „otczyzny” w siole Awksztoli 
w tej włości. W 1589 r. darował on swojej córce Gendrucie i jej mężowi Martinowi Mariano
wiczowi Wojdiłowiczowi połowę domu w Kniegunach [chodzi o Knieczuny] w tej włości.

W 1593 r. Paweł Janowicz Janwiłowicz (Janwiłojtis), wójt miasta Janiszki we włości 
szawelskiej, dokonał dwóch pożyczek pieniędzy pod zastaw swojej majętności Downa- 
rowo w tej włości, w tym dwóch siół: Deguti i Sarguny.

Zatem w tych aktach spisano tylko dwóch Janwiłowiczów, może nawet ojca Jana 
i syna Pawła Janowicza. Notowano ich głównie we włości tendziagolskiej i szawelskiej.

Notowano ich w obu taryfach XVII w.: w 1667 i 1690 r. Była to jedna rodzina bez 
poddanych, mieszkająca w tej samej miejscowości w pow. tendziagolskim. Była to więc 
szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a :  MÓ^KL, Kniga âpisaü 30, s. 171; ODVCA, vyp. 1, s. 11—153, 24—389; vyp. 2, s. 37—6; vyp. 3, 
s. 55—30 i 32; Perapis 1528 r., s. 378—379; Popis 1567 r., kol. 1299; SG, T. 15, cz. 2, s. 304: Martynajcie (tu 
brak wzmianki o okolicy). L i t e r a t u r a :  LPZ, T. 1, s. 824: Jaunelo vicius, Jaunius.
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JAWOYSZ (JAWOJSZ)

H. GRABIE, ŁABĘDŹ ?

Popis 1621 roku

JawoyspEliaspp/«^[stoikami] na/xwfjezdku] koń 1 w pow. gondyńskim 
Jawoysp Wojciech na ucpesĄaśkĄ protestował, po kozacku hoń 1 wpow. kroskim

Taryfa 1667 roku

JawoyspAbram p Gościu и dym 1 szlachecki w pow. wielo ńskim
JawoyspAdam, na którego miejscu został spisany Pawel Posptowski pMałej Gojpewki w pow. wilkiskim dym 
1 splachecki
JawoyspBalcer, na którego miejscu postał spisany Jan SpymonowicpNarkienicppGojpewki Małej w pow. Wil
ińskim dym splachecki 1
Jawoysp Krpysptof Heliaspewicp na miejscu rodpica swego Heliaspa Jawoyspa mieszkający w Jawojspyspkach 
w pow. gondyńskim dymy 2 poddańskie
Jawoysp Ław/yn Rapmusowicp na miejscu Mikołaja Jawoyspa p Gimprowa [tj. z Goniprowa] w pow. kor-
spewskim dym 1 splachecki
Jawoysp Samuel na miejscu Piotra Petkuna p Plawginiów dym 1 splachecki w pow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Jawoysp Jan p Ma lej Gojpewki w pow. wilkiskim dym splachecki 1 
JawoyspJópef p Goniprowa w pow. korspewskim dym poddański 1 
Jawoysp K-pysptoj’ pjawojspyspek w pow. gondyńskim [dym] poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego. Składa się z dwóch członów: jo— 
i vaiś- [LPŻ], O pierwszym pisano przy okazji Dowiatów (zob.), a o drugim członie — 
Godwoyszach (zob.). Obydwa są dobrze znane w antroponimii litewskiej.

Ród pochodzi z powiatu upickiego w województwie trockim. Jeszcze w 1690 r. noto
wano tam „Pole Poremigole Jawojszany”, w którym zanotowano kilku Jawoyszów. Chodzi 
o późniejsze Jawojszany, czyli 2 dwory w gminie Remigola, na południe od Poniewieża.

Na Żmudzi pojawili się w genealogii tzw. rodu zachodniożmudzkiego [termin uży
ty przez Henryka Łowmiańskiego]. Wspomniany badacz omówił ten ród w swoich stu
diach nad rodem bojarskim na Litwie w XYI w. Ród nie miał wspólnego nazwiska i się
gał swoją genezą 1. połowy XV w. Z tego okresu pochodzą bowiem nadania wielkich 
książąt litewskich: Witolda (do 1430 r.) i Zygmunta Kiejstutowicza (1432—1440), na któ
re powoływali się potomkowie owych beneficjentów w końcu XVI w. W 1583 r. owi 
potomkowie mieszkali w trzech wsiach: Żadejkacie i Rudajcie we włości kretyngow- 
skiej i w Tarwidach we włości połongowskiej. Dalsi rodowcy mieszkali jeszcze w sze
ściu innych włościach: płotelskiej, gondyńskiej, korklańskiej, gruściewskiej, wieszwiań- 
skiej i twerskiej. W sumie mieszkali oni w ośmiu włościach w północno-zachodniej 
Żmudzi, sąsiadujących ze sobą. Rodowców tych w końcu XVI w. było około 100. Zda
niem H. Łowmiańskiego, gniazdem tego rodu była włość korklańska, skąd protoplasta
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454 JAWOYSZ (JAWOJSZ)

tego rodu rozpoczął kolonizację kresów północno-zachodnich po 1422 r., tj. po za
kończeniu wojen z Krzyżakami. Większość ze szlachty wymienionej w 1583 r. i latach 
następnych nie miało nazwisk, lecz patronimiki, urobione od imion własnych. Oprócz 
nich były jednak nazwiska, do których można zaliczyć: Jawoysz,Jazdowicz, Kisztowicz, 
Koszuc, Rudowicz, Stancykiewicz, Tarwid, Zybnikowicz i Żadeyko.

Komentując te rozważania, należy wskazać, że wcale nie musiał to być jeden ród. 
Brak tu bowiem imienia protoplasty. Wiadomo też, że nadania Witoldowe czy Zygmun- 
towe z początku XV w. nie dotyczyły jednego rodu, lecz grupy bojarów niekoniecznie 
spokrewnionych ze sobą. Nie ma również dowodu, że gniazdem rodu była włość kor- 
klańska, choć teoretycznie jest to prawdopodobne. Była to bowiem właściwie jedyna 
włość z wymienionych starego osadnictwa, tj. sprzed 1422 r.

Kolejna informacja dotyczy nadania wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498, 
kiedy Jawojsz dostał 10 „czołowieka u Vidukljach”, tj. 10 poddanych we włości wi- 
duklewskiej [IM ]. Wielkość tego nadania wydaje się wątpliwa, bo z reguły tego typu na
dania obejmowały jednego—dwóch poddanych („czołowieków”). Później nie notowano 
Jawoyszówwe włości (czy powiecie) widuklewskiej.

Później byli spisani w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. W 1528 r. 
był to Martin Jawojszewicz we włości wilkiskiej, a kilku dalszych spisano w pow. kowień
skim w województwie trockim. Znów w 1567 r. wzmiankowano o Matieju Jawojszojtisie 
z włości powondeńskiej i korklańskiej i o Janie Jawojszojtisie z włości gondyńskiej.

Więcej danych jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1585 r. Pietrasz Ja- 
nowicz Jawojszojtis darował swemu siostrzeńcowi Ławrynowi Jurewiczowi dobra Ja- 
wojszyszki we włości gondyńskiej. Można przypuszczać, że ów Pietrasz był synem 
wspomnianego Jana Jawojszojtisa z 1567 r. z włości gondyńskiej. W 1599 r. Zacha
riasz Qanowicz] Jawojsz sprzedał grunt nad rzeką Kirksznawą we włości gondyńskiej. 
W tymże roku tenże zrezygnował z pretensji do ziemi nad rzeką Kirksznawą we włości 
gondyńskiej, na której mieszkali wówczas ziemianie Zachnajti, a która została sprzeda
na przez jego przodka Jawojsza i jego następców.

W 1588 r. Pietr Tomaszewicz Jawojszowicz sprzedał część majętności Spirgojti we 
włości korklańskiej.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Jawoyszów notowano prawie 
wyłącznie we włości gondyńskiej z wyjątkiem jednej wzmianki o włości korklańskiej. 
Wzmiankowany tam Pietrasz Janowicz Jawoysz jest tożsamy z Piotraszem Jawajszewi- 
czem, powołanym na świadka w 1583 r. [Łowmiański].

W jednym z dokumentów Wojsztorów [Woysztortów], Niekraszów i Jawoyszów 
z XVIII w. odwołano się do najdawniejszych właścicieli dóbr — Mikołaja i Magdaleny 
Jawoyszewiczów Mieli oni czworo dzieci: NN, żonę Mikołaja Eynarowicza; Barbarę, 
żonę Krzysztofa Jasudowicza i matkę dwóch synów: Łukasza i Macieja Jasudów; Poli- 
nię, żonę Hołdaczewskiego i Jerzego, sterilis, który „nie miał z służby powrócić i zagi
nął” \LVLA, F 1282-1-1388].

W XVII w. byli z reguły notowani w różnych źródłach. W popisie wojskowym 
1621 r. spisano 2 osoby w pow. gondyńskim i kroskim. Stawiali jednego konia z „uczest
nikami”, nie należeli więc do zamożnych.
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JAWSZEWICZ 455

W taryfie 1667 r. zanotowano 6 rodzin, mieszkających w różnych powiatach, naj
więcej w wilkiskim (2), w innych pojedynczo, m.in. w gondyńskim. Z jednym wyjątkiem 
nie mieli poddanych.

W taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w różnych powiatach. Dwie 
z nich miały po jednym poddanym. Uwagę zwraca informacja o Jawojszyszkach 
w pow. gondyńskim, które najpewniej są gniazdem tego rodu. Chodzi o późniejszy 
folwark pod miasteczkiem Płungiany, na południe odeń. W sumie była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.

W guberni kowieńskiej w XIX w. wylegitymowali się Jawojszowie nie tylko herbu 
Grabie, ale i Gryf, Mogiła i Trąby. Ciechanowicz dodał jeszcze rodzinę herbu Łabędź.

Można prześledzić dzieje jednej gałęzi tej rodziny herbu Grabie, poczynając od 
[EjRazmusa Jawoysza (pokolenie I), dziedzica Spirgów na Żmudzi [w pow. korklańskim] 
w 1654 r. Tytułem dygresji można dodać, że w tej miejscowości byli notowani już w 1588 r., 
awtej włości— w 1567 r. Ow protoplasta po sobie zostawił sześciu synów (TI): Stanisława, 
Jerzego, Wawrzyńca z synami Dawidem i Józefem, Józefa, Mikołaja i Daniela. W 1671 r. 
toczyli oni spór o Macajtyszki w pow. korszewskim. Najpewniej wspomniany wyżej Józef, 
syn Wawrzyńca, jest tożsamy z Józefem z taryfy z 1690 r., właścicielem Goniprowa. Wię
cej wiadomo o potomstwie Mikołaja, który miał syna Abrahama (III), dziedzica Gonipro
wa i trzech wnuków (IV): Stanisława, Marcina i Jana. Z nich Stanisław prowadził sprawę 
o spadek po stryju Józefie (najpewniej o Goniprowo, które posiadał w  1690 r.) w 1716 r. 
Stanisław wydał na świat syna Macieja (V), który testamentem z 1765 r. przekazał Gonipro
wo swoim pięciu synom (VI): Antoniemu (miał dwóch synów: Pawła i Benedykta; VII), 
Józefowi (miał syna Jana; VII), Franciszkowi (miał syna Macieja; VII), Kazimierzowi (miał 
czterech synów: Dominika, Sylwestra, Jerzego i Macieja; VII) i Janowi. Ci i ich potom
stwo wylegitymowali się ze szlachectwa w latach 1799—1832 [Boniecki]. Można dodać, że 
wspomniany Sylwester (VII) miał syna Jana (ur. 1797; VIII) i wnuka Władysława Tadeusza 
(ur. 1825; IX); Jerzy (VII) miał dwóch synów (VIII): Mikołaja (ur. 1801) i Tadeusza Szymo
na (ur. 1806), a Maciej (VII) miał syna Ludwika (ur. 1811; VIII) [МАСВ].
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator; s. 254; LM, U jraym ą knyga 5, s. 49; LVIA, F 1282—1—1388; MACB, 
F 20-5318 (wywód 2 1833 r); ODVCA, vyp. 1, s. 153-24; vyp. 2, s. 42-95, 45-124; vyp. 5, k. 122-10,217- 
130; Perapis 1528 r ,  s. 379; Popis 1567 r ,  kol. 1265, 1322; Taryfa woj. trockiego, s. 203—204. L i t e r a t u r a :  
Boniecki, T. 8, s. 376 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 213; LPŻ, T. 1, s. 847: Jovaisa; Lowmiański, 
Studia, T. 1, s. 356; UrusM, T. 6, s. 41.

JAWSZEWICZ 

H. LELIWA 

Popis 1621 roku

Jawspewicp Wojciech у  »^[stoikami] napoĄjezdku] koń 1 w pow. jorańskim i medyngiańskim

T a r y f a  1667 ro k u

Jawspewicy Dawid p Butkajć dym 1 szlachecki w pow. twerskim
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456 JAWSZEWICZ

Jawszęwicz Kazysytof zJawszfdów dym 1 szlachecki wpo w. medyngiańskim
Jawszęwicz Stefan Janowicy na miejscu Dawida Nomilomya z Pacajć Widmontów dym 1 szlachecki wpow. 
Żprańskim
]awsewicz\P 11—1—752: Jawszęwicz] Bacewicz^'ojcżech, na którego miejscu zpstat spisany Jeryy Rymsy [sic] 
zJawszą/dów dym 1 szlachecki w pow. medyngjańskim

Taryfa 1690 roku

JawszęwiczJercy zJawsyajćwP0№- medyngjańskim [dym] szlachecki 1 
Januszewicz Krzysztof zJawsyajdów w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od Jawszy, o niejasnym pochodzeniu. Może wiąże 
się z litewskim Jaukśa, Jaukśtas, które pochodzi od Jattga, co po litewsku oznacza oso
bę mieszającą, czyniącą nieporządek itp. [LPŻ]. Może to nazwisko ma coś wspólnego 
z imieniem Jowszun (Jowsun), pochodzącym od greckiego ettseban, czyli „zbożny”, „po
bożny”? [Tichoniuk], Na Żmudzi notowano rodzinę Jawszów.

Nie można wykluczyć, że z rodem tym związany był bojar włości szawelskiej Matiej 
Jawszonos, spisany w popisie wojskowym z 1567 r. Brak jest tego rodu w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w.

Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym była to jedna oso
ba w pow. żorańskim i medyngiańskim, która składała się na jednego konia z „uczest
nikami”. W taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. medyngiań
skim (2) oraz sąsiednich: żorańskim i twerskim. Żadna nie miała poddanych.

W taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny, mieszkające w pow. medyngiańskim. Żadna 
z nich nie miała poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Gniazdem rodu były Jawszajcie w tym pow., notowane zarówno w 1667, jak 
i 1690 r. Chodzi o okolicę szlachecką leżącą na północny zachód od Worni. W koń
cu XIX w. mieszkali tu: Holszańscy (55 dziesięcin ziemi), Kontowtowie (13), Lesz- 
czewscy (16), Rymszowie (83), Szlapowiczowie (40), Urbanowiczowie (129), Wintyłło- 
wie (59) iWirszyłowie (32) [SG].

W XIX w. Jawszewicze Qawszowicze] herbu Leliwa mieszkali w pow. telszewskim 
[Ciechanowicz].

Można wywieść pochodzenie szlacheckie rodziny Jawszajciów herbu Leliwa od 
Kazimierza Jawszy (pokolenie I), dworzanina królewskiego, który pozostawił trzech 
synów (II): Władysława, Marcina i Jana. W 1696 r. pierwsi dwaj wraz z matką kupili 
dobra Szukie w pow. połongowskim na Żmudzi od Jazdowskich, którzy mieli te do
bra w 1690 r. Wspomniany Władysław w testamencie z 1757 r. wymienił dwóch sy
nów (III): Kazimierza i Antoniego. Z kolei Jan w testamencie z 1775 r. [zob. następny 
wywód] przekazał swoje dobra synom (III): Jakubowi, Franciszkowi, Antoniemu, Hie
ronimowi i Bartłomiejowi. Z nich Auitoni kupił część Szukiów od swego brata Jakuba 
i zostawił dwóch synów (IV): Franciszka i Dominika, którzy wylegitymowali się ze szla
chectwa w 1800 r. Dominik miał syna Wiktora (ur. 1794; V) i dwóch wnuków (VI): Jó
zefa Ignacego (ur. 1839, może jednak w 1829) i Jana Dominika (ur. 1831) [Boniecki].

Trochę inaczej i chyba lepiej przedstawiono to w wywodzie rodziny Jawszów te
goż herbu z lat 1800 i 1833. Wspomniany Kazimierz (III) miał trzech synów (IV): Jana,
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JAWTOK 457

Władysława i Marcjana (nie miał potomstwa). Jan zostawił po sobie pięciu synów (V): 
Jakuba, Franciszka, Antoniego, Hieronima i Bartłomieja. Z kolei Władysław spłodził 
dwóch synów (V): Kazimierza i Antoniego, zmarłych bezpotomnie. W takim razie li
nię rodziny kontynuowali synowie Jana, a właściwie tylko jeden z nich — Antoni, który 
miał dwóch synów (VI): Franciszka i Dominika. Z nich Dominik wydał na świat syna 
Wiktora (VII), który nadal posiadał rodową majętność Szukie (mieli ją już synowie Ka
zimierza, protoplasty rodziny). Wspomniany Wiktor ojcował dwóm synom: Józefowi 
Ignacemu (ur. 1829) i Janowi Dominikowi (ur. 1831) [МАСВ].

Ź r ó d ł a :  MACB, F 20—5318 (wywody z lat 1800 i 1833); SG, T. 15, cz. 2, s. 15: Jawszajcie. L i t e r a t u r a :  
Boniecki, T. 8, s. 376 (Jawszowie); Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 215: Jawsza, Jawszowicz; LPŻ, T. 1, s. 824: 
Jaukśa, Jaukśtas, 823: Jauga; Tichoniuk, s. 88: Euzebon; Uruski, T. 6, s. 42.

JAWTOK

H. MOGIŁA

Popis 1621 roku

Jawtokowa wdowap-iyeyjarosya Staw/yłę koni 2 wpow. kroskim

T a r y f a  1667 ro k u

Jawtok ]an Janowicy  ̂Isylin dymy 3 poddjwćii, kie] у  zagrodnikiem jednym, ogółem 4 w pow. kroskim. Ku- 
syleyko Jakub ypryykupli od Jana Jawtoka у  [majętności] IsylińskiejросЩлński] dym 1 w pow. kroskim
Jawtok Jan Sdikołajenicy na miejscu Mikołaja Jawtoka rodyica swego у  Wojdaton dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Jawtok Jan i Kazimiery. Plusycyewski Abram [na miejscu] rodyica swe[go\ Stanisława Plusycyewskiego dy
mów 2 [:] / poddański, a drugi yagrodnicyy kupnym prawem od Jana i Kaytmierya Jawtoków nabytych, [ogó
łem] podĄM\ńddn\ i yagrodnicyych dymów 2 w pow. kroskim
Jawtok Maciej, na którego miejscu został spisany Sebesńan Bogdanowicz tt> imieniu Uyumedyiu poddański 
dym 1 wpow. widuklewskim
Jawtok Piotr Łukaszewicz na miejscu Andryeja Umiaya z Żemigoły dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim 
Jawtok Stefan [na miejscu] Raginy Ninińskiej Jeryynej Jawtokowej rodzicielki у  Wojdaton podĄańskich] 
dymów 5 w pow. kroskim
Jawtokowa Elybieta na miejscu małżonka swego Samuela Jawtoka у  Wojdaton dym 1 szlachecki wpow. kroskim

Taryfa 1690 roku

Jawtok J e r y  na miejscu Stulgińskiego i Piotra Jawtoka у  o koli у  Żemigoły Eubsyów [w Kop. 1: Łupszayce] 
w pow. ejragokkim dym szlachecki 1
Jawtok Samuel z imienia Krój w pow. kroskim [dym] poddański 1
Jawtok [w Kop. 1 błędnie: Jałow] Wawrzyniec £ Wojdaton wpow. kroskim [dym] szlachecki 1 
Jawtok [w Kop. 1 błędnie: Jatwok] PiotryPokroytty wpow. kroskim [dym\poddański 1

Nazwisko rodziny jest pochodzenia litewskiego, od litewskiego Jautakis, czyli „człowiek 
odrażający, nikczemny, bezwstydnik” [LPŻ]. Rodzinę tę notowano tylko w herbarzu 
Ciechanowicza.
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458 JAZDOWSKI (TAZDOWICZ)

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. wdowa Jawto- 
kowa wystawiła 2 konie w pow. kroskim. Ciekawe, że na podstawie tego samego źródła 
Kojałowicz wymienił Kornelego i Jerzego Jawtoków „około r. 1621”.

W 1630 r. Jan Walentynowicz Jawtok sprzedał część dóbr Wojdatany Sutkiszki 
w pow. kroskim [MACB, F 207].

W taryfie 1667 r. spisano 6 rodzin, bo z rozważań wyłączono Jana i Kazimierza Ja
wtoków. Mieszkali oni głównie w pow. kroskim (4) oraz pojedynczo w widuklewskim 
i ejragolskim. Z nich poddanych nie miały 3 rodziny, a pozostałe 3 miały od jednego do 
pięciu poddanych.

W taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. kroskim (3), wy
jątkowo w ejragolskim. Dwie miały po jednym poddanym, pozostałe nie miały podda
nych. W sumie była to szlachta drobna, choć kilku z nich miało nieduże majątki. Była 
to szlachta nieutytułowana.

Zachowała się „Lista familii szlachcica Stanisława Jana Wladysławowicza z Tarłajawto- 
ka” z 1795 r. Miał wówczas 50 lub 53 lata [poprawka]. Był horodniczym pamawskim, cze
go nie potwierdzają spisy urzędników inflanckich. Ożenił się z Bogumiłą Elżbietą Teofilą 
Estko, córką Michała, strażnika kowieńskiego, potem kapitana „wojska jego Imperatorskiej 
Mości”, z którą miał trzech synów: Jakuba (ur. ok. 1786), Leopolda (ur. ok. 1788) i Samuela 
(ur. ok. 1794) i dwie córki: Bogumiłę (ur. ok. 1791) i Karolinę (ur. ok. 1793). Mieszkał w do
brach Rejbie w pow. rosieńskim. Niemniej jednak pochodził z powiatu kroskiego z dóbr ro
dzinnych Pokrożęcia Bumiszek i Kroż Szemetyszek, sprzedanych przez ojca [MACB].

Trzeba tu wspomnieć o przydawce pochodzeniowej Jawtoków — zTarła. Sprawę trud
no wyjaśnić, ale najpewniej chodzi o polski ród Tarłów, pochodzący z woj. sandomierskiego 
i lubelskiego. Związki Tarłów z Litwą wprawdzie istnieją, ale sąprzypadkowe i dotyczą głów
nie związków małżeńskich, np. Benedykta Sapiehy czy Jędrzeja Chodkiewicza z Tarłówną 
i piastowanych urzędów, np. cześnika litewskiego [Niesiecki]. Niemniej jednak dotyczą one 
związków z elitą litewską, a nie z drobną rodziną szlachty żmudzkiej, do której należeli Ja- 
wtokowie. Może jeden z Jawtoków pracował na dworze któregoś z Tarłów? Jednocześnie 
we wspomnianych Krożach i Pokrożenciu notowano ich już w taryfie 1690 r.

W XIX w. Jawtokowie mieszkali w pow. rosieńskim, byli herbu Mogiła [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 254; MACB, F 37—1092 (lista familii z 1795 r.), F 207—2010. L i t e 
r a t u r a :  Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 215; LPŻ, T. 1, s. 824: Jautakis.

JAWTWICZ ZOB. TOWTOWICZ

JAZDOW SKI (JAZDOWICZ) 

H. LUBICZ 

Popis 1621 roku

Jagdowicg Wojciech £ ucges[tnikanń] po hogacku koń 1 w pow. gondyńskim 
Jagdowski Stefan £ ucgesĄirikzmĄ po kogackit koń 1 w pow.połongowskim
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JAZDOWSKI (TAZDOWICZ) 459

Taryfa 1667 roku

JaydowicyAwgustyn Wojciechowicу  na miejscu rodzica swego Woj decha Jaydondcya у Jaydajć 1 poĄó\ański 
dym wpow. goudyńskim
Jaydowicy Jan. Knistowt Jóyef po niebosycyyku Janie Jaydowicyu i małyonki jego Kjystyny Jurewicyówny 
Giedgowdówny JanowejJaydowicyowej yDyżugżnian dympod\ó\ański 1 wpow. telsyewskim. Legacyyński 
Wojńech [...] po Janie Jaydowicyu wpow. telsyewskim у  imienia Dyiuginian 1 pod[ä\ ańs ki dym w pow. gon-

Jaydowicy [F 11—1—752; w tekście: Leczdowicz] Jan yostaI spisany na miejscu Bałtromieja Kupikiewicya 
у  Wiksynielów wpow. potumsyewskim dym 1 sylachecki
Jaydowicy Piotr. Nannont Kayjmiery ypiyykupli od Piotra Jaydowicya yjaydajaów 1 podjdjański dym

Jaydowicy [w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Jazdowski] Piotr na miejscu Jana Brylińskiego, miesykający sarn 
wpow. wiesyadańskim w Syomelach. Л ypryykipli od Michała Jurewicya Moyryma dym 1 poddański wpow. 
korsyewskim
Jaydowski Baltromiej Michalowicy na miejscu Stanisława Jaydowskiego brata swego yjaydajaów 1 pod[ä\an- 
ski dym wpow. polongowskim
Jaydowski Jan na miejscu Piotra Jaydows kiego rodyica swego у  Syuk i ypryykipli od Sycyefana Jaydowskiego 
1 poĄd]ański dym w pow. polongowskim
Jaydowski Jan, na którego miejscu yosta! spisany Kayimieiy Konstanty Pryyałgowski у  folwarku Pryybut- 
kisyek alias Sątowków na miejscu Jana Jaydowskiego na dymie yagrodnicyym. Tenye [...] [ogółem] dymy 2

Jaydowski Jan. Smilgiewicy Stanislaw Miko/ajewicy £ imienia swego pryykupnego od Jana Jaydowskiego 
у  Smilgiów dym 1 poddański wpow. medyngiańskim
Jaydowski Woj dech na miejscu Augusytyna Stancyyka у  Syukiów dym 1 sylachecki w pow. polongowskim
Qazdowscy] Stanislawondcyjan, na którego miejscu yostali spisani Jan Montowt, Gabńel Wojdechondcy Jó
y e f Kayimieryondcyjaydowscy, takye Giedgowydyja i Stanisław Kosyuda [w tekście: Kosczuja] yob/ybu 
Syukia naytvanego ya rok 1667, który się skońcyyl in an\no\ 1668 w dyjeń św. Jana Kryddela wnieśli 7:15 
[także pokazali prawo wieczyste] [Królewszczyzny 1667 r.]

Taryfa 1690 roku

Jaydowski Aleksander na miejscu Lukondcya у  Dopstów Łukajkajaów Laków w okolicy Kęstajdów wpow. 
telsyewskim dym sylachecki 1
Jaydowski Augustyn [z Stanajciów w pow. gondyńskim?] na miejscu rodyica [dym] poddański 1 
Jaydowski [w Kop. 1 błędnie: Jazdanski] Bartłomiej yjaydajć i kupli w pow. polongowskim [dym] syla
checki 1
Jaydowski Jakub Bernatondcy [na miejscu rodzica] у  [okolicy] Jaydajdów Syukiów w pow. polongowskim 
[dym\ poddański 1
Jaydowski Jan у  Syuk wpow. polongowskim [dym] sylachecki 1 
Jaydowski Jan у  Syukiów wpow. polongowskim [dym] sylachecki 1 
Jaydowski Jan у  Wieksynel wpow. potumsyewskim [dym] sylachecki 1 
Jaydowski Kryysytof yjaydajć Nagarby w pow. polongowskim [dym] sylachecki 1 
Jaydowski Piotr ySyornel wpow. wiesyadańskim dym sylachecki 1
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460 JAZDOWSKI (TAZDOWICZ)

Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ], Za polskim 
pochodzeniem przemawia istnienie rodu Jazdowskich na Mazowszu, z Jazdowa, póź
niejszego Ujazdowa, obecnie w obrębie Warszawy. Niemniej jednak jest to najpewniej 
przypadkowa zbieżność, a wymienieni Jazdowscy są pochodzenia litewskiego, ściślej 
żmudzkiego. Początkowo nazywali się zresztą Jazdajtis (Jazdojtis, Ozdojtis itp.), potem 
dodali do swego nazwiska polską, szlachecką końcówkę —ski. Jazdowscy w pow. polon- 
gowskim pochodzili bowiem z „rodu zachodnio—żmudzkiego” według sądu Henryka 
Lowmiańskiego, opartego na wywodzie tego rodu z 2. połowy XVI w. O tej genealogii 
była mowa przy omawianiu rodziny Jawoyszów (zob.).

Najstarsza wzmianka o bojarach Jazdajciach pochodzi z 1547 r. Wymieniono wów
czas bojara połongowskiego Jurija Jazdajcia, który był zwolniony od obowiązku stacji, 
zgodnie z dawnym pismem Jana Rekutia, syna Stanisława Janowicza Kieżgajły [AWAK, 
T. 24, s. 107]. Prawdopodobnie jest on tożsamy z Janem „Jezdatym” [sic], który otrzy
mał 6 włók ziemi w wójtostwie Myszańskim we włości gondyńskiej pod warunkiem 
pełnienia służby wojskowej [Pićeta, na podstawie ML, Księga zapisów nr 48].

W inwentarzu włości kretyngowskiej z 1566 r. była mowa o bojarach Jazdajciach, 
którzy otrzymali obręb Szukis we włości polongowskiej, przy granicy z włością kretyn- 
gowską [AWAK, T. 14].

Spisano ich również w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. We włości 
gondyńskiej zanotowano Jurija i osobno JanaJazdojtisa, a we włości polongowskiej Urba
na Ozdojtisa. Wiadomo jeszcze, że w czasie rewizji włości płotelskiej z 1569 r. Jan, Jurgi 
i Grygali Jazdajtie otrzymali odmianę gruntów przy dwóch siołach hospodarskich dzier
żawy płotelskiej: Żwirblajcie i Rymczie [Rewizja płotelska 1569 r.]. Według innego doku
mentu z tego roku wymieniono następujących Jazdajciów: Grygalusa, Urbanusa, Petrusa, 
Mikołajusa i Janusa. Otrzymali oni odmianę nad rzeką Tenzą koło sioła hospodarskiego 
Rudajcie, Jaskawdów i Tarwidów oraz bojarów Senkiszków [AWAK, T. 24, s. 326].

W 1576 r. król polski Stefan Batory nadał przywilej na dobra Szukie w pow. połon- 
gowskim (23 włóki ziemi) dla Jazdajtiów: Mikołaja i Jana Jurewiczów, Hrehora, Piotra 
i Urbana Matiejewiczów [AWAK, T. 24, s. 361]. Informacja ta pozwala przedstawić frag
ment genealogii Jazdajciów z włości polongowskiej: 1. Jazdajt. 2. Juri i Maciej. 3. Miko
łaj i Jan Jurewicze, Hrehory, Piotr i Urban Maciejewicze.

W 1583 r. świadkował Grygjazdayć, który „miał stare lata i dawnąpamięć”, w spra
wie genealogii rodu „zachodnio—żmudzkiego” [Łowmiański; AWAK, T. 24, s. 398].

Trochę danych o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich z XVI w. W 1582 r. 
Jan Jazdajtis darował bratu Piętrowi część „otczizny” we włości polongowskiej. 
W 1593 r. Jezof Jurewicz Matiejewicz Jezdojt sprzedał „bratu stryju” Piętru Matiejewi- 
czu Jezdojtiu grunty „otczizny” Nagarby we włości połągowskiej. Około 1589 r. Martin 
Mikołajewicz Jezdojtis mieszkał w Negarbach w tej włości. W napisanym przezeń testa
mencie z 1594 r. zapisał on dobra Negarby i Szuki swojej żonie Hannie Bałtromiejewnie 
Narewicz oraz dzieciom (nie wymienił ich). W 1590 r. w dokumencie królewskim była 
mowa o powinnościach bojarów Hryhorija, Pietra i Urbana Matiejewiczów Jezdojtiów. 
W 1594 r. Matys Hryhorewicz Jazdajtis sprzedał majętność Negarby braciom [stryjecz
nym]: Matiejowi, Adamowi i Szczefanowi Pietrowiczom Jezdajtiam. W 1593 r. Andrej
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JAZDOWSKI (JAZDOWICZ) 461

Janowicz Juriewicz Jezdojt dał „pridannoje” [posag] z części dóbr Szuki we włości po- 
łongowskiej dla swojej siostry Jadwigi Janowny, gdy wychodziła za mąż.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Jazdajciów (nie Jaz- 
dowskich) we włości połongowskiej, gdzie mieli swoją ojczyznę, czyli ojcowiznę w sio
le Nagarby (Negarby). Nazwa nie zachowała się do dzisiaj, ale w  przybliżeniu można ją 
zlokalizować przy pomocy danych z taryfy 1690 r., gdzie notowano podwójne nazwy: 
Jazdajcie Nagarby, Jazdajcie Ponagarbie i Jazdajcie Szuki. Wspomniane Jazdajcie znaj
dowały się na północ od Kretyngi, koło drogi do Dorbian i przy okolicy szlacheckiej 
Senkajcie [Trzywiorstówka; mapa Chrzanowskiego]. W pobliżu są wzmiankowane Szu
ki (Szukie). Było to pogranicze pow. połongowskiego i gondyńskiego, bo w obu powia
tach w 1690 r. notowano Jazdajcie.

Dane z akt ziemskich pozwalają kontynuować linię Jazdajcia i jego dwóch synów: 
Jurija i Macieja oraz ich wnuków, wymienionych w 1576 r., czyli Piotrowiczów, Mikoła- 
jewicza i Hrehorowicza.

Później notowano ich w źródłach XVII w W popisie wojskowym 1621 r. były to 
2 osoby w pow. gondyńskim i połongowskim. W taryfie 1667 r. spisano 10 rodzin, ale 
dwie wykluczono z rozważań, bo odnosiły się do nieboszczyka lub „przykupli” w niezna
nym czasie. Spośród ośmiu rodzin najwięcej mieszkało w pow. gondyńskim i połongow
skim (po 3) oraz pojedynczo w potumszewskim i korszewskim. Uwagę zwraca, że więk
szość z nich miała poddanych (6 na 8), ale prawie z reguły chodziło o jednego poddanego.

W tymże roku w obrębie Szukie, późniejszej okolicy szlacheckiej w  pow. połon
gowskim, notowano trzech Jazdowskich: Gabriela Wojciechowicza, Józefa Kazimierzo- 
wicza i Jana Stanisławowicza, może braci stryjecznych?

W taryfie z 1690 r. spisano 9 rodzin, z których większość mieszkała w pow. po
łongowskim (5). Pozostali mieszkali w sąsiednich powiatach (telszewski, gondyński, 
wieszwiański) z wyjątkiem potumszewskiego, będącego w centrum Żmudzi. Większość 
z nich nie miała poddanych, tylko dwaj mieli po jednym poddanym. Zwraca uwagę, że 
trzech z nich mieszkało wjazdajciach (też Jazdajcie Nagarby i Jazdajcie Szukie). W su
mie była to szlachta drobna, choć niemało z nich miało po jednym poddanym. Piasto
wali też kilka urzędów, ale w XVIII w., oprócz wymienionych niżej (strażnik wybrzeża 
morskiego, budowniczy smoleński) chodzi o budowniczego żmudzkiego Ignacego Jaz- 
dowskiego w latach 1754—1785 i Urbana Jazdowskiego w 1792 r.; w tym drugim przy
padku może też chodzić o syna budowniczego, czyli wspomnianego Ignacego.

W XIX w. ze szlachectwa wylegitymowali się Jazdowscy herbu Dąbrowa i Jelita, do 
czego należy dodać Jazdowskich herbu Lubicz, którzy wylegitymowali się w guberni wi
leńskiej [później była to gubernia kowieńska] [Uruski]. Znany jest wywód Jazdowskich 
herbu Lubicz, która za prekursora swojej rodziny przyjęła Jana S[z]ymona, „majora 
wojsk polskich” i strażnika wybrzeża morskiego, nominowanego przez króla polskiego 
Augusta II w 1724 r. Spłodził on syna Ignacego, budowniczego smoleńskiego [brak go 
w wykazie tych urzędników] i właściciela majętności Jady Jazdajcie na Żmudzi [LVIA].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 14, s. 120, T. 24, s. 107, 326, 361, 398; LVIA, F 391-10-425; ODVCA, vyp. 1, s. 78- 
18, 143-279; vyp. 2, s. 54-232, 86-20; vyp. 3, s. 85-269, 101-29, 114-255; Popis 1567 r., kol. 1321, 1351; 
Rewizja płotelska 1569 r., k. 79—79v; Urzędnicy żmudzcy, nr 113, 122, 1368. L i t e r a t u r a :  LPZ, T. 1, 
s. 825: Jazdauskas; Lowmiański, Studia, T. 1, s. 355—361; Pićeta, s. 336; LTruski, T. 6, s. 42.
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462 JELSICI

JELSKI 

H. PIELESZ 

T a r y f a  1690 ro k u

Jelski Mikołaj miecpińk grodzieński p -nastawnego folwarku Lowkiów alias Spawdy w pow. spawdowskim dy
mów 5, a osobliwie у  pastawki od Stongiów [w Kop. 7: Stungie] Stongajcie w pow. spawdowskim dym 1, ogó
łem dymów poddańskich 6

Rodzina może być pochodzenia polskiego, z ziemi dobrzyńskiej [Uruski]. Nie moż
na jednak wykluczyć innego pochodzenia, nazwisko ma mieć genezę białoruską. 
[LPŻ]. Całkiem możliwe jest jeszcze pochodzenie odmiejscowe od Jelska czy Jelny 
[Dacewicz].

Występowali głównie w pow. pińskim w województwie mińskim i pow. grodzień
skim w województwie trockim od początku XVII w. Z tym ostatnim należy łączyć Mi
kołaja Jelskiego z taryfy 1690 r. Wielu Jelskich piastowało lokalne urzędy i godności 
w pow. grodzieńskim. Do nich należał ojciec Mikołaja Stefan Franciszek, który był 
miecznikiem grodzieńskim w latach 1657—1662. Z kolei Mikołaj Jelski piastował tę god
ność w latach 1692—1710. W 1690 r. miał on 6 dymów poddańskich, co stawiało go 
w rzędzie średnio zamożnej szlachty. Był on żonaty z Anną Maliszewską. W sumie była 
to szlachta średnio zamożna i nieutytułowana, z wyłączeniem końca XVIII w. Na Żmu
dzi piastowali wówczas urzędy: miecznika żmudzkiego w 1794 r. przez Kazimierza Jel
skiego i klucznika telszewskiego w 1794 r. przez Wincentego Jelskiego. Zatem było to 
dopiero w przededniu upadku Rzeczypospolitej.
Ź r ó d ł a :  Urzędnicy: woj. trockie, s. 271—272 nr 1787 i 1793;. Urzędnicy żmudzcy, nr 808, 1481. L i t e 
r a t u r a :  Dacewicz, s. 338; LPŻ, T. 1, s. 828: Jelskis; Uruski, T. 6, s. 55—57.

JEMIALKOWSKI ZOB. JAMIOŁKOWSKI 

JENCZEWSKI ZOB. JANCZEWSKI 

JENDRZEYKIEWICZ ZOB. JĘDRZEYKIEWICZ

JERONIMOWICZ 

Popis 1621 roku

Jeronimowicp Hrebory p mpes[U\ikmń] /iapod[jezdku.] koń 1 w pow. kroskim 
Jeronimowicp Zacharyfasppucpe[stnikami] napoĄjezdku] koń 1 w pow. twerskim

Taryfa 1667 roku

JeronimomcpJópef, na miejscu którego postał spisany Mikołaj NaruspewicppMichałajdów dym 1 spłachetki 
w pow. kroskim
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JESMAN (JEŚMAN) 463

Właściwie można pisać dwie formy tego nazwiska: Hieronimowicz i Jeronimowicz, ta 
pierwsza jest starsza. W herbarzach polskich właściwie nie występują, bo pojedyncza 
wzmianka o Hieronimowiczu w 1590 r. ewidentnie dotyczy osoby z imieniem i patroni- 
mikiem, a nie z nazwiskiem [Uruski]. Przyjęto formę nazwiska ze źródeł.

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Hieronim (pisanego często: Jaronim, 
Jeronim), pochodzenia greckiego. Jego zdrobnieniem jest Jarosz, od którego pochodzi 
nazwisko Jaroszewicz (zob.).

Notowano ich w źródłach z XVII w. W popisie 1621 r. były to 2 osoby w pow. kro- 
skim i twerskim, wspólnie składających się na wystawienie jednego konia. Zaś w taryfie 
1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. kroskim, bez poddanych. Była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Uruski, T. 5, s. 141.

JERUBOWICZ ZOB. HERUBOWICZ

JERZEWICZ

Popis 1621 roku

Jeiyewicz [można odczytać też: [erewicz] Michał [s] uczęsĄ.nikami] napodj[tzóku] g  ospcpepem koń 1 
w pow. kroskim

Taryfa 1667 roku

Jeipewicg Michał Kazimierz dziekan grodzieński, pleban sokokński z imienia narwanego Janutyspki Wojsgwi- 
tisgki Buskukałnas dziedgicztiemu prawu podległe 1 poĄdański] dym w pow. korklańskim

Nazwisko rodziny to najpewniej spolonizowana, stara i powszechnie występująca for
ma nazwiska „Jurewicz”. W źródłach występowała bardzo rzadko. Nie notowano ich 
w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w XVII w.: w  pow. kroskim (1621) i korklańskim 
(1667), i to bardzo rzadko. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Wspomniany w 1667 r. Michał Kazimierz Jerzewicz był plebanem sokolańskim 
i dziekanem grodzieńskim w diecezji wileńskiej. Zmarł w 1685 r.
L i t e r a t u r a :  Kamuntaviciene, s. 143.

JERZYKOWSKI ZOB. WIERZYCHOWSKI 

JESM AN  (JEŚMAN)

H. KORCZAK 

Taryfa 1667 roku

Jesman Mikołaj dymówpod[d]ańskich 7, zubożałych i nędznych dymów 6 od tej majętności niegowskiej [na 
marginesie: z Bilcz] do Jana Bżczkiewicza odesgjych, takgę zubożałych. Takpę do Cecylii Krzęciszęwskiej 
Janowej Samuelowej Oborskiej dym 1 zostający ukazał, dymów wsgytkich 7 w pow. niduklewskim 
Jesman owa Olbrychtowa Justyna Chrząstowska z Bosyęszuwia dymówpoddańskich 36 w pow. widuklewskim
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464 JĘDRZEJEWSKI

Taryfa 1690 roku

jesman Franciszek z Molche [w Kop. 1: Molgie] w pow. widuklewskim dympodda fis ki 1

Ród herbu Korczak jest zapewne pochodzenia ruskiego. Byli rozsiedleni głównie 
w pow. nowogródzkim, połockim i mińskim [Boniecki].

Na Żmudzi są notowani dopiero w XVII w  W taryfie 1667 r. były to 2 rodziny 
w pow widuklewskim, mające odpowiednio 6 i 36 dymów, co stawiało je wśród średniej 
i zamożnej szlachty żmudzkiej. Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę 
w pow widuklewskim, z jednym poddanym. Zatem była to szlachta majętna i utytuło
wana, choć nie na Żmudzi.

L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 27—29 (nic o Żmudzi).

JEWTIK ZOB. JAWCZYK

JĘDRZEJEWSKI

Taryfa 1690 roku

Jędrpe/ewski Jerzy ^Prppałgotm w pow. kiszewskim [dym] szlachecki 1

Pochodzenie nazwiska rodziny jest podobne do Andrzejewicza (zob.). Jest to forma 
spolonizowana nazwiska Andrzejewicz lub Jędrzejewicz, choć nie można wykluczyć 
polskiego pochodzenia. Była bowiem szlachta o tym nazwisku herbu Nałęcz z ziemi 
chełmskiej, ale brak jest jej śladów na Litwie.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, bez poddanych. 
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 67—68.

JĘDRZEYICIEWICZ

Taryfa 1667 roku

Jet/drzę/kiewiczJat/ Węcławowicz na miejscu Widawa Jendrzejkiewiczą rodzica swego z Poszęszywia dym 1 
szlachecki w pow. kroskim

Taryfa 1690 roku

JidrzęykiewiczJan z Posyesycmia w pow. kroskim [dym] szlachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Andrzej, ściślej od Jędrzejka. Najpewniej 
w źródłach ruskich w XVI w. brzmiało: Andrejkowicz.

Na Żmudzi Andrejkowiczów notowano już w XVI w. W popisie wojskowym 
1528 r. spisano Andrejkę we włości rosieńskiej. Andrejkowicze byli w kolejnym popisie 
1567 r., np. Pac Andrejkowicz we włości szawdowskiej.

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 



JODEYKIEWICZ (JODEYKO) 465

Trochę więcej danych jest o tym rodzie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1591 r. Stanisław Andrejkowicz podarował synowi Mikołajowi połowę majętności 
Poszymsze i Podowsiny we włości kroskiej. Było to związane z małżeństwem jego syna 
z Zofią Lukaszownąjanowicza Wondziagolską. Tenże w 1595 r. był żonaty z Hanną 
Jurewną Tomaszewicz. W 1597 r. otrzymał poddanego mieszkającego na pustoszach 
Jakiszki i Ruczyszki [we włości kroskiej] nad rzeką Szymszą. W 1599 r. zamienił część 
swojego gruntu w majętności Podowojnie we włości kroskiej na część majętności Po
szymsze w Potiruliach we włości widuklewskiej. W  1600 r. Mikołaj Andrejkowicz kupił 
połowę majętności Pietkieliszki we włości kroskiej. Może jest tożsamy z wymienionym 
wyżej Mikołajem Andrejkowiczem?

W 1596 r. Matiej Andrejkowicz skwitował pewnego bojara za grunt Mazurkiszki 
we włości rosieńskiej.

W sumie w świetle powyższych danych z XVI w. można stwierdzić, że Jędrzeykie- 
wieże mieszkali w Poszymszu (lit. Paśimśe) nad rzeką Szymszą tj. na północ od Cyto- 
wian, przy drodze do Szawli.

W obu taryfach XVII—wiecznych spisano najpewniej tę samą osobę, Jana syna 
Węcława, niemającego poddanych. W tym czasie mieszkał on w Poszeszuwiu w pow. 
kroskim, czyli nad rzeką Szeszuwą co jest dość trudne do lokalizacji. W każdym razie 
jest to obszar odległy od wspomnianego wyżej Poszymsza. W sumie była to szlachta 
drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  ODVCA, vyp. 1, s. 133-101; vyp. 3, s. 32-202; vyp. 4, k. 9-69, 10-74, 172-257, 175-12; vyp. 5, 
k. 245-127, 275-343; Perapis 1528 r., s. 189; Popis 1567 r ,  kol. 1262.

JOCZYŁOWSKI ZOB. TOCZYŁOWSKI ?

JODEYKIEWICZ (JODEYKO)

T a r y f a  1690 ro k u

JodeykiewicyKayimieip [z] zastany [w Taryfie Żmudzi 1690 r. błędnie: z ustawy] od majętności Złotary 
we wsi Kibury w pow. bezpańskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny to patronimik od Jodeyki czy Judeyki. Pochodzi ono od litewskie
go imienia Juodis, Juodeika, co z kolei wywodzi się od litewskiego jttodas — czarny, 
ciemny [LPŻ],

Najstarsza wzmianka dotyczy bojara żmudzkiego Jodejki (niem. Jotheke), który 
w 1390 r. mieszkał we włości ejragolskiej [Petrauskas]. Ciekawe, czy śladem tej nazwy 
nie jest miejscowość Jotejki w pow. ejragolskim, którą notowano w taryfie 1690 r. jako 
folwark należący do franciszkanów w Kownie?

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano trzech bojarów: Juri
ja Judejkajtisa we włości kroskiej, Matieja Judejkowicza tamże i Możejkę Judejkowicza 
w berżańskiej.
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466 JODKIEWICZ (IOTKIEWICZ)

Więcej napisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1588 r. Jan Miko- 
łajewicz Matiejewicz Judejkowicz ciężko chorował w miasteczku Rosieniach. W 1589 r. 
wymieniono Jana Sebestianowicza Mikołajewicza Judejkowicza i brata stryjecznego Jana 
Hryhorewicza Judejkowicza. Z kolei wzmiankowany Sebestian mieszkał przy majętno
ści Goniprowo we włości kroskiej, a Jan Hryhorewicz Matysowicz miał majętność o tej 
nazwie. W 1595 r. Jan i Sebestian Mikołajewicze Judejkowicze oraz ich brat stryjeczny 
Jan Hryhorewicz zrezygnowali ze swoich praw do niwy w Sartiach [koło Goniprowa] 
i innych niw.

W sumie wydaje się, że rysuje się pewien ciąg genealogiczny, przynajmniej w  linii 
Matieja Judejkowicza z popisu 1528 r. z włości kroskiej, zapewne z dóbr Goniprowo 
w tej włości, z którymi związani byli wszyscy niżej wymienieni. Ów Matiej miał chyba 
dwóch synów: Mikołaja i Hryhora. Z nich Mikołaj miał dwóch synów: Jana i Sebastia
na, ten ostatni miał jeszcze syna Jana. Z kolei Hryhory miał syna Jana. Wywód ten budzi 
jednak wątpliwości, bo w jednym miejscu jest wzmianka o Janie Sebestianowiczu jako 
bracie stryjecznym Jana Hryhorewicza, a nie stryju, jak wynika z tej genealogii. Gdyby 
jednak to rozumowanie było słuszne, to mielibyśmy 5 pokoleń Judejkowiczów, żyjących 
w ciągu całego XVI w.

W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, z jednym dy
mem poddańskim. Może był on potomkiem bojara Możejki Judejkowicza z 1528 r., 
mieszkającego w tejże włości? Była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Zachował się wywód Jodeyków z 1802 r. Propoplastą rodziny został uznany Michał 
(pokolenie I), właściciel majętności Judejki w pow. pojurskim. W 1683 r. sprzedał te do
bra Władysławowi i Joannie z Demskich Pacewiczów. Spłodził on syna Józefa (II), który 
nie miał żadnej posesji po ojcu. Przeniósł się do pow szawelskiego, „gdzie za arendow- 
nym prawem żyjąc, spłodził synów dwóch” (III): Adama i Macieja, teraz wywodzących się 
wraz z Maciejem Mateuszem (V), synem wspomnianego Macieja [LVIA, F 1282-1-2910].

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 1282-1-2910; ODVCA, vyp. 2, s. 29-203, 44-115, 77-466, 80-491; vyp. 4, k. 150- 
91; Perapis 1528 r., s. 370; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 111. L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 857: Juodeika; Pe- 
trauskas, Zemaitijos bajorai.

JODKIEWICZ (JOTKIEWICZ)

H. DOŁĘGA, RUDNICA 

T a r y f a  1667 roku

JotkiewiczJarosg na którego miejscu został spisany Jan Talewicp z Promiadzjowa Dy de łajć dym 1 szlachecki 
w pow. rosieński/n
Jodkiewicz Władysław na miejscu rodzica swego Jana Jodkiewicga Z Promiadgiowa Gajlitnów dym 1 szlachec
ki w pow. rosieńskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Jodka lub Jotka, pochodzącego od li
tewskiego Juodka. Forma ta wiąże się z Juodas, czyli „czarny” [LPŻ; Zinkevicius]. Od 
tego pochodzą nazwiska: Jodkiewicz, Jotkiewicz, Jackiewicz [sic], Judkiewicz i inne.
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JODZIEWICZ 467

Nie wiadomo, czy byli notowani w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., bo tam 
notowano tylko Judkiewiczów (zob.) czyjudkowiczów.

Na Żmudzi spisano Jodkiewiczów w połowie XVII w. W Potopie 1655 r. został 
wymieniony Zygmunt Jodkiewicz „s powiatu Telszewskiego”, gdy podpisał unię kiep 
dańską ze Szwecją. Z kolei w  taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. rosieńskim, bez 
poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytulowana.

Wiadomo o testamencie Jana Jotkiewicza z 1659 r. Był on właścicielem w okolicy 
Okstyny w pow. rosieńskim. Został on śmiertelnie postrzelony przez poddanego. Przed 
śmiercią zadysponował, by jego ciało pochowano na miejscowym cmentarzyku „Pod 
Dębami” nad rzeką Dubissą, a glówszczyznę jako karę za jego zabicie oddano jego żo
nie Ewie Witkiewiczównie [Vaisvila].

W XIX w. Jodkiewicze wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w guberni kowień
skiej z herbem Rudnica (Jodkiewicz) i Zyzemski (Jotkiewicz) [Uruski]. Jodkiewicze her
bu Dołęga i Rudnica mieszkali w  pow szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a :  Akta zjazdów, T. 2, s. 310; L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 69; Ciechanowicz, T. 3, s. 227; 
LPŻ, T. 1, s. 837: Jodkevicius, 847: Jotkevicius, 822: Jatkevicius, 858: Juodka; Uruski, T. 6, s. 91—92, 104; 
Vaisvila, s. 136, 283; Zinkevicius, s. 561: Juodas.

JODZIEWICZ 

H. SZEPTYCKI 

T a r y f a  1667 roku

jodpiewicp Krpysptof, na którego miejscu postał spisany Gabriel Sakonicp p Budrajć dym 1 szlachecki w pow. 
jaswońskim
Jodpiewicpowa Kiyysptofowa Anna Mopeykówna [na miejscu] matponka swego pPospwia [zapewne Po- 
szuszwia] y>odł/[ańskie] 4УтУ - wP0№- tendpiagolskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Juodżius, a ten od Juodis, czyli „czarny”. 
Ma ono nie do końca jasną genezę. Może łączyć się z nazwiskiem Józefowicz (patro
nimik od imienia Józef) lub z białoruskim Jadzewicz [LPŻ]. Należy jednak dodać, że 
może to być także zeslawizowana (zrutenizowana) forma litewskiego nazwiska Juodis.

Wydaje się, że tu należy włączyć dane o Jodowiczach, notowanych na Żmudzi. 
Najstarsza wzmianka o tej rodzinie pochodzi z 1496 r., kiedy Mikołaj Jodowicz ufun
dował altarię w kościele w  Łuknikach. Zapisał poddanego i dziesięcinę ze swoich pięciu 
dworów: Dirwian, Żemel, Girkontów, Sielan i Biengak („Bewgapi”?) [BJ]. Prawdopo
dobnie dwory te należy zlokalizować w niedalekiej odległości od Łuknik. Jeśli przyjąć 
to założenie, to najpewniej chodzi o 3 dwory w rejonie Kownatowa, tj. na północny 
wschód od Luknik: sam Kownatów [nazwa jest późnego pochodzenia, wcześniej były 
to najpewniej Dyrwiany, zob: Kownacki], na wschód od których notuje się Żemela- 
ny (lit. Żemalenai) i Girkonty (lit. Girkautai). Z kolei Szylany (lit. Silenai), czyli Sielany, 
można zlokalizować na wschód od Łuknik w pobliżu jeziora, zwanego dzisiaj Paeżeris. 
Ostatni dwór jest pewnie nazwą zniekształconą i trudną do odczytania.
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468 JOREMINSKI

W XIX w Jodziewicze—Szugżda [chyba Żugżda] herbu Szeptycki wywiedli swoje 
pochodzenie szlacheckie w guberni wileńskiej [w tym czasie nie było jeszcze giberni ko
wieńskiej]. Za swego przodka uznali Jana Jodziewicza, właściciela dóbr Jodziszki—Gaj- 
ryszki [raczej Kajryszki] na Żmudzi w 1716 r. i prawnuka wywodzących się (pokolenie I) 
Miał on syna Michała (II), wnuków Antoniego i Kazimierza (III) oraz prawnuków (IV): 
Wincentego, Józefa, Jana i Marcina Antoniewiczów oraz Marcina, Onufrego i Jana Ka- 
zimierzowiczów [Boniecki].
Ź r ó d ł a :  BJ, rkps 6321-6322, T. 2, k. 7 5 io k  105. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 73; LPŻ, T. 1, s. 860: 
juodzevicius, 837: Jodzevicius.

JOREMINSKI

Taryfa 1690 roku

Joremiński [w Kop. 1 błędnie: Humiński, w Kop. 9: Umiński] J ery  у okolicy Grupdp n>pon>. kroskim 
[dym] szlachecki 1

Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach. Jest to albo jakaś pomyłka, albo chodzi 
o spolonizowaną formę nazwiska utworzonego od imienia wschodniosłowiańskiego 
Jeremiej. Może należy łączyć to nazwisko z litewskim nazwiskiem Jorimas, złożonym 
z dwóch członów: jo— i rim—? [Zinkevicius].

W 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. kroskim, bez poddanych. Była to 
szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a :  Zinkevicius, s. 208: Jorimas.

JOSIEWICZ ZOB. JASIEWICZ

JÓZEFOWICZ 

H. LELIWA 

Popis 1621 roku

Jópefondcp Dandd p Niemrdan, w dziecinnych ledech, stand! się do popisu na ywĄezdku] — koń 1 w pow. 
powondeńskim. Nie przyjęto, protestowa!, ре go uczestnicy odrpttńli, zktóremi wolne prawa zostaje 
JópefondcpJan prpę[z] ubóstwo piespo się stawił, obawiając się prawa w pow. dyrwiańskim 
Joyefowicz Kazimierz Z //ê tffjnikami] na podj\e.z.óku\ koń 1 w pow. powondeńskim

Taryfa 1667 roku

Józefowicz Dawid, na którego miejscu posta/ spisany J e r y  Mi/aspendcp z Kosptown dym 1 poddański w pow. 
pojurskim
Józefowicz Krysztof. Juchniewicz Hrehory p Bejmajnów i pprykupli po Krzysztofie Jópefondcpu dym 1 szla
checki w pow. wielońskim
JopefowicpMadasp p Taladów dym 1 szlachecki w pow. spawelskim
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JUCEWICZ (IUCZEWICZ) 469

Jópefomcp Piotr. Jucewicpowa Adamowa S[z\cpefanonicpowa Zofia Sławecka na miejscu Adama Jucewicpa 
małpo nka swego pAntynik dymy 2 poddańskie i p kuplą od Piotra jópefowicpa w po w. kros kim w okolicy 
Kwaspach [dymy] 2 w pow. korspewskim

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Józef, pochodzenia hebrajskiego. Na Żmu
dzi w popisie 1528 r. zanotowano tylko 20 Józefów (1,3%), co stawiało to imię na 
21—22 miejscu [Cimnaite].

Na Żmudzi notowano ich dopiero w źródłach XVII w. Wcześniej pewnie notowa
no ich pod ruską nazwą Jesifowicz, Jesipowicz, Osipowicz itp.

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 3 osoby w  pow. powondeńskim (2) 
i dyrwiańskim (1). Była to szlachta drobna, składała się na jednego konia lub nawet sta
nęła pieszo do popisu, co świadczy wręcz o jej ubóstwie. Z kolei w taryfie 1667 r. za
notowano tylko 2 rodziny, bo z obliczeń wykluczono Piotra i Krzysztofa Józefowiczów 
ze względu na wzmianki o „kupli”. Mieszkały one w różnych i innych powiatach od 
wymienionych w 1621 r.: pojurskim i szawelskim. Jedna rodzina nie miała poddanych, 
a druga miała jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

Zwraca uwagę brak Józefowiczów w taryfie 1690 r., co wskazuje na stabilizację na
zwiska szlacheckiego na Żmudzi.

W 1800 r. Józefowicze herbu Leliwa wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie w gu
berni wileńskiej. Za protoplastę rodziny został uznany Stefan, żyjący w XVIII w. i po
siadający dobra Antoniki [tj. Antyniki] Kwaszę [w pow. korszewskim]. Udało się usta
lić — wobec uszkodzenia tekstu — że w testamencie z 1723 r. Stefan Krzysztofowicz 
Józefowicz zapisał te dobra swoim wnukom: Piotrowi i Maciejowi. Genealogia tej ro
dziny była następująca. Stefan, syn Krzysztofa (pokolenie I i II), miał syna Macieja (III), 
ojca jego wnuków (IV): Piotra i Macieja. Linię rodziny kontynuował Maciej jako ojciec 
Antoniego (ur. 1788) i dziad dwóch wnuków (VI): Klemensa (ur. 1830) i Antoniego 
(ur. 1832) [LVLA, F 391-7-1809].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391—7—1809 k. 54 (skan 00093). L i t e r a t u r a :  Ćimnaite, s. 13.

JUCEWICZ (JUCZEWICZ)

H.JUŃCZYK, LELIWA, LUBICZ, RAWICZ 

P o p is  1621 roku

Jucewicp Stanislaw p ucpestnfikarsń] na ywćjjezdku] koń 1 w pow. berpańskim 
JucemcpZygmont i Marcin po kopacku koń 1 w pow. pojurskim, na ucpestnikiprotestowa!
Jucewicpowa Marcinowa chłopca Wojciecha Janowicpa na poĄjezdku] koń 1 w pow. kroskim

T a r y f a  1667 roku

jucewicp Adam Andrpejewicp na którego miejscu posta/ spisany Aleksander Giedmin p Drabukspt dym 1 
splachecki w pow. powondeńskim
JucewicpAndrpej StanisławowicppDowstar dym 1 splachecki w pow. berpańskim
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470 JUCEWICZ (JUCZEWICZ)

Jucewicp Augustin Józefowiep na miejscu Józefa Jucewicpa rody ca swego p Plusp/dewicpów dym 1 szlachecki 
wpow. medyngiańskim
Jucewicp Hrehory z Goraju pod[d] ański dym 1 wpow. korklańskim
Jucewicp Izajasz na miejscu Jerzego Lubspewicpa z Spirgiów dym 1 szlachecki w pow. korklańskim 
JucewicpjJakub, na którego miejscu oraz na tnbjscu Augustyna i Michała Żebenków zpstał spisany Jeny Pry- 
jałgowski z Żebenków dym 1 poddański w pow. korklańskim
JucewiczJakub. Rymkiewicpjery z Drobuksz i z kupti swej od Jakuba Jucewicpa w Niewordpjan okolicy dym 
1 szlachecki w pow. powondeńskim
Jucewicz Jan na miejscu Ambropeja Kwaszewicza Jucewicpa pKwaspów dym 1 szlachecki w pow. kros kim 
Juce wlep Jan p Goraju dym 1 poĄd\ ański w pow. korklańskim
JucewicpJan. Butman Hieronim Salamonowicp na miejscu rodpjca swe\go] Salamona Butmana z nabycia od 
Jana Jucewicpa p Pogiów dymy 3 wełdomskie w pow. korklańskim
JucewicpJarosp na miejscu Stanisława Ławdgina [sic] pLawdginów dym 1 szlachecki w pow. porańskim 
JucewicpJerpy. Montowt J e r y  Zygmontowicp z ojcyslego i p r y  kupnej czystki od Jerpego Jucewicpa pMonto- 
wtów na domowa paspnią obróconej dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim. Montowt Kapjmierp Zacharia- 
spewicp na miejscu Zachariaszy Montowta [GB: pewnie ojca] pMontowtów [z] prykupliej cpęśd od Jerpego 
Jucewicpa dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Jucewicp Kapjmierp na miejscu Krysptofa Zołoki p Wilajciów Podubisia dym 1 splachecki wpow. kroskim 
Jucewicp Kapimierp na miejscu Piotra Kiełpspa p Kie/pspów dym 1 splachecki wpow. spawdowskim
Jucewicp Kapjmierp. MaranowicpStanisIaw na miejscu Kapjmierpa Jucewicpa spadkiem dostałego pMejnartów 
dym 1 poddański wpow. retowskim
JucewicpŁukasp na którego miejscu postał pisany Jakub Budgin pjucewicpów dym 1 splachecki w pow. re
towskim
JucewicpMarcin pBerstanpoĄd] ański dym 1 wpow. niebliskim
JucewicpMarek Stanis/awowicp pPluspkia Jucpowa [może z Pluszkiewiczów?] dym 1 splachecki w pow. 
medyngiańskim
JucewicpMichal p imienia swego napranego Pogudkalnie dym 1 splachecki wpow. korklańskim
Jucewicp Micha!. Posylski Stanisław Ław/ynowicp p majętności swej ojcysfej i pprykupli [...] po Michale
Jucewicpt dymy 4 [...] ogółem dymów 11 poddańskich wpow. korspewskżm
JucewicpMichalł [sic] Janowicp na miejscu rodpica swego Jana Jucewicpa pjucewicpów poddański dym 1 w pow. 
retowskim
Jucewicp Piotr, na którego miejscu postał spisany Kapjmierp Wójcicki pjucewicpów pod[d]ański dym 1 w pow. 
retowskim
JucewicpStanisław pKwaspów dym 1 splachecki w pow. kroskim
JucewicpStanisław pimienia Pogudkalnie dym splachecki 1 wpow. korklańskim
Jucewicp Symon na miejscu rodpica Tomaspa Jucewicpa p Dowstar dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Jucewicp Tomasp na miejscu Adamowej Mackiewicpowej, odłącywsy są od Mackiewicpów p Bordpjów dym 1 
splachecki wpow. potumspewskim
Jucewicp Wojciech Hrehorowicp p Dowstar dym 1 splachecki wpow. berpańskim 
Jucewicp Wojciech Sebestianowicp p [SJPirgiów splachecki dym 1 wpow. korklańskim

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 



JUCEWICZ (JUCZEWICZ) 471

Jucemcpowa Jadwiga na miejscu małponka swego Krpysptofa Jucenicpa p kupli od Piotra Me narta p Smilgiów 
dym 1 szlachecki wpow. medyngiańskim
Jucemcpowa Adamowa S\z\cpefanowicpowa Zopia Sławecka na miejscu Adama Jucenicpa małponka swego 
pAntynik dymy 2 poddańskie i p kuplą od Piotra Jópefowicpa wpow. kroskim w okolicy Kumpach [dymy] 
2 w pow. korspewskim
Jucemcpowa Jerpyna Dorota Sakiellówna na miejscu Krpysptofa Pacewicpa i Jópefa Eulenicpa do domowejpasy
ni prpy/ącponego p Bukukolna 1 dym splachecki w pow. po rańs kim
Jucemcpowa Zofia Markowa pimienia Dajniów 1 dym pod{ói\ański w pow. spawdowskim
JucpewicpJan Kapimierp p majętności Jucewicpe Kutimy dymy 3 poddańskie w pow. pojurskim
JucpenicpNikodem na miejscu JópefowejJucpewicpowej rodzicielki p Pokłon dym 1 splachecki wpow. rosieńskim
Juwcenicp [F 11-1-752: Jucewicz] Jerpy. Montowt Jerpy Zygmontowicp p ojcpystego iprpykupnej cpąstkź od
Jerpego Juwcewicpa pMontowtów na domowapaspnią obróconej dym 1 splachecki wpow. medyngiańskim

T a r y f a  1690 roku

JucewicpJan Tomaspenicp p Dow star w pow. berpańskim dym splachecki 1
JucewicpAugustyn pPluspkiów i prpy kupli w pow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
Jucewicp Dawid na miejscu ojcpyma p Kweśdów w pow. korspewskżm dym splachecki 1
Jucewicp Eliaspp Smilgiów pSudpiów wpow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
Jucewicp Eliasp p Wicpispek wpow. korspewskim na miejscu Mikołaja Stangura dym splachecki 1
jucewicp Hrehory p Dow star w pow. berpańskim na miejscu ojca dym splachecki 1
Jucewicp Hrehory p Goraju wpow. korklańskim dym splachecki 1
JucewicpJan pAntyników Kwaspów wpow. korspewskim na miejscu rodpica dympoddański 1
Jucewicp [w Kop. 1: Jurewicz] Jan p okoliy Zadwidy wpow. spawelskim dym splachecki 1
JucewicpJan pjucewicpów wpow. retowskim [dym] poddański 1
JucewicpJan na miejscu rodpica pKwaspów wpow. kroskim [dym] splachecki 1
JucewicpJan p Pogiów wpow. korklańskim dym splachecki 1
JucewicpJan p Popudkolnia wpow. korklańskim [dym szlachecki 1]
JucewicpJerpy pjuców Dowstar wpow. kroskim [dym] splachecki 1 
Jucewicp Kapimierp p Dowstar wpow. berpańskim dym splachecki 1
Jucewicp Kapimierp p Wi/ajciów wpow. kroskim i Luwrów wpow. W. Dyrwian dymy poddańskie 2
JucewicpMichał na miejscu rodpica p Kwaspów i pipy kupli wpow. kroskim [dym] poddański 1
JucewicpMikołaj na miejscu rodpica p Pogiów wpow. korklańskim dym splachecki 1
Jucewicp Salomon spoinie p synowcem swoim pEjdwi/ajciów [w Kop. 1: Eymdaycie Lawkow, w Kop. 6:
Eytwidaycie Ławków] Ławkowa wpow. spawdowskim i pprpykupli od K/istowta dym splachecki 1
Jucenicp TomasppBordpiów w pow. potumspewskim [dym] splachecki 1
Jucenicp Tymoteusp p Kiełpspów w pow. spawdowskim dym splachecki 1
Jucenicp Wojciech, na miejscu którego postał spisany Jerpy Iwanowicp [z Pogiów w pow. korklańskim?] dym 
splachecki 1
Jucenicp Zygmunt, na miejscu którego i Pawła Witorta postał spisany Piotr Romanowski p Dumitrów wpow. 
telspewskim, [z powiatu] medygiańskiego Sparnoderwian nalepy [dym] poddański 1
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Jest problemem, czy należy tu włączyć Junczewiczów? Rodziny takiej nie notowano 
w polskich herbarzach, choć byli Junczewscy. Bliżej o tym w dalszej części pracy. Teo
retycznie można by łączyć Junczewiczów z Junowiczami lub z Jucewiczami. Jednak 
w świetle dalszych danych oraz lokalizacji Junczewiczów we włości korszewskiej i Juce- 
wiczów w wielu włościach, także w korszewskiej, a Junowiczów głównie we włości ejra- 
golskiej utożsamienie Junczewiczów z Jucewiczami jest uzasadnione.

O osadnictwie Jacewiczów i Jucerwiczów w różnych powiatach na Żmudzi pisano 
wyżej przy Jacewiczach. Na ogół, poza dwoma wyjątkami, mieszkali oni w różnych po
wiatach w świetle taryf XVII-wiecznych.

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Jućas, które ma niepewne pochodze
nie. Może być pochodzenia niemieckiego (Juzo, Jutz) lub białoruskiego (Jucewicz), ale 
najpewniej jest to zdrobnienie innego imienia, chyba chrześcijańskiego, nie wiadomo, 
jakiego [LPŻ]. Znów zdaniem polskich językoznawców, nazwisko łączy się z imieniem 
Juc, które pochodzi od bliżej nieokreślonego imienia zaczynającego się od Ju—, np. Ju
styn, Jucha, Józef [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Z kolei Z. Zinkevicius w ogóle po
minął to nazwisko, pisząc tylko o nazwisku typu Junkas, m.in. Junćas. Łączył je albo 
z imieniem Jan (lit. Jonas), albo z nazwiskiem dwuczłonowym Juntautas (jun— i taut—). 
Wreszcie B. Tichoniuk łączył Juca z Justem: łaciński Justus, cerkiewny Just.

Nastarsza wzmianka dotyczy bojarów włości korszewskiej z 1524 r., którzy byli 
zmuszani „koniej woditi i rojtinikami byti” [czyli do prac chłopskich, tu: opieka nad 
końmi], choć ich przodkowie pełnili służbę ziemską [tj. wojskową]. Byli to: Żadej- 
kowicze (zob.) i Junczowicze: Szatkis i Butkus [ODVCA, vyp. 2, s. 132М-61]. Boja
rzy ci pokazali pismo Jana Kieżgajłowicza, starosty żmudzkiego [1450—1486], w  któ
rym ich „died” Prekint został zwolniony z obowiązku koszenia siana [praca chłopska], 
bo okoliczni bojarzy potwierdzili, iż ów Prekint „służył kniaziem litewskim koniem”. 
W tej sytuacji Stanisław Stanisławowicz Janowicz [Kieżgajło], starościc żmudzki, i inni 
urzędnicy żmudzcy przywrócili Żadeykowiczów i Junczowiczów do służby wojskowej 
w 1524 r. Skądinąd wiadomo (zob. niżej), że w  1562 r. notowano Wojciecha i Jana Ju- 
czayciów we włości korszewskiej. Z kolei z 1584 r. pochodzi informacja, że Wojciech 
Jucewicz sprzedał bratu Wawrzyńcowi [właściwie Ławrynowi] Gimbutyszki, Wazbu- 
tyszki i Narwiszki [we włości korszewskiej], które brat nieboszczyk Stan kupił u bra
ta stryjecznego Jana Matyjewicza [Butkajtia]. Te dane pozwalają wykreślić następujący 
ciąg genealogii Jucewiczów korszewskich: 1. Juc. 2. Szatkis i Butkus. 3. NN [nieznany 
syn Szatkisa, czyli Szatkiewicz, może Jan?] i Matys. 4. Wojciech, Ławryn i Stan, synowie 
Szatkiewicza i Jan, syna Matysa.

Niemało Juców, Jucewiczów i Jucowiczów spisano w popisach wojskowych 
W Ks. Litewskiego z XVI w W 1528 r. zanotowano więc: Juca Andruszkowiczawe wło
ści wieszwiańskiej, Juca Widmontowicza w żorańskiej, Juca Darkowicza w widuklewskiej, 
Juca Dowgiałowicza w szawdowskiej, Juca Kiedkowicza w pojurskiej, Juca Miłoszojtisa 
w gondyńskiej, Juca Pikturnowicza w berżańskiej, Juca Sarejkowicza w szawdowskiej, 
Juca Jurewicza w berżańskiej oraz Mitkę Jucewicza w ejragolskiej, wdowę Jucową w ber
żańskiej, Szymkę Jucowicza w szawdowskiej ijanajucowicza w widuklewskiej. Ogółem 
spisano 13 osób, mieszkających głównie we włości berżańskiej i szawdowskiej (po 3).
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Znów w popisie z 1567 r. spisano Wencława i Pietra Jucowiczów we włości sza
wdowskiej, Jasa i Stasa Jucojtisa w  kroskiej, Andreja Jucowicza i Grigila Jucunosa w wie- 
lońskiej, Mikołaja Jucojtisa w wieszwiańskiej, Mikołaja Jucojtisa w  widuklewskiej, To
masza Jucojtisa, Szczepanosa Jucojtisa i Janusa Jucowicza w telszewskiej, Szczepana 
Jucowicza i Paca Jucojtisa w berżańskiej, Pietra Jucowicza w retowskiej [wyjątkowo na 
podjezdkach dwóch, czyli stawił 2 konie], Jakuba Jucojtisa w  korszewskiej, Matieja Ju
cojtisa w medyngiańskiej, Jana Jucowicza w pojurskiej i Stanisława Jucowicza w dyrwiań- 
skiej. Zatem spisano wówczas 18 bojarów, mieszkających w różnych włościach, najwię
cej w telszewskiej (3) oraz w szawdowskiej, wielońskiej, kroskiej i berżańskiej (po 2). 
Uwagę jeszcze zwraca zamożny Pietr Jucowicz we włości retowskiej.

Z 1555 r. pochodzi odmiana gruntów dla bojara retowskiego Stanisława Jucajtisa 
(Jucajta, Jacojta), który w zamian za utracone ziemie otrzymał grunty w uroczysku Gru- 
szławkas we włości retowskiej nad rzekąSzałpią. Z późniejszego dokumentu w tej spra
wie z 1567 r. wiadomo, że ów Staś Jucajtis „jest szlachticz” i krewny Meynartów: jego 
braćmi stryjecznymi był Mikołaj i Micko Mejnarty [AWAK, T. 24].

W tymże roku w mandacie króla polskiego Zygmunta Augusta do ciwuna retow
skiego Marka Wnuczka była mowa o zakazie pobierania podatków z wielu bojarów tej 
włości. Wśród nich wymieniono Mikołaja Martina Jjucowicza [sic], w innej wersji do
kumentu zwanego Martinem Jacewiczem [AWAK, T. 24]. Najpewniej chodziło jednak 
o Martina Jucewicza, którego notowano we włości retowskiej.

W 1562 r. w pomiarze włości korszewskiej spisano bojarów pojurskich Wojcie
cha i Jana Juczayciów, którzy mieli grunty koło siół hospodarskich Zwilie i Mizukwie- 
cie [AWAK, T. 25]. Byli oni zapewne synami bojara Juca Kiedkowicza z tej włości 
z popisu 1528 r.

Z kolei w pomiarze włości retowskiej z lat 1563—1585 pochodzi informacja o bo
jarze retowskim Piotrze Juczayciu, mającym grunty koło siół hospodarskich Labordzie, 
Uzajtry i Stombry oraz ziem bojarów retowskich Monartów [tj. Meynartów]. Otrzymał 
on odmianę gruntów w tym samym rejonie, koło rzek Ajtra i Kirksna [AWAK, T. 25]. 
Warto zwrócić uwagę na pokrewieństwo Jucewiczów ze wspomnianymi Mejnartami, 
o czym była już mowa.

W 1571 r. zanotowano Jana Jucewicza herbu Juńczyk, który był dworzaninem kró
lewskim [Wittyg].

Sporo wiadomości o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W 1566 r. Hryhory Jucewicz sprzedał część paszni dwornej w Kiełpszowiczach we 
włości szawdowskiej.

W 1576 r. Pietr Juchnowicz Juczewicz kupił ziemię nad Szeszuwą we włości wi
duklewskiej.

W 1581 r. Tomasz Pietrowicz Jucowicz kupił niwy [we włości kroskiej], W 1585 r. 
tenże sprzedał część majętności Bergieniany we włości telszewskiej, koło jeziora Most. 
Ok. 1590 r. Stanisław Jurewicz Jucowicz miał dobra Puki we włości telszewskiej. 
W 1597 r. sąd podkomorski rozstrzygnął w sprawie granic między dwoma majętnościa
mi Puki [pewnie Jana Jurewicza Jucajtisa i Matysa Pietkiewicza Kienstojtia] i Łowmie 
[pewnie Pawła i Wojtiecha Dymajtiew] [ODYCA, vyp. 7].
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W 1588 r. Hryhory Jucowicz prawdopodobnie mieszkał we włości berżańskiej, 
w Poszylach. W 1597 r. sąd podkomorski rozstrzygnął w  sprawie granicy majętności 
Wejus w Dowstarach we włości berżańskiej między Hryhorym Pietrowiczem Jucowi- 
czem a Matiejem Stanisławowiczem Gojtojtiem [ODVCA, vyp. 7].

W 1588 r. Jan Jucowicz otrzymał ziemię w majętności Srujany we włości gondyńskiej.
W 1592 r. Michał Olechnowicz Jucewicz z żoną sprzedał część majętności Preny 

we włości korszewskiej. W 1595 r. jego bracia Pietr i Stanisław Olechnowicze sprzedali 
mewolnego parobka.

W 1596 r. Wojtiech i Stanisław Janowicze Jucewicze sprzedali ziemię Mackiszki 
w Sowsłowkach we włości pojurskiej. W 1596 r. Martin Wojtiechowicz Jucewicz kupił 
2 włóki w polu Kutymach we włości pojurskiej.

W 1599 r. Stanisław Jucewicz kupił ziemię Olsejkiszki we włości medyngiańskiej.
W 1599 r. Hryhory Jucowicz wziął w  zastaw grunt Garojni we włości korklańskiej, 

koło rzeki Krożenty.
W 1600 r. rodzeństwo: Martin, Żigmont i Mikołaj Wojtiechowicze Jucewicze, Zo

fia Rodowicz, Barbara Borikowskaja i Katerina Wojtiechowna Jucewicz podzielili się 
następującymi dobrami: Żolpi, Żemigoła, Krikszle i Sowsłowki. Wspomniany Wojtiech 
byl najpewniej tożsamy z ojcem Martina i synem Juca, związanym albo z pow. pojur- 
skim (Kutymy, Sowsłowki), albo z widuklewskim (Żolpi, Żemigoła). Wiadomo zaś, że 
w 1528 r. spisano kilku Juców zarówno we włości pojurskiej, jak i widuklewskiej. Naj
pewniej jednak chodzi o Juca Jurewicza z włości berżańskiej w 1528 r. Wiadomo bo
wiem, że w 1542 r. Juszko i Juc Jurewicze, bojarzy berżańscy, toczyli spór sądowy. Zo
stali tam określeni jako Jurewicze Żolpie; ta ostatnia nazwa nawiązuje do dóbr, które 
posiadali Jucewicze w pow. widuklewskim jeszcze w 1600 r. Być może ciąg genealo
giczny wspomnianych Jucewiczów w pow widuklewskim był następujący: l.Ju ri. 2 Juc. 
3. Wojciech i jego trzej synowie w 1600 r.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano Jucewiczów w 10 wło
ściach, ale najczęściej były to pojedyncze wzmianki. Był to obszar starych, centralnych 
włości żmudzkich (szawdowska, korklańska, medyngiańska) i sąsiadujących z nimi wło
ści w północno— (telszewska, berżańska, gondyńska) i południowo—zachodniej Żmudzi 
(pojurska) oraz pobliskich włości: kroskiej i korszewskiej. Zwraca uwagę pominięcie ich 
we włości retowskiej.

W popisie wojskowym 1621 r. notowano 3 rodziny mieszkające w różnych powia
tach: pojurskim, berżańskim i kroskim; w tym ostatnim Marcinowa Jucewiczowa. Nie 
należeli do zamożnych. Należy dodać, że w herbarzu Kojałowicza wymieniono dwie 
osoby: znanego nam Stanisława i nieznanego skądinąd Jerzego.

W czasie Potopu 1655 r. w unii kiejdańskiej ze Szwecją uczestniczył Jan Kazimierz 
Jucewicz, heres [dziedzic] in Jucewicze [pewnie w pow retowskim, późniejsze Jucajcie 
pod Retowem, zob. niżej] i Samogita [Żmudzin, jednak nie Litwin]. W roku nastęnym 
w konfederacji szadowskiej szlachty żmudzkiej, antyszwedzkiej, wziął udział Stanisław 
Jucewicz. Wspomniany Jan Kazimierz Juc [z]ewicz jest notowany w taryfie 1667 r. jako 
właściciel trzech dymów w Jucewiczach Kutimach w pow pojurskim. We wspomnia
nych Kutymach byli notowani od końca XVI w
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Sporo wiadomości o Jucewiczach znajduje się w taryfie 1667 r\, kiedy spisano 31 ro
dzin. Z rozważań wyłączono cztery osoby: Jakuba, Jerzego (2 osoby) i Michała ze wzglę
du na wzmianki o „kuplach”. To jeden z większych wyników na Żmudzi. Mieszkali oni 
głównie w pow. korklańskim (7), retowskim i kroskim (po 4), w medyngiańskim i ber- 
żańskim (po 3) oraz w żorańskim i szawdowskim (po 2), w pozostałych były to poje
dyncze rodziny. Z nich większość (19 na 31) nie miała poddanych. Zwraca jednak uwagę 
dość liczna grupa rodzin, mająca poddanych, najczęściej chodziło o jednego poddane
go. Tylko 2 rodziny miały trzech poddanych, dalsze 2 — dwóch.

W taryfie z 1690 r. spisano 23 rodziny, z których najwięcej mieszkało w pow. kor
klańskim (6) oraz w berżańskim, medyngiańskim i kroskim (po 3). Zdecydowana więk
szość z nich nie miała poddanych, bo tylko pięciu miało po jednym poddanym. Zatem 
była to szlachta na ogól drobna, choć z wyjątkami, jednak utytułowana, ale dopiero 
w 2. połowie XVIII w. Jerzy Jucewicz był oboźnym żmudzkim w latach 1785-1795 i sę
dzią ziemskim telszewskim od 1792 r.; Władysław Jucewicz był strażnikiem żmudzkim 
w 1771 r., a Ludwik Jucewicz był piwniczym żmudzkim w latach 1776-1778. Jeszcze je
den Jucewicz, nieznany z imienia, był deputatem żmudzkim z repartycji telszewskiej do 
Trybunału Głównego w 1792 r. Był to jednak krótki okres 2. połowy XVIII w.

Wspomniana wyżej miejscowość Pokiewie kojarzy się z Ludwikiem Jucewiczem 
(1813-1846), jednym z pierwszych etnografów Litwy i historykiem piszącym po pol
sku i duchownym (porzucił katolicyzm dla prawosławia). W swoich pracach używał on 
nieraz kryptonimu Ludwik z Pokiewia, gdzie się urodził. Pochodził z ubogiej rodziny 
szlacheckiej, jego ojciec nie miał ziemi i pracował jako ekonom i dzierżawca w dworze 
pokiewskim Rodowicza [Jucevicius, RaśtaĄ.

W obu taryfach XVII w. zanotowano nieliczne osoby o podwójnym nazwisku: Ju
cewicz Kiełpsz, których umieszczono pod Kiełpszami (zob.). Niemniej jednak jest to 
zabieg dość umowny, bo właściwie można by ich umieścić również pod Jucewiczami.

W 1781 r. Jerzy Jucewicz ufundował altarię w  Poszylu w parafii Kołtyniany, nadając 
1 włókę ziemi [Valancius].

Należy zwrócić uwagę na osady Jucewicze w pow retowskim, które najpewniej nie 
były gniazdem tego rodu oraz na Juce Dowstary w pow. kroskim i pobliskie Dowstary 
w pow. berżańskim, gdzie mieszkało kilku Jucewiczów W pierwszym przypadku cho
dzi o późniejszy dwór i wieś Jucajcie w parafii Retów, między rzekami Ajtrą i Kirsznią. 
W tym miejscu w  1567 r. spisano bojara retowskiego Piotra Juczaycia. Z kolei rejon Ju- 
ców i Dowstarów był pograniczem dwóch powiatów: kroskiego i berżańskiego. Obie 
osady: Juce i Dowstary leżały w pobliżu siebie, na północny zachód od Kielm przy dro
dze do Wajgowa, na południe od Pokiewia.

W XIX w Jucewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z herbami: Juńczyk, Leliwa, 
Lubicz i Rawicz w guberni kowieńskiej. W XIX w. Jucewicze herbu Lubicz mieszkali 
w pow. telszewskim [Ciechanowicz].

W 1799 r. wywiedli swoje pochodzenie Jacewicze [sic; włączono ich jednak do Ju
cewiczów z powodu posiadania dóbr we włości szawdowskiej] o nieznanym herbie. 
Przodkiem rodziny uznano Jana, właściciela majętności Ruskie Kiełpszajcie Lowkowo 
[we włości szawdowskiej]. W 1700 r. jego syn Stanisław wszedł w  posiadanie tych dóbr.
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Bliżej można ustalić genealogię tej rodziny. Wspomniano, że protoplastą był Jan 
Jacewicz (pokolenie I), mający syna Stanisława (II) i wnuka Antoniego (III). Ten ostat
ni ojcował trzem synom (IV): Maciejowi, Ignacemu, bezpotomnemu i Jerzemu. Dwaj 
z nich zapoczątkowali dwie linie rodziny. W pierwszej, starszej prym wodził Maciej jako 
ojciec Józefa Marcina i dziad „Matwieja iii Mateusza” [wyjątkowy zapis, bo z reguły Ma
twiej oznacza Macieja] Konstantego.

Druga, młodsza linia łączy się z Jerzym (IV), ojcem dwóch synów (V): Piotra i An
toniego. Obaj mieli po jednym synu (VI): pierwszy spłodził Ludwika, a drugi — Piotra 
(ur. 1854) [LVIA, F 391-8-2578].

Z 1799 r. pochodzi wywód Jucewiczów herbu Juńczyk, którzy uznali swoim przod
kiem Melchiora Jucewicza (pokolenie I), który w  1724 r. wraz z synem Mikołajem (II) 
wszedł w posiadanie dóbr Kwaszę Antyniki [w pow. korszewskim]. Posiadał też do
bra Łapie Styroszyszki Pudyszki Janowdów [może w tymże powiecie?], które sprzedał 
w 1751 r. jego syn Mikołaj.

Wspomniany Mikołaj spłodził trzech synów (III): Marcelego, Antoniego i Jana, 
bezpotomnego. Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny. Starszą zaczął Marceli, który 
w 1781 r. sprzedał różne dobra: Lale Pudoszyki, Lale Somakows zezy zna i Styrosiszki [?]. 
Był on ojcem dwóch synów (IV): Kazimierza i Juliana. Pierwszy z nich wydał na świat 
dwóch synów (V): Aleksandra (ur. 1817) i Waleriana Kajetana (ur. 1831), a drugi — 
trzech synów (V): Ignacego (ur. 1822) z synemjózefem (ur. 1857; VI), Juliana Norberta 
(ur. 1825) z synem Julianem (ur. 1857) oraz Benedykta (ur. 1830).

Druga, młodsza linia zaczęła się od Antoniego (III). Spłodził on pięciu synów (IV): 
Felicjana (ur. 1815), Tadeusza (ur. 1817) i trzech bezpotomnych: Aleksandra Wincente
go (ur. 1819), Antoniego (ur. 1826) i Jana Piotra (ur. 1836) [wzmianka o utracie dworiań- 
stwa w 1859 lub 1889 r.]. Z wymienionych Felicjan był ojcem Aleksandra (ur. 1854; V), 
a jego brat Tadeusz — dwóch synów (V): Antoniego (ur. 1858) i Franciszka (ur. 1860) 
[LVIA, F 391-7-1997, k. 163].

Jucewicze herbu Juńczyk wywiedli się w 1804 r., kiedy uznali za swego protoplastę 
Jana Jucewicza, syna Grzegorza (pokolenie I i II). Wspomniany protoplasta Grzegorz 
Jucewicz to najpewniej Hrehory Jucewicz z taryfy 1690 r., właściciel Gorajni w pow. 
korklańskim. W 1734 r. Jan Jucewicz zapisał swój majątek Korklany synowi Stanisławo
wi (III). Ten ostatni spłodził trzech synów (IV): Józefa, bezpotomnego, Michała i Ka
zimierza. Zapoczątkowali oni dwie linie tej rodziny. Starszą prowadził Michał, który 
w 1763 r. sprzedał dobra Korklany. Był on ojcem czterech synów (V): Jana, Antonie
go i Jerzego bezpotomnych oraz Bartłomieja. Ten ostatni zostawił po sobie syna Jana 
(ur. 1803; VI), ojcajózefa Stanisława (ur. 1827; VII) i dziada Hieronima (ur. 1866; VIII).

Druga, młodsza linia pochodzi od Kazimierza (IV), który był ojcem Michała (V). 
Ten ostatni spłodził dwóch synów (VI): Józefa i Ludwika. W 1791 r. Józef i Ludwik Juce
wicze sprzedali dobra Spirgie Pomieszupie [w pow korklańskim]. Pierwszy z nich wydał 
na świat dwóch synów (VII): Anicetego Jerzego (ur. 1810) i Juliana Hilarego (ur. 1815) 
z synem Franciszkiem (ur. 1859; VIII). Z kolei jego brat Ludwik (VI) miał trzech sy
nów (VII): Jana (ur. 1796), Ferdynanda Marcelego (ur. 1815) i Adama (ur. 1818). Wszy
scy mieli potomstwo (VIII): Jan zostawił po sobie dwóch synów: Anicetego (ur. 1821)
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i Aleksandra (ur. 1824), jego brat Ferdynand Marceli — Leona (ur. 1861), a ostatni 
z braci, Adam — także dwóch synów: Adama Szymona (ur. 1867) i Jerzego (ur. 1860) 
[LVIA, F 391—7—1997, k. 165]. Warto dodać, że jeden z dwóch wymienionych Anicetów 
był doktorem (zm. 1877), pochowano go na cmentarzu przykościelnym w Poniewieży- 
ku, a „obywatele pacyenci” postawili mu pomnik.

W 1808 r. wywiedli się Jucewicze herbu Leliwa. Za przodka rodziny został przy
jęty Andrzej Jucewicz, który w 1653 r. zapisał swoim synom dobra Spirgi Pokrożencie 
[wpow. korklańskim]. W taryfie 1667 r. notowano Spirgi w  posiadaniu Izajasza Jucewi- 
cza. W  bliżej nieokreślonym roku jego potomkowie sprzedali te dobra. W testamencie 
z 1793 r. Jan, syn Jakuba, zapisał swoje „chozjajstwo” [brak nazwy] synom.

Genealogia tej rodziny zaczęła się od wspomnianego protoplasty Andrzeja Jucewi- 
cza (pokolenie I), ojca Jerzego i Jakuba (II), którzy założyli dwie linie rodziny. Na czele 
pierwszej stanął Jerzy jako ojciec Stanisława (III) i dziad dwóch wnuków (IV): Mateusza 
(ur. 1763) i Tadeusza (ur. 1765). Wspomniany Mateusz zostawił po sobie pięciu synów (V): 
Dominika (ur. 1809), Macieja (ur. 1794), Floriana Stanisława (ur. 1830), Wincentego Mate
usza (ur. 1832) i Antoniego Jana (ur.1840) [poważne wątpliwości budzą te daty, bo ojciec 
miał synów urodzonych w latach 1794—1840, czyli mając lat od 29 do 77. Teoretycznie jest 
to jednak możliwe]. Z wymienionych Maciej wydał na świat dwóch synów (VI): Leopolda 
Rocha (ur. 1831) i Wojciecha Hipolita (ur. 1835). Jego brat Florian Stanisław miał również 
dwóch synów (VI): Macieja (ur. 1870) i Józefa (ur. 1881). Trzeci z braci, Wincenty Mate
usz, chwalił się trzema synami (VI): Józefem (ur. 1866), Franciszkiem (ur. 1869) i Igna
cym (ur. 1874). Ostatni z braci — Antoni Jan ojcował czterem synom (VI): Aleksandrowi 
(ur. 1874), Andrzejowi (ur. 1876), Janowi (ur. 1879) i Władysławowi (ur. 1883).

Z kolei brat Mateusza, czyli Tadeusz (IV), to ojciec dwóch synów, bezpotom
nych (V): Wincentego (ur. 1802) i Stanisława (ur. 1810).

Na czele drugiej, młodszej linii stal Jakub (II), ojciec Jana (III). Ten ojcował trzem sy
nom (IV): Andrzejowi (ur. 1766), Bartłomiejowi Bernardowi (ur. 1771) ijózefowi (ur. 1773). 
Z nich linię rodziny prowadził tylko Andrzej, bo jego bracia: Józef wydal na świat syna Jana 
(ur. 1809; V), bezpotomnego, podobnie jak jego brat Bartłomiej Bernard, ojciec Antoniego 
(ur. 1807; V). Pozostał tylko trzeci z braci, Andrzej, który był ojcem trzech synów (V): Szy
mona (ur. 1796), Izydora (ur. 1796?) [sprawa wątpliwa, może to bliźniacy?] i Jana Grzegorza 
(ur. 1801). Z wymienionych liczne potomstwo miał tylko Izydor, ojciec sześciu synów (VI): 
Franciszka Dominika (ur. 1817) [błędnie numerowany jako 34 zamiast 33], Hilarego Paw
ia (ur. 1819) z synem Antonim (ur. 1862; VII) oraz Józefa (ur. 1822) z synem Józefem Me
dardem (ur. 1860; VII), Stanisława (ur. 1827) oraz Rafała Jana (ur. 1833) z synem Adamem 
(ur. 1861; VII) i Adama Wiktoryna (ur. 1836), ojca czterech synów (VII): Michała (ur. 1866), 
Leona (ur. 1868), Wincentego (ur. 1870) i Jakuba (ur. 1882) [LATA, F 391—8—2577].

Z 1819 r. pochodzi wywód Jucewiczów herbu Rawicz. Według najstarszego doku
mentu z 1735 r. król polski August III nadal Jerzemu Jucewiczowi, protoplaście rodzi
ny, godność majora [czy generała majora: tekst nieczytelny w tym miejscu]. Używali oni 
przydomka Kiełpsz. Nie podano nazwy posiadanych dóbr.

Genealogia tej rodziny wygląda następująco. Protoplasta rodziny Jerzy Jucewicz 
(pokolenie I) miał syna Stanisława (II) i wnuka Jana (III). Ten ostatni ojcował czterem
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synom (IV): Kazimierzowi (ur. 1785), Fortunatowi Stanisławowi (ur. 1791), Franciszkowi 
Janowi (ur. 1794) ijózefowi (ur. 1797). Z nich potomstwa doczekali się ostatni dwaj. Fran
ciszek Jan spłodził bowiem trzech synów (V): Jana (ur. 1863), Józefa (ur. 1871) i Wincen
tego (ur. 1874), a jego brat Józef doczekał się trzech synów (V): Juliana (ur. 1848), Fran
ciszka Leonarda (ur. 1858) i Józefa (ur. 1861) [LVIA, F 391—8—2577, k. 154].

Zachował się wywód Jucewiczów [brak herbu, zostawiono wolne miejsce] z 1820 r. 
Za przodka został uznany Piotr Jucewicz (pokolenie I), który posiadał następujące do
bra: Jucajcie, Sugowdy [raczej Jagowdy, zob. niżej. Prawdopodobnie chodzi o Jucajcie 
w pow. retowskim, czyli na południowy wschód od Retowa], Michaliszki i Korbatysz- 
ki (?) z attynencjami na Żmudzi według danych z 1732 r. Ożenił się z Eleonorą z De- 
szuńskich, z którą miał syna Kazimierza (II). Ten z kolei ożenił się z Joanną Ostrowską, 
z którą dał światu syna Antoniego (ur. 1752; III). Ten ożenił się z Agatąjucewiczówną 
i spłodził syna Wincentego Franciszka (ur. 1786; IV). Ostatni z nich wywiódł swoje po
chodzenie szlacheckie [LVIA, F 391-1—914].

Z 1837 r. pochodzi wywód Jucewiczów herbu Juńczyk. Za protoplastę rodziny 
uznano Piotra Jucajtisa „później Jucewicza” (pokolenie I i II), który posiadał dobra Ja- 
gowdyszki w pow. retowskim w 1583 r. Zostawił on światu trzech synów (III): Francisz
ka, Piotra i Kazimierza, bezpotomnego. Zapoczątkowali oni dwie linie rodziny. Pierw
szą, starszą zaczął Franciszek jako ojciec Andrzeja (IV), posiadającego dobra Wankie 
Jagowdy [w pow. powondeńskim] w 1753 r. Spłodził on syna Mikołaja (V), ojca dwóch 
synów (VI): Jerzego Adama i Jozafata.

Druga, młodsza linia była rozleglejsza. Posiadali oni dobra Jucajcie Jagowdy Paw- 
liszki Popłumpiszki Michajliszki Styrbiszkialias Lenartyszki Zborowkiszki. Piotr (III) 
zostawił po sobie trzech synów (IV): Izydora, Kazimierza i Adama, bezpotomnego. 
Z nich Izydor sprzedał dobra Jucajcie Jagowdy, kończąc spór sądowy z Laugminami. 
Miał syna Onufrego (V), ojca trzech synów (VI): Jerzego (ur. 1803), Józefa Ottona 
(ur. 1807) i Piotra Antoniego (ur. 1811). Z nich Jerzy ojcował dwóm synom (VII):Janowi 
Onufremu Nikazemu [sic] (ur. 1831) i Eustachemu Antoniemu Ezechielowi (ur. 1833).

Z kolei brat Izydora, czyli Kazimierz (IV), sprzedał Jucajcie Jagowdy w 1740 r., 
a później nabył Poszyle (1755) [pewnie w pow. korszewskim]. Na świat powołał on 
trzech synów (V): Jerzego, Antoniego i Ignacego. Potomstwa doczekał się tylko ten 
pierwszy, który kolejno był: chorążym [pospolitego ruszenia szlachty] pow. korszew- 
skiego w 1771, rotmistrzem [pospolitego ruszenia szlachty] pow. korklańskiego i po- 
wondeńskiego w 1777 i oboźnym żmudzkim w 1785 r. Miał dwóch synów (VI): Jana 
i Kazimierza. Sprzedał resztę dóbr rodzinnych Jucajcie Jagowdy, posiadał zaś Poszyle 
Bortkiszki Ko lniany [LVIA, F 391—1—1058].
Ź r ó d ł a :  Akta papciów, T. 2, s. 297, 350; AWAK, T. 24, s. 184-187,280,291-293, T. 25, s. 71, 73, 394-395, 
440; Deputaci, T. 2, s. 398; Kojałowicz, Nomenclator, s. 263; LM,—Księga npisów ca  lata 1516—1518, s. 175 nr 75; 
LM, 6—oji Teismu bytu knyga, s. 230, nr 332; LVIA, F 391—1—914 k. 87, F 391—1—1058 k. 26—28, F 391—7—1997 
k. 163 (skan 00325), 165 (skan 00329), F 391-8-2577 k. 156, F 391-8-2578 k. 66 (skan 00130); ODVCA, 
vyp. 1, s. 31-19, 34-174, 65-69, 181-27; vyp. 2, s. 13-188, 21-97, 75-457, 82-507, 132-461; vyp. 3, s. 33- 
217; vyp. 4, к. 19-146, 84-207, 86-217; vyp. 5, к. 112-332, 134-105, 244-119; vyp. 7, к. 314; Perapis 
1528 r., s. 191, 212, 232, 235, 249, 287, 323, 332, 374, 376-377; Popis 1567 r., kol. 1262, 1269, 1270, 1280, 
1285, 1291,1296,1301, 1305, 1318, 1319, 1333, 1337, 1343, 1346, 1347; Slovar, s. 238: Pośiliany, 81: Gono-
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va, Gonć; Urzędnicy żmudzcy, nr 867, 938, 1204, 1363,1485; Wittyg, s. 125. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, 
Citko, Dacewicz, T. 1, s. 139: Jucewicz; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 229; L. Juceńćius, Raśtai, Vilnius 1959, 
s. 5—52, głównie s. 9 (Wstęp); LPŻ, T. 1, s. 849: Juceńćius, 850: Jucys; PSB, T. 11, s. 307—309: Jucewicz Lu
dwik; Skłodowski, s. 340; Uruski, T. 6, s. 107; Valancius, s. 178; Zinkeńćius, s. 367.

JUCHNIEW ICZ (JUCHNOWICZ)

H. LELIWA

T a r y f a  1667 r o k u

JuchnienicyAdam ^Dowkintlawekpodd[ański] dym 1 wpow. kroskim
JuchnienicyHrehory yBejmajnów i ypryykuplipo Kryysytofie Jóyefowicyu dym 1 szlachecki wpow. wielońskim 
JuchnienicyJan Lenartowicz 2. Wojdatonicy dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
JuchnienicyJan Stanisławowscy z Gielyyc z kupnego dymu od Hrehorego Kryysytofionicya Gryniewskiego 1 
dym szlachecki wpow. medyngiańskim
JuchniewiczJan na miejscu Andrzeja Dumasyenicya ySenkunów dym 1 szlachecki w pow. nielońskim 
JuchniewiczJan w zastawie z Dyiuginian od Samuela Knistowta dym 1 szlachecki wpow. telszęwskim 
JuchniemczJeny na miejscu Zofii Lawrskiej Konopińskiej z Lalek Wielkich dymów 3, tenye у  kupli od Krzysz
tofa Borzęchowskiego dym 1, wszystkiego dymów 4 poddańskich w pow. widuklewskim 
Juchniewicz Jerü  Stanisławowicz na miejscu Joachima Kosytownia [w tekście: Kosztowicza] i Michała 
Kayimieiyowicya Goyleyuy yKutajn kupnym prawem nabytego dym 1 szlachecki wpow. medyngiańskim 
Juchniewicz Kiyysytoj' Jakubowicz na tniejscu rodyica swe [go] Jakuba Juch nie nicya ySyyLelów dym 1 sylachec- 
ki wpow. wielońskim
Juchniewicz Liotr na miejscu Piotra Juchniewicza rodzica swego z Drabuksyt dym 1 sylachecki wpow. powondeńskim 
JuchnieubcyStanisław Janowscy na miejscu Jana Juchniewicza rodyica z Drabuksyt i yfiryykupli od Jana Urba
nowicza dym 1 poddański w pow. powondeńskim
JuchniewiczStanislaw. BogusyKonstanty Jan na miejscu [...] Stanisława Juchniewicza [...] yimienia Giedmin 
Sygajłów jeden poddański, a drugi yagrodnicyy, dymów 2 w pow twerskim
Juchniewicz Stanisław-< Hrehorowicyjuns-yewicy na miejscu którego został spisany Jóyef Eydimt z Drabuksyt 
dym 1 poddański wpow. powondeńskim
Juchniewicz Wojciech, na którego miejscu yostal spisany Bałtromiej Narbut z Moyejkan dym 1 sylachecki 
w pow. wielońskim
Juchniewicz Zachańasy na miejscu rodyica sw ego Gabriela Juchniewicya z Bertasyun dym 1 sylachecki w pow. 
wielońskim
Juchnowicy Bałtromiej у  Bartasyun dym 1 sylachecki wpow. wieluńskim
JuchnomcyJeryy уаргуесуу/podany po nieposycyyku [sic] Jakubie Minkiewicyg yMołowian 1 dym szlachec
ki w pow. s-yawelskim
Juchnowicy Władysław’ na miejscu Jana Juchnowic-ya у  Wismont dym 1 sylachecki w pow. syawelskżm

Taryfa 1690 roku

Juchniewicy Andryej yfiryy kipią [z Raczkun w pow. wilkiskim?] dym sylachecki 1
Juchniewicy Jakub yKompów WoydatowicyKlementów w pow. wilkiskim na miejscu Mikołaja Juchniewicya
ojca dym sylachecki 1
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Juchniewiczem zJPotowsola wpow. telszęwskim na miejscu Butowicpa [dym] szlachecki 1 
JuchniewiczJózęf zJawsząjaów wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
Juchniewicz Kipyszfoj', na miejscu którego został spisany Marcin Gosytowt z Szylalów wpow. wielońskim dym 
szlachecki 1
JuchniewiczMikolaj zKwHtilalias Goniprowa wpow. korspewskim dym szlachecki 1 
Juchniewicz Piotr Z Boksyau wpow. widukhwskim dym szlachecki 1 
Juchniewicz Płotn Z Drabukszj wpow. powondeńskim [dym] poddańsld 1 
Juchniewicz Walenty z Kirkil wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Juchniewicz Wenclaw zDowgintlawek wpow. kros kim na miejscu Adama Juchniewicza [dym] szlachecki 1
Juchnowicz Hrehory z Bejnajn wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Juchnowicz Hrehory z okolicy Ta lacie Dowgialowiczę wpow. sząwelskim dym szlachecki 1
JuchnowiczJózęj Z Batik Mozęjkan wpow. wielońskim dym szlachecki 1
JuchnowiczMichal z Wielkich Palek wpow. widukhwskim dym szlachecki 1
Juchnowicz Władysław z Wismontów wpow. sząwelskim dym szlachecki 1

Jest problem, czy można połączyć rody Juchniewiczów i Juchnowiczów? Są przynaj
mniej 3 przypadki, gdy Juchniewicz w taryfie 1667 r. został zanotowany jako Juchno
wicz w 1690 r.: Hrehory Juchniewicz z Bemajnów w pow wielońskim w 1667 r., Jerzy 
Juchniewicz z Palek Wielkich w pow. widuklewskim i Wojciech Juchniewicz z Możejkan 
w pow. wielońskim. Ostatecznie połączono ich.

Nazwisko rodziny to patronimik od Juchny, czyli od imienia Jerzy (wschodniosło- 
wiański Jurij, cerkiewny: Gieorgij) lub od wschodniosłowiańskiego imienia Juchim (cer
kiewny: Jewfimij) [LPŻ; Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Jednak zdaniem B. Tichoniuka 
imię to łączy się z imieniem greckim Euthymios, cerkiewne: Jewfimij.

Na Żmudzi notowano wielu Juchnowiczów i Juchniewiczów. W popisie wojsko
wym W Ks. Litewskiego z 1528 r. zanotowano tylko dwóch bojarów Juchnowiczów: 
Wenclawa we włości kroskiej i Macka w rosieńskiej. W kolejnym popisie z 1567 r. było 
ich tak wielu, że zrezygnowano z ich przedstawienia. Na podstawie późniejszych danych 
można jedynie wymienić Pawła Juchnowicza we włości rosieńskiej, który „sam niemo- 
con, okazał koni 2” oraz Andreja Markowicza w tejże włości, pewnie tożsamego z An- 
drejem Markowiczem Juchnowiczem z akt ziemskich żmudzkich.

Również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. odnotowano wielu bojarów o tym 
nazwisku. Bezpośrednie odniesienie do danych z taryfy 1690 r. jest tylko jedno i dotyczy 
Bejnajnów [Bejmajnów] na Laudzie w pow wielońskim. W 1571 r. Matiej Juchnowicz 
kupił „otczyznę” w  polu Petroszuny i ziemię w  Wodoktach w Liawdie we włości wie- 
lońskiej. Tenże w 1589 r. kupił grunt w uroczysku Bemajni w polu Liawdeńskim. Znów 
w 1590 r. wziął w  zastaw część gruntów w Petraszunach, Polanach i Puodziuszkach [we 
włości wielońskiej]. W  1583 r. Pietr Juchnowicz kupił część „otczyzny” w Szojpiach 
w Liawdie. Tenże w 1586 r. kupił grunty w Szojpiach nad rzeką Lawkszą. W 1593 r. 
kupił on 3 niwy i sianożęć w Szojpiach koło ruczaju Skordup. Tenże w 1599 r. sprze
dał 2 niwy w majętności Szopowiczy w Liawdie. W tym roku sprzedał jeszcze grunty
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w polu Szojpi nad rzeką Lokowszą i ruczajem Sriubczyskies [dokładnie wymienione]. 
W 1599 r. Pietr i Stanislaw Janowicze Juchnowicze sprzedali grunty w Liawdie w polu 
Bartoszunach, nad rzeką Liawdą. W tymże roku Stanislaw Pietrowicz Juchnowicz kupił 
4 niwki i 3 sianożęci w majętności Gostowtowiczy [na Laudzie] we włości wielońskiej.

Na uwagę zasługuje jeszcze kilka interesujących informacji z tych akt ziemskich.
Chyba najciekawsze są dwa pisma: króla polskiego Zygmunta I z 1544 r. i Jana 

Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, z 1578 r\, dotyczące potwierdzenia praw szlachec
kich dla grupy bojarów powondeńskich. W pierwszym dokumencie wymieniono Juchnę 
Giegojtisa, a w drugim — Jakuba Juchnowicza „z bratiami jego”. Pozwala to wytyczyć 
następującą linię tych bojarów: 1. Giegojt. 2. Juchno. 3. Jakub z braćmi. Należy dodać, 
że w 1594 r. Stanislaw Jakubowicz Juchnowicz wziął w zastaw grunt w Drabuksztach 
we włości powondeńskiej. Tenże w 1600 r. kupił niwę w majętności Drabukszty i do
stał dom tamże od swego ojca Jakuba. Dane te pozwalają przedłużyć wspomnianą ge
nealogię o jedno pokolenie (Stanisław) i zlokalizować rodzinę w Drabuksztach kolo je
ziora Lukszta.

W 1571 r. Juchno Somaszkowicz Kontowt darował swemu synowi Urbanowi Juch- 
nowiczowi ziemię we włości berżańskiej, bez nazwy. Jednocześnie Matiej Somaszko
wicz, pewnie jego stryj, zapisał wspomnianemu Urbanowi część „otczyzny” w Poszy- 
lianach we włości berżańskiej. W 1599 r. Łukasz Juchnowicz wziął w zastaw grunt 
Monwiliszki nad rzeką Wieką w polu Gilwickim we włości berżańskiej. W 1598 r. Sta
nislaw Urbanowicz Juchnowicz sprzedał Wojtiechowi Somaszkiewiczowi Kontowtowi- 
czowi [pewnie swojemu krewnemu] ziemię Matejszkia w Poszywiniach we włości ber
żańskiej. Zatem uwagę powiązanie Juchnowiczów z Kontowtami i Somaszkiewiczami 
[tj. Siemaszkiewiczami]. Ich linia genealogiczna była następująca: 1. Kontowt. 2. So- 
maszko. 3. Juchno, Maciej i Wojciech. 4. Urban. 5. Stanisław.

Zatem w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. spisano Juchnowiczów w 11 wło
ściach: powondeńskiej, berżańskiej, kroskiej, wielońskiej, rosieńskiej, szawelskiej, kor- 
szewskiej, ejragolskiej, jaswońskiej, wilkiskiej i medyngiańskiej. W kilku z nich były to 
tylko pojedyncze wzmianki, dotyczące np. posagu żony. Dawne osadnictwo było we 
włości powondeńskiej. Jeszcze w trzech innych podano wzmianki o „otczyźnie”, co 
wskazuje także na dawne, przynajmniej dwupokoleniowe [tj. ojciec i syn] osadnictwo 
Juchnowiczów. Ową ojcowiznę notowano w Petraszunach na Laudzie we włości wie
lońskiej, w  Poszylianach we włości berżańskiej i w Ongirach w jaswońskiej. Pierwszą 
i trzecią nazwę łatwo zlokalizować. Natomiast szczególnie trudno zlokalizować drugą 
z tych miejscowości, choćby z tego powodu, że nazwa ta wskazuje na położenie przy 
lesie, pod lasem (po—silas) i jest dość często spotykana na Żmudzi. Po drugie, nie moż
na wykluczyć pomyłki wydawcy „Slovara” i uznać, ze chodzi o Poszywinie, gdzie w tym 
czasie notowano Juchnowiczów. Jednak odrzucając tę możliwość, należy zwrócić uwa
gę na dane z akt ziemskich zmudzkich XVI w. Otóż poszukiwane Poszyliany leżały nad 
rzeką Gonowa we włości berżańskiej koło „dworca” Wojgowskiego. Nazwa tej rzeki 
jest zapewne błędnie odczytana, tylko raz notowana w omawianym „Slovarie”. Najpew
niej chodzi o rzekę Goncę [Slovar], płynącą w tej włości przez Gierdziagołę, tj. na pół
nocny wschód od Wajgowa. Było to już na obszarze włości berżańskiej, bo sam Wajgów
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[w źródłach Wojgowo] należał do sąsiedniej włości użwenckiej. Prawdopodobnie w tym 
rejonie należy szukać wspomnianej ojcowizny Juchnowiczów.

Szczególnie dużo informacji o Juchnowiczach (Juchniewiczach) jest w dwóch wło
ściach: wielońskiej i rosieńskiej. W tej pierwszej mieszkali głównie na Laudzie, mniej 
byli notowani w późniejszym trakcie datnowskim, czyli w polach Lipniuny i Roszczę na 
zachód od Kiejdan. Był to obszar nadniewiaski pow. wielońskiego. Z kolei we włości 
rosieńskiej mieszkali w  kilku miejscach, w tym w Lakowie nad Dubissą i Okstynach na 
północny wschód od Rosieni, także w pobliżu Dubissy. Warto dodać, że jednym z bo
jarów lakowskich, wymienionych w dokumencie z 1517 r., był Juszko Pietrowicz [ML], 
może przodek Juszkiewiczów w tym rejonie.

W tej włości jest sporo danych o genealogii tego rodu. Z Łowżami i Girdwojnowi- 
czami, czyli rejonem na wschód i południowy wschód od Rosieni, koło tego miasteczka, 
należy wiązać Juchnowiczów: 1. Juchno. 2. Marek. 3. Markowicze: Andrzej i Bartłomiej. 
W pobliżu leżą jeszcze Kiebojcie, gdzie notowano Szymona Mackiewicza Juchnowicza 
w 1593 r. Z kolei w  innym rejonie włości rosieńskiej, czyli w  polu Okstyńskim, notowa
no następujących Juchnowiczów: 1. Juchno. 2. Maciej. 3.Jan. 4. Juri, Mikołaj i Stanisław; 
1. Juchno. 2. Maciej i Stanisław. 3. Mikołaj Stanisławowicz i Jan. 4. Janowicze, synowie 
wspomnianego wyżej Jana; 1. Juchno. 2. Paweł. 3. Marcin, Bartłomiej, Jan i Juri.

Później notowano Juchnowiczów w XVII w. Interesująca jest sprawa Marcina Ma- 
ciejewicza Juchnowicza, który z żoną Elżbietą ufundował ołtarz Giedroyciowski [tj. bi
skupa żmudzkiego Melchiora Giedroycia zmarłego w 1609 r.] w katedrze wornieńskiej 
w 1625 r. Zapisał na to sioła Szornele, Pikiele i Brewiki w zamian za msze św. za duszę 
ich zmarłej córki Jadwigi [nie mieli innych dzieci] i pochowanie fundatorów [w katedrze 
w Worniach], Była to powtórna fundacja w tej sprawie, pierwsza pochodzi z czasów 
ich „dobrodzieja” Melchiora Giedroycia, tj. sprzed 1609 r. Sprawę skomplikował fakt, 
że sąd ziemski żmudzki uznał fundatora za chłopa, pewnie po uprzednim wszczęciu 
sprawy przez nieznaną nam osobę. Sprawą zajął się sąd Trybunału Duchownego, który 
w 1628 r. przysądził sporne ziemie plebanowi giedrojckiemu Szymonowi Szawklewskie- 
mu, którego poddanym był ów fundator Marcin Maciejewicz. Jeszcze w tym roku bi
skup wileński zrzekł się tych dóbr na rzecz kapituły żmudzkiej, a według innych danych, 
biskup wileński Parczewski sprzedał te dobra kapitule żmudzkiej. Jeszcze w 1640 r. Elż
bieta Marcinowa Węckiewiczowa Gordowska w swoim testamencie potwierdziła swój 
dawny fundusz [LVIA, F 696—2—838; F 1671 1 115]. Należy rozumieć, że w tym czasie 
nie żył jej poprzedni mąż — Marcin Maciejewicz Juchniewicz.

O ile znany jest koniec tej sprawy, to mniej wiadomo o okresie wcześniejszym. 
Wspomniany fundator Marcin Maciejewicz Juchniewicz występował w źródłach od koń
ca XVI w. jako Martin Matiejewicz. Najstarsza wzmianka o nim dotyczy 1593 r., kie
dy kupił majętności Szornele i Janowszczyzna—Michajłowszczyzna i część pola Brawiki 
[właściwie Brewiki] we włości wieszwiańskiej od Hryhora Wencławowicza Szondzi, swe
go szwagra i jego żony Kateriny Janowny kniahini Giedroytiewej. W 1599 r. kupił Pikie
le od Oszmieniszków, potem uczynił drobne zakupy w latach 1612 (Brewiki od Jarosza 
Łukaszewicza Stawryły) i 1615 (część włóki w Brewikach od Wacława Janowicza Lewce- 
wicza). Zatem nadane w 1625 r. dobra nabył on jako „ziemianin” w latach 1593—1615.
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Ożenił się z Szondzianką, którzy w tym rejonie [Pikiele w północnej Żmudzi przy gra
nicy inflanckiej] mieli swoje dobra [LVIA, F 1671 A d 15, k. 20 n; ODVCA, vyp. 3 i 5]. 
Po tych uwagach podejrzewanie Marcina Maciejewicza (Juchnowicza) o „proste” pocho
dzenie [czyli chłopskie] wygląda bezpodstawnie. Jakimś wytłumaczeniem może być fakt, 
że w tym czasie nazwiska szlachty i chłopstwa były bardzo podobne, czasami wręcz ta
kie same, a nazwisko „Marcin Maciejewicz” rzeczywiście nie brzmiało „po szlachecku”. 
Wiadomo też, że był spowinowacony z kniaziami Giedroyckimi przez żonę Szondziankę, 
a więc i z biskupem żmudzkim Giedroyciem. Stąd wspomniana fundacja z 1625 r. i jakiś 
nieokreślony związek z Giedrojciami oraz tamtejszą parafią. Można jeszcze przypusz
czać, że doń odnosi się wzmianka z popisu wojskowego 1621 r. o Marcinie Maciejewiczu, 
który „przez starość stawił sługę p[ana] Piłuckiego po usarsku koń 1” w pow telszew- 
skim. Był więc stosunkowo zamożny i stary, i miał dobra w pow. telszewskim, np. Pikiele 
[pozostałe, czyli Szornele i Brewiki były w  sąsiednim pow. wieszwiańskim].

W taryfie 1667 r. odnotowano 18 rodzin, które mieszkały głównie w pow. wieloń- 
skim (6) oraz w  powondeńskim (3) i medyngiańskim, i szawelskim (po 2), w  pozosta
łych pojedynczo. Z nich większość nie miała poddanych (13 na 18). Pozostałe rodziny 
miały na ogół po jednym, tylko jedna miała cztery dymy poddańskie.

W taryfie z 1690 r. spisano 15 rodzin, mieszkających także głównie w pow. wieloń- 
skim (4) oraz w wilkiskim, widuklewskim i szawelskim (po 2), w pozostałych pojedyn
czo. Niemal z reguły nie mieli poddanych, z jednym wyjątkiem osoby z jednym podda
nym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1667 r. w  taryfie spisano Jana Juchnowicza, rektora kolegium kroskiego jezuitów, 
który dysponował majątkiem 280 dymów Na dobra te składały się: Żydyki w  pow. tel
szewskim, Szaty i bliżej nieokreślone [Taryfa 1690 r.; Kuzmaite]. Wspomniany rektor 
Jan Juchniewicz (1617—1687) pochodził ze Żmudzi. Był jezuitą, kaznodzieją i misjona
rzem litewskim wśród ludu. Pracował w  rodzinnych Krożach oraz w  Królewcu, Kownie, 
Grodnie, Rzymie. Warszawie i Drohiczynie, gdzie zmarł \Encykbpedia wiedpy o je^uitacJĄ.

W XIX w. Juchniewicze herbu Juńczyk i Leliwa wylegitymowali się ze szlachectwa 
w guberni kowieńskiej.

W 1800 r. wywiedli się Juchniewicze herbu Leliwa. W najstarszym dokumencie 
z 1602 r. była mowa o sprzedaży dóbr Jawszajcie [w pow. medyngiańskim] przez Micha
ła [?, tekst słabo czytelny] Juchniewicza. W 1644 r. Stanisław Hrehorewicz Juchniewicz 
zapisał synowi Janowi swoją część tych dóbr. Z 1736 r. pochodzi zapis tych dóbr przez 
Gabriela, syna Józefa, dla jego synów: Michała i Szymona. W 1787 r. wspomniany Szy
mon zapisał Jawszajcie Juchniszki synowi Tadeuszowi pod warunkiem spłacenia swego 
brata Jerzego w wysokości 400 tynfów. Z kolei w  1789 r. Stanisław, syn Michała, sprze
dał te dobra swojemu kuzynowi Tadeuszowi.

Za swego przodka w tej genealogii przyjęto Michała Juchniewicza (pokolenie I), 
ojca Grzegorza (II), dziada Stanisława (III), pradziada Józefa (IV) i prapradziada Ga
briela (V). Ten ostatni spłodził dwóch synów (VI): Michała i Szymona, którzy zapo
czątkowali dwie linie tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Michał, który ojco
wał Stanisławowi (VII), ojcu trzech synów (VIII): Bonawentury (ur. 1786), Bonifacego 
(ur. 1790) i Floriana (ur. 1796). Pierwszy z nich wydał na świat trzech synów (IX):
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Józefa (ur. 1823), Kajetana (ur. 1828) i Fortunata (ur. 1844). Z nich potomstwa doczekał 
się tylko Józef jako ojciec pięciu synów (X): Józefa Jana (ur. 1853), Franciszka (ur. 1855), 
Wincentego (ur. 1857), Antoniego (ur. 1859) i Pawła Ignacego (ur. 1871).

Brat Bonawentury — Bonifacy (VIII) zostawił po sobie dwóch synów (IX): Alek
sandra Józefa Rajmunda (ur. 1824) i Benedykta Leonarda (ur. 1842). Trzeci z braci — 
Florian (VIII) mógł się pochwalić rekordową liczbą dziewięciu synów (IX): Ildefonsa 
(ur. 1834), Franciszka (ur. 1842), Aleksandra (1843), Feliksa (ur. 1844), Józefa (ur. 1846), 
Floriana (ur. 1849), Piotra (ur. 1851), Stanisława (ur. 1856) i Antoniego (ur. 1861). 
Z nich Franciszek zostawił po sobie czterech synów (X): Władysława (ur. 1868), Justy
na (ur. 1875), Anzelma (ur. 1875) [niemożliwe, nie byli to bliźniacy i nie mogli urodzić 
się w tym samym roku i miesiącu, ale innym dniu] i Mieczysława (ur. 1877), a jego brat 
Feliks miał jednego syna (X): Franciszka (ur. 1878).

Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Szymon (VI), ojciec (VII) Tadeusza i Je
rzego. Pierwszy z nich powołał do życia czterech synów (VIII): Franciszka (ur. 1795), 
Benedykta (ur. 1803), Piotra (ur. 1804), bezpotomnego i Damazego Tomasza (ur. 1808). 
Z nich Franciszek doczekał się jednego syna (IX) Alojzego Juliana (ur. 1851), podobnie 
jak jego brat Benedykt, ojciec Fulgentego (ur. 1832). Z kolei ich brat Damazy Tomasz 
dal światu czterech synów (IX): Gerarda (ur. 1847), Henryka Adama (ur. 1849), Hiero
nima (ur. 1851) i Gustawa Felicjana (ur. 1859).

Do omówienia pozostało jeszcze potomstwo Jerzego, brata Tadeusza (VII). 
Spłodził on czterech synów (VIII): Klemensa (ur. 1810), Juliana (ur. 1815), Joachima 
(ur. 1818), bezpotomnego i Ignacego Jerzego (ur. 1827). Pierwszy z nich Klemens do
czekał się dwóch synów (IX): Józefa (ur. 1837) i Jana (ur. 1839). Jego brat Julian zosta
wił po sobie dwóch synów (IX): Piotra Pawia (ur. 1841) i Jana (ur. 1846). Ostami z bra
c i— Ignacy Jerzy ojcował dwóm synom (IX): Adolfowi (ur. 1853) i Cezaremu (ur. 1856) 
\LYIA, F 391-8-2577].

Inny wywód Juchniewiczów z 1800 r. herbu Leliwa za protoplastę rodziny przyjął 
Wojciecha, syna Stanisława. Zapisał on dobra Gojży [Gojżew w pow. wilkiskim] synowi 
Stanisławowi. W testamencie z 1744 r. Stanisław, syn Wojciecha, zapisał te dobra swo
im synom: Fabianowi i Władysławowi. Ci w 1780 r. sprzedali te dobra. Z nich Fabian 
w 1794 r. zapisał synowi Janowi pewną sumę pieniędzy.

Wspomniana genealogia Juchniewiczów była następująca. Protoplasta rodziny to 
Wojciech Stanisławowie z Juchniewicz (pokolenie I i II). Miał on syna Stanisława (III), 
ojca (IV) Fabiana i Władysława, którzy zaczęli dwie linie rodziny Na czele pierwszej, 
starszej stał Fabian, ojciec dwóch synów (V): Jana (ur. 1754) i Franciszka (ur. 1791) 
[uwaga na dużą różnicę wieku, ale możliwą zważywszy na daty urodzenia jego sy
nów]. Z nich Jan spłodził dwóch synów (VI): Jerzego (ur. 1789) i Izydora Wincente
go (ur. 1797). Wspomniany Jerzy wydał na świat czterech synów (VII): Wincentego 
(ur. 1823), Jana (ur. 1828), Józefa (ur. 1831) i Benedykta (ur. 1833). Jego brat Izydor 
Wincenty zostawił po sobie aż sześciu synów (VII): Tomasza (ur. 1817) z synem An
tonim (ur. 1860; VIII), Józefa (ur. 1822), Stanisława (ur. 1824) z trzema synami (VIII): 
Kazimierzem (1850) [z synem Józefem, ur. 1873; IX], Konstantym (ur. 1864) i Anto
nim Jakubem (ur. 1857) oraz Jakuba (ur. 1827), Franciszka (ur. 1830) i Jana (ur. 1841).
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Ostatni z nich miał trzech synów (VIII): Franciszka (ur. 1862), Antoniego (ur. 1864) 
i Ludwika (ur. 1871).

Z kolei Franciszek, brat Jana (V), ojcował trzem synom (VI): Feliksowi Janowi 
(ur. 1824), Stanisławowi (ur. 1826) i Aleksandrowi Andrzejowi (ur. 1830). Z nich po
tomstwa doczekał się tylko Stanisław, ojciec Ludwika (ur. 1866; VII), bezpotomnego.

Druga, młodsza linia łączy się z Władysławem (IV), który dał światu syna Fran
ciszka (V) i wnuka Stanisława Teodora (ur. 1802; VI). Ten ostatni spłodził trzech sy
nów (VII): Stefana Maksymiliana (ur. 1829), sterilis, Feliksa (ur. 1831) i Ignacego Da- 
mazego (ur. 1841).

Pierwszy z nich zostawił po sobie syna Wiktora (ur. 1876), a jego brat Ignacy Da- 
mazy dał światu dwóch synów (VIII): Wacława Stanisława (ur. 1863) i Czesława Kazi
mierza (ur. 1867) [LVIA, F 391-8-2577].

Zachował się wywód Juchniewiczów herbu Leliwa z 1820 r. Za przodka uznano 
Krzysztofa Grzegorzewicza Juchniewicza (pokolenie I i II), który posiadał dobra Kru- 
tyle i Goniprowo w pow. korszewskim. Ten spłodził syna Dawida (III), który z kolei 
miał dwóch synów (IV): Jana i Mikołaja. Wspomniany Dawid z synami sprzedali swoje 
dobra w 1692 r. Z owych Dawidowiczów Mikołaj spłodził syna Mateusza (V), wzmian
kowanego w 1726 r. Należy dodać, że wspomnianego wyżej Mikołaja notowano w tary
fie 1690 r. z Krutyl alias Goniprowa.

Z kolei brat wspomnianego na początku Krzysztofa Grzegorzewicza Juchniewicza, 
czyli Stanisław (II), posiadał po ojcu dobra Juniewicze Jaronajcie i spłodził syna Józe
fa (wzmianka z 1644 r.; III). Ten ostatni ożenił się z Marianną Wer[...]ską, z którą miał 
trzech synów (IV): Michała, Antoniego i Józefa. Z nich Michał wydał na świat dwóch 
synów (V): Karola i Józefa. To Michał przeniósł się do powiatu trockiego, gdzie Karol 
spłodził z kolei syna Michała Bartłomieja (ur. 1796; VI) [LVIA, F 391-1-914, k. 70].

Inny wywód Juchniewiczów herbu Leliwa pochodzi także z 1820 r. Jego przod
kiem został Lenart [Boniecki: Leonard] Walentynowicz Skuratul Juchniewicz (pokole
nie I i II), który dziedziczył dobra Dawgiliszki w pow. wilkiskim w polu Kompowskim 
[Boniecki błędnie zlokalizował Dawgiliszki w pow. wilejskim]. Był on wzmiankowany 
pod 1646 r. [Ciechanowicz]. Miał on dwóch synów (III): Jana i Mikołaja Lenartowiczów 
Juchniewiczów, którym zapisał wspomnianą majętność w 1646 r. Z nich Mikołaj Juch
niewicz ożenił się z Barbarą Kamińską i „dał życie” synowi Stanisławowi (ur. 1676; IV), 
który zostawił po sobie syna Jana (ur. 1722; V). Ten Jan Stanisławowicz spłodził trzech 
synów (VI): Józefa (ur. 1769), którego syn Tomasz wywodził swoją rodzinę (VII); An
toniego (ur. 1772) z synem Adamem (VII) i Michała (ur. 1776) z pięcioma synami: (VII) 
Adamem (ur. 1797), Justynem (ur. 1799), Bonifacym (ur. 1800), Rajmundem (ur. 1807) 
i Hilarym, też wywodzącymi się.

Z kolei drugi syn protoplasty, czyli Jan Lenartowicz Juchnowicz (III). Dziedziczył 
on majętność Dawgiliszki razem z bratem Mikołajem. Ożenił się z Katarzyną Kowalską, 
z którą miał dwóch synów (IV): Jana (ur. 1686) i Kazimierza (ur. 1688). Z nich Jan zo
stawił po sobie syna Jana (V) i wnuka Andrzeja (ur. 1743; VI). Ten ostatni sprzedał część 
majątku Skuby alias Poszyle w pow. ejragolskim w 1772 r. Potem nabył folwark Ada- 
mantaliszki z nomenklaturami Ludkiszki [i] Dealiszki i dalszymi w okolicy Towianach
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486 JUCHNIEWICZ (JUCHNOWICZ)

w pow. wiłkomierskim (1776). Ożenił się z Johanną Lutkiewiczówną, z którą spłodził 
trzech synów (VII): Jana (ur. 1777) z trzema synami (VIII): Kazimierzem (ur. 1818), Ni
kodemem i Józefem; Adama (ur. 1783; VII) również z trzema synami (VIII): Józefem 
(ur. 1807), Klemensem (ur. 1809) i Michałem (ur. 1814) oraz Benedykta (ur. 1792; tu 
chyba pomyłkowo po raz drugi napisano o Adamie).

Znów Kazimierz, drugi syna Jana Lenartowicza (IV), który spłodził trzech sy
nów (V): 1. Jana (ur. 1732) z synami Jerzym (ur. 1763; VI) (miał syna Franciszka; VII) 
i Adamem (ur. 1765; VI) (z trzema synami (VII): Justynem, Tadeuszem (ur. 1803) i Ksa
werym (ur. 1809)); 2. Marcina (V) z trzema synami (VI): Wincentym (z trzema syna
mi (VII): Justynem, Kazimierzem i Franciszkiem) i 3. Andrzeja (ur. 1741; V) również 
z trzema synami (VI): Janem, Adamem i Maciejem, wywodzącymi swoje pochodzenie 
szlacheckie [LVIA, F 391—1—914, k. 63; krócej Boniecki]. Można dodać, że w taryfie 
1667 r. notowano Jana Lenartowicza Juchniewicza w pow wilkiskim.

Szczególną uwagę zwraca forma Skuratul w nazwisku protoplasty rodziny: Lenart 
Walentynowicz Skuratul Juchniewicz. Prawdopodobnie chodzi o ród Skuratów (Sku- 
ratowiczów) herbu Korczak z województwa nowogródzkiego. Mieszkali oni w okolicy 
Skuraty [Ciechanowicz]. Chodzi najpewniej o dobra Kołdyczewo Skuratowo w pow. no
wogródzkim, koło Stołowicz, czyli na południe od Nowogródka. Miejscowość tę noto
wano jeszcze w taryfie tego województwa w 1690 r. Szlachtę Skuratowiczów notowano 
jeszcze w pow. radomyskim w guberni kijowskiej, tj. na zachód od Kijowa i w  pow. bo- 
rysowskim [XIX—wiecznym] w guberni mińskiej w gminie Smolewicze, tj. na północny 
wschód od Mińska [SG]. Zapewne Juchniewicze byli przybyszami z tych terenów, pew
nie z woj. nowogródzkiego.

Z 1821 r. pochodzi wywód Juchnowiczów Suchockich herbu Kościesza. Według 
najstarszego dokumentu, testamentu z 1692 r., Jakub Juchnowicz, syn Stanisława, posia
dał dobra Jurgajcie [...], prawdopodobnie w pow. rosieńskim [XIX w.]. Dobra te sprze
dał Władysław (III), syn Jakuba, w 1731 r. W 1774 r. jego syn Józef (IV) sprzedał dobra 
Tułapka Kimborowszczyzna.

Genealogia tej rodziny rozpoczyna się od Władysława (III), który miał syna Jó
zefa (IV), ojca pięciu synów (V): Franciszka, Michała, Tomasza, Antoniego i Piotra. 
Z nich linię rodziny prowadził Antoni, ojciec Waleriana Ambrożego (ur. 1812; VI). Ten 
ojcował dwóm synom (VII): Ignacemu Janowi (ur. 1848) i Pawłowi (ur. 1850). Pierwszy 
z nich spłodził dwóch synów (VIII): Waleriana Józefa (ur. 1871) i Wacława Ignacego 
(ur. 1872) [LVIA, F 391-8-2576].

Jeszcze jeden wywód Juchniewiczów herbu Leliwa. Protoplastą tej rodziny był 
Krzysztof Juchniewicz, który w 1667 r. miał dobra Uszpurwie. Może chodzi o okolicę 
szlachecką w pow. szawelskim w gminie Skiemie [w XIX w.], czyli na historycznej Lau- 
dzie, na północny wschód od Pacuneli. Do dzisiaj jest tam wieś Uzpurviai. Wprawdzie 
w Uszpurwiach nie notowano Juchniewiczów, ałe w taryfie 1690 r. mieszkali w pobli
skich okolicach: Bejmajnach i Kirkiłach.

Ź r ó d ł a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 140; LVIA, F 391—1—914 k. 70 i 63 (Lenartowicze), 
F 391-8-2576 k. 99 (skan 00195), F 391-8-2577 k. 148 (skan 00237), 150 (skan 00241), 152, F 696-2-838, 
F 1671—4—838; ODVCA, vyp. 1, s. 1-7, 8-109, 16-249 i 250, 31-110, 38-244, 41-303, 69-130 i 133, 90-
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JUCHNOWSKI 487

53, 97-171, 137-170, 146-333, 147-348, 151—445, 160-154, 161-161, 183-70, 185-101, 198-68; vyp. 2, 
s. 119-262, 136-520; vyp. 3, s. 63-155, 95-73, 108-157; vyp. 4, к. 169-231, 259-135, 276-Ю; vyp. 5, 
к. 9-67, 21-157, 37-279, 38-281, 84-120, 110-316, 119-385, 133-95, 158-291, 167-358, 173-404, 175— 
414, 185—497; osobno о Marcinie Maciejewic2u: vyp. 3, s. 83—242, 142—329; vyp. 5, к. 33—243, 73—33; Pe
rapis 1528 r., s. 376; Popis 1567 r., kol. 1323, 1325; SG, T. 10, s. 739: Skuraty; Taryfa: woj. nowogródzkie, 
s. 80. L i t e r a t u г а : Błaszczyk, Diecezja ppiud^ka. Uposażenie, s. 43; Boniecki, T. 9, s. 96 (genealogia); LPŻ, 
T. 1, s. 849: Juchnevicius, 853: Juknevicius; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 229, T. 5, s. 105: Skurat, Skurato- 
wicz; Encyklopedia niedpy o jezuitach, s. 255; Kuzmaite, s. 7—8; Tichoniuk, s. 87—88: Eutymiusz; Uruski, T. 6, 
s. 107-108.

JUCHNOW SKI

Taryfa 1667 r ok u

juchnowski Andrzej zjuszkiewiczpw dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim 
juchnowski Шко/aj Lenartowicz z Wojdatowicz dym szlachecki 1 w pow. ndlkiskim 
juchnowski Samuel zjusykiewiczów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
juchnowski Stanisław na miejscu rodzica swe\go\ Wojciecha juchnowskiego z Dowbor dym szlachecki 1 wpow.
wilkiskim

Taryfa 1690 roku

juchnowski Stefan zjusykiewicy w pow. ndlkiskim na miejscu ojca dym szlachecki 1

Nazwisko rodziny jest spolonizowaną formą, nazwiska Juchnowicz, powstałą przez do
danie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Najpewniej byli tego samego pochodzenia 
co wymienieni wyżej Juchniewicze (zob.). Potwierdza to przykład Mikołaja Lenartowi
cza Juchnowskiego z 1667 r. pewnie brata Jana Lenartowicza Juchniewicza z tegoż roku 
i tej samej miejscowości — Wojdatowicz w pow wilkiskim.

W 1649 r. Samuel Juchnowski zastawił majętność Czekokompy Krystynie Kundra- 
towicz [LYIA].

Potem notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny, miesz
kające tylko w pow. wilkiskim, bez poddanych. W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano tylko 
jedną rodzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nie- 
utytułowana.

Najczęściej mieszkali w Juszkiewiczach wpow. wilkiskim, gdzie notowano teżjusz- 
kiewiczów (zob.). Wspomniana miejscowość to najpewniej dawne Juszkajcie w końcu 
XIX w. w parafii Czekiszki „z folwarkiem Jankowskich i chatą Sylwestrowiczów, dawniej 
Radwiłowiczów” [SG]. Obecnie to Juśkaićiai, czyli kilka domów na północny wschód 
od Czekiszek.

Ź r ó d ł a :  LVIA, F 1282—1—433; SG, T. 3, s. 641: Juszkajcie.

JUDEYKO ZOB. JODEYKOWICZ
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JUDKIEWICZ (JUTKIEWICZ)

H. ZYZEMSKI

Popis 1621 roku

JutkiewicpMatis £ »q*[stmkami] napodj\e.zóku] p o s tęp em  koń 1 wpow. telspewskim

Taryfa 1667 roku

JudkiewicpAmbrowej. Spymkienicpjarosp [...] a p okolicy Judkajaów na 2 dymy podjdjanych od Ambroz
ja  Judkienicpa i od Michała Bogdan onicpa pastanionych, osobliwie dym 1 na pasp/ii dwornej będący i dpiakło 
i myto skarbowe JKMd odpraw uje, ogółem na 11 poddańskich dymach w pow. telspewskim 
JudkiewicpEliasp na miejscu Balcera Stulpina pStulpinów dym 1 szlachecki w pow. telspewskim 
JudkiewicpKapimierp Walentin onicp pLembów i p kupli od Stanisława Prypginta i Anny matki swej Judkie- 
wicpówny dym 1 spłachetki w pow. pojurskim
JudkienicpKrpysptof na miejscu rodpica swego Marka Macewicpa Judkienicpa pjudkajciów pprpykupli od 
Kaspra Judkienicpa Macewicpa dym 1 spłachetki w pow. telspewskim
Judkienicp Zygmont na miejscu Jana Hrehorowicpa Judkienicpa pjudkajciów poddański dym 1 wpow. telspewskim 
JutkiewicpJan. Girstowt Adam [na miejscu] ojca Jana Jutkiewicpa pKimontmedpźa dym 1 splachecki wpow. 
jaswońskim
JutkiewicpJan Wojaechonicp na którego miejscu postał spisany Jan Stegni/ p Berp dym 1 splachecki w pow. 
powondeńskim
JutMewicp Kapimieip Ław/ynonicp p Berp dym 1 splachecki w pow. powondeńskim 
Jutkźenicp KapimierpMalchierowicp na miejscu Jana Ba/tromiejewicpa Tomaspewicpa pBerp dym 1 splachec
ki wpow. powondeńskim
Jutkźenicp Kapimieip i Stefan. Iwaspkiewicp Aleksander koniuspy trocki [...] A dymy 2 pustkami ostające 
po Kapimie/pu i Stefanie Jutkienicpów Cyganajciów w okolicy Golnispkach, ogółem podĄańikśch] dymów 6 
wpow. widiiklewskim
Jutkźenicp Krpysptof, na którego miejscu postał spisany Jan Ciukiewicp p Kinbar [Kimbar] dym 1 splachecki 
wpow. widiiklewskim
Jutkźenicp Piotr [na miejscu] Jana Jutkiewicpa rodpica £ Kinbar [w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Kimbar] 
dym 1 splachecki wpow. widiiklewskim
JutkiewicpStefan na miejscu KapimierpaMonkźenicpa pjakubowicpdym splachecki 1 wpow. nilkiskźm

Taryfa 1690 roku

Judkienicp[w Kop. 1: jutkiewicz] Eliaspp [S]Tulpinów wpow. telspewskim [dym] splachecki 1 
JudkienicpMarcin p Pokrożda w pow. kros kim na miejscu ojca [dym] splachecki 1 
JutkienicpJópef pjudkajć w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Jutkźenicp Piotr na miejscu rodpica p Lemly Sylwestryspek w pow. pojurskim i pprpy kupli po Janie Narwile 
dym poddański 1
Jutkźenicp Piotr p Kimbar w pow. widuklewskim dym poddański 1
Jutkźenicp [w Kop. 4: Judkiewicz] Stanislaw na miejscu ojca p Berp w pow. powondeńskim i pprpykupli 
[dym \ poddański 1
Jutkźenicp Władysław na miejscu Bartłomieja Jutkiewicpa p Krep w pow. kroskim dym splachecki 1
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Nie ma pewności, czy Judkiewicze i Jutkiewicze to dwie różne rodziny. Wiele wskazu
je na to, że jest to jednak jeden ród o zmiennej pisowni nazwiska. Po pierwsze, w tary
fie 1690 r. w  tekście głównym napisano Judkiewicz, a w kopii 1. — Jutkiewicz. Po dru
gie, spotykamy Judkiewiczów ijutkiewiczów w tych samych miejscowościach w dwóch 
przypadkach: w  Lembach w pow. pojurskim w 1667 i 1690 r. oraz w Judkajciach, gdzie 
z reguły spisywano Judkajciów, ale w jednym wyjątku w taryfie 1690 r. zanotowano... 
Jutkiewicza. Z dugiej strony należy wskazać, że Judkiewicze koncentrowali się w Judkaj
ciach w pow. telszewskim. Z kolei Jutkiewicze na ogół mieszkali w  pow. powondeńskim 
i widuklewskim. Ostatecznie połączono obydwie rodziny.

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Jutka, które może być pochodzenia 
polskiego (Jutka, Judka od imienia Juda) lub białoruskiego (Judko) [LPŻ]. Sprawa chy
ba nie jest tak prosta. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, chodzi o dwa nazwiska, wywodzące się 
od Juodki i Jutka. Ten pierwszy, Juodka, łączy się z kolorem czarnym (juodas), a drugi — 
z czasownikiem jiit—eti, czyli „czuć”, „czuwać” itp. Chcąc rzecz jeszcze skomplikować, 
należy wskazać, że zdaniem niektórych językoznawców nazwisko Judkowicz łączy się 
z imieniem Juda, pochodzące od Judy,Judasza, Jodokusa [Abramowicz, Citko, Dacewicz].

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Matieja Judkajtisa, bo
jara włości rosieńskiej. W kolejnym popisie z 1567 r. odnotowano trzech bojarów: Jana 
Jutkojtisa i Pietra Jutkojtisa we włości telszewskiej oraz Stanisa Jutkojtisa w pojurskiej.

Pisano o nich też w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. Matiej Jano- 
wicz Judkowicz miał „otczyznę” wjudkojtiach we włości gruściewskiej (późniejszej tel
szewskiej). W 1593 r. Zofia Pietrowna Judkiewicz darowała swym synom: Bałtromiejo- 
wi i Matiejowi Mikołajewiczom Janowiczom majętność Judkajtie w Pikajtiach we włości 
telszewskiej.

Ok. 1589 r. Bałtromiej Martinkiewicz Judkowicz mieszkał w Akstinach we włości 
kroskiej [raczej w  rosieńskiej].

W 1596 r. Ławryn Urbanowicz Judkiewicz kupił połowę majętności Medyny we wło
ści medyngiańskiej. W 1597 r. tenże kupił część majętności Gielżytowszczyzna w Lawka- 
lach w tej włości. W 1599 r. tenże sprzedał ziemię w Godelach we włości powondeńskiej.

W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. Judkiewicze mieszkali głów
nie we włości telszewskiej. Można przyjąć, że gniazdem rodu były Judkajcie we włości 
gruściewskiej (telszewskiej) [Slovar]. Być może chodzi o Judkajcie (lit. Juodkaićiai), póź
niejszy dwór nad rzeką Sartąprzy granicy inflanckiej, na północ od Iłłoków. Tamtejszy 
dwór nie zachował się do dzisiaj.

Poza tym notowano ich jeszcze we włości medyngiańskiej, powondeńskiej i kro
skiej, choć najczęściej były to tylko pojedyncze wzmianki.

Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną 
osobę, która wystawiła konia z „uczestnikami” w pow. telszewskim. Była to więc drob
na szlachta.

W taryfie 1667 r. notowano 12 rodzin, bo z rozważań wyłączono wzmiankę o Ka
zimierzu i Stefanie. Mieszkały one głównie w pow telszewskim (4) i powondeńskim (3), 
mniej w  widuklewskim (2), w  pozostałych pojedynczo. Na ogół była to szlachta bez 
poddanych (9 na 12), w  pozostałych mieli od jednego do dwóch dymów poddańskich.
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490 JUDPIETR

W kolejnej taryfie z 1690 r. zapisano 7 rodzin w  różnych powiatach, najwięcej 
(po 2) było w pow. telszewskim i kroskim. Nieznaczna większość z nich (4 na 7) nie mia
ła poddanych, pozostałe miały po jednym poddanym. W sumie była to szlachta drobna 
i nieutytułowana.

W XIX w  Jutkiewicze herbu Zyzemski mieszkali w  pow rosieńskim [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 272: Jurkiewicz; ODVCA, vyp. 1, s. 139—195, 209-234; vyp. 2, s. 62— 
321; vyp. 3, s. 62-136; vyp. 4, k. 130-156, 215-85; Perapis 1528 r., s. 370; Popis 1567 r., koL 1304, 1306, 
1344; Slovar, s. 343: Judkajtie, 346: Jutkajtie. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 140: 
Judkowicz; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 237; LPŻ, T. 1, s. 851: Judkevicius, 875: Jutka, 876: Jutkevicius; Zin- 
kevicius, s. 561: Juodas, 596: Jutas.

JUD PIETR

T a r y f a  1667 roku

Judpietr Ambroży, na miejscu którego i na miejscu rodzica swego Krgysytofa janowicka Mostowicza został spi
sany Kazimierz Mostowicz Krgyszfofowicz z Ę/dynżk  ̂dym poddański w pow. medyngiańskim

Nazwisko rodziny zapewne pochodzi z języka litewskiego i dosłownie znaczy: czarny 
Piotr [LPŻ], Brak go w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano go tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. medyngiań
skim, z jednym dymem poddańskim. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

W 1797 r. zanotowano miejscowość Birżuławki Judpetryszki Kiebieniszki w pow. 
korszewskim, zob.: Birżyszko. Nazwa ta nawiązuje do dawnego właściciela Judpietra. 
Dobra te leżały kolo Birżuławek, czyli na południowy wschód od Szyłeli.
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 851: Judpetris.

JUDYCKI

H. RADWAN ODM.

T a r y f a  1667 r ok u

judycki Aleksander starosta jaswoński zfolwarku wieczystego w okolicy Swilskiej bodący dym 1 szlachecki 
wpow.jaswońskim

Nazwisko rodziny ma być pochodzenia białoruskiego od imienia Juda [LPŻ]. Skądi
nąd wiadomo, że Judyccy przyjęli swoje nazwisko od miejscowości Judycze w pow. rze- 
czyckim, gdzie otrzymali nadanie ziemskie od króla polskiego Stefana Batorego. Tam 
była główna siedziba tej rodziny. Niemniej jednak według tradycji rodzinnej pochodzili 
z Polski [Kojałowicz i inni].

Na Żmudzi pojawili się w połowie XVII w. W 1643 r. starostwo jaswońskie w pow. 
jaswońskim otrzymał Aleksander Judycki, kasztelan miński, dowódca wojskowy. W 1647 r. 
ufundował altarię w kościele jaswońskim. W czasie Potopu został wybrany pułkownikiem 
generalnym żmudzkim, i na tym stanowisku walczył wiosną i latem 1656 r. ze Szweda
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JUDZIEWICZ (TUDZEWICZ) 491

mi. Oprócz starostwa jaswońskiego w 1667 r. posiadał jeden dym szlachecki. Ożenił się 
z Anną Felicjaną Rudzką, z którą spłodził trzech synów: Jerzego Konstantego, staro
stę jaswońskiego, Mikołaja i Jana Pawia, kasztelana mińskiego. Wspomniany Jerzy Kon
stanty, choć początkowo byl związany ze Żmudzią iw  1674 r. reprezentował tę krainę 
przy elekcji króla polskiego Jana III Sobieskiego [jedyny elektor ze Żmudzi w tej rodzi
nie], to ostatecznie osiadł w Połoczanach w pow. oszmiańskim. Byl ciwunem ejragolskim 
w latach 1681—1682 i posiadał starostwo jaswońskie, które przekazał synowi Michałowi 
Aleksandrowi, oczywiście za zgodą króla. Był też wzmiankowany jako ciwun ejragolski 
w 1700 r. i deputat żmudzki do Trybunału Głównego w 1682 r. Może był też posłem 
żmudzkim na sejm pacyfikacyjny 1673 r., w każdym razie uczestniczył w tym sejmie.

Ze Żmudzią związany był jeszcze Antoni Judycki, który z żoną Marianną Uhlików- 
nąuczestniczył w fundacji klasztoru karmelitów w Rosieniach w 1720 r. Zapisał dlań plac 
w Rosieniach. Byl on marszałkiem rzeczyckim (zm. 1729) i synem Stanisława Michała Ju- 
dyckiego, także marszałka rzeczyckiego i brata wymienionego wyżej Aleksandra.

W sumie była to szlachta zamożna, służąca wojskowo i ocierająca się o magnate- 
rię litewską. Jej związek ze Żmudzią był luźny. Prawdopodobnie w XIX w. mieszkali 
w pow. rosieńskim [Ciechanowicz],

Ź r ó d ł a :  Deputaci, T. 1, s. 350; Elektorzy 1674 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 253—255 (obszernie); ten
że, Nomenclator, s. 264—267; LVIA, SA, 14754, k. 16—17 (fundusz dla klasztoru w Rosieniach); Urzędnicy 
żmudzcy, nr 264, 269. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 97—99; Ciechanowicz, Kody, T. 3, s. 229; LPŻ, T. 1, 
s. 851: Judickas; Paknys, s. 164; PSB, T. 11, s. 309—310: Judycki Aleksander i  Antoni; Uruski,T. 6, s. 109—110; 
Valancius, s. 95 (Judickis); Wierzbicki, s. 299 (sejm 1673 r).

JUDZIEWICZ (JUDZEWICZ)

Popis 1621 roku

judpewicpAndrpej pa cpeśdą swąp. Wilkickąpo kopać ku koń 1 w pow. berpańskim

Taryfa 1667 roku

judptewicpMikołaj p Bertaspim dym 1 poddański w pow. wielońskim

Taryfa 1690 roku

Judpżewicpowa Ewa sprpedata Franasphowi Horodec/demu [w Kop. 1 i 8: Horodecki, w taryfie: Owitec- 
ki] 1 dym splachecki pLe Zajdów w pow. telspewskim

Chyba nie należy łączyć dwóch nazwisk Jodziewicz (zob.) i Judziewicz, choć ich geneza 
jest podobna. Nazwisko rodziny zostało omówione wyżej, zob. Jodziewicz.

W herbarzu Kojałowicza wymieniono Jana Judzewicza na Żmudzi, pewnie w popi
sie 1621 r. jednak w tym popisie wojskowym zanotowano Andrzeja Judzewicza w pow. 
berżańskim. W taryfie 1667 r. była to tylko jedna rodzina w  pow. wielońskim, z jednym 
dymem poddańskim. Z kolei w 1690 r. spisano także jedną rodzinę w pow. telszewskim, 
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.

Ź r ó d ł a :  Kojałowicz,Nomenclator, s. 263. L i t e r a t u r a :  LPŻ,T. 1 ,s. 852: Judzevicius, 860:Juodzevidus.
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492 JUNGOD

JUNGOD

Taryfa 1667 roku

Jungod Wojciech z Berj dym 1 szlachecki wpow. powondeńskim
Jungod [F 11-1-752: Jagowd] Jan pBerjdym  1 szlachecki w pow. powondeńskim

Nazwisko rodziny może być zwykłąpomyłką i dotyczyć np. Jagowda. Jeśli jednak przy
jąć słuszność tego zapisu nazwiska, to pewnie wiąże się ono z nazwiskiem Jungaitis. To 
ostatnie wywodzi się od formy Jungas, pochodzenia niemieckiego [LPZ]. Jednak tra
dycyjnie odmienne stanowisko zajął Z. Zinkevicius, który uznał, że nazwisko litewskie 
Jungas (i pochodne, np. Jungaitis, Jungevicius) pochodzą od nazwiska dwuczłonowego: 
jun— i gil— Brak jest go w polskich herbarzach.

Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w  pow. powondeńskim, 
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.
L i t e r a t u r a :  LPZ, T. 1, s. 855: Jungaitis, Jungas; Zinkevicius, s. 311: Jungas.

JUNOWICZ (JUNIEWICZ)

H. LELIWA 

Popis 1621 roku

Jmńenicz Stanisław, pachołek, którego nyslal do popisu Mikołaj Rączko po husarskie koń 1 w pow. ejragolskim

Taryfa 1667 roku

Junowicz Olechnowicz Demian zJunowicz dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim

Taryfa 1690 roku

Jimowicz^ldam у Go/yspów w pow. widu klews kim dym poddański 1
J/mowiczHreoiy [w Kop. 1: janowicz] zBabian zp/pykipli w pow. wielońskim dym poddański 1
Junowicz Olechnowicz Damian zJunowicz Rety w pow. ejragolskim dym szlachecki 1 
Junowicz Tomasz Z okolicy Junowicz 4’pow. ejragolskim dym poddański 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Jun (cerkiewne Junij). Niemniej jednak na
zwisko to spotyka się w języku białoruskim, może mieć tę genezę [LPZ]. Zwraca się 
uwagę na to, że ju n  po białorusku oznacza „piskorza” [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. 
Takich wątpliwości nie miał Z. Zinkevicius, łącząc Juniewiczów (lit. Junevicius) z for- 
mąjunas (człon jun—). Z kolei B. Tichoniuk łączył Junia z greckim Jonasem, cerkiewny: 
Jona. Wreszcie zdaniem St. Dziadulewicza, było ono pochodzenia tatarskiego od imie
nia Junus. Była też rodzina tatarska herbu Janadar, wylegitymowana w guberni kowień
skiej w 1863 r.

Całkiem możliwe, że tu należy umieścić informację o wspólnym pochodzeniu Jun - 
czowiczów i Żadejkowiczów, zob.: Jucewicz.
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JUNOWICZ (TUNIEWICZ) 493

Na Żmudzi notowano ich dopiero w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spi
sano jedną osobę w pow. ejragolskim (Stanisława Juniewicza). Z kolei w herbarzu Ko- 
jalowicza wyszczególniono Jana Junowicza. W taryfie 1667 r. zanotowano tylko jedną 
rodzinę w pow. ejragolskim, bez poddanych. Natomiast w 1690 r. spisano 4 rodziny, 
mieszkające najczęściej na południowo-wschodniej Żmudzi: w pow. ejragolskim i wie- 
lońskim. Większość z nich miała po jednym dymie poddańskim. Dwie rodziny Juno- 
wiczów mieszkały w okolicy szlacheckiej Junowicze w pow. ejragolskim, o której niżej. 
W tym samym czasie notowano Junowiczów w pow. kowieńskim w województwie troc
kim. Część Junowiczów używała przydomek Olechnowicz, wskazujący na pochodzenie 
od Olechny [Uruski], co potwierdza też taryfa dymów z 1690 r.

Wspomniana okolica Junowicze to pewnie gniazdo tej rodziny. Nazwa nie zacho
wała się do dzisiaj. Cennych informacji do jej lokalizacji daje taryfa z 1690 r., gdzie wy
mieniono: Junowicze Rety i Junowicze Pokirsznawa. Druga z tych nazw łączy się z rzeką 
Kierszniawą, lewym dopływem Dubissy, uchodzącym koło Plemborka. Jest to obszar na 
północ od miasteczka Ejragoła. Trochę bardziej na północ odeń była grupa okolic szla
checkich w pow. ejragolskim: Skirwojnie, Raczę i Lejle. Do dzisiaj zachowała się wieś Ra
czę (lit. Roćiai) koło dużej wsi Ilgiżiai III na skrzyżowaniu dróg Betygoła — Kroki i na 
południe do Ejragoły. Jeszcze na mapie Chrzanowskiego, a więc w połowie XIX w. no
towano wszystkie trzy okolice szlacheckie: Skirwojnie i Raczę (na mapie błędnie: Pocze) 
na południe i południowy wschód od Ilgiżów oraz Lejle na północ odeń. Ta ostatnia sta
nowiła północny, skrajny punkt pow. ejragolskiego. Wspomniane tu Skirwojnie to Rety 
Skirwojnie z wywodu z 1799 r. [zob. niżej], gdzie zanotowano jeszcze Rety Junowicze.

Z 1670 r. pochodzi testament Zofii Mikołajewny Giedroyciówny Aleksandrowej 
Junowiczowej. Wszystko co miała, a było tego niewiele, zapisała swemu mężowi Alek
sandrowi Junowiczowi [VUB], Nie zanotowano go jednak w taryfie 1667 r., może nie 
miał własności ziemskiej?

Jedyny urząd w ręku Junowiczów to skarbnikowstwo żmudzkie w połowie XVIII w. 
Sprawa jest zresztą dość wątpliwa, skoro nie udało się ustalić choćby daty rocznej.

Można prześledzić dzieje linii Junowiczów herbu Leliwa od Hrehorego (pokole
nie I), dziedzica Babian w pow. wielońskim (koło Kiejdan), spisanego w taryfie z 1690 r. 
Miał on syna Jana (II), skarbnika żmudzkiego, wnuka Antoniego (III), prawnuka Fran
ciszka (IV), wylegitymowanego ze szlachectwa w 1799 r. oraz praprawnuka Michała Ju
styna (V), który z synem Józefem (VI) wylegitymował się w 1838 r. [Boniecki]. Należy 
dodać, że nie notowano takiego skarbnika żmudzkiego. W tym czasie Jan Junowicz był 
oboźnym kowieńskim (1717-1720).

W 1798 r. wywiedli się Junowicze herbu Leliwa. Swój najstarszy dokument dato
wali na 1599 r., kiedy Junowicze posiadali dobra Romaniszki. Konkretnie chodzi o An
drzeja [sprawa niepewna, wskutek słabej jakości rękopisu] i jego syna Jerzego. Dobra te 
posiadali jeszcze w 1793 r., kiedy Józef zapisał je swoim synom: Rochowi i Maciejowi.

Genealogia tej rodziny była następująca, poczynając od protoplasty Andrzeja Juno
wicza (pokolenie I). Był on ojcem Jerzego (II), dziadem Melchiora (III) i pradziadem An
drzeja (IV). Ten ostatni spłodzi! dwóch synów (V): Jerzego (ur. 1710) ijózefa (ur. 1715), 
którzy zapoczątkowali dwie linie rodziny. W pierwszej, starszej, Jerzy zostawił po sobie
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494 JUNOWICZ (JUNIEWICZ)

dwóch synów (VI): Stanisława (ur. 1760) i Rocha (ur. 1779). Pierwszy z nich wydał na 
świat trzech synów (VII): Tomasza (ur. 1792) i bezpotomnych: Mateusza (ur. 1812) i Be
nedykta (ur. 1820). Wspomniany Tomasz ojcował czterem synom (VIII): Franciszkowi 
(ur. 1834), Antoniemu (ur. 1836), Tomaszowi (ur. 1837) i Jozefowi (ur. 1847).

Z kolei brat Stanisława — Roch (VI) powołał do życia syna Leonarda (ur. 1814; 
VII), ojca trzech synów (VIII): Edwarda (ur. 1843), Władysława (ur. 1847) i Francisz
ka (ur. 1852), bezpotomnego. Z nich Edward doczekał się dwóch synów (IX): Józefa 
(ur. 1866) i Jana. Jego brat Władysław miał trzech synów (IX): Władysława, Zygmun
ta i Wacława.

Druga, młodsza linia łączy się z Józefem (V), ojcem dwóch synów (VI): Rocha 
(ur. 1771) i Macieja (ur. 1774). Pierwszy z nich spłodził trzech synów (VII): Antoniego 
(ur. 1809), Józefa Aleksandra (ur. 1813) i Gracjana Juliana (ur. 1824), bezpotomnych. 
Jego brat Maciej (VI) wydał światu dwóch synów (VII): Ignacego (ur. 1825) i Didaka 
Józefa (ur. 1827) [LVIA, F 391-8-2577, k. 132].

Kolejny wywód Junowiczów herbu Leliwa pochodzi z 1799 r. W 1661 r. Jerzy An- 
drzejewicz Juniewicz zapisał dobra Rety Junowicze swoim synom. W 1756 r. sprzedali 
oni dobra Rety Junowicze i Rety Skirwojnie, zaś w 1793 — Rombortyszki. Dobra te były 
w pow. ejragolskim, o czym pisano wyżej.

Ich drzewo genealogiczne było dość rozbudowane. Protoplastą rodziny był An
drzej Junowicz (pokolenie I), ojciec Jerzego (II). Ten ojcował dwóm synom (III): Mal
cherowi i Damianowi, którzy zaczęli dwie linie tej rodziny. Pierwszą, starszą prowadził 
Malcher, ojciec Tomasza i Piotra (IV). Pierwszy z nich zostawił po sobie syna Jana (V), 
który ojcował dwóm synom (VI): Stanisławowi i Kazimierzowi. Wspomniany Stanisław 
wydał światu syna Michała (ur. 1766; VII), ojca Jana Konstantego (ur. 1813; VIII) i dzia
da dwóch wnuków (IX): Adama Teodora (ur. 1849) i Józefa (ur. 1859).

Z kolei Kazimierz, brat Stanisława (VI), powołał do życia syna Augustyna (VII), 
ojca Józefa Marcelego Antoniego (ur. 1813; VIII) i dziada trzech wnuków (IX): Kazi
mierza Romana (ur. 1854), Michała Józefa (ur. 1864) i Ignacego (ur. 1869).

Piotr, brat Tomasza (IV), doczekał się syna Ignacego (V), ojca trzech synów (VI): 
Franciszka, Floriana i Wincentego, sterilis. Z nich Franciszek wydał na świat sześciu sy
nów (VII): Ludwika (ur. 1797), Floriana (ur. 1802), Tomasza (ur. 1804), Ignacego Bartło
mieja (ur. 1811), Benedykta (ur. 1819), Wincentego (ur. 1821). Nie mieli oni potomstwa. 
Z kolei jego brat Florian (VI) spłodził trzech synów (VII): Benedykta (ur. 1817), Fran
ciszka Maurycego (ur. 1828) i Józefa (ur. 1833) z synem Franciszkiem (ur. 1863; VIII).

Drugą, młodszą linię prowadził Damian (III), ojciec Kazimierza (IV). Ten zosta
wił po sobie dwóch synów (V): Józefa i Michała. Pierwszy z nich ojcował dwóm sy
nom (VI): Józefowi i Piotrowi, bezpotomnemu. Natomiast Józef powołał do życia 
trzech synów (VII): Tomasza (ur. 1793), Kazimierza (ur. 1804), bezpotomnego i Anto
niego Wacława (ur. 1807). Wspomniany Tomasz miał syna Franciszka (ur. 1832; VIII), 
a jego brat Antoni Wacław — Antoniego (ur. 1833; VIII).

Z kolei brat Józefa, czyli Michał (V) to ojciec Jerzego (VI). Ten ostatni zostawił po 
sobie dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1782) i Ignacego Tomasza (ur. 1791), bezpotom
nego. Natomiastjózef wydał na świat trzech synów (VIII): Jerzego Jarosława (ur. 1822)
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JURAŻYC 495

z synem Wacławem (ur. 1864; IX) oraz Antoniego Grzegorza (ur. 1824), bezpotomnego 
i Zenona (ur. 1833) z trzema synami (IX): Antonim (ur. 1873), Piotrem (ur. 1878) i Sta
nisławem (ur. 1880) \LVIA, F 391-8-2577, k. 134].

Inny wywód Junowiczów herbu Leliwa pochodzi z 1820 r. Protoplastą rodziny zo
stał uznany Maciej Junowicz, syn Antoniego (pokolenie I i II), który w 1742 r. przekazał 
[testamentowo] Babiany [wpow. wielońskim] swoim synom (III) [LVIA, F 391—7—1997] 
[w tym Mateuszowi]. Ten ostatni w 1763 r. wszedł w posiadanie Babian i sprzedał je 
w 1794 r. Należy dodać, że wspomniany Mateusz Junowicz był ojcem Stanisława Jaku
ba (JV), ojca dwóch synów (V): Jakuba i Stanisława (ojca Kazimierza Jakuba; VI). Praw
dopodobnie ten wywód koresponduje z poprzednim, zob. wzmianki o Antonim.
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator,; s. 269; LVIA, F 391—7—1997, k. 135, F 391—8—2577, k. 132 (skan 
00213), 134 (skan 00217); Taryfa woj. trockiego, s. 134—158 (indeks), 387 nr 2780; Urzędnicy żmudzcy, 
nr 1157; VUB, F 7—ŻP 23, к  319—320 (cz. 2). L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 108; Dziadulewicz, s. 406; 
Tichoniuk, s. 101: Jonasz; Uruski, T. 6, s. 118.

JURAŻYC

Popis 1621 roku

Juratyc Jógef g  stryjem po kogacku koń 1 wpow. wielońskim

T a r y f a  1667 roku

Juragyc Jógef, na którego miejscu gostał spisany J ery  Wirgykowski g  Ponikiów w Poniemuniupoddański dym
1 wpow. wielońskim
Juratycowa Mikołajowa Anna Dyrdgianka na miejscu małgonka swego g  Poników dym sglachecki 1 w pow. 
wielońskim

Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Juraha, które może być pochodzenia pol
skiego lub ruskiego [LPŻ]. Skądinąd wiadomo, że pochodzi ono od imienia wschodnio- 
słowiańskiego Jurij, cerkiewnego Gieorgij [Abramowicz, Citko, Dacewicz].

Na Żmudzi notowano ich na początku XVI w, bo w popisie wojskowym W Ks. Litew
skiego w 1528 r. bojarem wielońskim był Macko Juńażyc, a ejragolskim Stanisław Juńażyc.

Trochę więcej napisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1579 r. 
bojarka Dorota Juraczanka z mężem Matiejem Hryhorowiczem sprzedała połowę ziemi 
Dowtutwiczach [raczej: Dowtortowiczach] we włości rosieńskiej.

W 1591 r. Jan Mikołajewicz Jurażyc zastawił żonie Dorotie Stanisławownie poło
wę majętności Poniemonie i ziemi Sała we włości wielońskiej. W 1594 r. Szczasny Mi
kołajewicz Jurażyc kupił dwie części majętności Żemałowkis nad rzeką Nikąwe włości 
wielońskiej [na Zaniemeniu]. Tenże w  1598 r. kupił trzeciznę tej majętności. Skądinąd 
wiadomo, że w 1595 r. był on woźnym włości wielońskiej [IA]. W 1598 r. wspomniani 
Szczasny i Jan Mikołajewicze Jurażyce pogodzili się z sąsiadem w sprawie granic dóbr 
Poniemonie [pewnie ich] i Swetoszyna [Światoszyn],

W 1598 r. Jakub Stanisławowicz Jurażyc sprzedał połowę majętności Poszyli we 
włości ejragolskiej.
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496 JUREWICZ (TURIEWICZ)

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Jurażyców w trzech 
włościach: głównie w wielońskiej na Zaniemeniu oraz w rosieńskiej i ejragolskiej.

W XVII w. notowano ich w popisie wojskowym 1621 r\: jedna osoba w pow. wie- 
lońskim. Z kolei w taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w tym pow., bez poddanych. 
Mieszkali oni w Ponikach nad rzeką Niką na Zaniemeniu, gdzie notowano ich od koń
ca XVI w. Była to szlachta drobna i właściwie nieutytułowana. Wyjątkiem był jedynie 
Benedykt Juraha, marszałek królewski, ciwun korklański i powondeński, zmarły przed 
5 sierpnia 1570 r. Jest jednak wątpliwe, by Jurażyce żmudzcy byli spokrewnieni z tąoso- 
bą, jak również z rodem kniaziowskim Jurahów Giedroyciów.

W 1838 r. Jurahowie herbu Kotwica wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie 
w późniejszej guberni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a :  IA, kol. 383; Kojałowicz, Nomenclator, s. 269; ODVCA, vyp. 1, s. 72—182; vyp. 2, s. 161—50; 
vyp. 3, 103-67; vyp. 4, k. 293—16; vyp. 5, k. 41—303, 45—339; Perapis 1528 i\, s. 375—376; Urzędnicy żmudz
cy, nr 16, 32. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 141; LPŻ, T. 1, s. 863: Juraga; Sa- 
viscevas, Zemaitijos savivalda, s. 287 (Juraga); LTruski, T. 6, s. 119.

JUREW ICZ (JURIEWICZ)

H. KOTWICA, LUBICZ 

Popis 1621 roku

JurewicpAbram pucpe[ stoikami] na pod[)zzók\Ą koń 1 w pow. telspewskim
JurewicpJan p ucpe[stnikami] na peajjezdku] koń 1 w pow. wielońskim
JureitdcpJan p ucpesĄnikami] na y>od[jezdku] koń 1 w pow. wilkiskim
Jurę wlep Jan p ucpest[nikami] po kopać ku koń 1 w pow. pojurskim
JurendcpJan p ucpestm^zrcĄ na podj\zzäku] błahym i sam błahy koń 1 w pow. wielońskim
JurendcpLawryn y/«yy[stnikami] na pod^zzóku] pospepepem koń 1 w pow. telspewskim
JuremcpLawryn p //ręw/Jnikami] napod^zzAku] koń 1 w pow. kroskim
JurewicpMichał pucpestm^szmĄ na pod[)zzAku] koń 1 w pow. widuklewskim
JurendcpStanis/aw pucpest\nŁzsm\ na pod^zzAku\ pospepepem koń 1 w pow. pojurskim
Jurewicp Walenty na pod^zzäka\, na ucpesĄmki] protestował, koń 1 w pow. telspewskim
Jurewicp Wojciech p Oxtin p ucpesĄmkami] na/WćJjjezdku] p ospepepem koń 1 w pow. rosieńskim
JurendcpWojciech pucpesĄnikainĄ na pod^zzókzĄ pospepepem koń 1 w pow. kroskim
Jurendcp Wojciech p ucpestnikami na podjepdku koń 1 w pow. wielońskim
Jurewicp [w tekście: Jerewicz] Michał p ucpest[mk?am\ napodßzzdku.] pospepepem koń 1 w pow. kroskim 
JuńewicpKrgysptof p //r~fó7[nikami] na pod\\zzóka\ koń 1 w pow. rosieńskim

Taryfa 1667 roku

JurewicpAbram, na którego miejscu postał spisany Jan Cpechowicp p Pułnopa [na marginesie: z Wiłkaj- 
ciów] 3 [dymy] w pow. berpańskim
Jurewicp Adam na miejscu rodpica swe\go] WPjdecha Jurewicpa pPetrospajciów dym 1 splachecki w pow. ber- 
pańskim
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JUREWICZ (JURIEWICZ) 497

Jurewicz Andrzej na miejscu rodzica swego Krzysztofa Jurewicza z Glorysgek dym 1 szlachecki wpow. rońeńskim 
Jurewicz Dawid na miejscu Krzyszytofa Giedgowda i Hrehorego Maciejewicga z Dowstarpod{&] ański [dym] 1 
wpow. berpafiskim
Jurewicz Dawid z bliłaszą/dów dym l szlachecki wpow. gondyńskim
JurewiczJan [na miejscu] Stanisława Jurewicza zMilżpmtm dym 1 szlachecki wpow. widukkwskim 
Jurewicz Jan na miejscu Krzysztofa Jurewicza ojca z Kumpików dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim 
JurewiczJan zJurgajdów Pol opiszą dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
JurewiczJan, na którego miejscu zpstal spisany Hieronim Szymkiewicz od dwóch zagrodników dożywotnych 
zJuszjeieniczpw dymy 2 w pow. wilkiskim
JurewiczJan, na którego miejscu zpstal spisany Andrzej Wismont z Nutowdów dym 1 szlachecki w pow. ber- 
Żąńskim
JurewiczJan. Woydyłowski Jerzy i Jan Woydat [w] okolicy Girdwojn dymy 2 poddali skie. Tenje po rodzicu 
zPokopurn po Janie Jurewiczu dymów> 4 poddaliskich [...] ogółem dymów 31 w pow. rosieńskim 
JurewiczJózęf, na którego miejscu zpstal spisany Ba/tromiej Zdanowicz Z P^glfió Фт i szlachecki w pow. ro- 
sieńskim
Jurewicz Kasper z Kotku//ów dym 1 szlachecki w pow wiebńskim
JurewiczKazimierz[namie)scu\ rodpica swe\gó\ Piotra Jurewicza zPokopumpodd[ański\ dy\sn\ 1 wpow. 
rosieńskim
Jurewicz Kaimie iz z Syp!pian dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
Jurewicz Kazimierz na którego miejscu został spisany Jeny Girdwoyn z Potowsolów dym 1 szlachecki w pow.
telszęwskim
Jurewicz Kaw-чу n zJakubowicz dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Jurewicz Kukasz na miejscu którego zpstal spisany Krzyszytof Narwoyszęwicz Z Kipści dym 1 szlachecki 
wpow.jaswońskźm
JurewiczMardn na miejscu Bałtromieja Jurewicza z [Po\wdruwia dym 1 szlachecki wpow. szyawebkim 
JurewiczMikolaj na miejscu Mikołaja Flońanowiczą z Repgołł dym 1 szlachecki wpow. kros kim 
JurewiczMiko/aj zDownarów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim 
Jurewicz Pi°tr Z Połopispa Jurgajaów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Jurewicz Piotr, rodzic, na którego miejscu i na miejscu Jana Mikołajewiczą Giedgowda zpstal spisany Daniel 
Piotrowicz Z Pdpol dym szlachecki 1 w>pow>. wilkiskim
Jurewicz Stanislair na miejscu Jakuba Juszkiewiczya z Rustejków dym szlachecki 1 wpow. wielońskim 
Jurewicz Stanisław,,a miejscu Mikołaja Budreckiego zKowkintławkia dym 1 szlachecki w-'pow kroskim 
Jurewicz Stefan na miejscu Krzysztofa Kontowta z Kontowtów dym 1 szlachecki wpow. styawdowskim 
Jurewicz Stefan. WiazęwiczJan na miejscu Marka Wiajewiczą ojca swego z Ри/nos alias Kuszylejk i z naby- 
da po Krzysztofie Markiewiczu i po Stefanie Juizęwiczu [Jurewiczu] dym 1 poddański wpow. M. Dyrwian 
[w tekście: Jurzewicz. Przyjęto, że chodzi o Jurewicza, co potwierdza Taryfa Żmudzi 1690 r. 
(s. 72), gdzie spisano Chryzostoma Jurewicza w tej miejscowości]
Jurewicz Wacław zKaudginów dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Jurewicz Woj dech Bałtromiejewicz na miejscu Krzysztofa Jankiewicza zJanka/dów dym 1 szlachecki w pow. 
berżęmskim
Jurewicz Wojciech na miejscu Jana Paszkiewicza z Szyldów dym 1 szjachecki w pow. wiebńskim
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498 JUREWICZ (JURIEWICZ)

Jurewicp Wojciech p Komp Kondratowiep dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Jurewiczom Janowa bywspa Zuzanna Spaypówna [?] ~ Petraspajdów dym 1 szlachecki w pow. berpańskim 
Jurewiczpwa Wojciechowa Kiystyna na miejscu Wojciecha Jurewicza małżonka swego p Pi/sud dym 1 szlachec
ki w pow. korspewskim
Juńewicp Aleksander Łamynowicp na miejscu Kawy na Mikołajewicpa [Jurewicza; GB: pewnie ojca], 
Tenpe p okolicy Drowbuksptów na miejscu Abram a Piers ko wda dym 1 poddański w pow. powondeńskim 
Juńewicp Dawid Michałowicz na miejscu rodzica swego Michała Juńewicpa p Norwidajciów dym 1 szlachecki 
w pow. telspewskim
Juńewicp Hreho/y na miejscu Bałtromieja Mikołajewicpa hutyka p Bugieniów, takpe i pprpy.kupli od Jópefa 
Kutyka do paspnż swej przyłączywszy dym 1 splachecki w pow. telspewskim

T a r y f a  1690 r ok u

JurewicpAdam zPetraspajcżów w pow. berpańskim pprpy kuplami dym splachecki 1 
Jurewicp Aleksander na miejscu ojca p Petraspajciów w pow. berpańskim dym splachecki 1
JurewicpAndipej na miejscu rodpica p bratem p imieniepa niedpielnego i pprpy kuplą od Gieyspa pjurgajciów 
Polapisa w pow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Jurewicp Andrpej p Ki bortów w pow. rosieńskim [dym] splachecki 1
JurewicpAndipej p majętności ai-ędownej Powdnmie w pow. spawelskim dym poddański 1
Jurewicp Chypostom p Półnosów Sip,lejków w pow. M. Dy mian pprpy kupli dym poddański 1
Jurewicp Daniel p Smilgiów w pow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
Jurewicp Dawid pSpawartowa w pow. kros kim [dym] splachecki 1
JurewicpFrandspek pKiebierkspt w pow.pojurskim dym poddański 1
JurewicpJakub [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 26: Jucewicz; w Kop. 1 i MB: Jurewicz] pjakubowicp 
w pow. wilkiskim dym splachecki 1
JurewicpJan na miejscu Społtmira pNiewordpjan wpow.powondeńskim [dym] splachecki 1 
JurewicpJópef na miejscu Kontry ma p Kontry mów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1 
Jurewicp Kapimierp na którego miejscu posta! spisany Jópef Giednił Jópef pBurn Społpian w pow. pojurskim 
Zastawnych dym splachecki 1
Jurewicp Kapimierp p Pokopum w pow. rosieńskim dym poddański 1
Jurewicp Krpysptof na miejscu rodpica p Mi/pawian w pow. niduklewskim dym splachecki 1
Jurewicp Marcin p Żodejków w pow. porańskim na miejscu brata i kupli od Jakuba Jurewicpa p Pocajć [dym] 
splachecki 1
JurewicpMichal pSugowść pMitkajciów w pow. telspewskim [dym \ poddański 1 
JurewicpMikołaj p Aleksandrajciów wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1 
JurewicpMikołaj p Pokropyda w pow. kros kim na miejscu ojca [dym] splachecki 1 
Jurewicp Piotr p Butka w pow. twerskim dym splachecki 1 
Jurewicp Piotr p Dowgin Jurewicp w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Jurewicp Stanisław, na miejscu którego postał spisany Bartłomiej Kaglewicp p Kaglewicp w pow. rosieńskim 
[dym] splachecki 1
Jurewicp Wojciech p W'ipgint Ginajdów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
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Nazwisku rodziny to patronimik imienia ruskiego Juri (po litewsku Jurga), które pocho
dzi z języka greckiego i oznacza chłopa. Imię zostało przejęte przez chrześcijaństwo 
i należało do bardzo popularnych. Od tego mienia urobiono zdrobnienia jak: Jurko czy 
Juchno, które też były podstawą wielu nazwisk. Jest pochodzenia polskiego, ruskiego 
lub nawet niemieckiego (Juras od niemieckiego Juhrs, Jurs, czyli Georgius) [LPŻ]. Imię 
to na Żmudzi w popisie wojskowym 1528 r. należało do najbardziej popularnych, zaj
mując 4. miejsce (użyte 86 razy, co daje 5,5%) [Cimnaite].

Najstarszy dokument o Jurewiczach na Żmudzi dotyczy nadania altarii w  kościele 
w Betygole z 1517 r. Jej fundatorem był Bartłomiej Jurewicz, który zapisał dwór Podu- 
biś [nazwa późniejsza, wówczas Podubisie] w  pow. rosieńskim i ziemię we włości ten- 
dziagolskiej. W okresie kontrreformacji zapis ten był podstawą do sporu sądowego, 
o którym już pisano przy Golianach (zob.). Ostatecznie w 1596 r. kilka osób uznało się 
za potomków wspomnianego Bartłomieja Jurewicza, swego „diadka”: Jan Martinowicz 
Mojsiejewicza, Krzysztof Mikołajewicz Strawiński i jego żona Alżbieta Pawłowna Stan- 
cewicza JLVIA, F 525—8—82].

Wielu Jurewiczów i Jurewiczowych notowano w popisie wojskowym W Ks. Litew
skiego z 1528 r. Najpierw Jurewiczowe (Jurewaja): Bernatowicza, bojarka z włości ro- 
sieńskiej, Narkowicz wdowa z jaswońskiej i Jurewaja wdowa z korszewskiej. Dalej Ju
rewiczowie: Aleksandr, Andrej i Bałtromiej z włości wilkiskiej, Bogdan z jaswońskiej, 
Wencko z wielońskiej i dyrwiańskiej, Wojtko z korszewskiej, Kriż z wieszwiańskiej, Łuk 
z telszewskiej, Łukasz z tendziagolskiej, Martin z wielońskiej i kroskiej, Matiej z wi- 
duklewskiej, wielońskiej i rosieńskiej, Mikołaj z korklańskiej i potumszewskiej, Michajło 
z wilkiskiej i z jaswońskiej, Micko z kielmeńskiej (później kroskiej) z czterema końmi, 
Montrym z rosieńskiej, Nac z potumszewskiej, Paweł z wilkiskiej i medyngiańskiej, Pięt
ko z wieszwiańskiej, Pietr z korklańskiej, Romutis z tendziagolskiej, Stanisław z wieloń
skiej, dyrwiańskiej i rosieńskiej, Staś z widuklewskiej i wilkiskiej, Staszko z korszewskiej, 
Froncko z wilkiskiej, Fudko z tejże, Szymko z widuklewskiej, Juc z berżańskiej (zob. Ju- 
cewicz), Jakub z widuklewskiej i Jan z wielońskiej. Razem czyni to 42 osoby: 3 bojarki 
(kobiety, wdowy) i 39 bojarów Mieszkali oni w 15 włościach, ale najwięcej było ich w: 
wilkiskiej (8), wielońskiej (5), rosieńskiej i widuklewskiej (po 4) oraz jaswońskiej i kor
szewskiej (po 3).

W 1555 r. dokonano zamiany gruntów bojara medyngiańskiego Martina Jurewi
cza, który otrzymał wówczas grunty koło pustoszy i niwy Lojbiszki [AWAK, T. 24], co 
pewnie należy utożsamić z majętnością Lujniszki we włości medyngiańskiej nad rzeką 
Minią [Menia: Slovar]. Zapewne chodzi o późniejszą okolicę szlachecką Jawszajcie, wy
mienioną w tym dokumencie, czyli na południowy zachód od Worni, jednak z dala od 
rzeki Minii. Wspomniany bojar z 1555 r. jest zapewne identyczny ze spisanym w popisie 
1567 r. Martinem Jurgo] tisem z włości medyngiańskie].

Licznych Jurewiczów zanotowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Niżej zo
staną podane tylko te informacje, które dotyczą posiadania przez Jurewiczów dóbr od
notowanych w taryfie 1690 r. W 1583 r. Kasper Mikołajewicz Jurewicz został pozwany 
przez Giełgudów z powodu nieprawnego wejścia w posiadanie dóbr Milżowiany we wło
ści widuklewskiej. W taryfie 1690 r. notowano tu Krzysztofa Jurewicza na miejscu ojca.
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500 JUREWICZ (JURIEWICZ)

Na uwagę zasługują jeszcze dwie wzmianki o ojcowiźnie Jurewiczów we włości 
wielońskiej i wilkiskiej. W 1590 r. Wencław Andrejewicz Jurewicz sprzedał połowę „ot- 
czyzny” w Konczunach [pewnie w Kotkunach] we włości wielońskiej. W 1599 r. tenże 
jako Wacław Andrejewicz Jurewicz darował żonie Hannie Michajłownie „imieniczo” 
w Konkunach [raczej Kotkunach] w polu w Poskistwolkiach w Liawdie we włości wie
lońskiej. W 1667 r. byl tu Kasper Jurewicz.

W 1590 r. Jan i Matiej Jakubowicze Jurewicze kupili niwę w Kompach nad rzeką 
Smulgup we włości wilkiskiej. W 1594 r. Jakub Jurewicz z synami Janem i Matiejem oraz 
z Hryhorym Jurewiczem Mitkiewiczem i innymi zawarli umowę o wzajemnej pomo
cy w razie napaści na ich dobra ze strony sąsiadów. Mieszkali w „otczyźnie” ich w polu 
Kompach „po raźnych miestcach”. W 1596 r. bracia Jan i Matiej Jurewicze, wyżej wy
mienieni, z Wojtiechem Szczefanowiczem wzięli w zastaw 11 niw w polu Kompach. 
W 1598 r. Jan Jurewicz kupił 2 niwki w polu Kompach koło rzeki Putnup. W 1667 r. 
w Kompach Kondratowiczach notowano Wojciecha Jurewicza.

W sumie Jurewicze należeli do najbardziej popularnych bojarów i ziemian, spisa
nych w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W kilku miejscowościach notowano cią
głość osadniczą od końca XVI do 2. połowy XVII w.: w polach Kompy i Piepole wpow. 
wilkiskim, w Kotkunach na Laudzie w pow. wielońskim, w Miłżowianach w pow. wi- 
duklewskim, w Drabuksztach w pow. powondeńskim, Jurgajciach Połopiszu w pow. ro- 
sieńskim, w Dowstarach w pow. berżańskim i w Dowkindawkach w pow. kroskim. Na 
podkreślenie zasługują dwie wzmianki o ojcowiznach w polu Kompy i w Kotkunach, co 
wskazuje na dawne osadnictwo w tym rejonie.

W popisie 1589 r. notowano Mikołaja Jurewicza we włości rosieńskiej, który z bra
tem Janem zapłacił podatek od pół konia.

Notowany w 1609 r. Kasper Jurewicz pochodził z rodu Wojdyłów, do którego na
leżeli Daukszowie (zob.).

W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 15 osób, mieszkających głównie 
w trzech powiatach: kroskim, wielońskim i telszewskim (po 3), mniej w pojurskim i ro- 
sieńskim (po 2), w  dalszych pojedynczo. Z kolei w herbarzu Kojałowicza wymieniono 
wówczas tylko dwie osoby tego nazwiska: Jana i Wojciecha. W tym herbarzu jest infor
macja, że w  1648 r. czterech Jurewiczów: Kazimierz, Marcin, Piotr i Samuel było elek
torami króla polskiego Jana Kazimierza ze Żmudzi.

W 1670 r. testament spisała Zofia Gimbutówna pierwszego małżeństwa Szczefa- 
nowa Jurewiczowa, a wtórego Mikołajowa Budrecka. Kazała się pochować w „w mo
giłach Dowkintłowskich”. Posiadała ona uroczysko Dowkintłowkie w pow. kroskim, 
które zapisała swemu „siestrzankowi” Stanisławowi Jurewiczowi i jego żonie Zofii Se- 
bestianównie Bogdanowiczównie Użumieczance [sic]. Do tego dołączyła to, co otrzy
mała od drugiego męża [VUB]. Należy dodać, że w Dowkintławkach notowano Ju
rewiczów od końca XVI w. Zaś w taryfie 1667 r. spisano Stanisława Jurewicza w  tej 
miejscowości, zanotowanego w tym testamencie.

W iatach 1676—1679 zanotowano Jana Stefanowicza z Narwoyszajuriewicza, któ
ry kupił „imienicze” Połapisze Jurgajcie w  pow. rosieńskim od Mikołaja Józefowicza 
Dyszlewicza [LVIA, F 1135—20—27]. Przydawka pochodzeniowa — z Narwojsza (zob.)
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wskazuje na pochodzenie od tej rodziny czy rodu. Można dodać, że w tej samej miej
scowości notowano Jurewiczów w taryfie 1667 r. Także Stanisław Jurewicz, który spisał 
testament w 1660 r., posiadał Jurgajcie Polapisze. Był on synem Piotra i kazał pochować 
się w kościele „świętym Szydłowskim” [tj. katolickim] [Vaisvila].

W taryfie 1667 r. odnotowano 34 rodziny, co jest wielkością jedną z większych na 
Żmudzi. Mieszkały one 14 powiatach, głównie w berżańskim (6), rosieńskim (5) oraz 
w telszewskim, wilkiskim i wielońskim (po 4), w pozostałych na ogół pojedynczo. Zde
cydowana większość z nich nie miała poddanych (29 na 34), a pozostałe posiadały od 
jednego do trzech dymów poddańskich.

W taryfie z 1690 r. spisano 23 rodziny mieszkające w 13 powiatach, głównie w ro
sieńskim (5), telszewskim (3) oraz w kroskim, wilkiskim i pojurskim (po 2), w pozostałych 
były to pojedyncze rodziny. Większość z nich nie miała poddanych (17 na 23), a pozostałe 
posiadały tylko po jednym dymie poddańskim (6). W sumie była to na ogół szlachta drob
na i nieutytułowana. Sprawa tytułów Jurewiczów wymaga komentarza. Pierwszy przy
padek dotyczy Stanisława Jurewicza, ciwuna użwenckiego w latach 1542-1546. W rze
czywistości chodzi o Stanisława Jurewicza Rosieńskiego: Jurewicz był patronimikiem, 
a nie nazwiskiem. Drugi przypadek odnosi się do Micka Jurewicza, który był ciwunem 
wieszwiańskim w latach 1526—1533 i pochodził zapewne z rodu Kareywów. W 1528 r. 
wystawił on 4 konie we włości kielmeńskiej, co świadczy, że był bogaty [Saviscevas]. Po
mijając te przykłady, jako nieodnoszące się do „naszych” Jurewiczów, pozostaje powtó
rzyć sąd, że była to szlachta nieutytułowana. Jedynie trzech Jurewiczów było elektorami 
króla polskiego Jana Kazimierza w Warszawie w 1648 r.: Samuel, Piotr i Marcin.

W tejże taryfie zanotowano 2 miejscowości nawiązujące do ich nazwiska: Jurgajcie 
Połapisie w pow. rosieńskim i Dowginie Jurewicze w wilkiskim. Najpewniej gniazdem 
rodu była ta pierwsza miejscowość, która była okolicą szlachecką w 1789 r., później był 
tu dwór [Tabela Buszyńskiego] czy folwark i zaścianek [SG] w parafii Szydłów. Chodzi 
więc o Jurgajcie na północ od Szydłowa nad rzeką Lapiszą, lewym dopływem Dubissy. 
Ta lokalizacja zgadza się ze spisanąw 1690 r. miejscowością Jurgajcie Połapisie [druga 
część nazwy odnosi się do położenia nad Łapiszą]. Jeśli zaś chodzi o Dowginie Jurewi
cze w pow wilkiskim, to nie udało się ustalić ich lokalizacji. Nazwa ta później zaginęła.

W 1799 r. Wiktoria Jurewiczowa ufundował altarię w Pacunelach na Laudzie 
[LVIA, SA]. Według Wołonczewskiego, ktoś ufundował kościół filialny parafii w  Bejsa- 
gole w  1792 r., nie podając jego nazwiska.

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się rodziny Jurewiczów herbu: 
Junosza, Lubicz i bez nazwy [Uruski].

W 1799 r. wywiedli się Jurewicze herbu Lubicz. Najstarsza wiadomość dotyczy 
1785 r., ale wskutek słabej czytelności tekstu nie można powiedzieć niczego konkretne
go. Protoplastą rodziny był Stefan Jurewicz (pokolenie I), ojciec Kazimierza (II). Ten 
wydał na świat trzech synów (III): Kazimierza Aleksandra, Pawła i Franciszka, którzy 
zaczęli 3 linie tej rodziny. Pierwszą, najstarszą prowadził Kazimierz Aleksander, ojciec 
trzech synów (IV): Romualda Kazimierza oraz bezpotomnych: Stanisława Aleksandra 
i Leopolda Polikarpa. Wspomniany Romuald Kazimierz zostawił po sobie czterech sy
nów (V): Leopolda Floriana (ur. 1834) i Edwarda Anzelma (ur. 1842), bezpotomnych
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oraz Romualda (ur. 1844) i Stanisława Józefa (ur. 1847), także bezpotomnego. Nato
miast ów Romuald spłodził trzech synów (VI): Józefa (ur. 1881), Romualda Stefana 
(ur. 1886) i Zygmunta (ur. 1889).

Założycielem drugiej, średniej linii byl Paweł (111), ojciec Gracjana (IV) i dziad 
czterech [czy pięciu?] wnuków, bezpotomnych (V): Jana (ur. 1816), Romana Gracja
na (ur. 1822), Alberta Kazimierza [wyjątkowo nie miał numeru], Gracjana Ignacego 
(ur. 1841) i Franciszka Aleksego (ur. 1843).

Trzecia, młodsza linia rodziny łączy się z Franciszkiem (III), który ojcował Jaku
bowi (IV). Ten wydał światu siedmiu synów (V): Macieja (ur. 1800), Kaspra Melchiora 
(ur. 1812), bliźniaków [brak bezpośredniej informacji o tym] Dominika Baltazara i Wik
tora Antoniego (ur. 1813), Jana Tadeusza Onufrego (ur. 1818), Pawła Jakuba Tadeusza 
(ur. 1821) i Eustachego Wincentego Tadeusza (ur. 1823). Z nich potomstwa doczekało 
się tylko trzech. Najpierw Maciej wydał na świat dwóch synów (VI): Wincentego Onu
frego (ur. 1824?) i Jana (ur. 1830). Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (VII): Jana 
(ur. 1866) i Franciszka (ur. 1871). Jego brat Jan dał światu trzech synów (VII): Mieczy
sława (ur. 1851) z dwoma synami (VIII): Piotrem (ur. 1874) i Sylwestrem (ur. 1876) oraz 
Jana (ur. 1853) ijózefa Konstantego (ur. 1856).

Brat Macieja, czyli Kasper Melchior (V), miał syna Józefa (ur. 1857), bezpotomne
go. Ostatni z braci, który doczekał się potomstwa, to Eustachy Wincenty Tadeusz (V). 
Był on równie płodny jak jego ojciec, bo mógł się pochwalić aż siedmioma synami (VI): 
Pawiem (ur. 1850) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1884 r.], Antonim (ur. 1851), 
bliźniakami [brak o tym informacji, po raz drugi w tej rodzinie!] Franciszkiem i Józefem 
(ur. 1857), Kazimierzem (ur. 1858), Dominikiem (ur. 1861) i Konstantym Eustachym 
(ur. 1864) [LVIA, F 391-8-2577].

W 1799 r. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Jurewicze herbu Lubicz. Za 
przodka przyjęto Wojciecha Kazimierza, który w XVIII w. [konkretnie w 1710 r.] posia
dał dobra Podrzecze [raczej Porzecze w pow. ejragolskim], W testamencie z 1749 r. jego 
syn Kazimierz (II) zapisał te dobra swoim synom (III): Janowi i Marcinowi. Ci ostatni 
sprzedali te dobra w 1771 r. i utworzyli 2 linie rodziny. Starszą linię prowadził Jan, który 
spłodził syna Andrzeja (IV), ojca trzech synów (V): Józefa Wincentego z synem Ada
mem (VI), Leonarda Dionizego z synem Władysławem (VI) i Ludwika Herkulana z sy
nem Aleksandrem (VI).

Z kolei druga, młodsza linia od Marcina (III). Miał on trzech synów (IV): Józe
fa, Kazimierza i Jana. Z nich Kazimierz dał światu dwóch synów (V): Jerzego Marci
na z dwoma synami (VI): Wiktorem Kazimierzem i Wincentym Teodorem oraz Juliana 
Franciszka. Z koleijan spłodził czterech synów (V): Józefa Marcina (ojcajózefa Stefana 
Franciszka; VI) z synem Stanisławem; VII), Jana, Felicjana i Jana Franciszka (ojca Kon
stantego; VI) [LVIA, F 391-7-1997, k. 142].

Z 1804 r. pochodzi wywód Jurewiczów herbu Kotwica. Ich protoplastą byl Stanisław 
Jurewicz, ojciec Stanisława Franciszka (pokolenie I i II). Tenże w 1735 r. zapisał dobra 
Pietraszajcie [może w pow. berżańskim?] swojemu synowi Marcjanowi (III). Ten ostatni 
sprzedał te dobra w 1784 r. Wspomniany Marcjan był ojcem czterech synów (IV): Jana, 
Józefa, bezpotomnego, Feliksa i Onufrego, także bezpotomnego. Pozostali dwaj zapo
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czątkowali 2 linie tej rodziny. Pierwszą, starszą linię zainaugurował Jan jako ojciec trzech 
synów (V): Stanisława, Antoniego i Jana (ur. 1798). Pierwszy z nich wydał na świat sześciu 
synów (VI): Juliana Antoniego (ur. 1827), Stanisława Franciszka (ur. 1833), Szymona Ta
deusza (ur. 1844), Leonarda (ur. 1846), Hipolita (ur. 1848) i Antoniego (ur. 1851).

Jego brat Antoni (V) spłodził mniej, bo pięciu synów (VI): Leonarda Ignacego Jó
zefa (ur. 1814), Edwarda Józefa (ur. 1819), Antoniego Rocha (ur. 1826), Stanisława Be
nedykta (ur. 1827) z synem Antonim (ur. 1864; VII) oraz Bonifacego Jerzego (ur. 1835) 
z dwoma synami (VII): Mieczysławem (ur. 1870) i Napoleonem (ur. 1873); ten pierwszy 
miał jeszcze syna Pawła (ur. 1880; VIII)? [niemożliwa data urodzenia, na pewno póź
nie] to nastąpiło].

Ostatni z braci, Jan (V) był rekordzistą, powołując do życia aż ośmiu synów (VI): 
Jana (ur. 1831), Antoniego (ur. 1834), Antoniego (ur. 1842) [po raz drugi, pewnie po 
śmierci poprzedniego], bliźniaków Józefa i Sylwestra (ur. 1844), Franciszka (ur. 1845), 
Michała (ur. 1852) i Jana [po raz drugi] (ur. 1854).

Założycielem drugiej, młodszej linii był Feliks (IV) jako ojciec Antoniego (V). 
Ten ostatni spłodził czterech synów (VI): Franciszka Antoniego (ur. 1830), Ignacego 
(ur. 1832) z synem Napoleonem Janem (ur. 1863) oraz Stanisława (ur. 1834) i Leona 
Wincentego (ur. 1837) [LVIA, F 391-7-1997, k. 147].

Z 1819 r. pochodzi wywód Jurewiczów herbu Lubicz. Ich protoplastą był Jan Ju
rewicz, syn Józefa (pokolenie I i II). W najdawniejszym dokumencie z 1716 r. była 
mowa, że Jan Jurewicz (II) zapisał rodowe dobra Jurewicze Kiegi [pewnie wpow. żo- 
rańskim] swojemu synowi Antoniemu (III). Tenże w 1748 r. darował je synom (IV): 
Kazimierzowi, Józefowi i Franciszkowi. W 1763 r. dobra te zostały sprzedane. Z wy
mienionych synów Antoniego linię rodziny kontynuował Kazimierz (IV), ojciec Mi
chała i Andrzeja (ur. 1782; V). Wspomniany Michał dał światu dwóch synów (VI): Flo
riana (ur. 1799) i Stanisława Konstantego (ur. 1801). Z wymienionych Florian spłodził 
trzech synów (VII): Cypriana (ur. 1823), Antoniego (ur. 1827), ojca Adama Hieroni
ma (ur. 1858; VIII) oraz Józefa Michała (ur. 1830), który po sobie zostawił dwóch sy
nów (IX): Mariana Jana (ur. 1884) i Kazimierza (ur. 1890). Z kolei Stanisław Konstanty 
dał światu dwóch synów (VII): Stanisława (ur. 1826), ojca Józefa (ur. 1859; VIII) oraz 
Feliksa Piotra (ur. 1830).

Wspomniany Andrzej z pokolenia V to ojciec Walentego (VI) i dziad Antoniego 
Karola (ur. 1845; VII) [LVIA, F 391-7-1997, k.138].

Inna rodzina Jurewiczów herbu Lubicz wywiodła się w  1819 r. Jej protoplastą był 
Jerzy Jurewicz (pokolenie I). Jego potomek Maciej zapisał dobra Kawpy [w pow me- 
dyngiańskim] synowi Jakubowi w 1710 r. Ten ostatni w 1750 r. zapisał te dobra synowi 
Jozafatowi, który w 1792 r. dobra te sprzedał.

Linia genealogiczna tej rodziny rozpoczyna się od Jerzego Jurewicza (pokolenie I). 
Miał on syna Macieja (II), wnuka Jakuba (III) i prawnuka Jozafata (IV). Ten ostatni dał 
światu dwóch synów (V): Antoniego i Wincentego. Pierwszy z nich spłodził trzech 
synów: Wincentego Leonarda (ur. 1814) z synem Janem Pawłem (ur. 1856), Filipa 
(ur. 1815) z synem Józefem Piotrem (ur. 1840) i Stanisława Feliksa (ur. 1822) z synem 
Józefem Stanisławem (ur. 1856).
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Z kolei Wincenty z pokolenia V to ojciec trzech synów (VI): Aleksandra (ur. 1824), Kon
stantego Józefa (ur. 1828) i Bonifacego Longina (ur. 1830) [LVIA, F 391—7—1997, k. 140].

Na podstawie wywodów szlachectwa można ustalić jeszcze dwie rodziny Jurewi
czów herbu Lubicz. Pierwszą trzeba zacząć od Jana (pokolenie I), właściciela Jurowicz 
[= Jurewicze w pow. wilkiskim?] w 1636 r. Miał on syna Aleksandra (II), wnuka Fran
ciszka (III) [jeden z nich: Aleksander lub Franciszek został zapewne spisany w taryfie 
z 1690 r.], prawnuka Eustachego (IV) i praprawnuka Nikodema (V), który wraz z synem 
Janem (VI) wylegitymował się ze szlachectwa w 1819 r. [Boniecki],

Drugą rodzinę Jurewiczów herbu Lubicz zapoczątkował Walenty, syn Jerzego (po
kolenie I i II) dziedzic dóbr Gudminajcie [zapewne Giedminajcie jak przyjął Ciecha
nowicz] w 1631 r. Miał on brata Krzysztofa. Wspomniany Walenty spłodził trzech sy
nów (III): Adama [tenże z taryfy z 1690 r.?], który „przeniósł się na mieszkanie w powiat 
wiłkomierski i tam majątek Turyszki possydował”, Marcina i Daniela. Synem jednego 
z nich i wnukiem Walentego był Gabriel (IV), który miał syna Samuela (V), ojca pięciu 
synów (VI): Kazimierza z synem Franciszkiem (VII), Michała z trzema synami (VII): 
Rafałem, Ignacym i Antonim, Stanisława z dwoma synami (VII): Wincentym i Ludwi
kiem, Andrzeja z czterema synami (VII): Wincentym, Maciejem, Antonim i Jakubem 
oraz Józefa. Wszyscy synowie i wnukowie Samuela wylegitymowali się ze szlachectwa 
w 1804 r. [Boniecki; dokładniej Ciechanowicz].

W 1836 r. wylegitymowali się Jurewicze z Kiborta herbu Lubicz. Ich protopla
stą został Jakub Michałowicz Jurewicz (pokolenie I i II), który po ojcu posiadał dobra 
w Księstwie Inflanckim, zniszczone wskutek pożaru. W rezultacie sprzedał te dobra 
i podzielił się pieniędzmi ze swoimi synami (III): Piotrem, Tadeuszem, Marcinem i An
tonim na mocy testamentu z 1740 r. Pierwszy z nich Piotr w 1761 r. otrzymał od te
ściów Domaszewiczów „kondycję” Senkany [w pow. wielońskim]. Spłodził on dwóch 
synów (IV): Piotra, bezpotomnego i Szymona Tadeusza (ur. 1767). W testamencie dzia
da Domaszewicza z 1786 r. otrzymali zapis na Senkany. Z nich Szymon Tadeusz wydał 
na świat trzech synów (V): Onufrego (ur. 1794), Ignacego (ur. 1796) i Wincentego Stani
sława (ur. 1802). Pierwszy z nich posiadł dobra Wilkie w pow. szawelskim w 1821 r. Po 
sobie zostawił dwóch synów (VI): Ignacego Szymona (ur. 1820) i Antoniego (ur. 1823). 
Zaś Ignacy (V), brat Onufrego, został dziedzicem połowy Senkan. Kto wie, czy nie jest 
on tożsamy z Ignacym (zm. w 1886 r. w wieku 89 lat) i pochowanym w Surwiliszkach.

Z kolei brat Piotra — Tadeusz (III) zostawił po sobie syna Dominika (IV), a ten 
z kolei miał dwóch synów (V): Kazimierza i Karola Bartłomieja. Brak jest bliższych da
nych o ich potomstwie [LVIA, F 391—1—1053].

W wywodzie tym zwraca uwagę przydawka pochodzeniowa Jurewiczów — z Ki
borta. Wskazuje to na pokrewieństwo z Kibortami, znanym rodem żmudzkim (zob.). 
Wyżej była mowa o używaniu innej przydawki pochodzeniowej — z Narwoysza, a nie 
można zapominać o trzeciej przydawce — z Kumpika. Tę ostatnią używał Stanisław 
Antoni z Kumpika Jurewicz, który w 1703 r. sprzedał poddanego w Brużyszkach 
w pow. kroskim [LNB].
Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 189—190; Elektorzy 1648 r ; Kojałowicz, Nomenclator; s. 270; LNB., F 91—221 
k. 430; LVIA, F 391-1-1053 k. 27-29, F 391-7-1997 k. 138, 140, 142, 147 (skan 00294), F 391-8-2577 
k. 140 (skan 00229), F 525—8—82 k. 61—72 (nadanie Bartłomieja Jurewicza z 1517 r), F 1135—20—27 k. 201v;
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ODVCA, vyp. 1, s. 103-271,104-297,158-117,171-332; vyp. 2, s. 38-28,110-119 (błędnie: 199), 115-191; 
vyp. 4, k. 18-139, 68-93, 85-213, 98-307; vyp. 5, k. 3-18, 81-98, 135-113, 176-427; Perapis 1528 r , s. 197, 
300, 373—375; Popis 1567 r., koL 1342; Popis rosieński 1589 r., nr 32; SG, T. 15, cz. 2, s. 31: Jurgajcie; Slovar, 
s. 173: Lujniśki; Tabela Buszyńskiego, s. 225; Urzędnicy żmudzcy, nr 458, 484; VUB, F 7—ŻP 23, k. 67-68 
(cz. 2). L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 112-113 (genealogie); Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 233: Jurjewicz; 
Ćirńnaite, s. 13; LPŻ, T. 1, s. 863: Juras, 865: Jurevicius; Savisöevas, Źemaitijos samvalda, s. 202, 286—287, 340: 
Raseiniśkis (Rosieński); Skłodowski, s. 349; Uruski, T. 6, s. 120-121; Vaisvila, s. 155; Valancius, s. 180, 212.

JURGIELOWICZ (JURGIELEWICZ)

H. DOŁĘGA 

Taryfa 1667 roku

JurgiełomcyJóyef, na miejscu którego posta/ spisany ]an KrpysytofoMcp Barsteygo p Drabukspt dym 1 szla
checki w pow. powondeńskim

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Jurgelis, Jurga, czyli litewskiej wersji imienia 
Jerzy (Georgius) [LPŻ]. Genetycznie jest blisko związany z Jurewiczami.

Trudno mówić o najdawniejszych dziejach tego rodu na Żmudzi. Jurgielowicze byli 
nieraz mieszani z Jurgiełojtisami, Jurkiewiczami czy Jurewiczami.

Tak więc w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano: Krycusa Jur- 
gajtisa we włości rosieńskiej, Matieja Jurgajtisa w widuklewskiej, Michna Jurgajtisa w ro
sieńskiej; Jurgelisa w wilkiskiej, Hryhora Jurgowicza w wielońskiej, Juszka Jurgojtisa 
w kielmeńskiej [później w  kroskiej] i Macka Jurkojtisa w rosieńskiej, nie licząc licznych 
Jurgielów i Jurich.

Informacje o Jurgiełowiczach w aktach ziemskich żmudzkich należą do rzadkości. 
W 1575 r. Jan Jurgiełojt wziął w zastaw „dworec” [bez nazwy] we włości gondyńskiej. 
W 1599 r. Awgusztyn Ławrynowicz Jurgiełojtis uczynił zapis wianowny dla żony Do
roty Janowny Konderyńskiej na trzeciznę majętności Jurgiełojti we włości dyrwiańskiej. 
Nazwa ta nie zachowała się do dzisiaj, ale w XVI w  notowano jąwe włości Małych Dy- 
rwian w Meszkach, koło rzeki Peszty (Peszczy). Wymienione Meszki (lit. Meśkiai) leżą 
na północ od Tryszek i południe od wsi Kajryszki (lit. Kairiśkiai) nad Wyrwitą. Płynie 
tam rzeczka zwana obecnie Peśtys, dopływ Uogis, dopływu Wenty. Tu należy szukać 
owych Jurgiełojciów, dawnej siedziby tej rodziny.

W XVII w. należeli do rzadkości. Notowano ich tylko w  taryfie 1667 r.: jedna rodzi
na w pow. powondeńskim, bez poddanych. Ciekawe, że właśnie w Drabuksztach w tym 
pow notowano Jurewiczów (zob.).

W XIX w  notowano Jurgielewiczów [błędnie: Jargielewiczów] herbu Dołęga 
w pow szawelskim [Ciechanowicz].

W 1804 r. Jurgielewicze herbu Dołęga wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie 
w guberni wileńskiej. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1740 r., kiedy Stefan Wojciecho- 
wicz Jurgielewicz (pokolenie I i II) zapisał swoje dobra Mecedy Martyniszki Bartoszysz- 
ki alias Jankajcie [o nieznanej lokalizacji] synom (III): Janowi i Tomaszowi. Dobra te 
sprzedali ich potomkowie w 1793 r.
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506 JURGINSKI

Z wymienionych braci Tomasz nie miał potomstwa, więc linię rodziny prowadził 
Jan. Spłodził on dwóch synów (IV): Mateusza i Jerzego, którzy zapoczątkowali 2 linie 
rodziny. Pierwsza, starsza linia była następująca: Mateusz miał syna Wincentego Anto
niego (V), a ten syna Bonifacego (ur. 1803; VI). Ten ostatni wydał na świat dwóch sy
nów (VII): Piotra (ur. 1839) i Pawła Jana (ur. 1842). Drugi z nich miał jeszcze dwóch 
synów (VIII): Bolesława (ur. 1871) i Józefa Bolesława (ur. 1873).

Drugą, młodszą linię zaczął Jerzy (IV) jako ojciec sześciu synów (V): Józefa, Pawła, 
Szymona, Michała i bezpotomnych: Jana i Piotra (ur. 1796). Pierwszy z nich dał światu 
dwóch synów (VI): Mateusza Michała (ur. 1817) i Stanisława Mikołaja (ur. 1824). Jego 
brat Paweł był ojcem Heliodora [ros. Eliodor] Antoniego (ur. 1811; VI), a kolejny brat 
Szymon zostawił po sobie dwóch synów (VI): Rocha Antoniego [nie widać] i Klaudiu
sza Antoniego (ur. 1832). Ostatni z braci, Michał, spłodził trzech synów: (VI) Tomasza 
(ur. 1810) z synemjózefem (ur. 1868) oraz Franciszka (ur. 1819) i Kazimierza (ur. 1827) 
z synemjózefem (ur. 1866) [LATA, F 391—7—1997].

Niżej przedstawiono podobny wywód Jurgielewiczów herbu Dołęga z 1804 r. Pro
toplastą rodziny został uznany Stefan Wojciechowicz Jurgielewicz (pokolenie I i II). Miał 
„kondycję ziemską” Mecedy Martyniszki Bartoszyszki w okolicy Jankajciach na Żmu
dzi w 1702 r. Po sobie zostawił dwóch synów (III): Jana i Tomasza. Z nich linię rodziny 
kontynuował Jan jako ojciec czterech synów (IV): Józefa, Piotra, Mateusza i Dominika. 
Z wymienionych Józef doczekał się trzech synów (V): Pawła, Wincentego i Andrzeja.

Jego brat Piotr miał dwóch synów (V): Kazimierza i Martyniana [sic]. Z nich Kazi
mierz miał syna Dawida (VI), ojca dwóch synów (VII): Andrzeja i Gaspra. Trzeci z bra
ci, Mateusz, miał „synów podobnież dwóch”: (V): Wincentego i Aleksandra. Ostatni, 
czwarty z braci, Dominik, miał syna jednego — Józefa (V), ojca także Józefa (VI).

Z kolei Tomasz, brat Jana (III). Miał trzech synów (IV): Jerzego, Mikołaja i Stanisła
wa. Z nich Mikołaj mógł pochwalić się sześcioma synami (V): Janem, Józefem, Andrze
jem z synem Benedyktem, Michałem, Mateuszem i Dawidem [LATA, F 391—8—2596].

Nie wiadomo, o jaką okolicę szlachecką Jankajcie chodzo? Jest kilka miejscowo
ści o tej nazwie na Żmudzi, ale okolica Jankajcie to Jankajcie przy jeziorze Prowirszulis 
w pow. rosieńskim, w  gminie Szydłów, na wschód od tego miasteczka. Było to w daw
nym pow. tendziagolskim. W końcu XIX w. mieszkali tu: Witkiewiczowie (35 dziesię
cin ziemi), Kondratowie (35), Mędzrewscy (15), Przyjałgowscy (20) i Tędziagolscy (20) 
[SG]. Nie można wykluczyć, że chodzi o inne Jankajcie — okolicę w  pow. berżańskim 
na południowy zachód od jeziora Rykijowskiego.
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-7-1997 к  149 (skan 00298), F 391-8-2596 k. 241-241v; ODVCA, vyp. 1, s. 45- 
17; vyp. 5, k. 191—16; Perapis 1528 r., s. 271—272; SG, T. 15, cz. 1, s. 634: Jankajcie. L i t e r a t u r a :  Cie
chanowicz, Rody, T. 3, s. 202: Jargielewicz [błędnie], 231 (na Żmudzi); LPŻ, T. 1, s. 866-867: Jurgelevicius, 
Jurgelis, Jurga; Uruski, T. 6, s. 121.

JURGINSKI 

T a r y f a  1690 roku

Jurgiński Gedeon PiotrowicppimieniaPodubisiów Birpalisgki [może jednak chodzi o Birialiszki nad Du
bis są koło Masłowszczyzny?] w pow. rosieńskim [dym ]poddański 1
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Nazwisko rodziny to zapewne spolonizowana forma nazwiska Jurgiewicz lub podob
nego, utworzona przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki ~ski. Nazwiska tego nie 
notuje się w polskich herbarzach.

Na Żmudzi należeli do rzadkości. Notowano ich tylko w taryfie z 1690 r., gdzie spi
sano tylko jedną rodzinę w pow. rosieńskim, z jednym poddanym. Była to więc szlachta 
drobna i nieutytułowana.

JURKIEW ICZ 

H. DOŁĘGA 

P opis  1621 roku

Jurkiewicz Jakub z ̂ ере[ stoikami] napocfytzóku] hoń 1 w pow. wielońskim 
jurkiewic^Mikołaj ̂ нс-̂ est [nikami] na pocfytzókiĄ koń 1 w pow. kros kim

Taryfa 1667 roku

Jurkiewicz Hrehoty Ławiynowicy na którego miejscu został spisany Adam Sakowicz Z Pokłon w pow. rosień
skim dym 1 szlachecki
Jurkiewicz Nikodem na miejscu rodzicielki Józef owej Jurkiewiczpwej z Po kłoń dym szlachecki 1 w pow. ro
sieńskim
Jurkiewiczpwna Jewa Janówna z Po klon dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim

Taryfa 1690 roku

Jurkiewicz Samuelna którego miejscu postał spisany Andrzej Skirwoyn z Deków w pow. ejragolskim dym 
szlachecki 1

Nazwiska rodziny to patronimik imienia Jurko, czyli zdrobnienia imienia Jerzy. Nie na
leży do popularnych nazwisk w Litwie.

W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. było to nazwisko rzadkie (domi
nował Jurewicz). Na Żmudzi zanotowano tylko Macka Jurkojtisa, bojara włości rosieńskiej.

Do rzadkości należało również w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1569 r. 
Dorota Jurkowa Jucowna darowała swojemu synowi Stanisławowi Jurkiewiczowi służbę 
ludzi w Kużowie [we włości powondeńskiej]. Wspomniany syn w testamencie z 1593 r. 
zapisał swojej żonie majętność Nowikiszki o nieznanej lokalizacji. Prawdopodobnie nie 
miał dzieci. W 1585 r. wymieniono jeszcze Hryhorajanowiczajurkowicza, który sprze
dał majętność Jaguczany we włości ejragolskiej.

W sumie we wspomnianych aktach żmudzkich XVI w. notowano Jurkiewiczów 
tylko w dwóch włościach: powondeńskiej i ejragolskiej. Zwraca uwagę brak informacji 
o włości rosieńskiej, gdzie przedtem i potem (np. w 1667 r.) notowano Jurkiewiczów. 
Z kolei Jurkiewicze we włości ejragolskiej byli notowani jeszcze w taryfie 1690 r.

Byli notowani również w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 2 oso
by w pow. kroskim i wielońskim, stawiające jednego konia „z uczestnikami”. Świadczy 
to, że była to szlachta uboga.
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508 JURKOWSKI

W taryfie 1667 r. odnotowano 3 rodziny mieszkające tylko w pow. rosieńskim i bez 
poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. ejragolskim, także bez 
poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.

W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa 
Jurkiewicze herbu Dołęga. Skądinąd wiadomo, że na Żmudzi byli Jurkiewicze herbu 
Lubicz, którzy wylegitymowali się w 1809 r. [raczej 1819 wg LVIA]. Ich „naddziadem” 
[pradziadem] był Jakub (pokolenie I), który z żoną Anną z Jaxwitow [sic; wg LVIA, co 
słuszniejsze: Jaświł] miał czterech synów (II): Jakuba, Kazimierza, Jerzego i Francisz
ka [według wzmianki z 1744 r.; LVIA], Mieszkali oni w Antynikach Kwaszach [Cie
chanowicz błędnie: Antyniki—Kursze] w pow. korszewskim. Z nich Franciszek dziedzi
czył wspomniane dobra i spłodził syna Antoniego (III), ojca dwóch synów (IV): Piotra 
(ur. 1791) i Jana (ur. 1793) [LVIA, F 391-1-914, k. 32].
Ź r ó d ł a :  LVIA, F 391-1-914, k. 32 (wywód 2 1819 r.); ODVCA, vyp. 1, s. 4-59, 150-417, 160-153; 
Perapis 1528 r., s. 372. L i t e r a t u r a :  Ciechanowic2, Rody, T. 3, s. 234 (z błędami); Uruski, T. 6, s. 123.

JURKOWSKI

T a r y f a  1667 r o k u

Jurkowski Stanisław. Dowmont Jan Bałtromiejewicg gfyrykupli od Stanisława Jurkowskiego gMejlisgek dym 
1 szlachecki w pow. tendgiagolskim

Nazwisko rodziny jest pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ]. Za pochodzeniem 
tego nazwiska od Słowian Wschodnich opowiadał się Z. Zinkevicius, głównie od imie
nia Juri, choć możliwe jest pochodzenie od imion: Justyn, Joachim lub innych. Należy 
jednak zwrócić uwagę na szlachtę polską Jurkowskich herbu Jastrzębiec, pochodzących 
z Jurkowie w pow. sandomierskim [Małopolska].

Z 1656 r. pochodzi testament Zofii Johanny Mogilnickiej Hieronimowej Jurkow
skiej, zresztą dość nietypowy. W każdym razie pozostawiła po sobie troje dzieci: Samu
ela, Jana i Johannę, żonę Zubowicza [LNB].

W XIX w. Jurkowscy mieszkali m.in. w pow. szawelskim [Ciechanowicz].

Ź r ó d ł a :  LNB, F 130—2480, k. 38—39. L i t e r a t u r a :  Abramowicz, Citko, Dacewicż, T. 1, s. 142: Jur
kowski; Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 234; LPŻ, T. 1, s. 869: Jurkauskas; Zinkevicius, s. 408^-09: Jurgis.

JUSIEWICZ (JUSEWICZ, JUSOWICZ, JUSZEWICZ)

T a r y f a  1667 r ok u

Jasiewicz Krgysgtof g  Wojgowa dym 1 szlachecki w pow. ugwentskżm
Jusiewicgowa Jerzy na wdowa na miejscu Jergego Jusowicga [sic] malgonka swego i na miejsca Mikołaja Giedwi- 
ła z Berg dym 1 sglachecki w pow. powondeńskim
Jusgewicg Stefan. Wiagewicgjan na miejsca Marka Wiagęwicga ojca swego g  Buł nos alias Kusglejk i g  nabycia 
po Krgysgtofie Narkiewicgu i po Stefanie Jasgewźcgu dym 1 poddańskd w pow. M. Dyrwian
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JUSZICIEWICZ 509

Taryfa 1690 roku

JusewiczJery z Voryngowia w pow. bezpańskim dym szlachecki 1 
Jusou-iczJan z Kumpików w pow. telsyeivskim [dym] szlachecki 1

Nie można wykluczyć, że Jusiewiczów (itp.) mieszano w źródłach z Jasowiczami (zob.).
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Jusius, które najprawdopodob

niej pochodzi od imienia chrześcijańskiego Justus (Justinas), pochodzenia łacińskiego 
[LPŻ], Od formy cerkiewnej Just pochodzą imiona typu Juc, Juszko i Jus [Tichoniuk], 

Po raz pierwszy na Żmudzi notowano ich w popisie wojskowym W Ks. Litewskie
go 1567 r.: Stanisława Jusewicza we włości powondeńskiej i korklańskiej oraz Jusa Pusz- 
koriajtisa w medyngiańskiej.

W aktach ziemskich żmudzkich jest jedna wzmianka z 1529 r. o Kasprze Jurewiczu 
Pawłowiczu Jusowiczu w sprawie karnej.

Notowano ich w źródłach XVII w. Najpierw byli w popisie wojskowym 1621 r.: 
Adam Jusiewicz według Kojałowicza. Brak o tym w samym popisie.

W taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny, mieszkające w trzech różnych powiatach: 
użwenckim i powondeńskim, i niemające poddanych. Z obliczeń wyłączono jedną oso
bę, Stefana Juszewicza, o którym była wzmianka o „nabyciu”. Z kolei w 1690 r. zanoto
wano także 2 rodziny w pow. berżańskim i telszewskim, bez poddanych. W sumie była 
to szlachta drobna i nieutytułowana.

Rodzina ta herbu Korczak wylegitymowała się w guberni kowieńskiej w 1861 r.
Ź r ó d ł a :  Kojałowicz, Nomenclator, s. 271; ODVCA, vyp. 3, s. 35—239; Popis 1567 r., kol. 1265, 1342. 
L i t e r a t u r a :  LPŻ, T. 1, s. 872: Juseyićius, 873: Justus; Tichoniuk, s. 102: Just; Uruski, T. 6, s. 126—127.

JUSZKIEW ICZ 

H. LELIWA, ŚLEPOWRON 

Popis 1621 roku

JuszkiemczJan Bałtromiejewicz Z «ry«|stnikami| na pod[jezdku] koń 1 w pow. berżańskim 
JuszkiewiczJan z uczesĄnikami] po kozacku koń 1 w pow. mlkiskim 
JuszkiemczJan za cię po kozacku koń 1 w pow. korszęwskim
Juszkiemcz Kasper z bracią z uczestnikami], z ВаЫап i zAnurńa [nazwa zniekształcona, może z Mi
dan czy Madan?] po kozacku koń 1 w pow. wielońskim
JuszkiewiczMalcher z uczesĄnikami]po rajtarsku koń 1 w pow. pojurskim 
JuszkiewiczMarcin z uczesĄmksmi] napoĄje zdku] koń 1 w pow. pojurskim
JuszkiewiczMikołaj zuczecĄcKKwoĄ po kozacku koń 1 w pow. nidukkwskim, na jednego uczestnika protestował 
Jusykiewicz Piotr z uczesĄsKkaraĄ napodßezdku.] zoszęZ?Pem koń 1 w pow. widułdewskim

Taryfa 1667 roku

JusykiewiczAdam na miejscu Madeja Domeyki zh-dpniun dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim 
JusykiemczAdam zPojjryducia dym 1 szlachecki w pow. korklańskim

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 



510 JUSZKIEWICZ

JusykiewicyAdam, na którego miejscu yostał spisany Adam Zawacki у  Jarudy Rosycyepnżuny dym 1 szlachec
ki w pow. ejragolskim
JusykiewicyAleksander Janowicyna miejscu Mikołaja Miley komesa z Gojyewa Wielkie[gó\ Pobole dym szla
checki 1 w pow. wilkiskim
JusykiewicyAleksander yjanowdowa dymy 2poddańskie wpow. korszęwskim
Jusykiewicy Andiyej na miejscu Jana Jusykiewicya rodzica sinego z Umiayów dym szlachecki 1 w pow. wie- 
lońskim
juszkiewicz Andrzej z Posyołtunia Niekrasyysyek dym 1 poddański w pow. rosieńskim
juszkiewicz Augustyn у  Posyawsya dym 1 sylachecki w pow. kros kim
jusykiewicyBałtromiej yMaciejunów Kompów dym sylachecki 1 w pow. nilkiskim
jusykiewicy Daniel у  Posyyla dym 1 sylachecki w pow. ejragolskim
jusykienicyDawid BałtromiejewicyyNiewordyian dym 1 sylachecki w pow. powondeńskim
jusykiewicy Hrehory na miejscu jana Stanisławowicya Giedwiła у  Bery dym 1 sylachecki w pow. powondeńskim
jusykiewicy Hrehory Stanisław ypryykupli swojej od jana Michniemcya imienieya Kiecyn Wojtkajcie dym 1
pod\$\ański. Tenye zastawnych od Ernesta Nolda yGumbokiów 2, [ogółem] 3 [dymy poddańskie] w pow.
beryańskim
jusykiewicy Hrehory у  Uyumedy dym 1 sylachecki w pow. widuklewskim
jusykiewicyjakub, na miejscu którego yostał spisany Stanisław Jurewicy у  Rustejków dym sylachecki 1 w pow. 
wielońskim
jusykiewicyjan yłLembów w pow. pojurskim dym sylachecki 1
jusykiewicy [ślady poprawiania] Jan yLębów dym 1 sylachecki w pow. pojurs kim
Jusykiewicyjan Jurewicy у  Umiayów dym 1 sylachecki w pow. wielońskim
Jusykiewicyjan na miejscu Jana Sebestyanowicya Skirwoynia y\S\Kirwojn dym 1 sylachecki w pow. ejragolskim 
JusykiewicyJóyef Stanisławowicy у  Piłsud dym 1 poddański w pow. korsyewskim
Jusykiewicy Jóyef Jurewicy na którego miejscu yostał spisany Jeryy Butkiewicy у  Niewordyjan dym 1 sylachec
ki w pow. powondeńskim
Jusykiewicy Kasper у  Gonkojn dym 1 sylachecki w pow. wielońskim
Jusykiewicy Kasper, na którego miejscu yostał spisany Stanislaw Miecyyński у  Dubinisyek dym 1 sylachecki 
w pow. wielońskim
jusykiewicy Kayimiery Jurewicy na miejscu Andryeja Gawdyka у  Gawdyków poddański dym 1 w pow. tel- 
syewskim
jusykiewicy Kayimiery na miejscu Kryysytofa Jakubowicya у  Wołodków dym 1 sylachecki w pow. beiyańskim 
Jusykiewicy Kayimiery na miejscu Kryysytofa Jusykiewicya brata swego у  Drabuksyt spadkiem dym 1 poddań
ski w pow. powondeńskim
Jusykiewicy Kayimiery na miejscu ojca swe\go] Stanisława Jusykiewicya yLębów dym 1 sylachecki w pow. 
pojurskim
Jusykiewicy Kayimiery у  Lebów dym 1 sylachecki w pow. pojurskim
Jusykiewicy Kryysytof na miejscu Andryeja Wondyiagolskiego у  Pokroyont Dowgialisyek dym 1 sylachecki 
w pow. kroskim
Jusykiewicy Kryysytof, na którego miejscu yostał spisany Jan Kacyyński у  Sokmed dym 1 sylachecki w pow. 
Undyiagolskim
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JUSZICIEWICZ 511

JuspkiewicpKrpysptof, na którego miejscu postał spisany ŁukaspMilewski pDog pLespcpe dym 1 szlachecki 
wpow. ejragolskim
Juspkiewicp Maran dym 1 szlachecki wpow. tendpiagolskim
JuspkiewicpMamn, na którego miejscu postał spisany Eustachy Eysymont [w tekście: Esymont] pPojurpa 
i Sausławkiówpoddańskich dymów 18 w pow. pojurskim
JuspkiewicpMikołaj na miejscu Macieja Mackiewicza pRadwilispek dym 1 szlachecki w pow. kros kim 
Juspkiewicp Mikołaj Andrpejewicp na którego miejscu orap na miejscu Malchera Bogdanowicza, Jana Malche- 
rowicpa Bogdanowicpa i Piotra Wojciechowicpa Staniewicpa posta! spisany Stanislaw Bogdanowicz dymów 2 
Z kupli [...], ogółem dymów 5 poddańskich w pow. widuklewskim
JuspkiewicpMikołaj Janowicp na którego miejscu postał spisany Wojciech BogdanowicppSokmed dym 1 szla
checki w pow. tendpiagolskim
Juspkiewicp Piotr p Babian dym 1 spłachetki w pow. wielońskim 
Juspkiewicp Rafa! na miejscu Jópefa Miniata dym 1 spłachetki w pow. rońeńskim
Juspkiewicp Samuel na miejscu Anny Jawoyspówny Krpysptofowej Gintowskiej £ Łowp dym 1 splachecki w pow. 
rońeńskim
Juspkiewicp Samuel na miejscu Jerpe\go] Juspkiewicpa rodpica swego pjuspkiewicp Ccyhompia dym splachec
ki 1 wpow. wilkiskim
Juspkiewicp Samuel na miejscu Jerpego Piotronicpa i Damda Surwiły £ Weradowa 2 dymy pagrodnicpe wpow.

Juspkiewicp Samuel pjagucpan dym 1 splachecki w pow. ejragolskim
Juspkiewicp Samuel brat rodpony, na którego miejscu postała spisana Anna Juspkiemcpówna Krpysptofowa 
Berpańska i mieniła malponka swego chorego dym 1 splachecki barpo spustospaly p Sokmed w pow. tendpia-

JuspkiewicpStanis/awMikolajewicpp Upumedpdym 1 splachecki wpow. niduklewskim 
Juspkiewicp Stanislaw p Rucewicpów dym 1 splachecki w pow. wielońskim
Juspkiewicp Stanislaw, na którego miejscu postał spisany Dawid Syńatowicp p Ongir dym 1 splachecki wpow.

Juspkiewicp Urban, na miejscu którego postał spisany Hrehory Wickiewicp p Ejksp dym splachecki 1 wpow. 
wilkiskim
Juspkiewicp Wawrpyniec p Goweralek [tj. z Goreławek] w pow. pojurskim dym splachecki 1
Juspkiewicp Władysław Andrpejewicp na miejscu Andrpeja Juspkiewicpa [GB: pewnie ojca] p Pi/sud dym 
1 poddański w pow. korspewskim. Paspkienicpjan Bałtromiejewicp od pastawne\gp\ chłopa od Władysława 
Andrpejewicpa juspkiewicpa pPi/sud dym 1 poddański w pow. korspewskim
Juspkiewicp Wlodpimie/'p And/pejewicp na miejscu Andrpeja Juspkiewicpa [GB: pewnie ojca] p Pi/sud 
w pow. korspewskim dymy 2 poddańskie
Juspkiewicpowa Barbara Papli nowa na miejscu Samuela Plukspny p Drab u ławka dym 1 splachecki w pow. 
korspewskim
Juspkiewicpowa Janowa Zofia Minelgiówna na miejscu małponka swego Jana Juspkiewicpa, a pprpykupli od 
Samuela Ostrowskiego w tymgepowiecie p okolicy Gierdpiagoły dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Juspkiewicpowa Mikołajowa Dorota Kęsminowa, na której miejscu postał spisany Tymoteusp Żebrowski p Łam 
dym 1 poddański w pow. korspewskim
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512 JUSZKIEWICZ

Taryfa 1690 roku

Juspkiewicp Aleksander p Kilpinów wpo w. korspewskim na miejscu ojca dym poddański 1 
JuspkiewicpAleksander pokolicy Juspkiewicp w pow. wilkiskim dym szlachecki 1 
Juspkiewicp Hieronim Franciszek pjanowdowa Sewerinispek wpow. korspewskim dymówpoddańskich 2 
Juspkiewicp Hrehory zAnajciów w pow. beipańskim i pipy kupli dym szlachecki 1 
JuspkiewicpJan z Drabukspt w pow. powondeńskim na miejscu Eliasza Mopsy ki [dym] poddański 1 
JuspkiewicpJan zEawrajć w pow. widuklewskim na miejscu Bartłomieja Woyspnara dym poddański 1 
JuspkiewicpJópef Z Eabhosiów w pow. pojurskim zkipli dympoddański 1 
Juspkiewicp Kaper z Gonkon w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Juspkiewicp Kazimierz Jurewicz na miejscu Andrpeja Audyka z Gałdyków w pow. telspewskim [dym] pod
dański 1
Juszkiewicz Kazimierz na miejscu ojca zAntiników w pow. korspewskim dym szlachecki 1
Juszkiewicz Kapimierp Z Drabukspt w pow. powondeńskim na miejscu Krpysptofa [Juszkiewicza?] i pprpy-
kupli [dym] poddański 1
Juszkiewicz Kapimierp p Urniasp w pow. wielońskim dym splachecki 1
Juspkiewicp Konstanty p Niekraspyspek Ławp w pow. rosieńskim [dym] poddański 1
Juspkiewicp Piotr na miejscu rodpica swego p Weredowa w pow. ejragolsldm odpoddanego miespkającego w pow.
rosieńskim w Łuspach dym poddański 1
Juspkienicp Piotr p Wołajciów w pow. kroskim na miejscu Adama Kiborta [dym] splachecki 1 
Juspkiewicp Rafał p Dowgin Jurewicp w pow. wilkiskim dym splachecki 1 
Juspkiewicp Samuel p Słapów w pow. retowsldm [dym] poddański 1 
Juspkiewicp Stanislaw p Pilsud w pow. korspewskżm dym poddański 1
Juspkiewicp Stanislaw i Kapimierp Tymiński sprpedali Heliaspowi Monkiewiczowi Gulbiny Popady kie w pow. 
tendpiagolskim dym splachecki 1
Juspkiewicp Stefan p p Tomaspajciów i p okolicy Wortulan w pow. pojurskim lepącej dym poddański 1 
JuspkiewicpStefan pNiewordpian w pow. powondeńskim pjerpym Butkiewicpem niedpielny [dym] splachecki 1 
Juszkiewicp Stefan, na miejscu którego postał spisany Kapimierp Bereśniewicp p Piłsudów w pow. korspewskim 
dym poddański 1 [tenże został spisany osobno w pow. korszewskim dym poddański 1]
Juszkiewicp Władysław Andrpejewicp p Pilsud w pow. korspewskim dymów poddańskich 2 
Juspkiewicp WłodpjmierpAndrpejewicppPi/sud w pow. korspewskim dymów poddańskich 2 
Juspkiewicpowa Kataryna w pow. rosieńskim [dym] poddański 1
Juspkiewicpowa Zupanna p Piotrem Łukowicpem i Janem Sowkontem pŁawrów Numgolów w pow. widuklew
skim dym splachecki 1

Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Juszko, litewskie Juśka. To ostatnie może 
być różnego pochodzenia: polskiego (Juszka, Juszko) lub białoruskiego (Juszka od 
Ewfimija). Może też pochodzić od imienia Justinus (niemiecki: Justus) lub od polskie
go Józefa (litewski Juozapas) czy białoruskiego Juszki (Juri, imię cerkiewne Gieorgij). 
W sumie najbardziej przekonuje sąd o pochodzeniu od polskiego Józefa lub ruskiego 
Jurija (Juszki) [LPŻ].
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Jest to „jedna z najwięcej obecnie rozrodzonych rodzin litewskich” [Uruski]. W po
pisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano licznych Juszków, wdowy Jusz- 
kowe i Juszkowiczów na Żmudzi. Tu należy zaliczyć jeszcze Jana Juszkajtisa z włości 
rosieńskiej. Z kolei Juszkowicze: Wencławw wielońskiej i w rosieńskiej, Gabryjał wro- 
sieńskiej, Giszpis, Martin, Rymko, Stanislaw i Pietr w wielońskiej, Macko, Janko i Mi
kołaj w ejragolskiej, Michał w pojurskiej, Narejko, Juri, Jakub i Pac w wilkiskiej, Pietr 
w kroskiej i pojurskiej, Stan w ejragolskiej, Jagmin w korszewskiej, Jakub w retowskiej, 
Jan w widuklewskiej, korszewskiej i tendziagolskiej. Należy jeszcze dodać Szczepana 
Juszkojtisa z włości użwenckiej. Zatem czyni to 26 bojarów, mieszkających głównie we 
włościach: wielońskiej (5), ejragolskiej (4) oraz w rosieńskiej i wilkiskiej (po 3).

Podano, że najwięcej Juszkiewiczów mieszkało we włości wielońskiej w 1528 r. We
dług sporu z bojarami jaswońskimi z 1541 r. wiadomo, że mieszkali oni w Roszczach 
[stąd byli zwani „Roszczyńcami”] i pewnie należeli do rodu Lipniewiczów oraz we wło
ści żosieckiej lub sąsiedniej [później była to włość wielońska]. Do „Roszczyńców” za
liczono m.in. Jana Juszkowicza, a do bojarów wielońskich z włości żosieckiej — Sta
nisława Juszkowicza [Istonjos śaltinitt tyńmai\. Chodzi o pogranicze z włością jaswońską 
w rejonie rzeki Datnówki i Jawgieły na zachód od Kiejdan.

W kolejnym popisie 1567 r. we włości wielońskiej spisano: Pietra Juszkowicza na 
podjezdkach dwóch: jednym ze Żmudzi i drugim z pow. kowieńskiego [co należało do 
rzadkości i świadczy o jego zamożności], Jana Juszkowicza, Juria Juszkowicza również 
z dwoma końmi, Bałtromieja Juszkonisa i Pietra Juszkowicza.

Z Juszków trzeba wymienić Juszka Stankowicza, który wystawił 3 konie we wło
ści szawdowskiej w 1528 r. Był ciwunem szawdowskim w latach 1526—1530. Miał syna 
Jakuba Juszkowicza, również ciwuna szawdowskiego w 1530 r., potem ciwuna telszew- 
skiego i gondyńskiego w 1537 r. Później nie notowano Juszkiewiczów we włości sza
wdowskiej, przynajmniej w  popisie 1567 r. i w  aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
W każdym razie nie mieli oni osiadłości w  tym powiecie w  świetle taryf XVII w

Zanotowany w popisie wojskowym z 1528 r. Jagmin we włości korszewskiej to 
Jagmin Juszkiewicz, bojar włości korszewskiej z 1529 r., któremu król polski Zyg
munt I potwierdzi! nadanie Witolda dla jego przodka Sowgina. Wspomniane nadanie 
Witoldowe pochodziło z 1415 r. i dotyczyło nadań pojedynczych chłopów dla boja
rów kołtyniańskich (później była to włość korszewska). Tak więc ów Jagmin Juszkie
wicz pochodził z rodu Sowgina, a obok niego wymieniono jeszcze Ignacego Jagoło- 
wicza [AWAK].

V/e włości korszewskiej notowano jeszcze następujących Juszkiewiczów. W 1542 r. 
wymieniono braci Stanisława i Pietra, którzy toczyli między sobą spór sądowy [LM, 
Kn. 6]. Z kolei wspomniany Stanisław jest zapewne tożsamy z dziedzicem Piłsud 
w pow: korszewskim w 1555 r. W kolejnym popisie z 1567 r. zanotowano tylko Ma- 
tieja Juszkojtisa w  tej włości. Z kolei Piłsudy, o których będzie mowa przy rodzie Pił
sudskich, były w ręku Juszkiewiczów jeszcze w 1690 r. Najpierw, bo w 1689 r., podano 
o sporze Stanisława Juszkiewicza, właściciela Piłsud, z Janem Krzysztofem Pacem. Zaś 
w taryfie z 1690 r. spisano 3 rodziny Juszkiewiczów w tej miejscowości: wspomnianego 
Stanisława oraz braci Władysława i Włodzimierza, synów Andrzeja.
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Stare osadnictwo Juszkiewiczów było również w polu Lakowskim we włości rosień- 
skiej, tj. w rejonie Dubissy i uchodzącej doń Łukny na północny wschód od Rosieni. Już 
w 1517 r. wzmiankowano o bojarze lakowskim Juszku Pietrowiczu [ML — Księga wpi
sów za lata 1516—1518]. Z kolei w popisie 1528 r. zanotowano trzech bojarów Juszkowi- 
czów w tej włości: Jana, Wenclawa i Gabryjała. Nie zanotowano Juszkiewiczów we wło
ści rosieńskiej w popisie 1567 r., byli natomiast w aktach ziemskich żmudzkich, zob. niżej.

W 1540 r. odnotowano bojara ejragolskiego Hrihorajuszkowicza mieszkającego na 
pograniczu z włością jaswońską z braćmi Matiejem i Pawłem i innymi bojarami, oskar
żonych przez Hannę Martinową Podsadkowską [Podsędkowską] o czynienie szkód 
w jej lesie [LM, Kn. 12].

Sprzed 1542 r. pochodzi informacja, że dwaj bojarzy widuklewscy: Dowgiało (zob.) 
i Juszko byli braćmi. Ten ostatni spłodził dwóch synów: Staszka i Martina.

Liczny zastęp Juszkiewiczów zanotowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. 
Przede wszystkim uwzględniono tych, którzy mieli dobra zanotowane także w taryfie 
1690 r. W 1585 r. Matiej Juszkiewicz poskarżył się, że ukradziono mu konia z majętno
ści Janowdowo we włości korszewskiej. W 1590 r. tenże skarżył się o zabranie sianożęci 
Giniatyszki w Janowdowie i skoszenie trawy. Jest on pewnie tożsamy z Matiejem Jusz- 
kajtisem z popisu 1567 r. W taryfie 1690 r. w Janowdowie Seweriniszkach został spisany 
Hieronim Franciszek Juszkiewicz.

W 1595 r. Matiej Nargajłowicz Juszkiewicz darował synowi Krisztofowi majętność 
Piłsudy we włości korszewskiej. Należy dodać, że o majętności tej pisano wyżej o Jusz- 
kiewiczach we włości pojurskiej (1573 r.). W  tej miejscowości w 1667 r. notowano: Jó
zefa Stanisławowicza, Władysława Andrzejewicza i Włodzimierza Andrzejewicza Jusz
kiewiczów. Spisano ich również w taryfie 1690 r.

W 1597 r. Hryhory Szczefanowicz Juszkiewicz sprzedał część uroczyska Rymkisz- 
ki w majętności Niewordiany [tj. Niewordziany] we włości powondeńskiej. W 1600 r. 
Sebestian Matiejewicz Juszkiewicz sprzedał swojemu „diadu” Tomaszowi Szczefanowi- 
czowi Juszkiewieżowi połowę majętności Rymkiszki w Niewordianach. Dane te pozwa
lają na ustalenie następującej genealogii: 1. Juszko. 2. Szczefan. 3. Hryhory i Tomasz. 
Z kolei Sebastian Maciejewicz Juszkiewicz był ich bliskim krewnym. W 1690 r. nie no
towano ich w  Niewordzianach.

W 1598 r. Jakub Matiejewicz Juszkiewicz zastawił Szymonowi Mikołajewiczo- 
wi i Łukaszowi Matiejewiczowi Juszkiewiczom część „otczyzny” Drabukszty we wło
ści powondeńskiej. W 1599 r. wspomniany Szymon Mikołajewicz Juszkiewicz wziął 
w arendę majętność Drabukszty. W tym roku Łukasz Mikołajewicz [sic; wyżej było: 
Matiejewicz] Juszkiewicz sprzedał połowę tej majętności. Trudno określić genealogię 
tych Juszkiewiczów, pewnie była następująca: 1. Juszko. 2. Mikołaj. 3. Szymon i Łukasz. 
W Drabuksztach Juszkiewicze byli notowani jeszcze w taryfie 1690 r.

Z innych wiadomości z akt ziemskich żmudzkich należy zanotować te, które do
tyczą ojcowizny w różnych dobrach Juszkiewiczów. W 1571 r. Katerina Mikołajewna 
Juszkiewicz sprzedała „otczyznę” w Podubisiu, Golszanach i Roszczach we włości ejra- 
golskiej Walentynowi i Stanisławowi Matiejewiczom Juszkiewiczom. W 1599 r. Martin 
Jurewicz Juszkiewicz kupił połowę majętności Roszczę we włości ejragolskiej.
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W 1571 r. Pietr Matiejewicz Juszkowicz darował jednemu bojarowi „otczyznę” we 
włości jaswońskiej w Swilach koło rzeki Szuszwy. Tu na uwagę zasługuje wzmianka
0 ojcowiźnie Juszkowiczów w tej włości.

W 1579 r. Mikołaj Stanisławowicz Juszkiewicz w testamencie zapisał majętność Łą
kowo we włości rosieńskiej Juremu Janowiczowi Motowiczowi i jego dwóm braciom: 
Mikołajowi i Stanisławowi. W 1589 r. sąd rozstrzygnął spór między braćmi: Pietrem i Ja
nem Jurewiczami Juszkiewiczami, mieszkającymi w jednym domu w Lakowie. Sprawa 
dotyczyła kradzieży koni i krowy. Sprawę rozwiązała ugoda w roku następnym. W 1592
1 1593 r. Jan Jurewicz Juszkiewicz zastawił majętność Łąkowo, raz nazwaną „otczyzną”. 
Tenże w 1600 r. zastawił połowę tej majętności. W tym roku zawarł ugodę z bratem Pie
trem w sprawie podziału tej majętności.

W 1590 r. Matiej Jurewicz Juszkiewicz sprzedał bratu stryjecznemu Andrejowi Ja
nowiczowi Juszkiewiczowi „otczyznę” w Bobianach [tj. Babianach] nad rzeką Żosietą 
i po obu stronach ruczaju Nakszia [we włości wielońskiej]. W 1597 r. Kasper Jurewicz 
Juszkiewicz kupił część majętności Bobiańskiej. Rok później Abram Mikołajewicz Jusz
kiewicz sprzedał „otczyznę” Juszkiszki w polu Kielmosogi i Bobiany we włości wie
lońskiej. Można dodać, że ów Kasper byl notowany jeszcze w 1635 r., kiedy zastawił 
sianożęć uroczysko Wadela w polu Babianach Qablonskis]. W taryfie 1667 r. spisano 
w Babianach Piotra Juszkiewicza. Dane te pozwalają ustalić taką genealogię Juszkiewi- 
czów z Babian: 1. Juszko. 2. Juri. 3. Maciej i Kasper. Ich krewnym był Abram Mikoła
jewicz Juszkiewicz.

W 1569 r. Anna Dobkowicz darowała mężowi Piętrowi Juszkowiczowi majętność 
w Gojżowie we włości wilkiskiej. W 1589 r. Stanisław i Mikołaj Juszkiewicze sprzedali 
niwę w Gojżowie. W 1591 r. Mikołaj Jakubowicz Juszkiewicz darował swojemu zięcio
wi Janowi Jurewiczowi Pietkiewiczowi i jego żonie, a swojej córce Barbarie, trzeciznę 
„otczyzny” w polu Gojżowskim. Tenże w tym roku sprzedał część uroczyska Gaswi- 
szcze w polu Gojżowskim. W 1593 r. zastawił niwy nad rzeczką Paszylą w majętności 
Gojżowo. W 1597 r. Jan Jurewicz Juszkowicz pogodził się z Rustejkowiczem w spra
wie spornej sianożęci w polu Gojżowskim, koło ruczaju Nowdupis. W tym roku ku
pił on 3 dyrwany w Ruczkowiczach w polu Gojżowskim. W 1599 r. darował żonie Bar
barie Wojtiechownie 40 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Gojżowo. W tym 
roku ustąpił „otczyznę” Nowoje Sieliszcze nad rzeką Newdup w polu Gojżowskim. 
W 1598 r. Pietr Juszkiewicz kupił połowę majętności na „gore reki Łoszosy” w polu 
Gojżewskim. W taryfie 1667 r. notowano Juszkiewiczów w Gojżewie Wielkim Pobolu, 
nie było ich tam w 1690 r.

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest dużo informacji o Juszkiewi- 
czach (Juszkowiczach). Notowano ich w 9 włościach: wilkiskiej, ejragolskiej, jaswoń- 
skiej, pojurskiej, widuklewskiej, rosieńskiej, korszewskie], wielońskiej i powondeńskiej. 
We włości wilkiskiej byli spisani głównie w polu Gojżewskim, tam była ich „otczyzną”. 
We włości jaswońskiej także notowano „otczyznę” Juszkiewiczów w Swilach, a w ejra
golskiej — w Roszczach. Stosunkowo dużo pisano o tych bojarach we włości widuklew
skiej i pojurskiej. Juszkiewicze z włości pojurskiej byli potomkami rodu Kirkuta, bojara 
żmudzkiego, żyjącego na początku XV w. i notowanego w źródłach w latach 1406—1416.
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Od niego pochodzą Woyniatowie (zob.) i Juszkiewiczowie, o których mowa [Saviscevas], 
Zdaniem wzmiankowanego badacza litewskiego Juszko Kirkutowicz miał syna Mikoła
ja Juszkiewicza Kirkutowicza, który spłodził dwóch synów: Stanisława i Mikołaja Jusz- 
kiewiczów. Pierwszy z nich miał swoją pieczęć w 1557 r. i dwóch synów: Stanisława 
i Juria Juszkiewiczów. Mieli oni dobra Lemby (Lęby) w pow. pojurskim w końcu XVI w. 
Dobra te należały do Juszkiewiczów jeszcze w 1667 r., ale już nie w 1690.

Wracając do akt ziemskich żmudzkich, należy dodać, że „otczyznę”, czyli ojcowi
znę, notowano jeszcze w Lakowie we włości rosieńskiej, w Babianach w wielońskiej 
i w Drabuksztach w powondeńskiej.

W popisie wojskowym 1621 r. spisano 8 osób, mieszkających w różnych powiatach, 
najwięcej w pojurskim i widuklewskim (po 2). Z jednym wyjątkiem wszyscy składali się 
na wystawienie jednego konia „z bracią” lub „z uczestnikami”, co nie najlepiej świadczy
0 ich pozycji ekonomicznej.

Przed 1648 r. Abraham Juszkiewicz ufundował altarię pw. Zdjęcia Chrystusa 
z krzyża w kościele w Ejragole. W 1648 r. Jan Juszkiewicz był elektorem króla Jana 
Kazimierza, a w 1674 r. Karol i Michał Juszkiewicze byli elektorami króla Jana III So
bieskiego ze Żmudzi. Wspomniany tu Jan z 1648 r. byl rotmistrzem i pułkownikiem 
piechoty węgierskiej, który „dzielnie się odznaczył w różnych ekspedycjach, a pod Se- 
pelińcami [w 1654 r. w bitwie z Rosjanami] ocalił życie księciu Januszowi Radziwiłło
wi” [Boniecki]. W służbie wojskowej u Janusza Radziwiłła, hetmana wielkiego litewskie
go, był przynajmniej od 1649 r., po jego zdradzie w 1655 r. utworzył oddział wojskowy
1 walczył na jego czele przez kilka lat ze Szwedami i Rosjanami. W uznaniu jego zasług 
w 1658 r. otrzymał od króla Jana Kazimierza dobra w pow. wiłkomierskim. Niemniej 
jednak osiadł w Prusach Królewskich, w majątku swojej żony [PSB]. Miał on dwóch sy
nów: Józefa (ur. 1664), urodzonego zapewne z Żernach w pow. wołkowyskim w woje
wództwie nowogródzkim (parafia w Zelwianach), towarzysza husarskiego i Jana (1660— 
1737), urodzonego w Prusach Królewskich, jezuitę, profesora w Kaliszu i Krakowie, 
potem rektora w  Krakowie i Lublinie, wreszcie prowincjała polskiego (1727—1730) i au
tora „Dyskursu na honor Św. Ignacego Lojoli” (1724), zmarłego zaś w Krasnymstawie. 
Linia Józefa jest związana z pow. wołkowyskim [Boniecki, Taryfa woj. nowogródzkie
go], tu została pominięta. Była to rodzina herbu Ślepowron.

Skądinąd wiadomo o Janie Aleksandrze Juszkiewiczu, który ufundował tablicę 
srebrną na obrazie Najświętszej [Marii] Panny w ołtarzu brackim w kościele w Grynki- 
szkach przed 1677 r. [Visitationes DS. 1675—1677].

Z 1674 r. pochodzi testament Doroty Piotrowny Kęsminowny Mikołajowej Jusz- 
kiewiczowej. Chciała być pochowana w kościele Botockim przed ołtarzem św. Trójcy 
przez Tymoteusza Żebrowskiego i swoje córki. Pierwsza to Katarzyna, która wyszła za 
mąż za Adama Kiewnarskiego, wówczas nieboszczyka, której zapisała sumę pieniędzy, 
zabezpieczonej na dobrach Giewile w pow. widuklewskim. Druga córka Zofia wyszła za 
wspomnianego T. Żebrowskiego, która zamieszkała w Łomiach w pow. korszewskim. 
Otrzymała zapis 300 kop groszy, zapis też otrzymał ich syn, a wnuk testatorki, czyli 
Chryzostom Żebrowski. Świadkiem dokumentu był m.in. Kazimierz Kossakowski, ple
ban botocki [VUB, F 7—ŻP 26]. Wspomniana testatorka była notowana w taryfie 1667 r.
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W taryfie 1667 r. zanotowano imponującą liczbę Juszkiewiczów, bo 53 rodziny, co 
stanowi jeden z największych wyników na Żmudzi. Rodziny te mieszkały w  14 powia
tach, najwięcej w wielońskim (8), ejragolskim, pojurskim i korszewskim (po 6), powon- 
deńskim, wilkiskim i tendziagolskim (po 4) oraz w  kroskim, berżańskim, widuklew- 
skim i rosieńskim (po 3), w dalszych pojedynczo. Zdecydowana większość z nich (41 na 
53) nie miała poddanych, a pozostałe miały od jednego do trzech, najczęściej jednego, 
z dwoma wyjątkami: jedna miała 5, a drugi 18 poddanych.

W 1669 r. swój testament spisał Józef Bałtromiejewicz Juszkiewicz. Miał on „ma- 
jętnostkę” Krykzdeny po Anteniki [sic] w pow. korszewskim. Swoje ciało polecił po
chować żonie Magdalenie Janownie Woytkiewiczównie Józefowej Juszkiewiczowej. 
Z „połowicy” wspomnianego majątku miało pochodzić 100 kop groszy, które zapisał 
swojej żonie. „Zawarował” sobie, by nie rozdzielano tego mająteczku z bratem rodzo
nym Wojciechem. Opieką nad małoletnimi dziećmi: Kazimierzem, Janem i Jerzym miał 
zająć się wspomniany brat Wojciech [VUB]. Z nich wymieniono tylko Kazimierza Jusz- 
kiewicza w Antynikach w 1690 r.

W taryfie z 1690 r. spisano 27 rodzin, mieszkających w 14 powiatach, najwięcej 
w korszewskim (7), powondeńskim (3) oraz: wilkiskim, widuklewskim, wielońskim i ro
sieńskim (po 2), w pozostałych pojedynczo. Z nich tylko 11 nie miało poddanych, a po
zostali najczęściej mieli po jednym poddanym. Zaledwie trzech szlachciców miało po 
dwóch poddanych: Hieronim oraz bracia Władysław i Włodzimierz. Licznie rozsiedle
ni w pow. korszewskim są najpewniej potomkami bojarów korszewskich, wzmiankowa
nych pod 1542 r. Zwraca też uwagę wzmianka o okolicy Juszkiewicze w pow. wilkiskim. 
Chodzi o późniejsze dobra w gminie Średniki (5 wiorst), należące do Skirgajłów.

We wspomnianej taryfie spisano Stanisława Juszkiewicza z jednym dymem pod- 
dańskim w Piłsudach. Prawdopodobnie on ożenił się z Katarzyną Ciechanowiczów- 
ną, która otrzymała odeń wiano w 1672 r. W 1690 r. spisano ją osobno jako Katarzynę 
Juszkiewiczową z jednym dymem w pow. rosieńskim. Posiadane przez nią dobra Powor- 
cie [Poworcie Pilsudy] w pow. korszewskim zapisała swoim powinowatym — Klodtom 
[Dnieje rodziny CiechanoimeckidĄ.

W sumie była to szlachta liczna, na ogól drobna, ale utytułowana, choć skromnie. 
Andrzej Juszkiewicz byl budowniczym żmudzkim w 1684 r., tenże urząd piastował Ja
kub Juszkiewicz w latach 1765—1784, a Jakub Juszkowicz był ciwunem gondyńskim 
w 1537 r., o którym pisano wyżej. Kasper Juszkiewicz był jeszcze deputatem żmudzkim 
do Trybunału Głównego w 1592 i może w 1594 r. Jeszcze kilku Juszkiewiczów elekto- 
rowało w latach 1648 (Jan rotmistrz pieszy), 1674 (Micha!) i 1733 (Ludwik).

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny herbu: 
Jastrzębiec, Leliwa i Ślepowron. Juszkiewicze herbu Ślepowron mieszkali w  pow. szawel- 
skim [Ciechanowicz].

Z herbem Ślepowron wywiedli swoje pochodzenie w 1799 r. Za swego przodka 
Juszkiewicze uznali wówczas Jana (pokolenie I). Jego syn Mikołaj (II) zapisał synom (III): 
Kazimierzowi, Stanisławowi i Janowi dobra Kiebowicze i Urniaże [w pow wielońskim] 
w 1695 r. Z nich Kazimierz zostawił po sobie syna Józefa Antoniego (IV). Linię rodziny 
kontynuował jednak Jan (III), ojciec Macieja (IV) i dziad dwóch wnuków (V): Ignacego
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Stanisława (ur. 1780) i Wincentego Józefa (ur. 1783). Pierwszy z nich miał syna Jerzego 
Jana (ur. 1821; VI), pewnie bezpotomnego. Z kolei jego brat Wincenty Józef spłodził 
syna Aleksandra Antoniego (ur. 1819; VI), ojca trzech synów (VII): Antoniego (ur. 1845) 
z synami Zenonem (ur. 1870; cyfra jedności niewidoczna) i Stanisławem (ur. 1885; VIII) 
oraz Stanisława Dominika (ur. 1849) i Konstantego (ur. 1852) [LVIA, F 391—7—1997, 
k. 170]. W taryfie 1690 r. notowano wspomnianego Kazimierza w Urniażach.

W tymże 1799 r. wywiedli się Juszkiewicze herbu Leliwa. Najstarszy dokument po
chodzi z 1674 r., kiedy Dawid w swoim testamencie zapisał dobra Ryszki Kupiekiszki (?) 
[w pow. pojurskim] dla swoich synów: Samuela, Jana i Aleksandra. Z kolei w testamen
cie z 1789 r. Franciszek zapisał połowę Ryszków dla syna Antoniego.

Genealogia tej rodziny była następująca od protoplasty Dawida Juszkiewicza (po
kolenie I), ojca trzech synów (II): Samuela, Jana i Aleksandra. Linię rodziny prowadził 
Aleksander, który spłodził syna Andrzeja (III), ojca czterech synów (IV): Franciszka, 
bezpotomnych Ignacego i Szymona oraz Macieja. Pierwszy i ostatni z nich zaczęli 2 li
nie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii Franciszek ojcował Antoniemu (V), który 
miał dwóch synów (VI): Engelberta Kandyda [ros. Kandidat, sic] (ur. 1808) i Domi
nika (ur. 1814). Pierwszy z nich miał syna Adama Apoloniusza (ur. 1855; VII), a jego 
brat Dominik doczekał się pięciu synów (VII): Longina (ur. 1848), Piotra (ur. 1851) [nie 
można wykluczyć, że urodził się w  1861 r., sądząc po kolejności wymienienia rodzeń
stwa], Józefa (ur. 1853), Stanisława (ur. 1859) i Feliksa (ur. 1863).

Druga, młodsza linia od Macieja (IV) była bardziej rozwinięta. Wydał on na świat 
trzech synów (V): Mikołaja (ur. 1767), Wawrzyńca (ur. 1774) i Wincentego (ur. 1783). 
Pierwszy z nich — Mikołaj to ojciec Jana Paulina (ur. 1797; VI). Ten zaś mógł się po
chwalić aż siedmioma synami (VII): Adamem (ur. 1830), Tadeuszem (ur. 1835), Józefem 
(ur. 1839), Franciszkiem Janem (ur. 1841), Feliksem Stanisławem (ur. 1848), Leonem 
(ur. 1852) i Ludwikiem (ur. 1853). Z nich potomstwa doczekał się tylko Adam jako oj
ciec trzech synów (VIII): Adama (ur. 1856), Antoniego (ur. 1857) i Franciszka (ur. 1858).

Z kolei braćmi Mikołaja byli (V): Wawrzyniec i Wincenty. Wspomniany Wawrzy
niec zostawił po sobie również trzech synów (VI): Kazimierza Wawrzyńca (ur. 1815), 
bezpotomnego, Jakuba Franciszka (ur. 1817) i Feliksa Piotra (ur. 1820). Z nich Jakub 
Franciszek powołał do życia syna Wincentego Marcjana (ur. 1849; VII), a jego brat Fe
liks Piotr ojcował dwóm synom (VII): Zenonowi (ur. 1863) i Klemensowi (ur. 1876).

Zaś Wincenty, brat Wawrzyńca (V) to ojciec czterech synów (VI): Zenona (ur. 1822), 
Apolina Cypriana (ur. 1824), Wincentego (ur. 1836) i Leonarda Leona (ur. 1852), wszyst
kich bezpotomnych [LVIA, F 391-8-2577, k. 164].

Z kolei Juszkiewicze herbu Leliwa zostali wylegitymowani w 1799 r. Ich protopla
stą został uznany Jan Juszkiewicz (pokolenie I), który w 1650 r. sprzedał majątek Kil- 
pinie [w pow. korszewskim]. Miał on syna Stanisława (II) i wnuka Jana (III). Ten ostat
ni w 1717 r. poczynił zapis dóbr Balcze [w pow. pojurskim] dla swego syna Jana (IV). 
W 1746 r. jego syn Jerzy Juszkiewicz (V) posiadał dobra Sewrkompy alias Pojurze 
[wpow. pojurskim].

Drzewo genealogiczne tej rodziny trzeba trochę uporządkować. W trzecim pokole
niu Jan zostawił po sobie dwóch synów (IV): Jana i Jerzego, którzy zapoczątkowali 2 li
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nie tej rodziny. Najpierw o starszej linii od Jana, który spłodził dwóch synów (V): Jana 
i Chryzogona [sic; Chrisogon]. Pierwszy z nich dał światu czterech synów (VI): Jerzego 
(ur. 1781), Antoniego Nikodema (ur. 1788), Jana Ignacego (ur. 1793) i Feliksa (ur. 1797), 
bezpotomnego. Z wymienionych Jerzy spłodził dwóch synów (VII): Zenona Wincente
go (ur. 1812) i Oskara (ur. 1820), bezpotomnych. Jego brat Antoni Nikodem miał syna 
Ottona Teodora (ur. 1830; VII), ojca Stanisława Hilarego (ur. 1863; VIII). Kolejny brat 
Jan Ignacy wydał na świat trzech synów (VII): Józefa Teofila (ur. 1825), Zenona Hipoli
ta (ur. 1828) z dwoma synami (VIII): Antonim Teofilem (ur. 1867) i Józefem (ur. 1871) 
oraz Jana Władysława (ur. 1837).

Teraz kolej na brata Jana, czyli Chryzogona. (V), ojca czterech synów (VI): Leona 
Piotra (ur. 1789) Teodora Chryzogona (ur. 1791), Antoniego Chryzogona i Chryzogo
na (ur. 1800). Z nich potomstwo miał tylko ten drugi jako ojciec trzech synów (VII): 
Edwarda Kaliksta (ur. 1825), Michała Józefa Izydora Jarosława (ur. 1837) i Edwarda Ju
liusza (ur. 1841). Tylko drugi z nich wydał na świat czterech synów (VIII): Zygmunta 
Teodora Antoniego Engelberta (ur. 1859), Jarosława Jana (ur. 1861), Michała (ur. 1862) 
i Felicjana (ur. 1873).

Młodsza linia pochodzi od Jerzego (IV), ojca dwóch synów (V): Tadeusza i Anto
niego, bezpotomnego. Linię prowadził więc Tadeusz, ojciec pięciu synów (VI): Leona 
(ur. 1786), Macieja Leonarda (ur. 1788), Edmunda (ur. 1791), Melitona [sic] (ur. 1804) 
i Hilarego (ur. 1807). Z nich potomstwa doczekało się tylko dwóch braci: Maciej Leo
nard wydał na świat syna Telesfora (ur. 1821; VII), a Edmund — trzech synów (VII): 
Adolfa Antoniego (ur. 1840), Leona Ewarysta (ur. 1845) i Polikarpa „Felialista” [sic] 
(ur. 1848) [LVLA, F 391-7-1997, k. 175].

W 1804 r. wywiedli się Juszkiewicze herbu Slepowron z Reszkietan [w pow żorań- 
skim lub sąsiednim w Medyngianach], które w 1702 r. Józef Juszkiewicz, syn Józefa (po
kolenie I i II) zapisał synowi Maciejowi (III) [LVIA, F 391—7—1997, k. 167]. Ten ostat
ni w testamencie z 1750 r  zapisał te dobra synowi Grzegorzowi (IV), który sprzedał je 
w 1762 r. Wiadomo jeszcze, że ów Grzegorz spłodził syna Józefa (V), który miał trzech 
synów (VI): Bartłomieja, Pawia i Józefa Antoniego. Z nich Paweł miał syna Eustachego 
Pawia (VII), ojca trzech synów (VIII): Pawła z dwoma synami (IX): Czesławem ijózefem 
oraz Wincentego Antoniego i Izydora. Z kolei Józef Antoni (VI) powołał na ten padół 
lez syna Jerzego Adalberta Marka (VII), ojca dwóch synów (VIII): Antoniego i Józefa.

W 1810 r. wywiedli się Juszkiewicze herbu Jastrzębiec. Ich protoplastą został Jan 
Juszkiewicz, syn Stanisława (pokolenie I i II). Według testamentu z 1740 r. ów Jan Jusz
kiewicz zapisał dobra Kuliszki swoim trzem synom (III): Wincentemu, Teodorowi i Ja
nowi. Ci sprzedali te dobra w 1785 r. Wspomniani bracia zapoczątkowali 2 linie rodziny, 
bo Teodor zmarł bezpotomnie. Starszą linię zaczął Wincenty, który w  1795 r. zapi
sał dobra Burnejki Pliszkiszki Wambutyszki Zajderyszki Purumiszki alias Miłaszysz- 
ki [o nieustalonej lokalizacji, może na północny wschód od jeziora Lukszta?] swoim 
synom (IV): Stanisławowi, Ignacemu, Jerzemu i Maciejowi, ostatni dwaj byli bezpo
tomni. Z nich Stanislaw wydał na świat syna Jana Stanisława (ur. 1796; V), ojca czte
rech synów (VI): Jakuba Krzysztofa (ur. 1817), Ludwika Euzebiusza (ur. 1819), Domi
nika Marka (ur. 1836) i Stanisława (ur. 1843), bezpotomnego. Z wymienionych Jakub
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Krzysztof miał dwóch synów (ATI): Franciszka (ur. 1850) i Józefa (ur. 1857), jego brat 
Ludwik Euzebiusz — syna Onufrego Ludwika (ur. 1865; VII), a kolejny brat, Dominik 
Marek — syna Stefana (ur. 1803)? [data niemożliwa, bo jego ojciec urodził się w 1836 r.; 
może chodzi o 1863, sądząc z kontekstu?].

Teraz kolej na Ignacego, brata Stanisława (IV). Był on ojcem pięciu synów (V): Wła
dysława Sykstusa Dominika (ur. 1819), Justyna [ros. Ustin] Józefa (ur. 1821), Antoniego 
(ur. 1823), Wiktora Ignacego (ur. 1832) i Juliana Antoniego (ur. 1836), bezpotomnych.

Drugą linię zaczął Jan (III), ojciec trzech synów (IV): Tomasza (ur. 1784), Ma
cieja (ur. 1790) i Bazylego [ros. Wasilij] (ur. 1792). Pierwszy z nich miał syna Adama 
(ur. 1815; V), ojca Stanisława (ur. 1869; VI). Jego brat Maciej spłodził syna także Ma
cieja (ur. 1822; V), bezpotomnego. Wreszcie trzeci z braci, Bazyli, powołał do życia aż 
ośmiu synów (V): Jana Grzegorza (ur. 1815), Antoniego (ur. 1819), Dominika Wincen
tego (ur. 1821), Benedykta Ferdynanda (ur. 1826), Jakuba Benedykta (ur. 1832), Józefa 
(ur. 1833), Piotra Marcelego (ur. 1834) i Macieja [brak metryki; sądząc po dacie urodze
nia jego syna, należał do starszych braci]. Z nich potomstwo miało tylko dwóch braci: 
Jan Grzegorz spłodził syna Witolda Kazimierza (ur. 1870; VI), a Maciej — Antoniego 
(ur. 1848; VI) [LATA, F 391-7-1997, k. 177].

W 1819 r. Juszkiewicze herbu Slepowron wywiedli swoją genealogię od Jana (poko
lenie I). Jego syn Jerzy (II) w  1750 r. zapisał swój majątek Siawrkompie Pojurze [w pow. 
pojurskim] synom (III): Antoniemu i Tadeuszowi. 1793 r. Wspomniany Tadeusz sprze
dał ten majątek. W testamencie Antoniego Juszkiewicza z 1792 r. był zapis pieniężny 
dla jego syna Benedykta (IV). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (V): Jana 
Alojzego i Donata. Z nich pierwszy spłodził pięciu synów (VI): Józefa z trzema syna
mi (VII): Janem, Stefanem i Stanisławem oraz Fabiana z synem Pawłem VII) i Juliana 
Rocha z trzema synami (VII): Karolem, Antonim i Aleksandrem oraz Leopolda z dwo
ma synami (VII): Janem i Felicjanem oraz Bolesława Donata.

Z kolei brat Jana Alojzego, czyli Donat (V) spłodził dwóch synów (VI): Jana Łu
kasza z dwoma synami (VII): Stefanem i Władysławem Antonim oraz Feliksa Donata 
[LATA, F 391-7-1997, k. 172].

Z 1819 r. pochodzi wywód Juszkiewiczów herbu Slepowron. W 1680 r. protopla
sta tej rodziny Jan zapisał dobra Kilpinie [w pow. korszewskim] synowi Kazimierzo
wi. W 1789 r. Jerzy sprzedał te dobra. Dobra te rzeczywiście posiadali w świetle taryf 
XATI w. Zob. wyżej wywód z 1799 r.

Ich genealogia od protoplasty Jana Juszkiewicza (pokolenie I) prowadziła do jego 
syna Kazimierza (II) i dwóch wnuków (III): Michała i Józefa. Zapoczątkowali oni 2 linie 
tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Michał jako ojciec trzech synów (IV): Ma
teusza, Jakuba, bezpotomnego i Jana. Z nich Mateusz ojcował Kazimierzowi (ur. 1785; 
V) i dziadował Wincentemu Józefowi (ur. 1818; VI). Ten ostatni zostawił po sobie 
czterech synów (VII): Antoniego Kaspra (ur. 1844), Anzelma (ur. 1849), Stanisława 
(ur. 1855) i Piotra (ur. 1861).

Z kolei brat Mateusza, czyli Jan (IV). Powołał on do życia czterech synów (V): 
Antoniego (ur. 1792), Macieja (ur. 1804), bezpotomnego, Józefa (ur. 1808) i Jaku
ba (ur. 1811). Z nich Antoni chwalił się sześcioma synami (VI): Kazimierzem „Zabede-

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 



JUSZKIEWICZ 521

uszem” [może jednak Taleleusz?] (ur. 1821), Dominikiem Kajetanem (ur. 1826), Roma
nem Wawrzyńcem (ur. 1827) oraz bezpotomnym Sylwestrem (ur. 1840), Teodorem [nie 
widać daty] i Franciszkiem (ur. 1847) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1872 r.], także 
bezpotomnym. Wspomniany Kazimierz „Zabedeusz” wydał światu pięciu synów (VII): 
Hipolita (ur. 1848), Lizberta [sic] (ur. 1850), Feliksa (ur. 1856), Fortunata (ur. 1858) 
i Adolfa (ur. 1862). Jego brat Dominik Kajetan doczekał się trzech synów (VII): Justyna 
(ur. 1853),Izydora (ur. 1865) iDominika (ur. 1867). Kolejny brat to Roman Wawrzyniec, 
ojciec Franciszka (ur. 1853; VII) i Antoniego (ur. 1855; VII). Wreszcie ostatni z braci, 
czyli Teodor spłodził trzech synów (VII): Antoniego (ur. 1880), Teofila (ur. 1881) i Teo
dora (ur. 1883) [ci ostatni zostali później dopisani].

Teraz bracia Macieja: Józef i Jakub (V). Z nich Józef miał także dwóch sy
nów (VI): Kaliksta (ur. 1831), bezpotomnego i Antoniego (ur. 1839), ojca także Anto
niego (ur. 1887; VII). Z kolei jego brat Jakub spłodził dwóch synów (VI): Wincentego 
(ur. 1847) i Juliana (ur. 1850), bezpotomnego. Natomiast Wincenty miał jeszcze syna 
Kazimierza (ur. 1873; VII), bezpotomnego.

Druga, młodsza linia łączy się z Józefem (III), który ojcował Jerzemu (IV) i dzia
dował Rajmundowi (ur. 1783; V). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (VI): An
drzeja (ur. 1796) i Ignacego (ur. 1802) [niemożliwe: albo obie daty są błędne, albo data 
urodzenia ich ojca (1783) jest błędna, co jest bardziej prawdopodobne]. Wspomniany 
Andrzej wydał światu syna Władysława Jana (ur. 1827; VII), który ojcował Bolesławowi 
(ur. 1865; VIII). Jego brat Ignacy spłodził dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1855) z synem 
Grzegorzem (ur. 1883) oraz Jana (ur. 1856) [LATA, F 391-8—2577, k. 166].

Jeszcze Juszkiewicze herbu Slepowron wywiedli się w 1820 r. Najstarszy dokument 
pochodzi z 1682 r., kiedy Władysław zapisał dobra Poworcie Piłsudy, Juszkajcie i Aja- 
liszki [w pow. korszewskim] swoim synom: Wincentemu i Janowi. W 1746 r. synowie 
Wincentego: Mateusz i Andrzej sprzedali Poworcie Piłsudy. W 1786 r. Jerzy, syn Win
centego, kupił dobra Brukale Radyszki. W 1787 r. właścicielami tych dóbr stali się Ma
ciej i Szymon, synowie Jerzego. Według testamentu z 1770 r. Jan, syna Jana, uczynił za
pis na Laliszki dla swoich synów: Apolinarego, Ignacego, Izydora i Adama. Dobra te 
sprzedał w  1815 r. Izydor, syn Izydora. Z kolei w  testamencie z 1778 r. Michał, syn Ma
cieja, zapisał Juszkajcie swoim synom: Antoniemu i Tadeuszowi. Wspomniany Antoni 
ze swymi synami wszedł w posiadanie tych dóbr w 1780 r. Wreszcie w  1795 r. Adam, 
syn Jana, zapisał dobra Powiercie Żokadusze [raczej Pokadusze czy Pokadusz — dwór 
nad Ancząkoło Bijotów] synowi Joachimowi.

Genealogia tej rodziny zaczęła się od Władysława Juszkiewicza (pokolenie I), ojca 
trzech synów (II): Wincentego, Jana i Macieja. Zapoczątkowali oni 3 linie tej rodziny. 
Pierwszą, najstarszą linię prowadził Wincenty, ojciec trzech synów (III): Jerzego, Ma
teusza, bezpotomnego i Andrzeja. Z nich Jerzy spłodził dwóch synów (IV): Mokiusza 
[ros. Makiej, nie Maciej] i Józefa. Wspomniany Mokiusz zostawił po sobie Benedykta 
(ur. 1789; V), ojca Hipolita (ur. 1826; VI) i dziada dwóch wnuków (VII): Mieczysława 
Konstantego (ur. 1864) i Bronisława Teodora (ur. 1869).

Z kolei brat Mokiusza, Józef (IV) wydał światu dwóch synów (V), bezpotomnych: 
Karola Felicjana (ur. 1804) i Felicjana Macieja (ur. 1810).
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Natomiast brat Jerzego, czyli Andrzej (III) powołał do życia dwóch synów (IV): 
Michała i Bartłomieja. Pierwszy z nich zostawił po sobie dwóch synów (V), bezpotom
nych: Józefa (ur. 1792) i Wincentego (ur. 1796). Zaś jego brat Bartłomiej miał syna Flo
riana (ur. 1783; V), ojca Stanisława Bonifacego (ur. 1812; VI).

Na czele drugiej, średniej linii stanął Jan (II), ojciec również Jana (III). Ten zaś ojco
wał czterem synom (IV): Apolinaremu, Ignacemu, Izydorowi i Adamowi. Z nich Apo
linary spłodził syna Adama (ur. 1789; V), ojca czterech synów (VI): Ferdynanda, Józefa 
Edwarda (ur. 1815), Wincentego (ur. 1817) i Stanisława (ur. 1826). Wspomniany Ferdy
nand doczekał się trzech synów (VII): Jana (ur. 1851) z czterema synami (VIII): Stani
sławem (ur. 1884), Kazimierzem (ur. 1892), Filipem (ur. 1896) i Antonim oraz Aleksan
dra Feliksa (ur. 1853) i Kazimierza (ur. 1864). Jego brat Józef Edward miał także trzech 
synów (VII): Jana (ur. 1857), Józefa (ur. 1860) i Kazimierza (ur. 1864). Z nich Jan ojco
wał czterem synom (VIII): Franciszkowi (ur. 1877), Józefowi, Edwardowi i Wincentemu.

Następny z braci, czyli Stanisław, zostawił po sobie dwóch synów (VII): Ludwika 
(ur. 1858) i Mikołaja (ur. 1860).

Brat Apolinarego, czyli Ignacy (IV), miał syna Ignacego (V), ojca dwóch sy
nów (VI): Karola Cypriana Jana (ur. 1807) i Wincentego (ur. 1818) [wzmianka o utra
cie dworiaństwa]. Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1843) 
i Wincentego (ur. 1855).

Następny brat Apolinarego to Izydor (IV), który ojcował także Izydorowi (V), ojcu 
także dwóch synów (VI): Stanisławowi Janowi i Dominikowi Cyprianowi (ur. 1823). 
Z nich Stanisław Jan spłodził trzech synów (VII): Mirona (ur. 1845), Antoniego 
(ur. 1847) [wzmianka o utracie dworiaństwa] i Teofila Pawła (ur. 1862). Ten ostatni do
czekał się dwóch synów (VIII): Stanisława (ur. 1885) i Jana (ur. 1891). Z kolei brat Sta
nisława Jana, czyli Dominik Cyprian (VI) wydał światu syna Floriana (ur. 1857).

Ostatni z jego braci, czyli Adam (IV), zostawił po sobie trzech synów (V): Joachi
ma, Ignacego Mateusza (ur. 1777) i Adama Matiasza (ur. 1795). Z nich Joachim wydał 
na świat trzech synów (VI): Adama Wiktora (ur. 1795), Bonawenturę Jordana (ur. 1797) 
i Jozafata Rajmunda (ur. 1812). Wspomniany Bonawentura Jordan powołał do życia 
syna Ludwika Jakuba (ur. 1837).

Z kolei brat Joachima — Ignacy Mateusz doczekał się dwóch synów (VI): Leona 
Piotra (ur. 1805) i Stefana Hiacynta (ur. 1815). Obaj doczekali się po dwóch synów (VII): 
pierwszy miał Witolda Ryszarda (ur. 1837) i Władysława Rajmunda (ur. 1842), a dru
gi — Antoniego (ur. 1846) i Jana (ur. 1856).

Ostatni z braci, Adam Matiasz, spłodził trzech synów (VI): Ignacego Justyna 
(ur. 1822), Aleksandra Wincentego (ur. 1828) i Floriana Nikodema (ur. 1830). Pierwsi 
dwaj doczekali się potomstwa (VII): Ignacy Justyn miał syna Benedykta (ur. 1842), a Alek
sander Wincenty— trzech: Franciszka (ur. 1854), Konstantego (ur. 1859) ijana (ur. 1865).

Trzecią, najmłodszą linię prowadził Maciej (II), ojciec Michała (III) i dziad trzech 
wnuków (IV): Antoniego i Tadeusza. Z nich Antoni miał syna Stefana (V), który ojcował 
dwóm synom (VI): Janowi Stanisławowi (ur. 1805) i Ferdynandowi Antoniemu (ur. 1817). 
Z nich Jan Stanisław doczekał się czterech synów (VII): Dominika Jana (ur. 1839), Alek
sandra Nestora (ur. 1843), Ignacego Ryszarda (ur. 1853) i Juliana Alojzego (ur. 1855).
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Jego brat Tadeusz spłodził syna Ignacego (V), ojca także dwóch synów (VI): 
Leonarda Jana (ur. 1811) i Wiktoryna (ur. 1818). Ostatni z nich spłodził dwóch sy
nów (VII): Wiktora i Piotra z synem Władysławem Ryszardem (VIII) i Piotra z synem 
Bolesławem (?) (VIII) [LVLA, F 391-8-2577, k. 162].

Ź r ó d ł a :  AWAK, T. 24, s. 73; Deputaci, T. 1, s. 86, 92; Elektorzy 1648,1674,1733; Elektorowie królów, s. 83; 
IA, kol. 373; Istorijos saltinią tyńmai, T. 3, s. 186—189; Kojałowicz, Nomenclator, s. 272; LM, 6—oji Teismą byłą 
knyga, s. 258—259, nr 376; LM, 12—oji Teismą byłą knyga, s. 34—35, nr 9; LVIA, F 391—7—1997, k. 167, 171, 173, 
175 (00349), 177 (skan 00353); F 391-8-2577, k. 162 (skan 00270), 164 (skan 00275), 166 (skan 00279); 
ML — Księga wpisów ya lata 1516—1518, s. 175 nr 75; ODVCA, vyp. 1, s. 11—167, 15—225, 20—326, 21—331, 
24-396, 25-12, 28-73, 38-245, 64-54, 112-122 i 126, 121-286, 140-217, 165-233, 180-7; vyp. 2, s. 4-55 
i 62 i 63, 21-95a, 92-114, 107-70,119-254,134M88, 168-146, 170-176, 172-197, 173-215, vyp. 3, s. 22- 
52, 57-68, 69-31; vyp. 4, k. 5-37, 23-184, 51-390, 86-217, 206-17, 237-253, 282-85, 284-97, 306-121; 
vyp. 5, k. 27-201, 38-282, 95-202,113-342,129-68,143-178,145-193,176-424,187-509,222-163,224- 
179, 241-94, 250-162; Perapis 1528 r., s. 377-378; Popis 1567 t ,  kol. 1295, 1296, 1335, 1276, 1279, 1283, 
1287, 1352; SG, T. 15, cz. 2, s. 35: Juszkiewicze; Taryfa woj. nowogródzkiego, s. 169; Urzędnicy żmudzcy, 
nr 108, 115, 282; Visitationes DS. 1675—1677, s. 690; Vitoldiana, s. 85—86, nr 89 i s. 119, nr 138; VUB, F 7— 
ŻP 23, nr 82, ŻP 26, nr 34. L i t e r a t u r a :  Boniecki, T. 9, s. 122—123 (pomieszano wielu Juszkiewiczów, 
także żmudzkich, choć głównie pisano o tych z woj. nowogródzkiego); Ciechanowicz, Rody, T. 3, s. 235— 
237; Dyieje rodyiny Ciechanowieckich, s. 138; Encyklopedia wiedyy o jeyuitach , s. 257 (Jan, tu brak o napisanej prze
zeń pracy); Jablonskis, Eietiwią kultura, s. 224—225; LPŻ, T. 1, s. 873—875: Juska, Juskevicius; Paknys, s. 164; 
PSB, T. 11, s. 352—353: Juszkiewicz Jan Samuel; Savilcevas, Żemaitijos savivalda, s. 88-89: Kirkutis, 321-322: 
Juskaitis (czyli Juszkowicz), 346: Stankaitis (czyli Stankowicz), 395: Kirkućin gimine (czyli ród Kirkutisa); 
Uruski, T. 6, s. 127-128; Wolff, Parowie, s. 228.

JUTKIEWICZ ZOB. JUDKIEWICZ
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