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MACANOW ICZ (MACENOW ICZ, MACONOW ICZ)
H. BOGORYJA
T aryfa 16 67 roku

Alacanowicz [F 11—1—752: Maconowicz] Kazimierz Stanisławowiez na miejscu Stanisława Macanowiczą
rodtjca t^Madan dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
MaconowicpAdam pDowmontów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Maconowicz Andipęj PiotrowiczzMacian dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

AdaconowiczJerzy pMadan w pow. niebliskim i zP^Ukupli dym szlachecki 1

Choć w taryfie z 1690 r. wyraźnie napisano Maconowicz, to w herbarzach jednoznacz
nie pisano Macenowicz, co jest właściwą, formą, tego nazwiska. W taryfie 1667 r. można
czytać jako Macanowicz lub Maconowicz. Możliwe, że nazwisko wiąże się z miejscowo
ścią Maciany w pow. wielońskim, gdzie ich notowano w taryfach z lat 1667—1690.
Nazwisko jest tego samego pochodzenia co Macewicz (zob. niżej).
W 1670 r. testament spisał Łukasz Adamowicz Maconowicz. Był żonaty z Anną
Rosławowiczówną, z którą spłodził dwóch synów: Piotra i Jana. Miał bliżej nieokreślo
ną majętność w pow wielońskim, nad rzeką Datnówką, na której zapisał żonie trzeciznę w dożywocie [VUB]. Chodzi o Dowmonty, które w taryfie 1667 r. posiadał Adam
Maconowicz, ojciec testatora.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny, mieszkają
ce w pow wielońskim, bez poddanych. W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę
w pow. wielońskim, także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. W 1733 r. w Warszawie Władysław Macanowicz był elektorem króla polskiego
Stanisława Leszczyńskiego.
Należy jednak zwrócić uwagę na powiązanie tej rodziny z Macewiczami: mieszkali
w Macianach, nazwisko ma tę samą genezę i jednego z Macewiczów nazwano Macenowiczem w późniejszej kopii.
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W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Macenowicze herbu Bogoryja i Łabędź. Tu chyba należy włączyć jeszcze Maczanowiczów herbu
Nowina. W tym czasie Macenowicze [Ciechanowicz: Macienowicze] herbu Bogoryja
mieszkali w pow. kowieńskim [w dawnym pow. wielońskim]. Chodzi o Daszkańce, oko
licę szlachecką w tym pow w gminie Kiejdany w odległości 8 wiorst od tego miasta. Tu
Macinowicze [taka pisownia] posiadali 30 dziesięcin ziemi [SG]. Obecnie to Daśkoniai,
mała wieś na północ od Kiejdan. Można dodać, że w 1882 r. mieszkał tu Józef Macinowicz vel Macenowicz, syn Jana.
W 1799 r. wywiedli się Macenowicze herbu Bogoryja. Ich protoplastą był Krzysz
tof Macenowicz, żyjący w XVIII w. i mający majętność Maciany Daszkańce [w pow.
wielońskim] [LVIA, F 391—11—67].
W 1835 r. wywiedli się Maczanowicze, bez herbu. Za swego przodka przyjęli Ma
cieja Jerzewicza Maczanowicza (pokolenie I i II), posiadającego dobra Rety, Skirele, któ
re na mocy przywileju króla polskiego Augusta II z 1699 r. przeszły w „administracyjne
władanie” Dawida Żeymowicza. Ow Maciej Maczanowicz posiadał jeszcze dobra dzie
dziczne Mieczynie, które w testamencie z 1704 r. zapisał synowi Bartłomiejowi (III).
W następnym pokoleniu dobra Maciany alias Darkszany [tj. Daszkańce] posiadał jego
syn Mateusz (TV). Tenże w swoim testamencie z 1788 r. zapisał je starszemu synowijakubowi (V), który był ojcem Kazimierza (ur. 1784; VI) i jego brata Wincentego oraz
dziadem Eustachiusza (ur. 1828; VII) [LVIA, F 391-1-1045].
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1733 r.; LVIA, F 391—1—1045, k. 84—85, F 391—11—67; SG, T. 15, cz. 1, s. 389: Dasz
kańce; VUB, F 7—ŻP 23, k. 134—135 (cz. 2). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 86; LPŻ, T. 2,
s. 122: Macenavicius; Uruski, T. 10, s. 81: Macenowicz, Macanowicz, Macinowicz, 93: Macinowicz vel Ma
cenowicz, 98: Maczanowicz.

M ACEW ICZ (MACIEWICZ)
H. DRYJA, LIS, WŁASNEGO
P opis 16 2 1 roku

Madewicy Florian у //r^o/Jnikami] /wywajjezdku] koń 1 wpow. wilkiskim
T aryfa 16 67 roku

MacewicyAdam Ba/tromiejewicyyKompów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Macewicyjeryy na miejscu Kryysytofa Dychowicya z Klęciu dym 1 szlachecki w pow. beryańskim
Macewicypwa DanieIowa Alsyka zapałów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
T aryfa 16 9 0 roku

Macewicyjan [w Kop. 1: Macenowicz] na miejscu ojca у Be/p wpow. wielońskim dym sylachecki 1
MacewicyPiotr [w Kop. 1: Micewicz] yMadejunów w pow. wilkiskim dym sylachecki 1
Macewicy Stanislaw; od którego Abraham Kugielewicy у Bukokałnas i у Kyminów w pow. yorańskim kupił
dobra jonajde wpow. telsyewskim [dym] poddański 1
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Nazwisko to prawdopodobnie zeslawizowany patronimik od litewskiego nazwiska typu:
Maciuś, Macys itp. To ostatnie pochodzi od chrześcijańskiego imienia Maciej, Mateusz,
po litewsku Motiejus, Matas [LPŻ]. Od niego pochodzą, wymienione tu nazwiska: Ma
riański, Macenowicz, Macewicz i inne.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.: Mac
Daszkowicz we włości wilkiskiej, Mac Dowginowicz w jaswońskiej, Mac Karejkowicz
w widuklewskiej, Mac Narutowicz w kroskiej, Mac Radiwonowicz w jaswońskiej, Mac
Towtowicz w wielońskiej i Mac Jakowicz w tejże oraz Macewiczowie: Bernat w wilki
skiej, Bogdan w ejragolskiej i w wielońskiej, Matiej w wielońskiej, Pietr w wilkiskiej i Jan
w rosieńskiej. Może tu należy jeszcze doliczyć Stanisa Macelewicza we włości korszewskiej? W sumie spisano 7 Maców i 6 Macewiczów, mieszkających w siedmiu włościach,
najwięcej w wielońskiej (4), wilkiskiej (3) i jaswońskiej (2). Osadnictwo to koncentrowa
ło się więc w południowo-wschodniej Żmudzi, tj. nad Niemnem i Niewiażą.
Skądinąd wiadomo o Piętrzę Macajtiu, bojarze potumszewskim, który w 1563 r.
otrzymał odmianę gruntów za zabrane ziemie, przyłączone do sioła hospodarskiego
Żedowiany. Odmiana znajdowała się w pobliżu, bo otrzymał grunty koło tego sioła
oraz sioła „Degutiew” [AWAK]. Prawdopodobnie chodzi o rejon na północny wschód
od Łuknik we włości potumszewskiej, gdzie notowano sioła: Żejmowiany [nie Żedo
wiany] i Degucie.
W 1575 r. notowano Andrzeja Macowicza herbu Lis jako ziemianina żmudzkiego
[Wittyg] •
Sporo wiadomości o tej rodzinie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1578 r. Andrej Macowicz sprzedał majętność w okolicy Matiany we włości wie
lońskiej. W 1580 r. Jan Macewicz wraz z żoną Barbarą Stanisławowną otrzymał od te
ścia część dworu Tomaszewskiego we włości wielońskiej: niwy, sianożęci i uroczysko.
W 1584 r. tenże miał niwę i sianożęć Luka Pokruwanda we włości wilkiskiej [nad rzeką
Kruwondą]. W 1595 r. Jakub Martyszewicz Macewicz sprzedał niwę w Liawdie w polu
Szwentupskim w Poskitwolkiach we włości wielońskiej.
W 1578 r. Juri Wencławowicz Macewicz sprzedał siostrze Margaritie część majęt
ności w Raczkunach we włości wilkiskiej. W 1582 r. tenże kupił część majętności w tym
polu. Wtedy też sprzedał część gruntów w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej.
W 1583 r. bracia Sebestian i Pietr Tomaszewicze Macowicze sprzedali Hryhoremu
Macowiczowi Kundratowiczowi, swojemu „diadku”, majętność w polu Kompach we
włości wilkiskiej, nad rzeką Szuszwą. W 1591 r. Bałtromiej Macowicz z żoną Hanną Tomaszewną kupił niwy i sianożęci w polu Kompach w tej włości. W 1595 r. tenże kupił
3 sianożęci w tym polu. Z kolei w 1599 r. zastawił majętność Poniemunie w tej włości.
W 1588 r. Stanisław Szymkowicz Mocewicz sprzedał swoją część majętności Pernarowo we włości wilkiskiej, choć może ta transakcja nie doszła do skutku. W 1591 r. tenże
sprzedał majętność Pernarowo w tej włości. Z 1588 r. pochodzi wzmianka o braciach
Stanisławie, Froncku, Mikołaju i Jakubie Janowiczach Macewiczach. W 1593 r. Mikołaj
Janowicz Mocewicz sprzedał ziemię Boziki „nad goroju reki Niemna” [we włości wilki
skiej]. Tenże w 1597 r. z żoną Mariną Semenowną Siemaszko sprzedał majętność Gojżowo i zapisał żonie wiano w postaci trzecizny majętności Podubisie we włości ejragolskiej.
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

14

MACEWICZ (MACIEWICZ)

W 1584 r. Juri Macajtis sprzedał część ziemi Udumyrach [pewnie w Dymitrach] we
włości telszewskiej. W 1592 r. doszło do ugody między Matysem Pietrowiczem a ja gnieszkąi Mariną. Janownymi Stanisławowiczami, siostrami stryjecznymi i ich mężami:
Stanisławem Macajtiem i Matiejem Pawłowiczem o trzeciznę majętności Priałgowo [we
włości telszewskiej]. W 1595 r. Mikołaj Macewicz z żoną Kateriną Stanisławowną Maczuk otrzymał od teścia część majętności Maczuki we włości telszewskiej. Inny o tym
samym imieniu i nazwisku był żonaty z Mariną Semenowną Siemaszko.
W 1584 r. Wencławjakubowicz darował swojemu brataniczowi [tj. bratankowi] Mi
kołajowi Macojtowi trzeciznę majętności koło miasteczka Niemokszty, nad rzeką Don
giem we włości widuklewskiej.
W 1588 r. Andrej i Szymko Stanisławowicze Macowicze sprzedali część „otczizny”
w Najsajtiach w polu Goniprowo we włości korszewskiej. W 1591 r. wspomniany An
drej sprzedał synowi Wojtiechowi część majętności Goniprowo w Najsajtiach we włości
korszewskiej. Poznajemy tu 4 pokolenia tej rodziny: 1. Mac. 2. Stanisław (Stanis Macelewicz z popisu 1528 r.?). 3. Andrzej i Szymko. 4. Wojciech Andrzejewicz.
W 1590 r. Andrej Pacowicz Macowicz sprzedał bratu stryjecznemujanowijaksztowiczowi Macewiczowi część majętności w polu Poszeszuwie, koło Szeszuwy i Jury [we
włości kroskiej].
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano Macewiczów w sześciu
włościach: wielońskiej, wilkiskiej, korszewskiej (wzmianka o ojcowiźniej w Najsajtiach),
kroskiej, widuklewskiej i telszewskiej. Jednak wyraźnie informacje te koncentrowały się
w dwóch włościach: wielońskiej (Matiany-Maciany na Laudzie) i wilkiskiej (Gojżew,
Kompy, Raczkuny, Pernarowo). Byli tam notowani już w popisie 1528 r.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. wystawili
oni jednego konia w pow. wilkiskim z „uczestnikami”. W taryfie 1667 r. spisano 3 ro
dziny mieszkające w różnych powiatach Żmudzi południowo-wschodniej: wilkiskim,
wielońskim i ejragolskim. Była to szlachta bez poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r.
spisano tylko 2 rodziny, mieszkające w powiatach: wilkiskim i wielońskim, bez podda
nych. Z obliczeń wyłączono Stanisława Macewicza z powodu wzmianki o kupnie ziemi.
W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W taryfie 1667 r. zanotowano podwójne nazwisko: Macewicz Judkiewicz [i od
wrotnie], dane te umieszczono pod Judkiewiczami (zob.).
W 1703 r. notowano jeszcze Krzysztofa Macewicza na Żmudzi herbu własnego
[Wittyg].
W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Macewicze
herbu: Dryja, Gryf i własnego. Macewicze herbu Dryja mieszkali w pow. rosieńskim
[Ciechanowicz].
W 1835 r. wywiedli się Macewicze herbu Dryja. Uznali oni za swego przodka To
masza Macewicza (pokolenie I), który posiadał imienicze Kompy we włości wilkiskiej.
Spłodził on trzech synów (II): Sebestiana, Piotra i Bartłomieja. W 1584 r. sprzeda
li oni część wspomnianych dóbr. Pozostałą częścią władał syn Bartłomiej Macewicz,
który miał dwóch synów (III): Adama i Wojciecha. Z nich Wojciech darował swoją
część dóbr bratu Adamowi w 1646 r. Ten ostatni ożenił się z Magdalena Oszernatowną
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[raczej Bernatowną] Biwilowną i dał światu syna Piotra (IV). Ten przejął dobra ro
dzinne, o czym świadczy testament jego matki z 1684 r. Z kolei Piotr Macewicz miał
syna Jana (V), chorążego chorągwi petyhorskiej i dworzanina królewskiego Augusta III.
Ten ostatni zostawił po sobie syna Jakuba (VI), stolnika żmudzkiego [nie było takie
go w spisie stolników żmudzkich, także w woj. trockim i wileńskim], a ten zaś syna
Antoniego (VII), dziedzica imienicza w polu Kompach w okolicy Klementów, o czym
świadczy wzmianka z 1789 r. Wspomniany Antoni Jakubowicz powołał do życia trzech
synów (VIII): Ignacego Bonawenturę (ur. 1800), Jerzego (ur. 1802) i Jakuba (ur. 1812)
[LVIA, F 391—1—1045]. Należy dodać, że pierwsze 2 pokolenia Macewiczów znajdują
potwierdzenie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1882 r. Macewicze posiadali w guberni kowieńskiej: Klementy—Kąpy [tj. Kompy] i Kondratowicze-Kąpy [Kompy], W dobrach tych mieszkali od dawna, w Kompach
notowano ich w taryfie 1667 r., a w 1690 byli w Maciejunach, leżących w tym rejonie.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 265-267; LVIA, F 391-1-1045, k. 151-153; ODVCA, vyp. 1, s. 48-80, 64-59,
72-172, 88-17, 109-77, 112-119, 117-213, 122-308, 124-333; vyp. 2, s. 2-24, 33-250, 34-263, 106-54,
160-32, 164-92, 173-210; vyp. 3, s. 27-119, 70-35; vyp. 4, k. 41-315, 49-376, 133-184, 185-92, 186-95;
vyp. 5, k. 104-275, 163-323; Perapis 1528 r., s. 232, 234, 248, 276, 301, 327, 357 i 379; Wittyg, s. 190: Macewicz, 191: Macowicz. L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 16, s. 202; Ciechanowicz, K o d T. 4, s. 85; LPŻ, T. 2,
s. 122: Macetdcius, 124: Macys; Uruski, T. 10, s. 81—82.

M ACIAN SKI
T aryf a 16 6 7 roku

MariańskiJan na miejscu StanisławaMaciańskie\go\ z Dowbor dym szlachecki 1 wpow. nilkiskim
Mariański]an AdamouicppKomp djm szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Mariański Jópef zLipniun dym 1 szlachecki wpow. wieluńskim
Mariański Mikołaj. Romanowski Krzysztof znalyte\go] prawa przezMikołaja MariańsMe\go] od Walen
tego Kawda szlachecki dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Mariański Piotr Krzysytofowicz na miejscu Krzysztofa Mariańskiego [GB: pewnie oj ca] £Dowbor dym szla
checki 1 w pow. wilkiskim. Tenję na miejscu Krzysytofa Mariańskiego [z] Marian dym 1 szlachecki w pow.
wiehńskim
Mariański Piotr na miejscu Anny Sebestianowny KiebieMenicyowej z
Kiebonicyów dym 1 szlachecki
wpow. niebliskim
Mariański Sycypcny na miejscu Stanisława Mariańskiego rodzica swe\go\ zMarian dym 1 szlachecki wpow.
niebliskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Mariański Jan zMarian wpow. wielońskim na miejscu rodzonych [GB: pewnie braci] dym szlachecki 1
Mariański Jan na miejscu Adama Daniłowicza z Pbpol w pow. nilkiskim dym szlachecki 1
Mariański Mikołaj zKompów Madejunów w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Mariański Samuel z bratem swym Abrahamem i ypryykupli od Jana Ryklewicza Z Wojciechem Reklenicyęm
Zokolicy Roszęz Upnim wpow. wieluńskim dym szlachecki 1
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Nazwisko pochodzi od imienia Mateusz, Maciej, zob.: Macewicz. W tym przypad
ku gniazdem rodu były Maciany we włości wielońskiej, znane już w aktach ziemskich
żmudzkich w XVI w. jako Matiany: pole, majętność, „dworec” itp. Znajdowały się przy
drodze z Kiejdan, nad rzeką Kruastą (Krostą) i Asotis, w Poniewieżu, tj. nad Niewiażą.
Chodzi o późniejszą okolicę szlachecką Maciany (lit. Mociünai) w trakcie datnowskim
(1775 r.), leżącą na północ od Kiejdan i wschód od Datnowa, niedaleko Niewiaży i Kruostas (nazwa obecna), jej dopływu. Nazwisko jest więc odmiejscowe.
Krzysztof Maciański byl uczestnikiem konfederacji antyszwedzkiej szlachty
żmudzkiej, zawartej w Szadowie w czerwcu 1656 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających
tylko w pow. wielońskim (4) i wilkiskim (3), bez poddanych. W taryfie 1690 r. spisano
4 rodziny, mieszkające w pow. wielońskim i wilkiskim (po 2). Żadna nie miała podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Maciańscy her
bu: Orla, Ostoja i Slepowron.
Ź r ó d ł a : ЛЫа zjazdów, T. 2, s. 350; Slovar, s. 182: Matiany. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 123: Macianskas,
124: Macionis, Macys; Uruski, T. 10, s. 87—88.

M ACIEJEW ICZ
P o pis 16 2 1

roku

Maaejemc^Ambroiy у //ryyfstnikami] napod[jezdku] koń 1 w pow. spawelskim
Alaaejewic^Dawid p/icpesĄaikami] napodj\e.zdku] koń 1 wpow. korklańskim
MadejemcpFloryjan у bracią napod/epdkn koń 1 wpow. ejragolskim
Maciejewic^Frons p/icpest[nikami] nay>o4[jezdku] pospcpepem koń 1 w pow. wielońskim
Maciejemz [Ślady poprawiania z: Maciewicz] ]an у //^[stoikami] napod[jezdku] ~ospcpepem koń 1
wpow. wielońskim
Maciejewicpjan pLa/idy p//cpe[ stnikami] napod§ezäku\ b/a/pm pospcgepem koń 1 w pow. wielońskim
Maciejewicz]an ppólkonia ~//qw7[nikami] ««yw^jezdku] koń 1 w pow. rosieńskim, a pa drugiepól'konia
na uczestnik!protestował
Macżejewicpjan pHcpesĄMkamĄ naywafjezdku] koń 1 wpow. wilkiskim
Macżejewicpjópef у //ryo7[nikami] na poc^)tzäka\ koń 1 wpow. wilkiskim
MaPejewiczŁukasppi/cpestni\kaxm] na pod[)<tzäkd\ koń 1 wpow. wielońskim
MadejewicpMarcin prpe\z\ starość stawił s/ugę, Jana Piłuckiego, po usarsku koń 1 w pow. tels-gewskim
Maäejewicz Paweł protestował na ucpestnżkż o pół konia, z uczestnikami na podjezdku z p ó l konia koń 1
w pow. widuklewskim
Maciejewicz Paweł у //ryo7[nikami] na podj\£?,ółku\ koń 1 wpow. sząwelskim
Maciejewicz Stanislaw z /^[stoikami] nay>oa?[jezdku] koń 1 w pow. birijniańskim
Maciejewicz Stanislaw z //qyjt[nikami] napoĄ ej zdku] koń 1 wpow. korszewskim
MaciejewiczStanisław zuczęst\nikami] na pod[)tzäku\ z osZśZePem koń ^ w pow. rosieńskim
Maciejewicz Stanisław zuczęstnikamipo kozacku koń 1 w pow. wielońskim
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MadejewicpStefan p //^[stoikami] napotĘczdka\ koń 1 wpow. retowskim
MadejewicpSgymon pucpes[tnikami] ;?«/>öa]]ezdku] pospcpepem koń 1 wpow. ndelońskim
MadejendcpWalenty ~//qw[tnikami] napod^zzdksĄ koń 1 wpow. kors^emkim
Madejendcp Walenty p ucpest[mk?craS\ napod[jezdku] koń 1 wpow. widuklewskim
Madejendcp Walenty £ »tętnikami] po kopacku koń 1 wpow.jaswońskim
T a r y f a 16 67

roku

MadejendcpAntoniJanondcpna miejscuUawryna janowickaMadejendccjp] [GB: pewnie brata] pRretkompia dym 1 szlachecki w pow. ndlkiskim
Madejendcp Antoni Walentynowicz na którego miejscu postał spisany Stefan Pikturna p Prpyałgowa dym 1
spłachetki w pow. telspewskim
Madejendcp Bałtromiej, na którego miejscu postał spisany ]an Klimondcp p Madan dym 1 splachecki w pow.
melońskim
Madejendcp Daniel Ławiynondcp na miejscu Uawryna Madejewicpa rodpica £ Pemarowa dym splachecki 1
w pow. ndlkiskim
MaaejendcpHrehory, na którego miejscu orap na miejscu Krpysptofa Giedgowda postał spisany Dawidjurendcp
p Dowstar 1poĄd\ ański [dym] wpow. berpańskim
MaaejendcpHrehory na miejscu FlorianajurewicpaMotyaspa pMatejspów dym splachecki 1 wpow. ndlkiskim
Maaejewicpjan na miejscu rodpica swego Madeja Pawłondcpa p Lelomdspek dym splachecki 1 wpow. ndlkiskim
Madejeudcpjan, na którego miejscu postała spisana Alspka Gineytowa Wojdęchowa janówna wdowajako dpiedpicpka dym 1 splachecki [...] wpow.jaswońskim
Maaejewicpjan Piotrowicp, na którego miejscu postał spisany Andrpej Biwil p Umiapów dym 1 splachecki
wpow. wielońskim
MadejewicpMichal [z] okolicy PogpoĄd]ański dym 1 wpow. korklańskim
Madejendcp Stanislaw p Uspelów dym 1 splachecki wpow. twerskim
MaaejewicpUrban. UrbanowicpBa/tromiej[na miejscu] Urbana Madejewicpa [GB: pewnie ojca] pGoln
dym 1 splachecki wpow.jaswońskim
Madejendcp Walenty, na którego miejscu postał spisany Antoni Prpyałgowski p Pipya/gowa dym 1 splachecki
wpow. telspewskim
Nazwisko to patronimik od imienia Maciej, pochodzenia hebrajskiego. W popisie
1528 r. na Żmudzi zanotowano 76 „Motiejusów” [litewska nazwa Macieja], czyli 4,9%.
Daje to 5 miejsce na liście popularności tego imienia [Cimnaite].
Na Żmudzi notowano wielu Maciejewiczów (Matiejewiczów) i Maciejów (Made
jów) w obu popisach wojskowych XVI w. Tytułem przykładu można podać Matiejewiczów zanotowanych w popisie 1528 r., zresztą stosunkowo nielicznych: Baka i Juria we
włości jaswońskiej, Pietra w tendziagolskiej i Rimkela w widuklewskiej.
Interesująca jest wzmianka o bojarze włości twerskiej Jurim Matyjajtisie z 1569 r.,
który „z dopuszczenia Bożego” w [15]66 r. stracił swoje „dziatki”, które „powietrem
wymietli” [w czasie epidemii dżumy]: Wojtiecha i Pawlika Dargałajtisów [w LM: Wojtiecha Darskałajtisa i Pawła Pawiłajtisa] [AWAK]. Wspomniany bojar byl rzeczywiście za
notowany w popisie 1567 r. we włości twerskiej jako Juri Motiejajtis.
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Licznie byli reprezentowani również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Wobec
braku danych z taryfy 1690 r., co bardzo symptomatyczne, wykorzystano dane z taryfy
1667 r. W 1585 r. Szczefan Pietrowicz, Andrej Michajłowicz i Bałtromiej Matiejewicz
kupili majętność Pernarowo we włości wilkiskiej. W 1599 r. grupa szlachty, w tym wspo
mniany Bałtromiej Matiejewicz oraz Szczefan Matiejewicz, sprzedali majętność Perna
rowo. W 1667 r. został tam spisany Daniel Ławrynowicz Maciejewicz.
W 1597 r. Walenty Matiejewicz wziął w zastaw 3 niwy w majętności Golnie we
włości jaswońskiej. W roku następnym kupił on grunty w polu Golniewskim. W 1597 r.
Andrej Matiejewicz kupił grunty w majętności Golnie. W 1598 r. Andrej i Walenty Matiejewicze [pewnie bracia] kupili 2 niwy „imieniczka” Golnie. W 1667 r. spisano tam
Bartłomieja Urbanowicza na miejscu Urbana Maciejewicza, pewnie jego ojca. We wspo
mnianej włości jaswońskiej notowano ich już w popisie 1528 r.
W popisie włości rosieńskiej 1589 r. zanotowano dwóch Maciejewiczów: Malchera
z bracią i Stanisława z bratem Jędrzejem, którzy zapłacili podatek od konia.
W źródłach XVII w. notowano licznych Maciejewiczów. W popisie wojskowym
1621 r. spisano 21 osób, stawiających konia niemal z reguły z „uczestnikami” lub bra
cią w różnych powiatach: najwięcej w wielońskim (5). W taryfie 1667 r. zanotowano
12 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilkiskim (4) oraz w wielońskim, jaswońskim
i telszewskim (po 2). W zasadzie była to szlachta bez poddanych (11 na 12), z jednym
wyjątkiem. Znamienne, że w kolejnej taryfie 1690 r. nie spisano ani jednej rodziny. Wy
jaśnić to można tym, że używany dotąd patronimik Maciejewicz został zastąpiony na
zwiskiem, i to innym.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 323; LM, T лesiyą reikalą knyga 10, s. 73—74, nr 53; ODVCA, vyp. 1, s. 153—
13; vyp. 4, k. 194-164, 301-78 i 82; vyp. 5, k. 21-155, 163-329; Perapis 1528 r , s. 271-275; Popis 1567 r.,
kol. 1349—1350; Popis rosieński 1589 r\, nr 8, 30. L i t e r a t u r a : Ćirunaite, s. 13.

M ACIEJEW SKI
H. JASTRZĘBIEC
T aryfa 16 9 0 roku

Madejemski Antoni [w Kop. 1: Maciejewicz] -^okolicy Kretkompia w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko pochodzi od imienia Maciej, jest to spolonizowana forma utworzona przez
dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Należało do popularnych na Litwie,
o czym świadczy popis wojskowy W Ks. Litewskiego z 1528 r.
Ciekawe, że zanotowany w taryfie 1667 r. Antoni Janowicz Maciejewicz z Kret
kompia w kolejnej taryfie z 1690 r. został spisany jako Antoni Maciejewski w tejże miej
scowości. Jednak w kopii tej taryfy tradycyjnie zapisano — Maciejewicz. Jest to przykład
zamiennego używania obu nazwisk: Maciejewski i Maciejewicz.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych.
Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
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

MACIUŃSICI

19

W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Maciejewscy vel Maciejow
scy herbu Topór. Na Żmudzi wywiedli się Maciejewscy herbu Jastrzębiec w 1811 r. Za
swojego przodka uznali Piotra Maciejewskiego, żyjącego w XVIII w. i posiadacza dóbr
Klepszy w pow. rosieńskim [LVIA, F 391—1—1306 lub F 391—10—247].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1306, F 391-10-247. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 10, s. 88-92.

M ACIERZYSKI
T aryfa 16 90 roku

M a d ejsk i Piotr ~Jó%efem Kiebielemc^em z okolicy RosycyKieboimcyów wpow. wieMiskim dym szlachecki 1
Nazwisko wskazuje zapewne na pochodzenie polskie, ze wsi Macierzysze-Chrzanów
i Macierzysze—Szeligi w ziemi warszawskiej (Mazowsze).
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, bez poddanych.
Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Uruski, T. 10, s. 92.

M ACIULEW ICZ (M ACZULEW ICZ, M ACULEW ICZ)
T aryf a 16 6 7 roku

Maczulewiczjan z Kotku// dym 1 szlachecki wpow. nielońskim
Problemem jest pisownia tego nazwiska. W taryfie 1667 r. spisano je w formie Maczulewicz, jednak w późniejszych źródłach i herbarzach polskich jest notowana jako: Maciulewicz [Boniecki; Uruski; Ciechanowicz], Maculewicz [Boniecki; Uruski] lub nawet
Macelewicz [Boniecki]. Przyjęto tę pierwszą formę.
Nazwisko to patronimik od nazwiska Maciul(is) lub Maciul(is), które pochodzą od
imion chrześcijańskich Mateusz lub Maciej (lit. Matas, Motiejus) [LPŻ].
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow wielońskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Maculewicze (Maciulewicze)
herbu Sas.
L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 16, s. 202: Macelewicz, 228: Maciulewicz, 234: Maculewicz; Ciechanowicz,
Rody, T. 4, s. 86; LPŻ, s. 124: Maciulevicius, Macys, 130: Maciulevicus, s. 129: Maćys; Uruski, T. 10, s. 93:
Maciulewicz, 98: Maculewicz.

MACIUŃSICI
T aryfa 16 9 0 roku

MadiĄń.ski] Samuel z bratem suym Stanisławem z Kotku// wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Maduński Jan, na którego miejscu został spisany Dawid Moy/рут z Sadkowskich w pow. sząwelskim dym
szlachecki 1
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Całkiem możliwe jest pochodzenie tego nazwiska od Mariańskich (zob.).
Nazwisko jest „zeslawizowaną” formą nazwiska litewskiego Machinas, Maciuś
i pochodzi od Macysa, czyli imienia chrześcijańskiego Matas, Motiejus (Mateusz, Ma
ciej) [LPŻ]. Właściwie jest to forma spolonizowana, utworzona przez dodanie do tema
tu polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. wielońskim i szawelskim, w pół
nocno-wschodniej Żmudzi, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 125: Macitmskas, Maciünas, s. 124: Macys.

M ACKIEW ICZ
H. DĘBNO, GIERALT, JASTRZĘBIEC, LUBICZ, PRZYJACIEL ODM.,
ŚLEPOWRON
P o pis 16 2 1

roku

Mackiewicgjan z lKZe^[tnikami] napodjegdku gosgcgepem koń 1 w pow. korsgewskim
Mackiewicgjan guczęsĄ.nikiem] napodjegdku koń 1 wpow.potumsgewskim, na drugiego uczestnikaprotestowa!
Mackiewicgjergy sam będąc w Wołosgech w zaciągu posiał po usarsku koń 1 w pow. wilkdskim [uczestnik
obrony Chocimia w 1621 r. pod wodząJana Karola Chodkiewicza]
Mackiewicz Paweł z »^^rtfnikami] po kogacku koń 1 wpow.jaswońskim
T a r y f a 16 6 7

roku

Mackiewicz Adam, na którego miejscu został spisany Stanisław Moczulski zMitrun dym 1 szlachecki wpow.
wielońskim
MacłdewicgAndrgej na miejscu Ambrogeja Mackiewicga gGierdgiagoły dym 1 szlachecki wpow. bergańskim
Mackiewicz Andrgej, na którego miejscu został spisany Andrgej Vetkun gPiłsud Mitkienicgów dym 1 szla
checki wpow. korszęwskim
Mackiewicz Bałtromiej na miejscu Krzysztofa Jurewicza Macłdenicga Z Gonkojn dym 1 sglachecki w pow.
nielońskim
MacłdewicgDanielJenerałł [sic] gDowborajdów Wodokt dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
MackiewiczPranaszęk zKotolanców dym 1 szlachecki w pow. nielońskim
Mackiewicz Gabńel z Gostup dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
MackiewiczJakub Łenartowiczna miejscu Jana Lenartowicza [Mackiewicza; GB: pewnie brata] gPiłsud
dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
MackiewiczJan na miejscu Andrzeja Prosdenicga z Gostup dym 1poddański wpow. wielońskim
MackiewiczJan na miejscu Marcina Mackieniczą rodzica swego gPiekojć dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Mackiewicz [w tekście: Mockiewicz] Jan z okolicy Bordzjów na miejscu Stanisława Mackienicga szlachec
ki dym 1 wpow.potumszęwskim
MackiewiczJan Kazjmierzpwicz na którego miejscu i na miejscu Malehiera [sic] Igora został spisany Kagimierg Narkiewicz [w tekście: Nurkiewicz; F 11—1—752 jednak: Narkiewicz] g Niewordgjan 4 dymy
poddańskie w pow. powondeńsłdm
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Mackienicp Jerpy Abramowie^ na miejscu matki Ewy Gryckienicpowej [sic] Abramówej Mackienicpowej
p Wiekspjiel szlachecki dym 1 w pow.potumsspewskim
Mackienicp Jeny Urbanowicz na miejscu Urbana Mackienicpa rodpica swego p Spelweny dym 1 splachecki
w pow. berpańskim
Mackiewicp Jerpy. Gajewska Krpysptofowa Regina Hrehorówna pa cięspko i obłopnie chorego małponka swe
go Krpysptofa Gajewskiego zostającego na miejscu Jerzego Mackiemcpa p imienia postawnego p Gosptyn dym 1
splachecki w pow. kroskim
MackiewicpKrgysptof na miejscu Mikołaja \.auksmina |w tekście: Laukmina] pKweśdów dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Alackiewicp K/pysptof pMitnm dym splachecki 1 wpow. wielońskim
Macldewicp ^Uciej, na którego miejscu postał spisany Mikołaj Juspkiewicp p Radwilispek dym 1 splachecki
wpow. kroskim
MackiewicpMicha! pKweśdów dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Mackiewicp Aliko/aj ZBordpiów splachecki dym 1 w pow.potumspewskim
MackiewicpMikoIaj pOpajdów dym 1 splachecki w pow. wielońskim
Mackiewicp Mikołaj, na którego miejscu posta/ spisany Balcer Dowiat p Płus\z\cp dym 1poddański w pow.
kroskim
MackiewicpMikołaj. Sobolewski Fabianpo Mikołaju Mackiewicpti pdymów siedmiupoddańskich [...] ogółem
wspytkich dymówpod[d]anskich 14 w pow. ejragolskim
MackienicpPiotr Mardnowicpna miejscu Marana Mackiemcpa [GB: pewnie ojca] pPukiów dym 1 spla
checki wpow. telspewskim
MackienicpStanislaw na miejscu Jana Mackiemcpa rodpica swego pSuwortowa dym 1 splachecki wpow. kroskim
Alackiewicp Stanisław na miejscu Marana Mackiemcpa rodpica swego p Kotolanców dym 1 splachecki w pow.
wielońskim
Mackienicp Stanisław na miejscu matki swej Doroy Woydatówny p Pospyla dym 1 splachecki wpow. ejragolskim
Mackienicp Stanisław, na którego miejscu postał spisany Stanislaw Romiński ^ Gonkojn dym 1 splachecki
wpow. nielońskim
Mackienicp Wojdech Eenartonicp na miejscu brata swe\go] Mikołaja Macpkiewicpa [sic] Eenartonicpa
p Piłsudów Matkajdów dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Mackienicpowa Adamowa, na której miejscu postał spisany Tomaspjucenicp odłącpywspy się od Mackiewicpów p Bordpiów dym 1 splachecki w pow. potumspewskim
Mackienicpowa Gawtyłonicpowa Marta na miejscu małponka swego Wojdecha [sic] Mackienicpa £ Małonian dym 1 splachecki w pow. potumspewskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Mackiewicp[w Kop. 1 błędnie: Więckiewicz] Abraham pMołonian wpow. potumspewskim [dym] spla
checki 1
MackiewicpAdeksander p Bordpiów wpow.potumspewskim [dym] splachecki 1
Mackiewicp Andrpej pDowmontów w pow. wielońskim pAdamem Witkiewicpem i Danielem Jamontem iinnemipoplecptiżkami dym splachecki 1
Mackiewicp Daniel p Doborajdów w pow. wielońskim dym splachecki 1
Alackiewicp Danid p okolicy Isp/osptakiów wpow. ejragolskim dym splachecki 1
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Mackiewicz Gabriel na miejscu Hreorego Dobkiewicpa p Gimpiemiów i przypadkowym [sic] gruntem wpow.
wilkiskim dym szlachecki 1
Mackiewicz]akub ZBiłsud wpow. korspewskim [i] imienicpa Pokliwie wpow. kropkjim] na miejscu Hrehorego Dymanowskiego dympoddański 1
Mackiewicpjakub p Taladów w pow. spawelskim dym splachecki 1
Mackiewicz [w Kop- Ю: Mchniewicz] Jan na miejscu Symona Kontumana [w Kop. 10: Kontrym] z Rubepajaów wpow. wiespwiańskim dym szlachecki 1
Mackiewicyjan Michał, od którego Andrpej Sagayło kupił p Kweśaów wpow. korspewskim dympoddański 1
Alackiewicpjan pBordpiów w pow.potumspewskim [dym] szlachecki 1
Alackiewicpjan p Kosplub Mitrun w pow. wżelońskim dympoddański 1
Alackiewicpjan pLespcp w pow. ejragolskim dym szlachecki 1
Mackiewicpjan p Spalwienów w pow. berpańskim dym splachecki 1
Mackiewicpjerpy p Kweśaów wpow. korspewskim dym splachecki 1
Mackiewicpjerpy p Pusian wpow. berpańskim dym splachecki 1
Mackiewicp Krpysptof p okolicy Ispłosptakiów w pow. ejragolskim dym splachecki 1
Mackiewicp Baweł p Radwiłowicp w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Mackiewicp Piotr na miejscu Marana [Mackiewicza?] [z Womian Dziugaliszek w pow. telszewskim?]
[dym] splachecki 1
Alackiewicp Piotr p Spylan wpow. berpańskim dympoddański 1
Mackiewicp Stanislaw p Gosptusp wpow. wielońskim dym splachecki 1
Mackiewicp Stanislaw £ Piotrem Woytkdewicpem £ Opajć wpow. nidońskim dym splachecki 1
Mackiewicp Stanisław £ Posgiswolgie Kotelany w pow. wiebńskim dym splachecki 1
Mackiewicp Stanisław pSpylan w pow. berpańskim dym poddański 1
Mackiewicp Stanisław, na miejscu którego postał spisany Jergy Goylewicp [z] pastany i [z Didyszek] w pow.
M. Dyrwian dympoddański 1
Mackiewicp Stefan p Gosptusp w pow. wiebńskim na miejscu ojca dym splachecki 1
Mackiewicp Stefan p imienia Pokropęcia Dawginkispek w pow. kroskim [dym] poddański 1
Nazwisko jest zeslawizowanym patronimikiem od litewskiego imienia typu: Mackas,
Mackus, Mockus, czyli chrześcijańskich imion Matas, Motiejus (Mateusz, Maciej) [LPŻ],
Należało do bardzo popularnych na Litwie.
Najstarsza wzmianka dotyczy zapewne nadania wielkich książąt litewskich z lat
1440—1498 „sernicy” [tj. rodziny] dla Mota [LM, Kn. 3]. Informacji tej nie można bliżej
zlokalizować, była na Żmudzi.
Później, bo w 1523 r., król polski Zygmunt I potwierdził nadania ziemi dla Andreja
Mackowicza, dworzanina królewskiego: 10 służb we włości ejragolskiej, 4 pustosze we
włości wielońskiej koło jego „dworca” Poniemońskiego, dalsze 4 pustosze w tej wło
ści, jedną pustosz w tej włości koło jego „dworca”, kupno ziemi od bojarów wiłkomierskich w tej włości (nad Niemnem i rzeczką Rowdaną), kupno „dworca” od bojarów
Dziewałtowskich także we włości wielońskiej, zamianę ziemi z bojarami wielońskimi,
zakup ziemi w pow. nowogródzkim, nadanie ziemi w tym powiecie oraz zakup ziemi
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w pow mińskim, dokonany razem z bratem Bogdanem [LM, Kn. 12 zapisów]. W sumie
nadania te i zakupy ziemi wskazują na dużą aktywność gospodarczą Andreja Mackowicza, która dotyczyła głównie Żmudzi, powiatu wielońskiego oraz innych ziem w pow.
mińskim i nowogródzkim.
Na Żmudzi wielu Mackiewiczów (Mackowiczów) spisano w popisie wojskowym
W Ks. Litewskiego w 1528 r. Byli to: Bogdan Mackajtis we włości kroskiej i Jan Mackajtis w tejże; Mackiewicze: Kaspar w wielońskiej, Micko w pojurskiej; Macko w wielońskiej i korszewskiej; cztery wdowy Maćkowe: w wilkiskiej, potumszewskiej, ejragolskiej
i wielońskiej oraz Mackowicze: Wojtko w wielońskiej, Gric w rosieńskiej, Matiej w wil
kiskiej, Micko w ejragolskiej, pojurskiej i jaswońskiej i Stańko w telszewskiej. W sumie
spisano wówczas 17 bojarów, mieszkających głównie we włości wielońskiej (4) oraz
w kroskiej, pojurskiej, wilkiskiej i ejragolskiej (po 2).
W 1540 r. wzmiankowano o Mickelu Mackowiczu, bojarze ejragolskim, który zo
stał oskarżony o szkody poczynione w lesie Hanny Martinowej Podsadkowskiej [Podsędkowskiej] we włości jaswońskiej. Było to więc na pograniczu ejragolsko—jaswońskim
[LM, Kn. 12 sądowa].
W 1558 r. dworzanie króla polskiego Zygmunta Augusta: Wasyli, Andrej i Bogdan
Mackowicze oświadczyli, że „z Bożego dopuszczenia” spłonęła im skrzynka z doku
mentami. Były tam przywileje dla ich ojca Andreja Mackowicza, wyżej wymienionego,
który otrzymał m.in. 10 służb ludzi we włości ejragolskiej od króla Zygmunta [Starego]
[LM, Kn. 37]. Nie wiadomo, czy z tym dokumentem koresponduje odmiana gruntu dla
bojara ejragolskiego Pietra Mackiewicza i Szymka Pietrowicza z 1568 r. Za utracone zie
mie, przyłączone do sioła hospodarskiego Pażweryn Upis otrzymali oni różne grunty
(uroczyska), trudne do lokalizacji [AWAK, T. 24]. Wspomniany dokument przedstawił
Krzysztof Mackiewicz w 1670 r. W taryfie 1667 r. notowano dwóch Krzysztofów Mac
kiewiczów w pow. wielońskim i korszewskim, nie wiadomo, o którego chodzi.
W 1562 r. wymieniono kilkakrotnie bojarzyna włości korszewskiej Jurgia Maczkiewicza, który miał ziemie koło siół hospodarskich włości korszewskiej: Labwardzie,
Weryczie, Gardawo, nad rzeką Okmianą, koło sioła Tubiny we włości szawdowskiej
[AWAK, T. 25]. Chodzi więc o rejon na południowy zachód od Koltynian.
Z 1572 r. pochodzi informacja o zapisie Tomasza Mackiewicza dla swego syna
Pawła Tomaszewicza „dworku” Żoginie we włości rosieńskiej [Vaisvila]. Brak jest wia
domości o tej rodzinie w tej włości.
Z powodu zanotowania licznych Mackiewiczów (i Mackowiczów) w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. uwzględniono tylko te informacje, które dotyczą miejscowo
ści zanotowanych w taryfie 1690 r. Przede wszystkim znaleziono sporo danych o posia
daniu przez Mackiewiczów Bordziów we włości potumszewskiej. W 1585 r. Szczefan
Pietrowicz Mackiewicz otrzymał od siostry Hanny Stanisławowej Czubińskiej Stanisławowny Mackiewicz część majętności Bordie [tj. Bordzie]. Tenże w 1587 r. kupił 2 ziemie
w Bordiach od Bałtromieja Wojtiechowicza Mackiewicza. Ten ostatni w 1586 r. sprzedał
ziemie Giedutyszki i Giedwiliszki w Bordiach. W 1591 r. dokonał on podziału grun
tu Mai owiany we włości płotelskiej i i dwóch ziem w Bordiach z bratem Jurim. Tenże
w 1594 r. zastawił pustosz Dukszyszkia i zaścianek Żondys Kałnas w polu Bordiach
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Wojtiechowi Pietrowiczowi Mackiewiczowi [może swemu ojcu]. W 1595 r. Wojtiech
Pietrowicz Mackiewicz darował swojej żonie Hannie Tomaszownie Chrzczonowicz ma
jętność Bordi. Tenże w tymże roku kupił od Bałtromieja Wojtiechowicza Mackiewicza
pustosz w Bordiach i folwark Żondas Kałnas. Z kolei jego żona Hanna w 1599 r. da
rowała mu majętność Bordi z ziemią Wiekszni we włości potumszewskiej. W 1597 r.
Paweł Wojtiechowicz Pietrowicz Mackiewicz, pewnie syn wyżej wymienionego, został
skwitowany przez Hannę Pietrownę Mackiewicz, żonę Andreja Ławrynowicza Czaj
kowskiego, z tytułu „pridannogo” [posagu] 40 kop groszy, zabezpieczonego na dobrach
Siady, Chwałojni i Bordi.
W innych dobrach notowano Mackiewiczów jeszcze w Piłsudach w pow. korszewskim i w Kotelanach w pow. wielońskim. W 1598 r. Mikołaj Lenartowicz Mackiewicz
kupił niwę Adamkiszki w Piłsudach we włości korszewskiej. Z kolei w 1599 r. Tomasz
Hryhorewicz Mackiewicz kupił część gruntu w polu Konczuny [raczej Kotkuny] i Kopiliancach [raczej w Kotelanach] w Liawdie [tj. na Laudzie] we włości wielońskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Mackiewiczów w sied
miu włościach: wielońskiej (Lauda), potumszewskiej (głównie Bordzie), powondeńskiej,
gruściewskiej (później telszewskiej: Siady), płotelskiej, kroskiej i korszewskiej. Najwięcej
danych pochodzi z włości potumszewskiej. Tam, w Bordziach, można wskazać na na
stępujący ciąg genealogiczny: 1. Macko. 2. Piotr. 3. Wojciech. 4. Paweł, Bartłomiej ijuri.
Również w tej włości notowano wdowę Maćkową w popisie 1528 r., pewnie po wymie
nionym wyżej Maćku.
W 1596 r. spisano Jana Mackiewicza, ziemianina żmudzkiego, z herbem Przyjaciel
odm., podobnego jak u Hryniewiczów [Wittyg].
Wiele razy notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. za
notowano czterech Mackiewiczów w pow.: korszewskim, potumszewskim, wilkiskim
i jaswońskim. Niemal wszyscy składali się na wystawienie jednego konia z „uczestnika
mi”, co wskazuje na ich skromny status materialny.
W 1655 r. unię kiejdańską ze Szwecją podpisało 13 Mackiewiczów, jednak część
z nich pochodziła z pow. upickiego: używająca przydomka Suriatgolia (itp.), nawiązują
cego do pola „Pousole Suradgoła” (późniejszej okolicy szlacheckiej). Byli to: Andrzej,
Balcer, Daniel, Dawid, Eliasz, Jerzy [pewnie 2 różne osoby], Kazimierz, Krzysztof
Mackiewicz Laudański, Maciej, Mikołaj (wyjątkowo nie podpisał unii kiejdańskiej, lecz
uczestniczył w konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej w Szadowie w 1656 r.),
Piotr i Stanisław.
Wojciech Kazimierzowicz Aleksandrowicz Mackiewicz z żoną Agnieszką Augustynówną Niewiadowskąw 1670 r. sprzedał Jasiszki Jutkiszki w pow. rosieńskim [Boniec
ki]. W taryfie 1667 r. notowano tylko Wojciechową Mackiewiczową, która została spisa
na na miejscu męża z Małowian w pow. potumszewskim.
W taryfie 1667 r. zanotowano 30 rodzin, co stanowi jeden z największych wyników
na Żmudzi. Rodziny mieszkały głównie w pow. wielońskim (10) oraz w potumszew
skim, korszewskim i kroskim (po 5), w pozostałych znacznie rzadziej (1—2). Na ogół
była to szlachta bez poddanych (27 na 30), pozostałe 3 miały albo po jednym, albo czte
rech poddanych.
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Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 27 rodzin, z których najwięcej mieszkało w pow wielońskim (7), potem w berżańskim (4) oraz w potumszewskim, ejragolskim i korszewskim
(po 3) i wilkiskim (2), w pozostałych pojedynczo. Z nich większość nie miała poddanych
(20 na 27), a pozostałe miały po jednym poddanym. Zatem była to na ogół szlachta drob
na, choć z nielicznymi wyjątkami. Rzadko, bo rzadko, ale była to szlachta utytułowana,
choć dopiero w XVIII w. Aleksander Mackiewicz był horodniczym żmudzkim w latach
1739-1744. Jan Stanisław Mackiewicz piastował urząd piwniczego żmudzkiego w 1731—
1754, kiedy zmarł. Wreszcie Jerzy Mackiewicz był skarbnikiem żmudzkim w 1764 r.
Ponadto Jan Stanisław Mackiewicz był elektorem ze Żmudzi króla polskiego Jana
Kazimierza w 1648 r., a Aleksander i Jan — Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r. Jeden
z Mackiewiczów, Jerzy Stefanowicz z Giedgowda Mackiewicz [pisano też: Mackiewicz
Giedowg], był fundatorem kościoła w Czekiszkach w pow. wilkiskim w 1625 r. Prawdo
podobnie jest tożsamy z Jerzym Mackiewiczem, który w 1621 r. był „w zaciągu w Wołoszech”, tj. uczestniczył w kampanii tureckiej 1621 r. i walczył w obronie Chocimia pod
wodzą hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, razem z Polakami.
We wspomnianym nadaniu Mackiewicz zapisał kościołowi 1 włókę ziemi i wieś Szedwidzie w dobrach Poszymsze. W zamian zażądał odprawiania mszy św. za siebie i swoją
żonę Krzystynę Chrząstowską „na wieczne czasy” i prawo podawania plebana dla sie
bie, a potem jego krewnych i powinowatych (szwagra Jana Jurewicza). Jedynie w przy
padku, gdyby jego potomek „zheretyczał” [tj. został protestantem], to prawo podawania
miało przejść na biskupa żmudzkiego; był więc katolikiem [LVIA, F 525—8—94]. Uwa
gę zwraca przydawka pochodzeniowa — z Giedgowda, ta sama, której używali jeszcze
Przyałgowscy (zob.).
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowało się 14 rodzin Mackiewiczów
z herbami: Boża Wola, Bożezdarz, Dębno, Jastrzębiec, Kulbaka (?), Lis, Lubicz, Łabędź,
Machwicz, Mackiewicz (?), Nałęcz, Pobóg (nie podano danych o legitymacji), Prawdzie
i Slepowron.
Skądinąd można prześledzić dzieje dwóch linii Mackiewiczów na Bordziach, do
brach w pow potumszewskim, położonych na południe od Lukników i północ od Powondenia, niedaleko jeziora Wiekszniele i sławnej góry Szatrii. Jedną linię zaczął Abra
ham, syn Michała oraz dziedzic Bordziów i Małowian [właściwie Mołowiany w tym
powiecie, na wschód od Bordziów] w 1634 r. (pokolenie I i II). Miał on syna Wojcie
cha (III), dziedzica Mołowian w 1675 r. i wnuka Jerzego (IV). W taryfie z 1690 r. wła
ścicielem Mołowian był jednak Abraham, ale który? Synem Jerzego [chyba pomyłkowo
Boniecki wymienił Ignacego] był Tadeusz (V), którego syn Tadeusz (VI) był oboźnym
mścisławskim w 1789 r. i wylegitymował się ze szlachectwa z herbem Lubicz z dwoma
synami (VII): Adamem Piotrem i Ignacym Eliaszem w 1800 r. [Boniecki; Wittyg]. Miał
wtedy 40 lat [МАСВ].
Drugą linię na Bordziach zapoczątkował Piotr (pokolenie I), ojciec Stefana (II)
i dziad Jana (III), dziedzic tych dóbr w 1606 r. Należeli oni do herbu Lubicz [МАСВ].
Ów Jan miał syna Stanisława (IV), wnuka Jana (V), dziedzica Bordziów w 1665 r., pra
wnuka Mariana (VI) [właściwie Marcjana, MACB] (1687 r.) i praprawnuka Stanisła
wa (VII), dziedzica Bordziów w 1737 r. Ten ostatni wydał na świat syna Piotra (VIII),
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ojca Jana (IX), współdziedzica Bordziów w 1797 r. i dziada Antoniego (X), który wy
legitymował się ze szlachectwa w 1800 r. z dwoma synami (XI): Józefem i Grzegorzem
Serafinem [Boniecki]. Skądinąd wiadomo, że wspomniany Antoni [w 1800 r. (?) miał
47 lat] był regentem sądu granicznego telszewskiego, a Marceli Stanisławowicz wstępu
jąc do sumskiego pułku huzarskiego, otrzymał zaświadczenie o pochodzeniu szlachec
kim w 1827 г. [МАСВ].
W 1799 r. wywiedli się Mackiewicze, bez podania herbu, jednak ostatecznie ich po
danie odrzucono z powodu braku dokumentów. Ich przodkiem został Dawid Augusty
nowicz Mackiewicz (pokolenie I i II), który w 1678 r. nabył dobra Iszłostaki [w pow.
ejragolskim] [RGIA, F 1343—20—2110]. Rzeczywiście, w 1690 r. spisano w tej okolicy
Dawida Mackiewicza. Wiadomo że ów Dawid spłodził syna Macieja (III), a ten Macie
ja Hilarego (IV), ojca Antoniego (V). Ten ostatni zostawił po sobie pięciu synów (VI):
Józefa (ur. 1802), Wincentego Antoniego (ur. 1807), Franciszka Antoniego (ur. 1810),
Zenona (ur. 1820) i Cypriana (ur. 1822).
Z 1799 r. pochodzi wywód Mackiewiczów herbu Machwicz. Za swego protopla
stę wzięto Bartłomieja Mackiewicza, ojca Stefana (pokolenie I i II). Wspomniany Stefan
Mackiewicz w 1717 r. sprzedał dobra Burnejkie [w pow. medyngiańskim]. Synem jego
był Bonifacy (III), który w 1749 r. nabył dobra Pomusze. Miał on syna Waleriana (IV),
który w 1781 r. sprzedał wspomniane dobra. Pozostawił po sobie syna Adama (V). Ten
dal światu dwóch synów (VI): Aleksandra Longina i Adama Piotra. Linię rodziny kon
tynuował ten pierwszy, który spłodził czterech synów (VII): Juliana, Piotra Pawła, Alek
sandra [dopiska o utracie dworiaństwa] i Zenona [LVIA, F 391-8—2568, k. 11].
W 1799 r. wywód swój przeprowadzili jeszcze Mackiewicze herbu Dębno. Ich pro
toplastą został Stanisław Mackiewicz (pokolenie I), który w 1700 r. zapisał synowi Ma
ciejowi (II) majątek Piłsudy Poworcie Mackajcie [w pow. korszewskim]. Dane o po
siadaniu Piłsudów przez Mackiewiczów potwierdza taryfa 1690 r. Trzecie pokolenie
tworzyli dwaj synowie Macieja: Mateusz i Kazimierz, którzy zapoczątkowali 2 linie ro
dziny. W pierwszej, starszej linii Mateusz miał syna Dionizego (ur. 1773; IV), wnuka
Alojzego Dionizego (ur. 1814; V) i dwóch prawnuków (VI): Adolfa Michała (ur. 1852)
z czterema synami (VII): [pierwszego imienia nie widać; ur. 1887], Adamem Konradem
(ur. 1888), Bronisławem (ur. 1892) i Janem (ur. 1894) oraz Jana Euzebiusza (ur. 1853;
VI) z synem Czesławem (ur. 1883; VII).
Z kolei jego brat Kazimierz (III) zaczął drugą, młodszą linię rodziny. Spłodził syna
Antoniego (ur. 1774; IV), który miał syna Jana Bartłomieja (ur. 1814; V) i wnuka Anto
niego (ur. 1849; VI) [LVIA, F 391—8—2568, k. 104].
Znów w 1800 r. wywiedli się Mackiewicze herbu Lubicz. Za swego przodka przy
jęli Stanisława Mackiewicza (pokolenie I), który w 1740 r. zapisał majątek Bordzie alias
Mackiszki [w pow. potumszewskim] synowi Piotrowi (II). Można dodać, że w taryfie
1690 r. notowano w Bordziach Aleksandra Mackiewicza, może ojca wspomnianego Sta
nisława? W każdym razie Piotr z dwoma synami (III): Stanisławem i Jakubem sprzedali
te dobra w 1759 r. Wspomniani bracia zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej,
starszej prowadził Stanisław (III) jako ojciec pięciu synów (IV): Wincentego (ur. 1779),
Adama (ur. 1782), Aleksandra Stanisława (ur. 1791), Franciszka Ignacego (ur. 1793)
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i Józefa Antoniego. Z wymienionych Wincenty ojcował Florianowi (ur. 1813; V), który
zostawił po sobie syna Witolda Henryka (ur. 1849; VI).
Jego brat Adam (IV) miał syna Dominika Bartłomieja (ur. 1818; V), ojca dwóch sy
nów (VI): Bronisława Antoniego (ur. 1846) i Mieczysława Mikołaja (ur. 1848). Ostatni
z braci z potomstwem to Józef Antoni (IV) jako ojciec dwóch synów (V), bezpotom
nych: Edmunda Hieronima (ur. 1833) i Franciszka Józefa (ur. 1835).
Druga, młodsza linia łączy się z Jakubem (III) [imienia tego nie widać na drze
wie genealogicznym], ojcem Antoniego (IV) i dziadem Józefa (ur. 1823; V). Ten ostat
ni spłodził dwóch synów (VI): Jana (ur. 1855) i Edmunda (ur. 1859). Wspomniany
Edmund zostawił po sobie jeszcze dwóch synów (VII): Jana Kazimierza Ferdynanda
(ur. 1878) i Adama (ur. 1883) [LVIA, F 391-8-2568, k. 102].
W 1808 r. wywiedli się Mackiewicze herbu Jastrzębiec. Według najstarszego do
kumentu z 1718 r. Rafał Mackiewicz, syn Michała, wszedł w posiadanie dóbr Gorajnie
Dowiatyszki [w pow. korklańskim]. W 1765 r. jego synowie: Jerzy i Maciej podzielili te
dobra między siebie. W 1793 r. ich synowie sprzedali te dobra.
Genealogia tej rodziny zaczęła się od Rafała syna Michała (pokolenie 1 1 II). Miał on
dwóch synów (III), którzy zapoczątkowali 2 linie rodziny: Jerzego i Macieja. W pierw
szej, starszej, prym wiódł Jerzy jako ojciec Karola (IV) i dziad Jana Pawła (ur. 1796; V).
Po sobie zostawił on syna Adama Ignacego (ur. 1828).
Druga, młodsza linia rodziny od Macieja (III) była bardziej rozbudowana. Spłodził
on czterech synów (IV): Daniela, Franciszka, Józefa i Piotra, bezpotomnego. Z nich Da
niel ojcował Kazimierzowi (ur. 1800; V) i dziadował Józefowi Stanisławowi (ur. 1823;
VI) . Brat Daniela — Franciszek powołał do życia dwóch synów (V): Antoniego Era
zma (ur. 1799) i Józefa Bonawenturę (ur. 1810). Pierwszy z nich spłodził trzech sy
nów (VI): Jana Franciszka (ur. 1823) z dwoma synami (VII): Janem (ur. 1862) i An
drzejem (ur. 1864) oraz Konstantego (ur. 1825) także z dwoma synami (VII): Onufrym
(ur. 1864) i Antonim (ur. 1879) oraz Józefa Jana (ur. 1829) także z dwoma synami (VII):
Adamem Ludgardem [sic] (ur. 1862) i Stanisławem (ur. 1876).
Teraz pora na brata Antoniego Erazma, czyli Józefa Bonawenturę (V), ojca Fran
ciszka (ur. 1844; VI), bezpotomnego.
Do omówienia pozostała jeszcze linia Józefa, brata Daniela i Franciszka (IV).
Miał on syna Kazimierza (ur. 1792; V), który ojcował trzem synom (VI): Wincentemu
(ur. 1820), Franciszkowi Leonowi (ur. 1822) i Karolowi Ignacemu (ur. 1825). Wszyscy
mieli potomstwo.
Najpierw Wincenty chwalił się czterema synami (VII): Franciszkiem (ur. 1846),
Józefem (ur. 1851), Kazimierzem (ur. 1861) i Pawłem (ur. 1863). Jego brat Franci
szek Leon (VI) zostawił na tym padole łez syna Władysława Aleksandra (ur. 1865;
VII) , a ostatni z braci, czyli Karol Ignacy (VI), spłodził syna Ignacego (ur. 1863; VII),
ojca (VIII) Stefana (ur. 1889) i Franciszka [tak napisano zamiast typowego Franca]
(ur. 1891) [LVIA, F 391-11-65].
W 1819 r. wylegitymowali się Mackiewicze herbu Slepowron. Tym razem przod
kiem rodziny został Stanisław, syn Marcina, Mackiewicz. Żył on w XVIII w. i posiadał
dobra Bordzie Mackajcie Żutowtyszki i Krasnogaliszki Zwirżdzie [LVIA, F 391—11—65:
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2 wywody]. W odniesieniu do Bordziów nie ma wątpliwości, że dobra te posiadali Mackiewicze, bo potwierdzają to taryfy XVII w.
Z 1835 r. pochodzi wywód Mackiewiczów herbu Jastrzębiec. Ich protoplastą został
Mikołaj Mackiewicz (pokolenie I), który w 1636 r. nabył dobra Ożajcie w pow. wielońskim. „Po długim życiu” zostawił on syna Stanisława (II), który ożenił się z Eufrozyną Laszczewską [może Leszczewską?] i spłodził pięciu synów (III): Mateusza, Micha
ła, Tomasza, Jana i Piotra. Ci podzielili się Ożajciami, które zapisał im ojciec w swoim
testamencie z 1703 r. Później dobra te skupił wspomniany Tomasz Mackiewicz, ojciec
Antoniego i Jana (IV). Z nich Antoni wydał na świat syna Augustyna (V), który stał
się właścicielem połowy Ożajciów po porozumieniu z krewnymi w 1768 r. Ożenił się
z Anną Czerniewską, z którą wydał na świat dwóch synów (VI): Jana i Jerzego (ur. 1788).
Z kolei brat Antoniego, czyli Jan Mackiewicz (IV) miał syna Adama (V), który na
mocy testamentu jego ojca z 1789 r. stał się właścicielem Ożjaciów [LVIA, F 391—1—
1045, k. 128-130]. Znajduje to potwierdzenie w taryfie 1690 r.
Z 1835 r. pochodzi wywód Mackiewiczów herbu własnego. Protoplastą rodziny
był Marcin Tomaszewicz Mackiewicz (pokolenie I i II), który posiadał dobra w oko
licach Kotelanach, Chrzczonowiczach, Pozkiswolkiach i Bertaszunach w pow. wielońskim. Tenże w 1670 r. zapisał te dobra synowi Janowi (III) i jego żonie Justynie z Juszkiewiczów. W pożyciu małżeńskim Jan Mackiewicz wydał na świat syna Jerzego (IV),
któremu ojciec zapisał te dobra testamentem z 1684 r. Z kolei Jerzy Mackiewicz spło
dził syna Jana (V), który po ojcu przejął wspomniane dobra oraz posiadał majętność
Pomażupie w pow. upickim. W swoim testamencie z 1762 r. zapisał synom co następu
je (VI): Tadeuszowi — sumę pieniędzy, Ignacemu — dobra Pomażupie, a Benedyktowi
i Wincentemu — dobra Kotelany alias Poskiswolkie.
Wspomniany Tadeusz z otrzymanych pieniędzy nabył dobra Tolusze w pow. wiłkomierskim w 1793 r., gdzie osiadł. Miał on trzech synów (VII): Józefa (ur. 1773),
Wincentego Atanazego (ur. 1778) i Michała (ur. 1780). Ci z kolei mieli następują
ce potomstwo (VIII). Józef dał światu czterech synów: Rafała Benedykta Mateusza
(ur. 1810), Adama Aleksandra Wiktorego (ur. 1812), Jakuba Michała (ur. 1818) i Justyna
Józefa (ur. 1826). Jego brat Wincenty Atanazy miał tylko dwóch synów: Piotra Anto
niego (ur. 1816) i Kazimierza Dominika (ur. 1820). Wreszcie Michał spłodził pięciu sy
nów: Konstantego Aleksandra Napoleona (ur. 1820), Adolfajana (ur. 1822), Wincente
go (ur. 1826), Rafała Mateusza (ur. 1831) i Władysława (ur. 1834).
Teraz bracia Tadeusza: Ignacy, Benedykt i Wincenty (VI). Pierwszy miał dwóch sy
nów, bezpotomnych (VII): Mateusza Józefa (ur. 1778) i Józefa (ur. 1781). Z kolei Be
nedykt spłodził syna Daniela (ur. 1763; VII), ojca dwóch synów (VIII): Gabriela Jó 
zefa (ur. 1806) [ostatnia cyfra poprawiona] i Jana (ur. 1820). Ostatni, czyli Wincenty,
był ojcem dwóch synów (VII): Adama Łukasza (ur. 1788) i Stanisława Józefa Witalisa
(ur. 1791). Pierwszy z nich spłodził syna Wincentego Kajetana (ur. 1827; VIII), a drugi
miał trzech synów (VIII): Konstantego Romualda (ur. 1816), Jana Alojzego (ur. 1827)
i Kazimierza Aleksandra (ur. 1830) [LVIA, F 391-1-1045, k. 138-142].
Podobny do powyższego, jeśli chodzi o posiadane dobra na Laudzie, jest wywód
Mackiewiczów herbu Gierałt, potwierdzony w 1878 r. Pochodzili oni z Polski, skąd
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przenieśli się do Żmudzi. Ich protoplastą byl jakiś Hryhory [lit. Grigalius], urodzony
w 1599 r. Później Mackiewicze przenieśli się do pow. upickiego i wiłkomierskiego. Ich
potomkiem jest żyjący obecnie Kazimieras Mackevicius, naczelnik Kraju Wileńskiego
w Lietuvos Bajoną Karaliśkoji Sąjunga [Związek Królewski Szlachty Litewskiej] [„Lietuvos Bajoras”]. Można dodać, że polskie pochodzenie Mackiewiczów to najpewniej póź
niejsza legenda, która bardziej świadczy o świadomości tych, którzy tak twierdzili niż
fakt historyczny. To, że została ona zanotowana w aktach wywodowych tej szlachty, nie
świadczy o jej prawdziwości. Teoretycznie jest możliwe, że pochodzili oni z Polski, od
osoby o imieniu Maciej, która na Litwie przybrała typowe tam imię Macko lub podobne.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 418 (indeks); AWAK, T. 24, s. 309—310, T. 25, s. 62, 63, 65, 66; Elektorzy
1648, 1733 r.; LM, 12—oji Teismą byłą knyga, s. 34—35 nr 9; LM, 37—oji Teismą byłą knyga, s. 130; LM, Ujrasymą
knyga i , s. 49; LM, Ujraśymą knyga 12, s. 249-251 nr 236; LVIA, F 391-1-1045, k. 128-130, 138-142,
F 391-8-2568, k. 102 (skan 00207), 104 (skan 00211), F 391-11-65, F 525-8-94: Czekiszki; MACB, F 2 0 4048 (dwie rodosłowne z 1800 r.); ODVCA, vyp. 1, s. 31—111, 33—161, 48—71, 154M4, 199—91; vyp. 2,
s. 112-156, 172-204; vyp. 3, s. 92-38, 114-250, 121-375, 141-306; vyp. 4, k. 1-1, 58-21, 220-127; vyp. 5,
k. 48-357, 65-487, 107-291, 174—408; Perapis 1528 r., s. 276-277; RGIA, F 1343-20-2110; Taryfa woj.
trockiego, s. 206; Urzędnicy żmudzcy, nr: 612, 910, 1264; Wittyg, s. 191 (błędna nazwa dóbr: Brodzie za
miast Bordzie; byli jeszcze Mackiewicze herbu Przyjaciel odm.). L i t e r a t u r a : Boniecki, T. 16, s. 228—234
(genealogie); Deśimt kłausimą Viiniaus krasto bajorą vadui, I JOBS garbes bajorui Kagimurui M-achnńaui, „Lietu
vos Bajoras”, Nr 19: 2013, s. 2; LPŻ, T. 2, s. 125—126: Mackevicius, Mackus; Paknys, s. 175; Uruski, T. 10,
s. 94—97; Vaisvila, s. 89.

M ACKUN
H. DOŁĘGA
T a r y f a 16 6 7

roku

Maćkun Adam z Dowmontów dym 1 szlachecki wpow. niebliskim
Maćkun Jan Fronckiewiczz^ctckun dym 1 szlachecki w pow. ej'ragoIskim
Maćkun Jan Józęfoniczz№ackunów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Mackun Maciej Janowicz zJadowgów dym szlachecki 1 wpow. mlkiskim
Mackun Piotr Janowicz zJa^°wSPw Фт szlachecki 1 w pow. mlkiskim
T aryfa 1690

roku

Mackun Jan Józefowicz na miejscu Bartłomieja Knieczuna zpipykupä z^ackun w pow. ejragolskim dym
szlachecki 1
Mackun Samuel Janowicz na miejscu rodzica zptzykupd [z Leszcz w pow. ejragolskim?] od Knyszfofa
Poszęzęńskiego, Piotra Ławrynowicza Pietraszęwiczą Skirmontów dym szlachecki 1
Mackun Wojciech na miejscu Kołotowskiej pKołotowa wpow. mlkiskim dym szlachecki 1
Mackun Wojciech zJadonga w pow. mlkiskim na miejscu ojca dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, od imienia Mackus (zob.: Macewicz) [LPŻ].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających
w południowo-wschodniej Żmudzi w pow.: wilkiskim i ejragolskim (po 2) oraz w wielońskim (1), bez poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 4 rodziny mieszkające
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w pow wilkiskim i ejragolskim. Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mackunowie
z herbami Dołęga i Lubicz. Mackunowie herbu Dołęga mieszkali w pow. rosieńskim
[Ciechanowicz].
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 89; LPŻ, T. 2, s. 126: Macktmas; Uruski, T. 10, s. 97.

MACONOWICZ ZOB. MACANOWICZ
M ACYK IEW ICZ (MACIKIEW ICZ)
T a r y f a 16 6 7

roku

MaäkieniczlF 11—1—752: Macykiewicz] Stanisław ^Dyrgndów wpow. kroskim dym 1 szlachecki
Nazwisko to patronimik „zeslawizowany” od nazwiska litewskiego Mactkas. To ostatnie
pochodzi zaś od nazwiska Macas, Macys lub podobnego, które wiąże się z imieniem chrze
ścijańskim albo polskim Mac, Matyjasz, albo białoruskim: Mac: Matwiej, Macej [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow kroskim,
bez poddanych. Później był notowany Michał Macykiewicz [w formie zlituanizowanej:
Mykolas Macikevycius], notariusz apostolski w diecezji żmudzkiej, m.in. w latach 1768—
1786 [Valancius]. Skądinąd wiadomo, że w 1768 r. był nie tylko notariuszem, ale i ple
banem szydłowskim (i jednocześnie dziekanem) i altarystą kielmeńskim (instalowany
w 1753 r.) [LNB].
Z 1669 r. pochodzi testament Stanisława Walentynowicza Macykiewicza Dyrginca.
Chciał być pochowany w „mogiłach ojczystych” w Dyrginciach. Majętność tę, Trepy
Dyrgincie w pow. kroskim, chciał podzielić między swoje dwie córki: Halszkę, żonę Bar
tłomieja Judkiewicza i Ewę, jeszcze pannę. Jego żona wówczas już nie żyła, podobnie
jak i brat Wojciech [VUB]. Informacja ta wskazuje na pochodzenie Macykiewiczów od
Dyrgintów. Testatora notowano w taryfie 1667 r.
Ź r ó d ł a : LNB, F 91-221; VUB, F 7-ŻP 23, k. 23. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 124: Macikas, Macys,
121: Macas; Valancius, s. 175, 321.

M ACZAŃSKI
T a r y f a 16 9 0

roku

Macząński Tomasz ZTawzdrowian wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko prawdopodobnie ma tę samą genezę co Maciański (zob.).
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. medyngiańskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 127: Maćanskas.
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M ACZUK (MACIUK)
H. RASZYNIEC (ŚLEPOWRON ODM.)
P opis 16 2 1 roku

Macpuk [w tekście: Maciuk] Jerzy. BukontMicha! -gięciaJerzego Maduka pa się i pa »^«[stniki] stawi!po
kopach/koń 1 wpow. korklańskim, najednego ucgestnikaprotestował
T aryfa 16 67 roku

Macpuk Adam Kukaspewicp na miejscu Baltromieja Łukaspewicpa Macpuka [GB: pewnie brata] £okolicy
MacpukpoĄd]ański dym 1 wpow. telsgewskim
Macpuk Adam na miejscu Hrehorego Macgitka rodgica swego p Kęstajciów dym 1 splachecki wpow. telsgewskim
Macpuk Adam na miejscu Matiaspa Burneyki p Burnejków dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Macpuk Adam PiotrowicppMacpuk dym 1 splachecki wpow. telsgewskim
Macguk Baltromiej na miejscu Jana Kumpikiewicpa p Dumitrów dym 1 splachecki w pow. telsgewskim
Macpuk Hreho/y pMacpuków dym 1 splachecki wpow. telsgewskim
Macpuk Jakub, na którego miejscu postał spisany Krgysgtof Golkont p Lewgowdów dym 1 splachecki w pow.
telsgewskim
Macpuk Jan Ambropejewicpna miejscu Jana MJekowskiego pPodegimia dym 1 splachecki w pow. niespwiańskim
Macpuk Jergy na miejscu Krgysgtofa Walentynowicga Macpuka i Jana Walentynowicga Macpitka p okolicy
Macpuk poddański dym 1 wpow. telsgewskim
Macpuk Krgysgtof Ambrogejewicg na miejscu Ambrogeja Macgiika [GB: pewnie ojca] gPodegim dym 1
splachecki w pow. niespwiańskim
Macpuk Krgysgtof na miejscu rodgica swego Sebestiana Łukaspenicpa pPodegimia Stankajćdym 1 splachec
ki wpow. mespmańskim
Macpuk Krgysgtof pMasuków [sic] dym 1 splachecki wpow. telsgewskim
Macpuk Stanislaw na miejscu Benedykta Marcinonicpa Prgyalgowskiego i Ambrogtja Walentynonicpa Macpuka p okolicy Macpuk poddański dym 1 w pow. telsgewskim
Macpukowa Kagimiergowa Katargyna, na której miejscu posta/ spisany Dawid Łukowicp p Macpuk dym 1
splachecki w pow. telsgewskim. Na je j miejscu posta/ równiep spisany Stefan GineytowicppMacpiik dym 1
splachecki w pow. telsgewskim
T aryfa 16 90 roku

Macpuk Adam Łukasgewicp na miejscu Jerpego Macpuka [z Lisajciów w pow. telszewskim?] [dym] pod
dański 1
Macpuk Danid, na miejscu którego postał spisany Jópef Ukryn pNorwidów [w Kop. 1 błędnie: Horwiki]
wpow. telsgewskim [dym] splachecki 1
Macpuk Jan pMacpuków w pow. telsgewskim [dym] splachecki 1
Macpuk Jan pMacpuków w pow. telsgewskim dympoddański 1
Macpuk Jan, na którego miejscu posta/ spisany Piotr Kaminonicp [w Kop. 1: Kiminowicz] p Podeginiów
w pow. wiespwiańskim dym splachecki 1
Macpuk Krgysgtof pStankajciów wpow. wiespniańskim dym splachecki 1
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Maaęuk Maran na miejscu ojca p Kęstajciótn w pow. telspewskim [dym] szlachecki 1
Macpuk [w Kop. 1: Maczulski, w Kop. 6: Maczuk] Stefan pPeteklan w pow. birćyniańskim na miejscu
Kapimierpa Lewoncpa [?] dym splachecki 1
Nazwisko pochodzi od imienia chrześcijańskiego Mateusz, Maciej (lit. Matas, Motiejus),
zob.: Macewicz.
O rodzinie tej są nieliczne wzmianki w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1595 r. Jan Stanisławowicz Maczuk darował córce Katerinie i jej mężowi Mikołajowi
Macewiczowi część majętności Maczuki we włości telszewskiej. W 1599 r. Abram Janowicz Maczukowicz zastawił część majętności Maczuki.
Jednak najdawniejsze dane pochodzą z rewizji włości płotelskiej z 1569 r. Wymie
niono tam bojarów Maczuków, którzy otrzymali odmianę gruntów we włości gintyliskiej i opusiańskiej za ziemie, które przyłączono do dwóch siół gintyliskich: Wiswojniów i Puszkarów. Wymieniono tam następujących Maczuków: Jurga [i] Maczka
Jankajciów, Macieja Mikołajcia i Jana Stanisławajcia. W późniejszym czasie leżała tam
okolica szlachecka Maczuki, granicząca z majętności Gintyliszki w pow. telszewskim
na południu i powiatem wieszwiańskim na północy. Chodzi o rejon na północ od je
ziora Płotele, gdzie w końcu XIX w. mieszkało 15 drobnych właścicieli na 315 dziesię
cinach ziemi [SG].
Notowano ich w źródłach XVII w. W 1614 r. wymieniono Zygmonta Maciuka,
woźnego jeneralnego żmudzkiego [Lietuvos magdebnrginią miesttj\. W popisie wojskowym
1621 r. spisano jedną osobę w pow. korklańskim, stawiającą konia z „uczestnikami”.
W taryfie 1667 r. spisano 14 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim (10)
i wieszwiańskim (3) oraz pojedynczo w medyngiańskim. Zdecydowana większość z nich
nie miała poddanych (11 na 14), pozostałe miały po jednym. Znów w taryfie 1690 r.
spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim (5) oraz w sąsiadujących
z nim powiatach wieszwiańskim (2) i birżyniańskim (1). Większość nie miała poddanych
(6 na 8), a pozostałe dwa — po jednym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W czasie Potopu 1655 r. spisano dwóch Maczuków: Jerzego i Stanisława, którzy
uczestniczyli w unii kiejdańskiej ze Szwecją.
W 1653 r. testament spisała Magdalena Markowiczowna Przyałgowska Janowa Maczukowa. Jej mężem był Jan Walentynowicz Maczuk, który zapisał jej „połowicę” imienicza Maczuki w pow. telszewskim. Wszystko to zapisała ukochanemu „synaczkowi” Je
rzemu Janowiczowi Maczukowi [VUB, F 7 ZP 15—15a]. Ów Jan Walentynowicz Maczuk
był notowany w taryfie 1667 r., kiedy zastępował go Jerzy, najpewniej jego syn. Były
więc 3 pokolenia Maczuków: 1. Walenty. 2. Jan (1667). 3. Jerzy (1690).
Z 1669 r. pochodzi testament Krzysztofa Ambrożejewicza Maczuka. Jego żoną
była Nastazja Giesztowtówna, której wszystko zapisał z jednym wyjątkiem. Czwartą
część dóbr macierzystych darował bowiem swemu bratu stryjecznemu Matiaszowi Kiestowiczowi Krzyżewiczowi. Kazał się pochować w „mogiłach Podegimskich”. Jego ma
jętność nazywała się Podegimie w pow. wieszwiańskim. Miał też brata Jana [VUB, F 7
ŻP 23]. Notowano go w taryfie 1667 r. właśnie w Podegimiach.
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W 1697 r. zanotowano Krzysztofa Maczuka herbu Raszyniec, który był właścicie
lem wsi Stronkaycie na Żmudzi [Wittyg]. Potwierdza to taryfa 1690 r., chodzi o Stungajcie w pow. wieszwiańskim, zapisane jako Stankajcie.
Można poznać linię Maczuków herbu Rosyniec [Raszyniec], czyli Slepowron ze
Stankajciów [Boniecki błędnie: Stonkaje] w pow. wieszwiańskim. W 1695 r. Krzysztof
Maczuk (pokolenie II) był właścicielem tych dóbr (podobnie jak i w taryfie z 1690 r.).
Był synem Sebastiana (I), a sam miał syna Józefa (III), wnuka Piotra (1739; IV) i pra
wnuka Wincentego (V), który w testamencie z 1801 r. przekazał wszystko synowi To
maszowi (VI), wylegitymowanemu wcześniej, bo w 1799 r. Ów Tomasz miał trzech sy
nów (VII): Rajmunda Pawła, Alojzego Jana i Saturnina Andrzeja [Boniecki, МАСВ].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowała się jeszcze linia herbu Doliwa.
Jeszcze w 1882 r. mieli oni dobra Stankajcie i Maczuki, od dawna będące w ich ręku.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 302; Uetuvos magdeburgitiią miestą, T. 2, s. 81—82; MACB, F 20—4009 (wywód
z 1799 r.); ODVCA, vyp. 4, k. 41—315; vyp. 5, к 186—502; Rewizja włościpłotelskiej 1569 г., к 94; SG, T. 15,
cz. 2, s. 290: Maczuki; VUB, F 7—ŻP 15—15a nr 8, ŻP 23, nr 43; Wittyg, s. 191. L i t e r a t u r a : Boniecki,
T. 16, s. 235 (genealogia); Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 90; LPŻ, T. 2, s. 129: Maćiukas; Uruski, T. 10, s. 98.

MACZULEWICZ ZOB. MACIULEWICZ
M ACZUŃSKI
T aryfa 1690

roku

Macyitński Stanisław na miejscu Wojciecha Budryka p^Spo/pian Burniów w pow. pojurskim i pprpykuplami
dympoddański 1
Nazwisko jest spolonizowaną formą litewskiego nazwiska Maciünas przez dodanie pol
skiej, szlacheckiej końcówki —ski. Z kolei Maciünas pochodzi od Maćysa, czyli imienia
chrześcijańskiego Matas (Mateusz), Motiejus (Maciej) [LPŻ]. Brak jest tego nazwiska
w polskich herbarzach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, z jednym podda
nym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 130: Maćiunskas, Maciünas, 129: Maćys.

MACZYŃSKI ZOB. MIECZYŃSKI
MADZELEWSKI ZOB. MODZELEWSKI
M AJEW SKI
T a r y f a 16 67

roku

Majewski Symon. Giedmin Kapimierp na miejscu Augustyna Giedmina od Symona Majewskiego p Be/p 2 poddańskie dymy w pow. powondeńsldm
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MAKOWSKI

Nazwisko może być pochodzenia polskiego, białoruskiego lub nawet rosyjskiego [LPŻ].
Najwięcej jednak przemawia za pochodzeniem polskim, na co wskazują pośrednio pol
skie herbarze. Jednak Z. Zinkevicius byl odmiennego zdania, widząc możliwość pocho
dzenia od formy litewskiej Majas (mai—
).
Należy zwrócić uwagę, że informacja z taryfy 1667 r. dotyczy chyba nabycia dóbr
od Szymona Majewskiego przed tym rokiem. Dotyczy to jednej rodziny w pow. powondeńskim, z dwoma dymami poddańskimi. Była to szlachta może nie najbiedniejsza, ale
nie utytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Majewscy her
bu Mogiła.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 135: Mejevskis; Uruski, T. 10, s. 114—118; Zinkevicius, s. 287: Majas, 109—110: mai—.

MAKOW SKI
T a r y f a 16 6 7

roku

Makowski Adam Józef od Jerzego Miniata nabytego na miejscu onego у Dtjakojn Komp dym 1 szlachecki
wpow. tendzjagolskim
Nazwisko podobno jest pochodzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ]. Chyba jed
nak więcej wskazuje na pochodzenie polskie, zważywszy na licznych Makowskich, no
towanych w polskich herbarzach. Z kolei własne zdanie wyraził Z. Zinkevicius, który
uznał to nazwisko za pochodzące od formy Makas (ma—i kant—), od imienia Maciej (lit.
Motiejus) lub imienia Epimach(as).
Na Żmudzi spisano Makowskich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. tendziagolskim, bez poddanych. W 1710 r. Stefan Makowski, prałat i kantor smoleński, re
prezentował diecezję żmudzką w Trybunale Głównym.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Makowscy her
bu Rawicz.
Ź r ó d ł a : Deputaci', T. 2, s. 75. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 137—138: Makauskas; Uruski, T. 10, s. 129—
130; Zinkevicius, s. 314: Makas, 377: Motiejus, 401: Epimachas.

M ALCEW ICZ
T a r y f a 16 67

roku

Malewicz [F 11-1-752: Malcewicz] Adam pPirgisgek Połukojć dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Problemem jest forma tego nazwiska: Malewicz czy Malcewicz? Jedyna informacja z ta
ryfy 1667 r. wskazuje, że chodziło o Malewicza, ale już w innej wersji tej taryfy podano
Malcewicz. Skądinąd wiadomo, że Malewiczów nie notowano na Żmudzi w odróżnie
niu od Malcewiczów, dobrze tu znanych. Ostatecznie przyjęto, że chodzi raczej o Malcewiczów. Przemawia za nimi podana niżej descendencja dóbr Pirgiszki [Spirgie] Polukaje,
które na pewno posiadali Malcewicze, a nie Malewicze.
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Nazwisko Malcewicz to patronimik od nazwiska Małe (as), które łączy się albo
z niemieckim Malz, albo z ruskim Male [LPŻ].
Po raz pierwszy na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1578 r. Paweł Bałtromiejewicz Molcewicz kupił część ziemi w majętności Niewordiany we włości powondeńskiej. W 1595 r. Matys Bałtromiejewicz Narwoszowicz Malczis sprzedał niwę Kawbra w Niewordianach. Z kolei w 1598 r. Szczefan Matysowicz
Malczewicz z żoną Kateriną Lembortownąjuszkiewicz sprzedał „niewolną dziewkę”.
W 1585 r. Ambroży Pawłowicz Mołczewicz z żoną Zuzanną WojtiechownąPostieszanką sprzedał część ziemi w Miłżowianach we włości widuklewskiej i w Putrach nad rzeką
Opusinąw tej włości.
W 1599 r. Ambroży i Michał Pawłowicze Malcze wzięli w zastaw trzeciznę majętno
ści Malczyszki „w okrugie Niewordiany” od Jana Mikołajewicza [może też Malcewicza].
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. spisano Malcewiczów (itp.)
w dwóch włościach: powondeńskiej i widuklewskiej. Najwięcej wiadomo o włości po
wondeńskiej, gdzie mieli dobra Niewordziany. Można też ustalić następujący ciąg gene
alogiczny Malcewiczów niewordziańskich: 1. Malcz. 2. Narwo[y]sz. 3. Bartłomiej. 4. Pa
weł i Matys. 5. Ambroży i Michał Pawłowicze, Szczefan Matysowicz.
Jeśli chodzi o dobra Spirgie i Połukaje w pow. kroskim, to znana jest następująca
descendencja. Pierwszym był posiadacz tych dóbr Mikołaj Orwid. Miał on syna Stani
sława Mikołajewicza, ożenionego z Dorotą z Raczkowskich. W 1634 r. sprzedali oni
wspomniane dobra Adamowi Malcewiczowi i jego żonie Alszce z Lipińskich. Jego syn
Krzysztof Adamowicz Malcewicz z żoną Krystyną z Wismontów w 1696 r. zamienili
te grunty z Grużewskimi [LNB]. Należy przypomnieć, że w taryfie 1667 r. notowano
wspomnianego Adama Malcewicza.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Malcewicze
herbu Dołęga i Tarnawa.
Ź r ó d ł a : LNB, F 91-337; ODVCA, vyp. 1, s. 55-201,135-129,162-187; vyp. 4, k. 20-159, 295-34. L i 
t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 143: Malcevicius; Uruski, T. 10, s. 132—133.

MALEWICZ ZOB. MALCEWICZ
M ALIN O W SKI (M ALINIEW SKI)
H. ŚLEPOWRON
T aryf a 16 6 7 roku

Malinowski [w tekście: Maliniewski]. Witkiemc^Jó^ef p Bugieniów i ^prgykupli od Malimewskie[go]
djm 1 szlachecki wpow. ulszęwskim
Nazwisko łączy się z polskim lub białoruskim pochodzeniem [LPŻ]. Może być pocho
dzenia polskiego, zważywszy na rodziny polskie, pochodzące z województwa lubelskie
go i podlaskiego, z których część osiedliła się na Litwie.
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MALISZEWSKI

Zachowało się świadectwo o pochodzeniu szlacheckim Malinowskich z okolicy
Nagie w pow. rosieńskim z 1827 r., bez genealogii [LYIA].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Malinowscy
herbu Slepowron. Mieszkali oni w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 1282—1—2370. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 233; LPŻ, T. 2, s. 146: Malinauskas; LTruski, T. 10, s. 159—160.

M ALISZEW SKI
H. GODZIEMBA
T aryfa 16 67 roku

Maliszewski Jan podstoli smoleński z majętności Judejk dymów 52, a trzęcipogorpeliec, poddańskich dymów 53
wpow. telszęwskim
T aryfa 16 9 0 roku

Maliszewski Aleksander [w Kop. 1: Andrzej] z c'Wci swej Judejk w pow. telszęwskim [dymów] poddań
skich 3
Maliszewski [w Kop. 1: Miłaszewski, co jest chyba błędne, w Kop. 8: Maliszewscy z Judejk] Kazi
mierz Zmajętności Judejk w pow. telszęwskim z części czwartej dymów poddańskich 3
Maliszewski Michał zJadejk wpow. telszęwskim [dymów] poddańskich 3
Nazwisko podobno jest pochodzenia polskiego (Małysz, Małysza), białoruskiego (Ma
łysz, Małyśeński) lub nawet rosyjskiego [LPŻ]. Jednak w grę wchodzi pochodzenie pol
skie, o czym niżej, zapewne z Maliszewa w ziemi dobrzyńskiej [Uruski] lub w ziemi
łomżyńskiej, gdzie notowano licznych Maleszewskich [Kapica].
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich w XVI w. W 1599 r. Halszka Lukaszowna Paplińska z mężem Janem Maliszewskim oświadczyła, że otrzymała od matki
Heleny Marcinowny Radzimińskiej, 2. voto Gradowskiej, i od braci część dóbr ojcow
skich w Paplinie, Nałondy we włości Wielkich Dyrwian i Ryngowiany we włości berżańskiej. W zamian za jej wiano (700 kop groszy) Jan Maliszewski darował żonie 4 sioła:
Kuze [Kudze], Wojdaj [Wojdajce], Ruszy [Ruszczy] we włości gruściewskiej i Dopulce
w kretyngowskiej, należących do Jana Karola Chodkiewicza.
Prawdopodobnie ten sam Jan Maliszewski był ciwunem szkudzkim i gruściewskim
w dobrach Jana Karola Chodkiewicza w 1614 r. [Liettivos magdeburginią miesttj\. Tak więc
był on urzędnikiem gospodarczym w dobrach wielkiej własności magnatem litewskiej.
W akcie unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. podpisali się dwaj Maliszewscy, naj
pewniej ze Żmudzi: Stefan i Jan.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano jedną rodzinę,
mającą 53 dymy w pow. telszęwskim, co stanowiło dużą własność ziemską. W 1690 r.
spisano 3 rodziny w pow telszęwskim w dobrach Judejki, podzielonych na 3 rów
ne części (po 3 dymy). Być może byli to bracia, a na pewno bliscy krewni. Z nich Jan
[Aleksander Janowicz] był ciwunem korszewskim w 1681 r., ale chyba nie utrzymał 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

MALKIEWICZ

37

na tym urzędzie w rywalizacji z Chryzostomem Górskim. Jednak w 1690 zanotowano
go jako ciwuna korszewskiego. Był stolnikiem dobrzyńskim, co nie znajduje potwier
dzenia w spisie tych urzędników. W 1704 r. wystąpił bez tytułu w konfederacji Żmu
dzi z pow. telszewskiego z Judejk. Z kolei Michał w 1704 r. uczestniczył w konfedera
cji Żmudzi, piastując godność podstolego mścisławskiego. Trzeci z nich Kazimierz był
synem Jana, podstolego smoleńskiego, po którym najpewniej objął ten urząd w 1674 r.
i piastował go do 1713 r. W 1704 r. wraz z Michałem i Janem uczestniczyli w konfede
racji Żmudzi. Ożenił się z Elżbietą Aleksandrą Starzyńską. W sumie była to szlachta
zamożna i utytułowana.
Dość aktywnie uczestniczyli w elekcjach królów polskich. W 1669 r. króla Michała
Korybuta Wiśniowieckiego wybierali: Aleksander, Jan i Kazimierz Maliszewscy. W na
stępnej elekcji Jana III Sobieskiego w 1674 r. uczestniczyło dwóch Maliszewskich: Jan
stolnik dobrzyński i Kazimierz podstoli smoleński, prawdopodobnie po raz drugi. Po
opuszczeniu elekcji w 1697 r. wzięli udział w pozostałych elekcjach: Stanisława Lesz
czyńskiego w 1733 (Antoni) i Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r. (Tadeusz).
W sumie w czterech elekcjach uczestniczyło siedmiu Maliszewskich ze Żmudzi.
Według wywodu rodziny z 1800 r. Maliszewscy pochodzili z województwa mazo
wieckiego. Jan Maliszewski (pokolenie I) miał tam „posesję” w okolicy Maliszewo. Spło
dził on syna Mateusza (ur. 1663; II), ojca trzech synów (III): Kazimierza, Jana i Pawła.
Z nich Jan i Paweł pozostali na Mazowszu, a Kazimierz przeniósł się na Litwę. Osiadł
w okolicy Ejnerajciach w parafii piwoszuńskiej, a więc nie na Żmudzi. Miał on syna An
toniego (ur. 1742; IV), który wywiódł swoje pochodzenie szlacheckie. Był on ojcem pię
ciu synów (V): Józefa, Jakuba, Benedykta, Tomasza i Felicjana [LYIA; Ciechanowicz].
Jan i Ewa z Sagaylów Maliszewscy mieli zapewne czworo dzieci: Jana Aleksandra,
ciwuna korszewskiego; Michała, podstolego mścisławskiego z synem Janem Ignacym,
stolnikiem dobrzyńskim i porucznikiem powiatu telszewskiego [pospolitego ruszenia
szlachty]; Kazimierza, podstolego smoleńskiego, żonatego z Aleksandrą Elżbietą Sta
rzyńską, którego córka Aleksandra Eleonora Maliszewska została żoną Stanisława Billewicza, łowczego rzeczyckiego; Anny i Bogumiły. Mieli oni dobra Maliszew w ziemi
dobrzyńskiej [МАСВ].
Ź r ó d ł a : A kta yjaydów, T. 2, s. 309, 329; Elektorzy 1669, 1674, 1733, 1764 r\; Kapica, s. 260—262; Kon
federacja 1704 r\, s. 761; Metuvos magdebnrginią miestą, T. 2, s. 80—82; LVIA, F 391—1—861, k. 47; MACB,
F 37—4117, k. 8 (dotyczy sporu o dobra Judejki); ODVCA, vyp. 1, s. 137—174, 141—244; vyp. 5, k. 194—
42; U nydnicy kujawscy i dobrzyńscy, Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 145, nr 906, 908; Urzędnicy żmudzcy,
nr 331. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 124; Trimoniene, Bajorą luomo, s. 175; Uruski, T. 10,
s. 163-164.

M ALKIEW ICZ
H. TARNAWA
T a r y f a 16 67

roku

Malkiewiczem, na miejscu którego yostał spisany Kagi/nietp Biriało £ Giejsyów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
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MARCINKIEWICZ

Nazwisko to patronimik od nazwiska Malk(us), które wiąże się z litewskim malkininkas i malka, czyli „drwal”, „polano”, „drwa”. Może także być pochodzenia polskiego
(Malkowicz, Małkowski), co mniej prawdopodobne [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa,
to nazwisko litewskie, pochodzące od formy Malas (mal—
). Z kolei zdaniem innych ję
zykoznawców forma Malkowicz nawiązuje do przymiotnika mały lub do imienia zło
żonego typu Małomir [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Podobnego zdania był B. Tichoniuk, który imię Malka, Malko wywiódł od Małachiasza pochodzenia łacińskiego,
cerkiewne Małachija.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Niemniej jednak, najpewniej należy łączyć Malkiewiczów ze wzmianką z akt ziem
skich żmudzkich pod 1596 rokiem o Andreju Markowiczu Molkiewiczu. Kupił on zie
mię Pretwitia w dobrach Kołnuje we włości rosieńskiej. Poza podobieństwem obu na
zwisk należy zwrócić uwagę na to, że wspomniane Kołnuje z 1596 r. leżały niedaleko od
Giejszów, wymienionych w taryfie 1667 r., tuż przy Rosieniach.
W XIX w. Malkiewicze herbu Tarnawa wylegitymowali się ze szlachectwa w pow.
szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 4, k. 88-236: Molkiewicz. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1,
s. 225: Malkowicz; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 124; LPŻ, T. 2, s. 147: Malkevicius, Malkus; Tichoniuk,
s. 113: Małachiasz; Zinkevicius, s. 110: m al-, 287: Malas.

M ARCIN K IEW ICZ
H. LELIWA, ŁABĘDŹ
P opis 1 6 2 1 roku

Marankiewicу [Daniel] ciwun dym-iański [Wielkich Dyrwian]y>9 kozacku koni 4pryy sludye swym Pawle
Zaleskim posiał, a sam są absentowal
Marankiewicy Hreho/y у bracią i у //ry«[tnikami] po husarskii koń 1 wpow. kroskim
Marcinkiewicyjan sekretaryJKM po usarsku koń 1 wpow. kroskim
T a r y f a 16 67

roku

MarcinkiewicyAndryej у Per//arowa dym szlachecki 1 wpow. wilkisldm
MarankiewicyAnd/yej ye wsi Sawna/y nasycanej od dyieryany okmiańskiej odłączonej za rok 1666 skończo
ny in anno 1667 w dyień św. Jana Kryddela wniósł 7.15 [Królewszczyzny 1667 r.]
Marcinkiewicz Daniel, na którego miejscu yostal spisany Wilhelm Teodor Drankwic [Drankwitz] ~Downarowa 62poĄd]ańskich dymów wpow. syawelskim
Marcinkiewicz Dawid у PUwajdów dym 1 sylachecki w pow. widuklewskim
Marankiewicy Hreho/y. Knrnicki Aleksander [...] npryód ya Borowskiego na miejscu Hrehora Mardnkiewicya, apopim succesive na miejscu Stanisława Putwińskiego [dymy] 4 poddańskie wpow. korsyewskim
Mardnkiewicyjan na miejscu rodyica swe\go] Adama Mardnkiewicya у Peruarowa dym sylachecki 1 wpow.
wilkiskim
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Martin/dewicу ]an, na którego miejscu postał spisany Kryysytof Jakowicy у Ryngowian dym 1 poddański
wpow. beryańskim
MartinkiewicyKryysytof ydyieryawy swej Okmian ya rok 1666, skońcyony in an[no\ 1667 w dyień św.]ana
Kryciciela, oddyieliwsyy się yAndryejem [Marcinkiewiczem] poddanym swym:pryedtym dawał ył 41:17:7,
a teray wniósł do skarbu yapomieniony rok 34:2:7 [Królewszczyzny 1667 r.]
[Marcinkiewicz: F 11—1—752] Kryysytof JanowicyyPernarowa dym sylachecki 1 wpow. wilkiskim
Martinkiewicy Michał у Dowkint/awkpodĄańskie] dymy 4 w pow. kroskim
Marcinkiewicy Paweł [na miejscu] Hrehorego Marcinkiewicya у Dowkintławkiaywdńjańskich] dymów 5
wpow. kroskim. WitortMartin [...] a od dwóch dymów yastawnymprawem dyieryący od Marcinkiewicya, ogó
łem dymy 3 w pow. kroskim
Martin kiewicyWalenty, mając yastawny dompod\f\ański od Samuela Paplińskie\go\ naywany Kacdyr[?\ [na
marginesie: z Poryngowia], na którym sam teray miesykającpodaje dym 1 sylachecki wpow. beryańskim
Martinkiewicy [F 11—1—752 słuszniej: Marcinkiewicz] Aleksander na miejscu Mikołaja Martinkienicya
rodyica swego у Posyesyunia dym 1 sylachecki w pow. kroskim
Martynkiewicyjan na miejscu rodyica swego WalentyfiĄ Martynkiewicya у Binków dym 1 sylachecki wpow.
telsyewskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Martinkiewicyjan yMongajlów Bakiewicy wpow. wilkiskim dym sylachecki 1
Martinkiewicy Kryysytof yMongajlów Bakiewicy wpow. wilkiskim dym sylachecki 1
Martinkiewicy Micha! yDowkintławek i Trep i Tom wpow. kroskim [dymów\poddańskich 4
Martinkiewicy Paweł yastawil 2 dymy poddańskie w Trepach Martinom Witortowi у okolicy Trep Motajć
wpow. kroskim
Martinkienicy Stanislaw Jeryy podsędek powiatu ipitskiego у majętności Kroywpow. kroskim yastawnej od
księcia Dominika Radyiwi/a kanclerya WXL, у miastem, Żydami, włości ya atestacją grodu upitskiego dy
mów poddańskich 40
Nazwisko to patronimik od imienia łacińskiego Marcin. W Polsce imię to pojawiło się
w XII w., m.in. w formie Marcisz. W niniejszym herbarzu pochodzą odeń nazwiska:
Marcinkiewicz, Marcinowicz i Martiszewicz. Na Żmudzi w popisie 1528 r. imię to na
leżało do bardziej popularnych, skoro zanotowano je 55 razy (3,5%), co dało 8—9 miej
sce [Cimnaite].
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano wielu Martinów, wdów
Martinowych oraz Martinowiczów. Wśród tych ostatnich na Żmudzi mieszkali bojarzy
z następujących włości: Bałtromiej w widuklewskiej, Paweł w kroskiej, Sedkestr w pojurskiej, Stanisław w widuklewskiej i kroskiej, Franciszko w wilkiskiej, Juri w wilkiskiej
i wielońskiej, Juchno w rosieńskiej i Jakub w dyrwiańskiej. Razem czyni to 10 bojarów,
mieszkających głównie we włościach: widuklewskiej, kroskiej i wilkiskiej (po 2).
Wielu Marcinkiewiczów notowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., któ
rych bliżej nie przedstawiono z powodów wyżej przedstawionych. Porównując te dane
z danymi z taryfy 1690 r., można ustalić, co następuje. W 1578 r. Stanislaw Stanisławowicz Martinkowicz sprzedał Łukaszowi Paplińskiemu majętność Ringowiany we włości
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berżańskiej. W 1590 r. Barbara Stanisławowna Jagminowicz, z pierwszego małżeństwa
Orwidowa, a z drugiego Wac[ławowa] Andrejewicz, oświadczyła swemu bratu Mikoła
jowi Stanisławowiczowi Martinkowiczowi, że wychodząc za pierwszego męża otrzyma
ła odeń należne jej „pridannoje” [posag] w postaci czwartej części majętności Ringowiany. Ten ostatni w 1591 r. zastawił swojej żonie Dorocie Mikołajewnie Wojtiechownie
Liachowicz połowę majętności Dowkintłowki we włości kroskiej. Z powyższych da
nych wynika, że w 2. połowie XVI w. Marcinkiewicze (Martinkiewicze) posiadali do
bra Ryngowiany i Dowkintławki oraz że było troje rodzeństwa Stanisławowiczów Mar
cinkiewiczów: Dorota, Mikołaj i Stanisław. Z kolei w taryfie 1690 r. notowano Marcina
Marcinkiewicza w Dowkintławkach, Trepach i Łomach w pow. kroskim.
Notowano ich w licznych źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
trzech Marcinkiewiczów: Daniela, ciwuna dyrwiańskiego; Jana, sekretarza królewskie
go i Hrehorego z bracią i „uczestnikami” w pow. kroskim. Wtedy była to zasadniczo
szlachta zamożna i utytułowana. W akcie unii kiejdańskiej ze Szwecjąw 1655 r. uczestni
czyło siedmiu Marcinkiewiczów: Daniel, Daniel Krzysztof, Jan, Jan drugi, Mikołaj, Pa
weł i Samuel. Z nich Krzysztof Marcinkiewicz został specjalnie wyróżniony w 1658 r.
i zwolniony od płacenia podatku za aktywny udział w powstaniu przeciwko Szwedom
w 1656 r. [Tyla].
Rodzina ta była przede wszystkim znana w pow. upickim, gdzie piastowała wiele
lokalnych godności [Kojalowicz]. Dużo mniejszą rolę odgrywali na Żmudzi. W 1. poło
wie XVII w. wiadomo o braciach Janie i Danielu Marcinkiewiczach, ciwunach Wielkich
Dyrwian w latach 1613—ok. 1616 i 1617—1636. Z nich Daniel był „zasłużonym w wielu
wojnach toczonych za panowania króla polskiego Zygmunta III”. Jego żona Giertruda Rożnówna po jego śmierci otrzymała communicatio juris [przeniesienie prawa] na
dobra wójtowstwa powodokskiego (Dratwiłowskie) w ciwuństwie Wielkich Dyrwian
w 1660 r. Według innego przekazu Daniel Marcinkiewicz był żonaty z ZofiąjakubównąPietkiewiczównąBitowtówną, krócej: ZofiąPietkiewiczówną [Urzędnicy żmudzcy].
Z kolei Jan był kalwinem, pisarzem kancelarii królewskiej w 1614 r., sekretarzem
królewskim i deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1603 (może to
jego ojciec?) i 1625. W 1624 r. kupił kilka majątków pod Warszawą: Leszno, Powązki
(obecnie w Warszawie), Grądy i Luszczew W 1632 r. był elektorem ze Żmudzi i wo
jewództwa trockiego króla polskiego Władysława IV Był stolnikiem upickim w latach
1619—1634, kiedy zmarł.
Marcinkiewicze byli związani z Radziwiłłami w 1. połowie XVII w. Służyli w woj
sku litewskim pod komendą hetmanów Radziwiłłów (Paweł Marcinkiewicz) i na ich
dworze. Prezentowali ich stanowisko i kalwinów litewskich w sporach z katolikami (Jan
Marcinkiewicz). Ten ostatni uczestniczył w popisie pospolitego ruszenia żmudzkiego
w 1621 r. Byli posłami na sejmy, w tym Jan jako podstoli [upicki] był posłem żmudzkim
na sejm 1624 r. [Augustyniak skłoniła się do tego, że chodzi o Pawła Marcinkiewicza
jako posła na ten sejm].
Komentarza wymagają uwagi Waleriana Nekandy Trepki o Marcinkiewiczach
w jego „Liber chamorum”. Zarzucił on Marcinkiewiczom pochodzenie chłopskie,
a konkretnie dwóm braciom. Ich ojciec „był chłopski syn z miasteczka Lupnik bisku
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pa żmudzkiego [chodzi o Łukniki] skórami handlował, potem i arendkami bawił się.
Syn jego Daniel, mając pieniądze, kupił ciwuństwo bejsagolskie we Żmudzi. Pojął po
tem circa 1609 [roku] Rokicką, szlachcianeczkę we Żmudzi tamże, co drugą Białkow
ski Jędrzej, a trzecią Gołgowski, żołnierze oba, pojęli. Ma z nią kilku synów. Brat jego
sekretarze [sekretarstwa] dokupił się też był u króla JM Władysława IV”. Informacje te
są dość dokładne, ale w szczegółach błędne. Nie było bowiem ciwuństwabejsagolskiego, chodzi o ciwuństwo dyrwiańskie. Wzmianka o trzech siostrach Rokickich jest moż
liwa, a w każdym razie z 1654 r. pochodzi testament Katarzyny Rzewuskiej z domu
Rokickiej (zob.). Na Żmudzi notowano też Białkowskich (zob.). Natomiast sprawa
zasadnicza, czyli zarzut o nieszlacheckim, bo mieszczańskim pochodzeniu Marcinkie
wiczów jest bezzasadny. Wynika on z nieporozumienia: w Polsce końcówka nazwiska
—icz była uznawana za mieszczańską czy chłopską, mówiąc krótko — parweniuszowską, a przynajmniej za gorszą od końcówki nazwiska na —ski. Tymczasem na ziemiach
ruskich, a ściślej litewsko—ruskich, właśnie końcówka —icz dominowała wśród tamtej
szej szlachty [Matuszewski], Wspomniany zaś ojciec Daniela i Jana, także Jan, był ciwunem Wielkich Dyrwian w latach 1613—1616, kiedy zmarł. Nie mógł być chłopem
na tak wysokim urzędzie!
W taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilkiskim i kroskim (po 3) oraz berżańskim (2), w pozostałych pojedynczo. Z nich większość nie mia
ła poddanych (7 na 11), ale pozostałe miały od jednego przez kilka (4—5) do 62 dymów
poddańskich. Ten ostatni majątek był imponujący. Do tego zestawienia trzeba jeszcze
dodać dwóch dzierżawców królewszczyzn w 1667 r.: Andrzeja z dzierżawą „Odmisze
Pakalniszki” [pewnie w pow. W Dyrwian] i Krzysztofa z dzierżawą okmiańską w pow.
W Dyrwian [Królewszczyzny 1667 r.].
W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w dwóch obszarach na Żmudzi
oraz w sąsiednim pow. upickim w województwie trockim. W tym ostatnim przypad
ku chodzi o Stanisława Jerzego Marcinkiewicza, który miał w zastawie dobra kroskie
na Żmudzi. Wspomniane 2 obszary to: Mongajły Bakiewicze w pow. wilkiskim, leżące
na wschód od Ejragoły koło Pernarowa [1690: Miłaszewicze Mongajły, tj. Miłaszuny]
oraz Trepy w pow. kroskim, na północny zachód od miasteczka Skaudwile. Mieszkający
w pow. wilkiskim nie mieli poddanych, a w Trepach mieli od dwóch do czterech dymów
poddańskich. W sumie była to szlachta dość zamożna i utytułowana.
Dwóch Marcinkiewiczów było elektorami królów polskich. Jan stolnik upicki wy
bierał królem Jana Kazimierza w 1648 r., a Stefan — Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 i Jana III Sobieskiego w 1674 r. Wyżej pisano o pełnieniu funkcji deputackich
przez Jana Marcinkiewicza.
W 1669 r. Kazimierz Andrzejewicz Marcinkiewicz spisał testament. Kazał się po
chować swojej żonie Dorocie Hrehorewnie Statkiewiczównie w „mogiłach pod lipą le
żące” w okolicy Mongajłowiczach w polu Pernarowskim w pow. wilkiskim, zwane Pod
Lipą. Żonie zapisał dożywocie w połowie tej majętności, a drugą połowę przeznaczył
synowi Janowi, który „na ten czas służbą się bawi”. Z córek Regina wyszła za mąż za
Jana Reklewicza, a Zofia „w panieńskim stanie zostaje”, ale przy wyjściu za mąż mia
ła otrzymać 50 kop groszy litewskich [VUB]. W taryfie 1667 r. nie notowano testatora,
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choć jego ojciec Andrzej był chyba spisany w Pernarowie, gdzie była okolica szlachecka
Mongajłowicze. Z kolei w taryfie 1690 r. w Mongajlach Bakiewiczach zanotowano Jana
Marcinkiewicza, syna testatora.
Wymieniony w taryfie z 1690 r. Stanisław Jerzy Marcinkiewicz (zm. po 1712) był
synem Pawła, sędziego ziemskiego upickiego i podwojewodziego wileńskiego. Kolejno
był: wojskim upickim w 1669 r., podsędkiem ziemskim upickim w 1676 i sędzią ziem
skim w 1696. Jego związek ze Żmudzią był tylko przelotny i w taryfie województwa
trockiego z 1690 r. został spisany w pow. upickim w dobrach Stebiaki.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza jest sporo informacji o Marcinkiewi
czach herbu Łabędź. Mieszkali oni głównie w pow. upickim. O Żmudzi jest niewiele in
formacji. W 1675 r. spisano Pawia Hrehorowicza w pow. kroskim, nie żyl w 1681 r. Jego
żoną była Judyta Adamowna Zewelanka. Wymieniono też Franciszka Stanislawowicza,
sędziego ziemskiego upickiego, żonatego z Gadonówną [nie podano imienia, zostawia
jąc puste miejsce], który w 1709 r. kupił Powerpiany i sprzedał je w 1751 r.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Marcinkiewicze z herbami: Doliwa, Leliwa i bez herbu.
W 1803 r. wywiedli się Marcinkiewicze herbu Leliwa. Za swego przodka przyjęli
Macieja (pokolenie I), żyjącego w XVII w. i posiadającego dobra Urniaże w pow. ko
wieńskim [chodzi о XIX w., przedtem w pow. wielońskim] [LVIA, F 391—1—991].
Ź r ó d ł a : A kta pjapdów, T. 2, s. 418 (indeks); Deputaci, T. 1, s. 120, 184; Dworzecki Bohdanowicz, k. 130;
Elektorowie królów, s. 131; Elektorzy 1648, 1674 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 123; Królewszczyzny 1667 r.;
LVIA, F 391-1-991, k. 123-124; ML, Księga npisów nr 151, s. 160 nr 549 i s. 214 nr 734; ODVCA, vyp. 1,
s. 56—219; vyp. 2, s. 116—215, 173—211; Perapis 1528 r., s. 269—270; Taryfa woj. trockiego, s. 171, 179; Ta
ryfa woj. wileńskiego, s. 74; Urzędnicy: woj. trockie, s. 528 nr 3955; Urzędnicy żmudzcy, nr 252—253; VUB,
F 7—ŻP 23, nr 103. L i t e r a t u r a : Augustyniak, W służbie, s. 342—343; Błaszczyk, Chryzostom Wołodkiewicz
s. 229 przyp. 5; Bubak, s. 214—215; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 131 (cytuje ,JAber chamoruni’ Nekandy Trep
ki); Ciranaite, s. 13; Dorobisz, s. 153 (sejm 1624 r.); LPŻ, T. 2, s. 58: Marcinketdćius, 168: Martinkiewćius;
Matuszewski, s. 105; Tyla, Żemaitija, s. 102; Uruski, T. 10, s. 213.

M ARCINO W ICZ
H. RADWAN ODM.
P opis 16 2 1 roku

MarcinowicpAdam yv«yy[stnikami] na pod^&z.äku\ pospcpepem koń 1 wpow. wiespwiańskim
MardnowicpAdam £/ÄyAtf[mkami] na pod[)tzók\Ą koń 1 w pow. korspewskim
AdardnowiepAndrpe/ pnepesĄtuktam] na pod[)tzäka\ koń 1 w pow. powondeńskim
Maranowiep Dawid z ucpesĄcakatnĄ na pod§zzóku\ koń 1 wpow. rosieńskim
Mardnowicpjan pttcpesĄnikami] napod[jezdku] pospcpepem koń 1 w pow. rosieńskim
Mardnowicpjan p »qyjjnikami] napoĄjezdku] koń 1 wpow. telspewskim
Marcinowicp Krpysptof p ucpest[nikami] naywójjezdku] koń 1 w pow. kroskim
ManinomcpMahcher pucpesĄnikamĄ napodjepdkn kań 1 w pow. korspewskim
MardnowicpPaweł pucpestmjkami] napod\\£ZÓk\i] koń 1 wpow. wiehńskim
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Maranowie.у Sebestyjan у //^«/[nikami] «^ e^ ezdku] koń 1 w pow. tirańsk im i medyngjańskim
M ardnow icy Stefan у /Ar^/fnikami] «^e^ezdku] koń 1 w pow . korsyewskim
M arcinowic £ Лг/лж ~ //r~^fnikarrii] y>o koyacku koń 1 w pow. syawdowskim
M aranowie £ Sycygsny ~ R osycy у uczestnikami p o koyacku koń 1 w pow. wiebńskim
M aranowicyW alenty у ucyesĄnhkarnĄ na ^OiĄjezdku] koń 1 w pow . wielońskim
T aryf a 16 6 7 roku

Mardnowicy Augustin na miejscu Lawryna Mardnowicya rodyica z Tomasyajdów dym 1 szlachecki w pow.
karczewskim
Marcinowicy Ba/tromiej Dawidowicy na miejscu Dawida MarcinowicząJanowicya rodzica swego z Pokłon dym
1 szlachecki w pow. rosieńskim
MardnowiczJan £ Gonkojn dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
MarcinowiczJan, na którego miejscu zpstał spisany J ery Petkiewicz Z Połuksytów dym 1 szlachecki w pow.
pojurskim
Mardnowicy Kryysytof £ Kimont dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim
Mardnowicy Dukasy AdamowicyyMadan Фт 1 szlachecki wpow. wieluńskim
MarcinowiczMatiaszna miejscu Jana Mardnonicya rodyica swego yRustejków dym szlachecki 1 wpow. wiebńskim
MarcinowicyMatiasz na miejscu Stefana Mardnonicya rodzica swego ^ Goh dym 1 sylachecki wpow. wiebńskim
Mardnowicy Stanisław na miejscu Kayjmierya Jucenicya spadkiem dostałego yMejna/iów dym 1poddański
wpow. retowskim
Martynonicy Stanisław yM adan dym 1 sylachecki w pow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

MardnowiczJan yDabunowa wpow. korklańskim dym sylachecki 1

Mardnonicyjan у Rjtstjkowicy wpow. niebliskim na miejscu Madeja Mardnowicya dym sylachecki 1
Nazwisko jest tego samego pochodzenia co Marcinkiewicz (zob.).
Najstarsza wzmianka o Martynowiczach, jak wówczas pisano w aktach ruskich,
pochodzi z 1527 r., kiedy zanotowano ziemianina żmudzkiego Andrzeja Martynowicza
z herbem Radwan odm. [Wittyg].
Notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., ale najczęściej byl to patronimik, a nie nazwisko. Przyjęto tu metodę opisaną we wstępie, porównując dane
z akt z danymi z taryfy 1690 r. Nie uzyskano żadnej informacji. Natomiast można przy
wołać jedną informację z 1667 r\, gdzie spisano Jana Marcinowicza w Gonkojniach
w pow. wielońskim. W powiecie tym notowano Marcinowiczów zarówno w popisie
1621, jak i w taryfie 1690 r\, ale w innej miejscowości. Natomiast w 1571 r. Jan, Mi
kołaj, Jakub i Awgusztyn Martinowicze kupili dom Gonkonski we włości wielońskiej.
W 1599 r. Jan Martinowicz kupił niwę w uroczysku Pod Olchoju w polu Gonkojnie
w tej włości. Nie można wykluczyć, że obie informacje dotyczą tej samej osoby Jana
Martinowicza. W każdym razie Martinowicze mieli dobra Gonkojnie na Laudzie we
włości wielońskiej od 2. połowy XVI w.
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MARCISZEWICZ (MARTISZEWICZ, MARTYSZEWSKI?)

W popisie wojskowym 1621 r. spisano 14 osób mieszkających w różnych powia
tach, najwięcej w wielońskim i korszewskim (po 3). Większość stawiała konia z „uczest
nikami”. W taryfie 1667 r. spisano 10 rodzin, mieszkających głównie w pow. wieloń
skim (5), w pozostałych pojedynczo. Prawie wszystkie nie miały poddanych (9 na 10),
tylko jedna rodzina miała jednego poddanego.
W taryfie 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. korklańskim i wielońskim, bez
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Marcinowicze herbu Łabędź wylegitymowali się ze szlachectwa w guber
ni kowieńskiej. Na Żmudzi i Wileńszczyźnie notowano też Martynowiczów herbu Suchekomnaty i własnego [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 51—123; vyp. 5, k. 125—36; Wittyg, s. 196. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Rody, T. 4, s. 137; Uruski, T. 10, s. 216.

M ARCISZEW ICZ (M ARTISZEW ICZ, M ARTYSZEW SKI?)
H. TE T.TWA
T a r y f a 16 6 7

roku

MardspewiczMalcher, na którego miejscu postał spisany SamuelSyriatowicp pSpepolewicpów [F 11-1—752
lepiej: Piepolewiczów Roszcz] dym szlachecki 1 wpow. wielońskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Martispemcp Malcher, na miejscu którego i na miejscu Gabriela Dowgirda posta/ spisany Samuel Siriatomcp
p Roscp Piepolewicp pprpy kuplą dym szlachecki 1 wpow. wielońskim

Pochodzenie nazwiska jest podobne do Marcinkiewicza (zob.). To patronimik od imie
nia Marcisz, które pochodzi od Marcina.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r., kiedy
spisano 2 osoby: kniazia Bogdana Martiszewicza we włości kroskiej i bojara Bogusza
Martiszewicza w tej włości. W pierwszym przypadku zapewne chodzi o Borowskich,
kniaziów znanych na Żmudzi w tym czasie: Bartłomiej został spisany we włości jaswońskiej. Zaś Bohdana Borowskiego notowano jeszcze wcześniej, bo w 1499 r. [Wolff].
Z kolei drugiego — Bogusza Martiszatisa, syna Martisza, określono jako bojara włości
kielmeńskiej w 1543 r. [LM].
Więcej danych o tej rodzinie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1571 r.
Erazmus Janowicz Martiszewicz kupił ziemię w polu Jawgili we włości wielońskiej.
W 1592 r. tenże kupił majętność Jawgili. W 1592 r. pogodził się z Hanną Janowną, za
pewne siostrą, w sprawie jej posagu z domu ojczystego w Poszokach we włości wieloń
skiej. W 1594 r. tenże jako Martiszewicz-Jawgil dokonał zamiany gruntów: za Jawgili
otrzymał dobra Poszuszwieńskie. W 1595 r. tenże kupił grunty w Jawgilach, Dojniach
[prawdopodobnie chodzi o sioło i jezioro w polu Jawgilskim] i Płowkiach [zapewne
chodzi o grunt w Polanach we włości wielońskiej nad rzeką Kirszyną]. W 1597 r. tenże
kupił grunty w Jawgilach, część majętności w Płowkach i 2 sioła: Jawgindy i Płowki we
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włości jaswońskiej. W 1600 r. tenże otrzymał majętność Jawgiłi we włości wielońskiej.
W 1593 r. Krisztof Martaszewicz kupił majętność Roszczi we włości wielońskiej. Ten
że jako Krisztof Martiszewicz w 1598 r. kupił majętność Piepolewiczi w polu Roszczę
we włości wielońskiej.
W 1595 r. Szczasny i Mikołaj Martiszewicze sprzedali część ziemi w polu Posrowty
po obu stronach rzeki Srowty we włości tendziagolskiej. W 1599 r. Szczasny Martisze
wicz z żoną Barbarą Hryhorewną sprzedał Mikołajowi [bratu?] ziemię Jurgojtie i grunty
Logajkajtis we włości tendziagolskiej.
Ciekawy zbiór dokumentów z lat 1520—1549 przedstawił wspomniany Erazmus
Martiszewicz Jawgił, które zostały wpisane do księgi ziemskiej żmudzkiej w 1597 r.
Chodzi o spór o ziemię Rimkowszczina we włości żosieckiej [późniejsza wielońska],
która należała do Rimka. Ten ostatni był „diadkiem” skarżących Mickowiczów: Mar
tina, Kaspra i Pawła, którzy stwierdzili, że przedmiotowe dobra są w ręku Wencława
Towtowicza i Jurija Martiszewicza. Z podanych informacji można wnosić o genealogii
Mickowiczów i, być może, Towtowiczów oraz Martiszewiczów. Dość pewne jest pokre
wieństwo tych dwóch ostatnich. Pewne jest również pochodzenie wspomnianego Erazmusa Martiszewicza od Jurija Martiszewicza, znanego ze źródeł z lat 1520—1549.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Martiszewiczów (Marciszewiczów) w trzech włościach: wielońskiej, tendziagolskiej i jaswońskiej, a więc le
żących w południowo wschodniej Żmudzi. Najwięcej danych pochodzi z włości wie
lońskiej, a konkretnie z Jawgił i Roszczów, tj. z rejonu na północny zachód od Kiejdan.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. Była to jedna i ta sama osoba, miesz
kająca w tej samej miejscowości w Roszczach Piepolewiczach, bez poddanych. Była to
szlachta drobna i nieutytułowana. Zwraca uwagę, że wymienione tam Roszczę Piepolewicze zostały zakupione przez Krzysztofa Martiszewicza w 1598 r.
Prawdopodobnie później spolonizowali swoje nazwisko na Martyszewski. W każ
dym razie w 1820 r. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się Martyszewscy herbu Leliwa. Za swego przodka przyjęli Krzysztofa Martyszewskiego, mającego
w XVII w dobra Roszczę [LVIA]. Były to najpewniej te same dobra, które posiadali Marciszewicze. Swoje pochodzenie w tej guberni wywiedli też Martyszewscy herbu Topór.
W XIX w. Martyszewscy herbu Leliwa mieszkali w pow. szawelskim i telszewskim
[Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 264 nr 388; LVIA, F 391—1—1061, k. 498—500; ODVCA, vyp. 1,
s. 6-84,; vyp. 3, s. 24-76, 61-133, 85-273 (Martaszewicz), 102-57, 142-319; vyp. 4, k. 39-302, 188-119,
197—187; vyp. 5, к. 36—265,130—71, 255—200;Perapis 1528 r , s. 271. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suple
ment, s. 235: Martyszewski; Uruski, T. 10, s. 240: Martyszewski; Wolff, Kniayiome, s. 10.

M ARCZYŃ SKI
T a r y f a 16 6 7

roku

Marczyński Krys^tof na miejscu Samuela Mierzejewskiego [w tekście: Miejerzewskiego] z^°rk°k9w Фт
1 szlachecki w pow. melońskim
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

46

MARGIELŁO

Nazwisko ma pochodzenie polskie i wiąże się z imieniem Marek [LPŻ]. Marczyńskich
jako szlachtę notowano w Małopolsce. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwi
sko pochodzące od imienia Marcin (lit. Martynas), co teoretycznie jest możliwe.
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim,
bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 160: Marćinskas; Uruski, T. 10, s. 218—219; Zinkevicius, s. 440-441: Martynas.

M ARGIEŁŁO
P opis 1 6 2 1 roku

Margiełlo Hrehory у Rymkan у M^yjstnikami] na pod{)tzdk\i] koń 1 wpow. syawelskim
Nazwisko jest pewnie pochodzenia litewskiego i pochodzi od nazwiska Margis, czy
li „pstry”, „pstrokaty”, „różnokolorowy” [LPŻ]. Dość podobnie rzecz przedstawił
Z. Zinkevicius, wskazując na pochodzenie od formy Margas (mar- i g in - lub gir-): ten
drugi człon został skrócony.
Na Żmudzi notowano ich w popisie wojskowym 1621 r. w pow. szawelskim. Pew
nie doń odnosi się wzmianka o Hrehorym Mackiełło [błąd?], który w 1655 r. podpisał
unię kiejdańskąze Szwecją.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 305, 306: Mackiełło. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 161—162: Margis; Zin
kevicius, s. 314: Margas.

M ARGIEW ICZ
H. SZELIGA, TOPÓR
P opis 16 2 1 roku

Margiewicy Hrehory yucyesĄask^mĄ napod\\zzäku\ koń 1 w pow. rosieńskim
T aryfa 16 67 roku

Margiewicy Daniel na miejscu Sjmona Margiendcyą -у Giejsyów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Margiewicy Piotr na miejscu Mikołaja Margiewicya у Giejsy dym 1poddańs/d w pow. rosieńskim
Margiewicyowa Jóyefowa, na której miejscu yostał spisany Kayimiery Ley/owicy у Giejsyów dym 1 sylachecki
wpow. rosieńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Margiewicy Daniel [z Girdwojn w pow. rosieńskim?] [dym] sylachecki 1
Margiewicy Kayimiery na miejscu rodyica у Giejsy WUajć wpow. rosieńskim [dym] sylachecki 1
Margiewicy Kayimiery у Zadwojn Pokroyonda wpow. kroskim [dym] sylachecki 1
Nazwisko to patronimik od litewskiego nazwiska Margis, zob.: Margiełlo.
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W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną osobę w pow. rosieńskim, stawiającą
jednego konia z „uczestnikami”.
W 1655 r. testament spisała Halszka Malcherówna Bogdanowiczówna Piotrowa
Margiewiczowa Chrzczonowiczowa. Była ona córką Malchera Bogdanowicza i Anny
Aleksandrowiczówny. Swemu małżonkowi Piotrowi Mikołajewiczowi Margiewiczowi
Chrzczonowiczowi [w innym miejscu była kilkakrotnie mowa o Piotrze Margiewiczu,
najpewniej jego nazwisku] poleciła pochować swoje „grzeszne ciało” w kościele rosień
skim. Zapisała mu 400 kop groszy litewskich [z dokładną dyspozycją, jak to należy ro
zumieć], zabezpieczoną na połowie majętności Giejsze w pow. rosieńskim. Dobra te
później mogły spaść na ich potomstwo, którego na razie nie było [LNB].
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 3 rodziny mieszkające również w pow rosieńskim:
2 nie miały, 1 miała jednego poddanego. W taryfie 1690 r. odnotowano także 3 rodzi
ny, mieszkające w pow. rosieńskim (2) i kroskim (1), bez poddanych. W sumie była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Margiewicze z herbami: Kryszpin, Leliwa, Szeliga i Topór. Margiewicze herbu Topór mieszkali
w pow. rosieńskim i szawelskim [Ciechanowicz].
W pow. szawelskim wylegitymowała się rodzina Margiewiczów o nieznanym her
bie. Jego przodkiem został Józef Margiewicz (pokolenie I), który miał syna Kazimie
rza (II), wspomnianych w latach 1636 i 1694. Pierwszy mieszkał w okolicy Giejszów,
drugi miał sianokos należącą do majętności Giejszyszki. Potem został wspomniany
Wawrzyniec (IV?) w 1745 r., mający majętność Giejsze Po [d]rosienie. Najpewniej był on
synem Piotra (III), syna wspomnianego wyżej Kazimierza (II). Sprawa nie do końca jest
jasna, bo w innym miejscu podano, że Kazimierz, syn Stanisława, w 1720 r. miał dobra
Podratwinie Talwojszyszki. Dobra te przejął syn Wawrzyńca Jan (V?) w 1782 r., a dru
giemu Kazimierzowi (V?) dał inne dobra: Bacajcie, Minelgie [Bacajcie Minelgie leżały
w pow. berżańskim w parafii Kurszany], Pawenty, Liubary i inne. Synami Kazimierza
byli Antoni i Jakub (VI?), a Jan — co wiadomo z innego dokumentu (k. 35—36) — miał
syna Antoniego Wincentego (VI?) i wnuka Juliana Wincentego (VII?), który w 1893 r.
był „byłym asesorem kolegialnym i lekarzem wolno praktykującym”, który miał syna
Mieczysława (k. 1-2) [LVIA, F 708-2-2451].
Zachował się wywód Margiewiczów herbu Szeliga z 1832 r. Za protoplastę rodziny
został uznany Szymon z Chrzczona Margiewicz (pokolenie I), który posiadał majętność
Giejsze w pow. rosieńskim. Miał on dwóch synów (II): Daniela i Kazimierza. Pierw
szy z nich ożenił się ze Skawdwiłówną [brak imienia], z którą spłodził syna Jana (III).
Ten ożenił się z Konstancją z Woytkiewiczów. „Będąc znagleni potrzebami” sprzedali
oni połowę swoich dóbr w 1696 r. Później ożenił się ponownie z Żakiewną [brak imie
nia], z którą spłodził syna Bartłomieja (ur. 1706; IV). Miał on syna Jerzego (testament
z 1806 r.; V), ojca czterech synów (VI): Mateusza (ur. 1781), Piotra (ur. 1784), Feliksa
(ur. 1791) i Aleksandra (ur. 1803). Z nich Mateusz wywodził swoje pochodzenie wraz
ze swoimi synami (VII): Józefem (ur. 1809) i Aleksandrem (ur. 1812) [takw drzewie ge
nealogicznym, a z kolei w dokumentacji: 1802]. Z kolei brat Mateusza, Piotr, miał czte
rech synów: Tomasza (ur. 1808), Adama Felicjana (ur. 1809), Fortunata (ur. 1814) i Jana
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MARKIEWICZ

(ur. 1822) [LVIA, F 391—1—1026]. W wywodzie tym należy zwrócić uwagę na przydawkę
pochodzeniową — z Chrzczona.
Ź r ó d ł a : LNB, F 130—727, k. 242—243; LVIA, F 391—1—1026, k. 84 (wywód z 1832 r., dr2 ewo genealo
giczne), F 708—2—2451 (akta Margiewiczów, brak genealogii). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4,
s. 132; LPŻ, T. 2, s. 161—162: Margevicius, Margas; Uruski, T. 10, s. 220.

M ARKIEW ICZ
H. ŁABĘDŹ
P o pis 16 2 1

roku

MarkiewicpAdam pucpesĄnhkaroĄ napodßezdku.] koń 1 wpow. korspewskim
Markiewicp Krpysptof p trpeaej cpęśa po kopacku koń 1 w pow. rosieński/n, a ucpestnicyjego nie chaeli mu
pomóc pe dwóch cpęśa
MarkiewicpPaweł pucpesĄnśkamĄ napodj\e.zäku\ koń 1 wpow. wiebńskim
Markiewicp Stanisław napodje^ók\Ą p hardyspem koń 1 w pow. kroskim, na ucpestnikiprotestował się
MarkiewicpSpcpepan pucpesĄaśkasm\ napodj\e.zäku\ koń 1 wpow.powondeńskim
T a r y f a 16 6 7

roku

Marłdenicpjópef na miejscu ojca swe\go\ Hrehorego Mar/dewicpa pŻagowicpdym splachecki 1 wpow. wil/dskim
Markiewicp Malcher Piotr na miejscu rodpica swego Krpysptofa Markdewicpa p majętności Pospespuwia Skutunispek dymów poddańskich 5 w pow. widuklewskim
MarkiewicpMikołajpŻagowicpdym splachecki 1 wpow. wilkiskim
MarkiewicpPUtpmus pNiewordpian dym 1 splachecki w pow. powondeńskim
Markiewicp Samuel p Rospcp dym 1 splachecki w pow. widońskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Alarkiewicp Chrypostom p okolicy Płuspcp wpow. kroskim [dymów] poddańskich 2
SlarkiewicpDawid [w Kop. 1: Narkiewicz] pBjtstejkowicpwpow. wielońskim dym splachecki 1
Markiewicp Jan, na którego miejscu postał spisany Piotr Goylewicp p okolicy Grespyspek w pow. berpańskim
dym splachecki 1
MarkiewicpMikołaj p Janowdowa wpow. korspewskim dym splachecki 1
Nazwisko to patronimik od łacińskiego imienia Marek. Od tej podstawy powstały 3 na
zwiska w tym herbarzu: Markiewicz, Markowicz i Markowski. Nazwisko może być po
chodzenia litewskiego (od imienia Markus), polskiego (ród szlachecki, mieszczański lub
chłopski) lub białoruskiego [LPŻ], Litewskie imię Morkus (oczywiście głównie w wersji
ruskiej) na Żmudzi w popisie 1528 r. należało do rzadkości, użyto je tylko 2 razy (0,1%)
[Cimnaite].
Całkiem prawdopodobne jest to, że Juris Markowicz (zob.) z włości medyngiańskiej z popisu wojskowego W Ks. Litewskiego z 1528 r. należał do tego rodu, ponieważ
w XVI w. nazwiska Markiewicz i Markowicz były nieraz używane zamiennie. Do tego
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trzeba jeszcze dodać 2 wzmianki o Markach na Żmudzi w 1528 r.: Marek Witkowicz we
włości korszewskiej i Marek Janowicz w rosieńskiej.
Również w aktach ziemskich żmudzkich chyba zamiennie używano obu form: Mar
kiewicz i Markowicz. Stąd w tym miejscu zostaną zebrane informacje zarówno o Mar
kiewiczach, jak o Markowiczach.
W 1582 r. Sebastian Markowicz wraz z innymi sprzedał grunty w polu Lakowskim
we włości rosieńskiej. W 1598 r. Sebestian i Jakub Markowicze sprzedali wraz z innymi
„otcziznę” Kiborty nad Dubissąwe włości rosieńskiej. W 1583 r. Szczefan i Matiej Mar
kowicze kupił „ziemlicę” Medyny we włości rosieńskiej. W 1585 r. ciż wraz z Jurijem,
chyba ich bratem, kupili grunty Kupsty koło majętności Żoginy [we włości rosieńskiej].
W 1588 r. Andrej Markowicz miał niwę Kapurnokałnas we włości rosieńskiej. W 1590 r.
tenże kupił sianożęć Mejrany w majętności Pokopornie w tej włości. W 1593 r. pożyczył
6 kop groszy, zabezpieczonych na części majętności Łąkowo. W 1594 r. tenże zamie
nił grunty w Pokłoniach we włości rosieńskiej. W 1595 r. tenże zamienił się: za grun
ty w Pokłoniach otrzymał ekwiwalent w Kołnujach. W 1595 r. tenże kupił poddanych
w polu Kołnuje w Omolu. W 1596 r. zamienił się gruntami: chodziło o niwę w majętno
ści Bilewiczi w polu Gardynach w Pogruzdławkiu we włości rosieńskiej. W 1597 r. tenże
kupił niwę Griniszkia w Mostwiłach, między rzekami Szałtoną i Kierupem, we włości
rosieńskiej. W tym roku tenże kupił gaj i sianożęci w majętności Mostwiły [ODVCA:
Moetwiły] we włości rosieńskiej. W 1598 r. tenże wziął w zastaw majętność Mostwi
ły (kupił ją w 1599) i poddanego w polu Gierdziagoła [we włości berżańskiej]. Wszedł
również w posiadanie części „imienejca” Łąkowo koło rzeki Łukny we włości rosień
skiej (za pewną sumę pieniędzy). Wtedy kupił też majętność Monkuny w Girdwojniach
we włości rosieńskiej. W 1596 r. Matiej Markowicz kupił część ziemi Medinas, należącej
do majętności Sutkowicze w Żołpiach we włości rosieńskiej. W 1597 r. Szymon Mar
kowicz wziął w zastaw „otcziznę” Dowgiłajtie w Poszokorniach we włości rosieńskiej.
W 1583 r. Jan Markowicz z żoną Zofią Matiejewną Sakowicz sprzedał część grun
tów w Berżach we włości powondeńskiej. W 1595 r. Jakub Markowicz darował zięciowi
Szymonowi Szczefanowiczowi majętność Wonki we włości powondeńskiej.
W 1583 r. Jan Janowicz Markiewicz kupił grunty Jurgeliszki, Pojtyszki i Macyszki
w majętności Poszyle we włości korszewskiej. W 1590 r. prawdopodobnie doń odno
si się wzmianka o posiadaniu lasu Snawkałnies w Janowdowie we włości korszewskiej.
W 1590 r. Martin Markowicz kupił „otczyznę” Janeliszka i część dóbr Gosztyny
we włości kroskiej. W 1591 r. Hryhory Markowicz kupił „otczyznę” Rezgoli we wło
ści kroskiej.
W 1592 r. Urban Somaszkiewicz Markowicz sprzedał część majętności Antryngi
we włości widuklewskiej.
W 1593 r. doszło do zamiany gruntów, w wyniku której Hryhory i Andrej Jurewicze Markiewicze otrzymali grunty Wenckielewska należące do majętności Swiatoszyn
nad Niemnem [we włości wielońskiej]. W 1598 r. Walenty i Jakub Markowicze kupili
niwę Sankiales w polu Roszczeńskim, koło rzeki Widukelis, we włości wielońskiej.
W 1600 r. Michał Markowicz ustąpił swojej ciotce część majętności Pięłoś we wło
ści twerskiej.
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W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Markowiczów w sied
miu włościach: najwięcej w rosieńskiej, potem w powondeńskiej, korszewskiej, kroskiej
(wzmianka o ojcowiźnie), widuklewskiej, wielońskiej i twerskiej. We włości rosieńskiej
mieszkali w Lakowie (polu Lakowskim), gdzie była również wzmianka o ich ojcowiźnie,
oraz w Pokłoniach, Kołnujach i innych, leżących w pobliżu Rosieni. Wspomniany tam
Andrej Markowicz był notowany we włości rosieńskiej w popisie 1567 r.
W popisie rosieńskim z 1589 r. wymieniono Jurego Markowicza i Jędrzeja Grzehorewicza [Hrehorewicza], płacących razem podatek od konia [Popis rosieński 1589 r.].
Prawdopodobnie chodzi o bliskich krewnych, a wspomniany Jury Markowicz był noto
wany w aktach ziemskich żmudzkich pod 1585 r., kiedy zakupił grunt pod Żoginiami.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano pięciu Markiewiczów, stawiających konia
w różnych powiatach z „uczestnikami”, tych samych, w których notowano ich w aktach
żmudzkich XVI w Nie należeli więc do zamożnych.
Akt unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. podpisało trzech Markiewiczów: Balcer,
Dawid i Samuel.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających
głównie w pow. wilkiskim (2) i pojedynczo w pozostałych. Z jednym wyjątkiem rodzi
ny z 5 dymami poddańskimi pozostałe nie miały poddanych (4 na 5). W taryfie 1690 r.
spisano 4 rodziny, mieszkające w różnych powiatach: kroskim, korszewskim, wielońskim i berżańskim. Większość z nich nie miała poddanych (3 na 4), a tylko jedna miała
dwóch poddanych. W sumie była to szlachta drobna, z nielicznymi wyjątkami, i nieutytułowana. W 1669 r. elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego był
Krzysztof Markiewicz, jedyny elektor w tej rodzinie.
W taryfie 1667 r. notowano podwójne nazwisko Anusowicz Markiewicz.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Markiewiczów z następu
jącym herbem: na krzyżu kawalerskim jest gniazdo z ptakiem „s pierścieniem w prawo
[w dziubie], skrzydło jak do lotu ma podniesione”. Ten herb posiadał Andrzej, ziemia
nin żmudzki w 1592 r.
Z 1713 r. pochodzi wywód Markiewiczów, którzy udowodmli swoje szlacheckie pocho
dzenie w dziewięciu pokoleniach w czasie sejmiku gromnicznego na Żmudzi. Przodkiem
Marcina, Kazimierza, Władysława i Adama Markiewiczów był Michał (pokolenie I). Miał
on syna Jerzego „Dydakiem zwanego” (II), który zostawił po sobie dwóch synów (III): Mi
kołaja i Jerzego. Z nich Jerzy spłodził trzech synów (IV): Jana, Andrzeja i Macieja. Z nich Jan
miał dwóch synów (V): Dawida i Samuela. Jego brat Andrzej zostawił po sobie trzech sy
nów (V): Hieronima, Krzysztofa i Stanisława. Z kolei druga linia pochodzi od Mikołaja (III),
który miał syna Andrzeja (IV), ojca czterech braci z 1713 r. (V) [tekst jest w tym miejscu nie
do końca jasny]. Wspomniany Andrzej Markiewicz miał różne dobra. Jego syn Marcin do
stał Ławże w pow. rosieńskim na Żmudzi, Łomejkiszki w pow upickim; Władysław dostał
Wasilewszczyznę w pow oszmiańskim; Adam — Stogwinty w mścisławskim, nie podano
dóbr Kazimierza. Wspomniany wywód został przyjęty przez zgromadzenie sejmiku, co po
twierdzono licznymi podpisami na końcu dokumentu [LVIA, F 391^1—1814, k. 1—4].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Markiewicze
herbu: Jastrzębiec, Łabędź, Mądrostki, Rogala i bez herbu.
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Zachował się wywód Markiewiczów herbu „Łabęc” [Łabędź] z 1820 r., podobny
jest z 1800 r. [Ciechanowicz], Za protoplastę tej rodziny uznano Stanisława Markiewi
cza (pokolenie I), mającego majątek w okolicy Żagiach na Żmudzi [w pow. wilkiskim].
Spłodził on dwóch synów (II): Hrehorego i Mikołaja, bezpotomnego (1599). Z kolei
Hrehory miał syna Józefa (III), ojca trzech synów (IV): Józefa, Antoniego i Kazimie
rza, którzy zaczęli 3 linie rodziny. Z nich Józef był ojcem Mikołaja (V), który spłodził
czterech synów (VI): Jerzego, Piotra, Józefa i Gabriela. Z tych synów Józef był towa
rzyszem w brygadzie pińskiej (1791). Prawdopodobnie przenieśli się oni do powiatu
oszmiańskiego.
Z kolei druga linia rozpoczynała się od Antoniego (IV), syna Józefa. Był on ojcem
dwóch synów (V): Macieja i Jakuba. Z nich Jakub zostawił na tym padole łez dwóch sy
nów (VI): Antoniego z synem Kazimierzem i Justyna, ojca Andrzeja. Z kolei brat Jaku
ba, Maciej (V) spłodził syna Kazimierza (VI), który był ojcem Ignacego i Rocha (VII).
Z nich Ignacy nabył majętność Lenkowszczyznę w pow. oszmiańskim w 1798 r. Do tej
linii dołączono Michała, pewnie syna Jakuba, który był ojcem czterech synów: Adama,
Józefa, Kajetana i Dionizego.
Trzecia linia rodziny, od Kazimierza (IV), syna Józefa, była następująca. Kazimierz
miał dwóch synów (V): Józefa i Andrzeja. Pierwszy z nich miał syna Tadeusza (VI),
wnuka Ignacego (VII), ojca sześciu synów (VIII): Jerzego z dwoma synami: Adamem
i Franciszkiem; Stanisława, Bartłomieja, Karola, Michała i S[z]ymona. Z kolei drugi syn
Kazimierza, czyli Andrzej (V), który był ojcem Antoniego i Wincentego (VI). Z nich
Antoni miał dwóch synów (VII): Bartłomieja i Kazimierza, o synach Wincentego nic
niewiadomo [ŁWA, F 1135—20—57; wersja skrócona: Ciechanowicz],
Z 1836 r. pochodzi wywód Markiewiczów herbu Łabędź. Za swego przodka wzię
to Krzysztofa Bartłomiejewicza Markowskiego (pokolenie I i II). Jego synowie (III):
Krzysztof i Melchior Markowscy w 1683 r. sprzedali dobra Poszuszwie Skatuniszki [ra
czej Skotuniszki] w pow. widuklewskim. Później rodzina ta przeniosła się do sąsiednie
go pow. kowieńskiego, gdzie posiadali dobra Michaliszki od 1691 r. Syn wspomnianego
Krzysztofa Jan Markowski (IV) był tam skarbnikiem kowieńskim. Ich dalsze losy tu po
minięto [LVIA, F 391—1—1053].
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 418 (indeks); Dworzecki Bohdanowicz, k. 131v; Elektorowie królów; s. 131;
LVIA, F 391-1-1053 k. 114-116, F 391M -1814, k. 1-1, F 1135-20-57, k. 153-155 (wywód z 1820 r., drze
wo genealogiczne); ODVCA, vyp. 1, s. 78-16, 8168, 93-101, 94-107, 140-227, 141-229, 162-176; vyp. 2,
s. 28-192, 92-112, 97-176, 108-80, 109-97, 184-379; vyp. 3, s. 8-101, 65-187, 71-56, 102-52, 107-142;
vyp. 4, k. 13-100, 49-375, 96-291, 165-207, 236-240 i 241, 240-271, 283-90; vyp. 5, к. 10-71, 22-162,
151-234, 170-274; 252-172; Perapis 1528 r., s. 267, 213, 391; Popis 1567 r., kol. 1325; Popis rosiehski 1589
r., nr 1; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 32. L i t e r a t u r a : Bubak, s. 216—217; Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 132—
133 (genealogia); Qmnaite, s. 13; LPŻ, T. 2, s. 163: Markevicius; Uruski, T. 10, s. 221—224.

M ARKOW ICZ
T a r y f a 16 9 0

roku

Markomc^Jer^y t^Mojtp’pym Styipejk --Lelajdów wpow. telspewskim [djm] poddański 1
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O pochodzeniu nazwiska zob.: Markiewicz. Tam zebrano informacje o Markowiczach
w źródłach XVI—wiecznych.
Przed 1677 r. S. Markowicz z żoną Elżbietą ufundował altarię III w kościele
w Surwiliszkach [Visitationes DS. 1675-1677].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow telszewskim, z jednym pod
danym. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Markowicze
herbu Bończa i Ostoja.
Ź r ó d ł a : Visitationes DS. 1675—1677, s. 734. L i t e r a t u r a : LTruski, T. 10, s. 224.

MARKOW SKI
H. BOŃCZA
T aryfa 16 67 roku

Narkowski [sic] Walerian na miejscu Matysa Mi/owicya -yAliZajdów Upupia poddański dym 1 w pow. tel-

T aryfa 16 9 0 roku

Markowski Walerian c^Miłajdów w pow. telsyewskim [dym] poddański 1
Problemem jest właściwa pisownia tego nazwiska: Markowski czy Narkowski? Obie
formy wyraźnie zapisano w taryfach: Narkowski w 1667 i Markowski w 1690 r. Nie
wątpliwie chodzi o tę samą rodzinę. Przyjęto formę Markowski, bo taka jest notowana
w polskich herbarzach na Litwie i na Żmudzi w odróżnieniu od Narkowskich.
Nazwisko jest tego samego pochodzenia co Markiewicz (zob.). Jest możliwe, że
jest to rodzina pochodzenia polskiego, być może z Markowa na Podlasiu, skąd przenie
śli się m.in. do Litwy. W każdym razie notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich już
w XVI w. W 1589 r. Marek Filipowicz Markowski kupił majętność Judikiszki (Judejkiszki) we włości berżańskiej, nad rzeką Wirwitą. W 1598 r. sprzedał ją.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, z jednym pod
danym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Skądinąd wiadomo o Markowskich herbu Bończa, którzy mieli pewne grunty we
włości retowskiej z nadania króla polskiego Zygmunta III z lat 1583 i 1612. Nadanie to
otrzymali Grzegorz i Wincenty Markowscy. Z nich pierwszy był przodkiem, od którego
zaczęto wywód rodziny w 1819 r. Później Markowscy osiedlili się w pow oszmiańskim,
wileńskim i innych [Ciechanowicz].
W wywodzie Markowskich herbu Bończa z 1819 r. była mowa, że ich przodkowie
otrzymali 4 włóki ziemi zwane Danskie w ciwuństwie retowskim, nadane im przez re
wizorów Jana Kiszkę i Mikołaja Talwoysza, a zatwierdzone przez króla polskiego Ste
fana Batorego w 1583 r. Beneficjentami byli Grzegorz i Wincenty Markowscy (poko
lenie I). Przywilej konfirmacyjny na te dobra pochodzi z 1612 r. Wspomniane dobra,
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nazwane folwarkiem, przejął „prawem sukcesji” Zachariasz Markowski (II), który prze
kazał je synowi Janowi (III), a ten synowi Antoniemu (TY) w 1685 r. Ten ostatni wydał
na świat dwóch synów (V): Jana i Kazimierza. Wspomniany folwark przejął Jan, a jego
brat dostał 400 kop groszy; przebywał wówczas poza Żmudzią, czyli na Litwie na mocy
testamentu ojca z 1708 r. Z nich Kazimierz spłodził syna Michała (VI), ojca dwóch sy
nów (VII): Jerzego (ur. 1741) iStanisława (ur. 1745). Z nich Jerzy Michałowicz wydał na
świat Andrzeja (ur. 1775) i Wincentego (ur. 1782; VIII), a jego brat Stanisław zostawił
po sobie syna Ignacego (VIII).
Z kolei Jan Markowski (V), syn Antoniego, mieszkał na dziedzicznym folwarku
Dawskie. Spłodził on dwóch synów (VI): Stefana i Ignacego. Z nich pierwszy wydał
światu syna Jana (VII), a drugi — trzech synów (VII): Józefa, Jakuba i Szymona. Wspo
mniany Jan Stefanowicz spłodził trzech synów (VIII), do wywodu idących: Stanisła
wa, Kajetana i Antoniego. Natomiast Józef Ignacewicz po sobie zostawił syna Joachi
ma (VIII). Jego brat Jakub z żony Rozalii Iwickiej wydał światu syna Ildefonsa, a kolejny
brat, Szymon, miał dwóch synów (VIII): Stanisława i Konstantego.
Następnie w tym wywodzie była enigmatyczna informacja, że Markowscy „ulegli
Rewolucyi w roku 1812”, ale udowodnili swoje pochodzenie szlacheckie [LVIA, F 391—
8—2596]. Prawdopodobnie włączyli się do odbudowy państwowości polskiej za Napo
leona w 1812 r.
W 1835 r. wywiedli się Markowscy herbu Bończa. Ich protoplaści to Wincen
ty i Grzegorz Markowscy (pokolenie I), którzy posiadali grunty dziedziczne we wło
ści retowskiej, tzw. ziemię Danskie o powierzchni 12 włók. Powołali się na przywileje
królewskie z lat 1590 i 1612. Z nich Grzegorz Markowski miał syna Zachariasza (II),
ojca Jana (III), strażnika smoleńskiego. Skądinąd wiadomo, że strażnikiem smoleńskim
w 1714 r. był Szymon Trojan Markowski. Wracam do Jana, który spłodził dwóch sy
nów (IV): Michała i Antoniego: drugi dostał dobra, a pierwszy pewną sumę pieniędzy
w 1684 r. Z nich Antoni zapisał te dobra synowi Janowi (V), uposażając jego brata Ka
zimierza pewną sumą pieniędzy w 1708 r. Ten ostatni przeniósł się do pow. upickiego,
gdzie został cześnikiem upickim. Później rodzina przeszła do pow. wiłkomierskiego
i tam się wylegitymowała ze szlachectwa [LVIA, F 391-1-1045]. We wspomnianym
wywodzie nie ma informacji o pozostałych na Żmudzi Markowskich, czyli potomkach
Jana z pokolenia V
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1045, k. 134-136, F 391-8-2596, k. 446M49v; ODVCA, vyp. 2, s. 39-38;
vyp. 5, k. 46—346; Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 207 nr 1518. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4,
s. 134 (genealogia).

MARTINKIEWICZ, MARTYNKIEWICZ ZOB. MARCINKIEWICZ
MARTYNOWICZ ZOB. MARCINOWICZ
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MARYNOW SKI
T a r y f a 16 6 7

roku

Marynowska Piotrowa Anna Utwanowska z imienia Godwojsya arędowny dym szlachecki 1 od Marcjana
Witkowskiego w pow. ejragolskim
Marynowska Piotrowa Anna Utwanowska z imienia swe[go] Godwojsya [na marginesie: z Witkun] dym
1 szlachecki w pow. ejragolskim
Nazwisko może wskazywać na pochodzenie polskie, notowano bowiem rodzinę Marynowskich w Galicji [Umski]. Brak jednak wiadomości o ich pobycie na Litwie. Nie
wykluczając jednak tej możliwości, może chodzi o polonizację nazwiska Marinas, któ
re wywodzi się od łacińskiego imienia Marinus. W Polsce przybrało ono formę Maryn
(bardzo rzadkie), cerkiewne Marin. Z kolei zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko litewskie
Marinas pochodzi od imienia Marijonas, które ma genezę łacińską i pochodzi od Maria
nus a, po polsku — Mariana.
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. ejragolskim, bez
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.
L i t e r a t u r a : Bubak, s. 222; Tichoniuk, s. 115: Maryn; Umski, T. 10, s. 244—245; Zinkevicius, s. 419.

MASŁO
T aryfa 16 9 0 roku

Masło Kazimierz zMleksandrem Misiewiczem zostali spisani zJons/awek Mackiszęk wpow. pojurskim dym
szlachecki 1
Masło Stefan z Dzignżów [w Kop. 1: Dziuginiany] wpow. telsyp^skim i zastany od Szyksyfi [dym] poddański 1
Nazwisko może być różnego pochodzenia: litewskiego (od maslus, czyli „myślący”,
„wnikliwy”, „zamyślony” itp., polskiego (notowano nazwisko Masło) lub ruskiego (bia
łoruskiego) [LPŻ],
Rodzina Masłów jest znana w pow. oszmiańskim od połowy XVI w. Na Żmudzi
pojawili się zapewne dopiero w XVII w. W taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow.
pojurskim i telszewskim: jedna nie miała poddanych, druga — jednego. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytulowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 174: Masła; Uruski, T. 10, s. 255.

M ASŁOW SKI
H. SAMSON
T aryf a 16 6 7 roku

Masłowska Zofia Chrzęzpnondczówna, a wtore\go] małżeństwa Jarosppwa Petkunowa z Kimont zawodniczy
dym 1 wpow. jaswońskim
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Masłowski [może Misłowski?] Adam Konstanty na miejscu Hrehorego Ambrojejemcya Olechnowicza
ZSzalów dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Masłowski Jan zKimont zągrodnicey dym 1 w pow.jaswońskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Masłowski Jan Michał z Podt/bżsża Bińaliszęk z nabytkami gruntówemi od Piotra Petkowicpa wpow. rosieńskim [dym] poddański 1
Nazwisko może być albo spolonizowaną formą nazwiska Masło (przez dodanie pol
skiej szlacheckiej końcówki -ski), albo być pochodzenia polskiego, białoruskiego, a na
wet rosyjskiego [LPŻ]. Zdaniem Dziadulewicza, była to szlachta pochodzenia tatarskie
go. Nie odrzucając tej możliwości, trzeba dodać, że nie musi to dotyczyć wszystkich,
używających tego nazwiska. Jeszcze inną teorię ogłosił Z. Zinkevicius, który przyjął
pochodzenie nazwiska Maslauskas (czyli Masłowski) od litewskiego sviestininkas, nazwy
rzemieślnika wyrabiającego masło (po litewsku to sviestas) i przetłumaczonej na język
słowiański. Jeszcze inni łączyli Masłowskich z nazwami miejscowymi typu Masłów, Ma
słowa [Abramowicz, Citko, Dacewicz].
Należy dodać, że za polskim pochodzeniem przemawia istnienie szlachty polskiej
Masłowskich z Maslowie w ziemi wieluńskiej (województwo sieradzkie), której jedna
z gałęzi miała się przenieść do Litwy na początku XVII w.
Śladem dawnych właścicieli jest zachowana do dzisiaj wieś Maslaukiśkiai nad Dubissą na północny zachód od Betygoly. W taryfie 1690 r. notowano miejscowość Birialiszki Podubisie w pow. rosieńskim w posiadaniu Masłowskich. Później, w 1789 r., była
to okolica szlachecka Birialiszki Masłowszczyzna [Gloger]. W końcu XIX w. Masłowszczyzna to był dwór z młynem wodnym na rzece, należący do Zacharewiczów: wcześniej
do Strawińskich od 1817 r. [i Masłowskich], a później do Dowojnów i Sylwestrowiczów
[SG] [raczej chodzi o jedną rodzinę, tj. Dowojnów-Sylwestrowiczów]. To ładny punkt
widokowy do dzisiaj.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny, mieszkające
w pow. jaswońskim (2) i ejragolskim (1). Dwie miały po jednym dymie poddańskim (zagrodniczym), a jedna nie miała poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę
w pow rosieńskim, z jednym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowała się ze szlachectwa rodzina her
bu Samson.
W 1799 r. wywiedli się Masłowscy tegoż herbu, którzy uznali za swego przodka
Macieja Masłowskiego, ojca Krzysztofa i Jana Michała (pokolenie I i II). Synowie ci
zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej Krzysztof spłodził syna Kazi
mierza (III), a ten miał syna także Kazimierza (IV). Ten ostatni w 1749 r. sprzedał do
bra Skirdynie [w pow. pojurskim]. Jego synem był Piotr Mateusz (V), ojciec Hieronima
(ur. 1792; VI) i dziad Stanisława Andrzeja (ur. 1830; VII).
Druga, młodsza linia łączy się z Janem Michałem (II) jako ojcem Jana (III) i dzia
dem dwóch wnuków (IV): Mateusza i Józefa. Pierwszy z nich spłodził syna Wincen
tego (V), który był ojcem Józefa Ignacego (ur. 1798; VI), ojca trzech synów (VII):
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Leona Aleksandra (ur. 1826), Aleksandra Jana (ur. 1828) i Ksawerego Jana (ur. 1830),
bezpotomnych.
Z kolei brat Mateusza — Józef (IV) był ojcem dwóch synów (V): Jerzego i Fran
ciszka. Ci w 1782 r. posiadali dobra Mostowty. Z nich Jerzy zostawił po sobie syna Fe
liksa Aleksandra Joachima (ur. 1803; VI), bezpotomnego. Jego brat Franciszek w 1800 r.
sprzedał dobra Roszczę Lipluny [w tekście: Gipluny] [wpow. wielońskim]. Miał on syna
także Franciszka (ur. 1804; VI), ojca Aleksandra (ur. 1843; VII).
W wywodzie wspomniano jeszcze o przywileju króla polskiego Stanisława Augusta
Poniatowskiego z 1780 r. na dobra [nie można odczytać] [LVIA, F 391—8—2568].
Inny wywód tej rodziny i herbu pochodzi z 1832 r. Tym razem protoplastą rodzi
ny został Michał Masłowski, który posiadał dobra Szymkajcie [LVIA, F 391—1—1222].
Dane te w zasadzie nie znajdują potwierdzenia w taryfach, z wyjątkiem informacji o Ja
nie Michale Masłowskim z taryfy 1690 r.
Zachowała się skromna rodosłownaja Ludwika Masłowskiego herbu Samson
z 1833 r. (ur. 1801). Przodkiem rodziny był Stanisław (pokolenie I), właściciel majątku
(nie podano, jakiego) zakupionego od Pietkiewiczów w 1612 r. Miał on syna Pawła (II)
i wnuka Samuela (III), właściciela Klimontyszek [pewnie w pow. jaswońskim]. Ten ostat
ni spłodził syna Hieronima (IV), wnuka Antoniego (V) i prawnuka Rocha (VI), ojca
wspomnianego Ludwika (VII). Ów Ludwik spłodził syna Franciszka Ignacego (4 lata
w 1833 r , tj. ur. 1829; VIII) [МАСВ].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1222, F 391-8-2568, к 101 (skan 00205); MACB, F 20-5318 (rodosłownaja
z 1833 r); SG, T. 6, s. 167: Masłows2 c 2 y 2 na, T. 15 c 2 . 2, s. 308. L i t e r a t u r a : Abramowic2 , Citko, Dacewic2 , T. 1, s. 231: Masłowski; Busżyński, Dnbissa, s. 34; Dziadulewicz, s. 423; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 2,
s. 174: Masła, Maslauskas; LTruski, T. 10, s. 258; Zinkevicius, s. 545: Sviestminkas.

M ATALOW ICZ
T aryfa 16 9 0 roku

Matałowicpjópef p Pogie/jducia wpow. korklańskim dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Matalas, Matelis, które pochodzi od imienia chrze
ścijańskiego Mateusz (lit. Matas) [LPŻ]. Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korklańskim, bez podda
nych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 179: Matelis.

MATU SEW ICZ
H. ŚLEPOWRON
T aryfa 16 67 roku

Matusewicp Samuel, na którego miejscu postał spisany Andrpej Żolomiński p Butwiłów dym szlachecki 1
wpow. wilkiskim
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

MATYSOWICZ (MATYSEWICZ)

57

Nazwisko to patronimik od nazwiska Matusas, które łączy się z polskim Matusem (od
Mateusza) lub białoruskim Matusem (od Matwieja) [LPŻ]. Zob. jeszcze: Matysewicz.
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wilkiskim, bez
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana. Nie wiadomo, czy z nimi należy
łączyć informację o cześniku żmudzkim w 1761 r. Wojciechu Matuszewiczu (data spi
sania testamentu)?
W XIX w. Matusewicze (Matuszewicze, Matysiewicze) wylegitymowali się ze szla
chectwa w guberni kowieńskiej z herbami: Leliwa, Łabędź i Łabędź odm.
W 1799 r. Matusewicze herbu Slepowron wylegitymowali się ze szlachectwa. Ich
protoplastą był Jan Matusewicz, ojciec Józefa Bartłomieja (pokolenie I i II). Ten pro
toplasta z żoną Romaną weszli w posiadanie dóbr Szłompie Dagieliszki [w pow. użwenckim] w 1765 r. Pozostawił po sobie syna Józefa Bartłomieja (ur. 1765), który wszedł
w posiadanie wspomnianych dóbr w 1784 r. Dobra te sprzedał w 1795 r., a w 1797 r.
kupił dobra Naborowizna w pow. szawelskim [w tym czasie — repartycji]. Spłodził on
dwóch synów (III): Kazimierza Ignacego (ur. 1794) i Jana Piotra (ur. 1798). Linię rodzi
ny kontynuował ten pierwszy jako ojciec pięciu synów (TV): Teodora Edmunda Grzego
rza (ur. 1819), Piotra Pawła (ur. 1828), Władysława Adama Antoniego (ur. 1835), Wik
tora (ur. 1848) i Kazimierza Augustyna (ur. 1853). Z nich potomstwo mieli tylko dwaj.
Wspomniany Teodor (trojga imion) miał dwóch synów (V): Józefa (ur. 1849) i Euge
niusza (ur. 1854); ten ostatni był ojcem czterech synów (VI): Teodora (ur. 1885), Kle
mensa Stefana (ur. 1887), Władysława (ur. 1892) i Mariana (ur. 1902). Z kolei jego brat
Władysław (trojga imion) miał syna Kazimierza Jerzego Mariana (ur. 1877; V) [LVIA,
F 391-8-2568].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—8—2568, k. 95 (skan 00193); Urzędnicy żmudzcy, nr 582. L i t e r a t u r a : LPŻ,
T. 2, s. 184: Matusas, Matusevicius; Uruski, T. 10, s. 272.

M ATUSZKOW SKI
T a r y f a 16 67

roku

Matusikom ki Adam na miejscu Andrzeja [brak nazwiska] dympoĄdań ski], takje nabytego od Piotra Kasperowicya Pacewic-ga ^ Reklispek 1 dympoddański wpow. jorańskim
Nazwisko pochodzi zapewne od nazwiska Matusz, Matuszka, które łączy się z imieniem
Mateusz w wersji polskiej lub białoruskiej [LPŻ; Abramowicz, Citko, Dacewicz].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. żorańskim,
z jednym dymem poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 232: Matusz, Matuszko; LPŻ, T. 2, s. 185: Matuśka.

M ATYSOW ICZ (MATYSEWICZ)
P o p i s 16 2 1

roku

Matysemcy_Miko/aj yitcpestm^dcmĄpo koyacku koń 1 w pow. kroskim
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MAYDELL

T aryf a 16 6 7 roku

Matysowiep Lukasp £ Rustejków dym Suchecki 1 wpow. wielońskim
Nazwisko to patronimik od imienia Matys (z), czyli Macieja lub Mateusza. Może być po
chodzenia polskiego lub białoruskiego, a nawet niemieckiego (Mathies, Mathis) [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich XVI w. W 1589 r. wzmiankowano
0 Stanisławie Szczefanowiczu Matysie i jego żonie Dorotie Martinownie, którzy po
siadali dobra Żosin Ławkas [we włości pojurskiej] przy siole Kierbedi we włości szawdowskiej.
W 1589 r. Bernat Matyszewicz został oskarżony o naruszenie granicy dóbr Maciuny we włości telszewskiej [może jednak chodzi o włość wielońską?].
W 1593 r. Malcher Matysowicz kupił połowę pustoszy Gagiszki i Bieniszki w Likszylu, nad jeziorem Dubinem i uroczysko w Gierczagole [Gierdziagole] we włości berżańskiej. Tenże w 1598 r. zastawił poddanych z ziemią w dobrach Wegiery we włości
Małych Dyrwian.
Zatem w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Matysowiczów w trzech
włościach: szawdowskiej, telszewskiej i Małych Dyrwian.
Później spisano ich zarówno w popisie wojskowym 1621 r. w pow. kroskim, jak
1w taryfie 1667 r. w pow. wielońskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W literaturze wymienia się jeszcze Matuszewiczów [Kojałowicz: Matyszewiczów]
herbu Łabędź, mających być krewnymi kniaziów Giedroyciów. Ich protoplasta kniaź
Mateusz Bałtromiejewicz Gedrojt, żyjący w połowie XVI w , miał mieć 2 żony, w tym
z jednej miał dwóch synów: Jana i Hrehorego Matuszewiczów, którzy przyjęli później
nazwisko Matuszewicz i herb Łabędź. Z nich Jan był chorążym żmudzkim i ojcem
trzech synów: Jerzego, Balcera i Erazma. Dane te, przejęte przez Kojałowicza, nie znaj
dują potwierdzenia w źródłach [Wolff]. Odnoszą się one do zupełnie innej rodziny —
do Matuszewiczów herbu Łabędź.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Compendium, s. 123—124; ODVCA, vyp. 2, s. 50—193, 70-406; vyp. 3, s. 67—212;
vyp. 5, k. 37—274. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 233: Matys(z), Matysewicz; LPŻ,
T. 2, s. 180: Matys; Uruski, T. 10, s. 272; Wolff, Kniayiome, s. 74.

MAUROGOWICZ ZOB. MOWROG
M AYD ELL
H. WŁASNEGO
T aryf a 1 6 9 0 roku

Maydell Jan starosta piltyński, pułkownik JKMd p majitnośd napwanej Wiewajcie lennej w pow. pojurskim
i wsi do niej napinanych [:] Girniki, Kutury, Ryngi, Gudławki, Bartospyspki, Giedminispki, Kleknispki, Stekajae, Symonajde dymówpoddańskich 99. Za attestajągrodu koronnego Nowego Miasta Korcpyna
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Ród niemiecki, osiadły w Inflantach i Kurlandii. Są znani w Wirlandii [północnowschodnia Estonia] od XIV w. Wtedy mieszkali w Rewalu, stolicy Estonii, a od końca
tego wieku są znani jako szlachta.
Przodkiem interesującej nas linii był Herman (zm. 1639), starosta piltyński, dzie
dzic dóbr Zierau w starostwie piltyńskim (1589 r.), pokojowiec króla polskiego Zygmun
ta III i pułkownik wojska koronnego. Miał on dwóch synów: Teodora Jana (Dietrich
Johann, zm. 1667) i Ottona Ernesta (1608—1670). Pierwszy z nich otrzymał 2 królewszczyzny na Żmudzi: wójtostwo pojurskie w starostwie jurborskim (8 wsi) i 2 wsi w staro
stwie gorżdowskim w 1. połowie XVII w [Trimoniene]. Z kolei jego brat Otto Ernest
byl rotmistrzem królewskim, generał-majorem wojsk koronnych i także staro stąpiltyńskim. Miał on dwóch synów: Jana (Friedrich Johann, 1647—1697), starostę piltyńskiego,
podpułkownika wojsk koronnych i Dietricha (zm. 1711), porucznika, pokojowca króla,
starosty piltyńskiego (po śmierci brata), dziedzica dóbr Zierau (cyrawskie) w starostwie
piltyńskim, na którym wymarła ta gałęź rodziny. Z nich Jan był wielkim właścicielem
ziemskim na Żmudzi, mając w 1690 r. dobra lenne Wieżajcie. Zaś Dietrich zapew
ne przejął po nim dobra żmudzkie i został spisany w 1704 r. w konfederacji Żmudzi
w pow. pojurskim, gdzie mieszkał.
Ź r ó d ł a : Konfederacja 1704 r., s. 724. L i t e r a t u r a : Z. Dolczewski, Cyramcy dyiedyice, cyyli tablice tru
mienne rodyiny von M aydelljako źródło genealogiczne, „Studia Muzealne”, T. 19: 2000 s. 99—111 (w Muzeum Na
rodowym w Poznaniu zachowały się tablice trumienne tej linii rodziny); GH. Kurland, Bd 1, s. 542; Trimo
niene, Sretimfalią, s. 503; Uruski, T. 10, s. 113.

MAZAŁOWICZ ZOB. BORKOWSKI
M AZAN O W ICZ (MAZAN, M AŻANOW ICZ)
H. DĄBROWĄ
T aryf a 16 6 7 roku

MayanowicyDawid na miejscu Jakuba Mayanowicya i Adama Bombula Busykowskiego у Каир dym 1 szla
checki w pow. medyngiańskim
MayanowicySamuel, Jan. Dargwayn Wojciechjako opiekunpryyrodyony siestryana swe\go] w młodych leciech
Zostającego] Samuela JanowicząMayanowicya na miejscu ojcaje\go\ Jana Mayanowicya yDargwajniów dym
1 sylachecki w pow. wiesywiańskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

SkowdgUowicyMayon Jóyef na miejscu Zygmonta Budtyka [z Bum z Szołpian w pow. pojurskim?] dym
poddański 1
Mayanowicy Salomon, na którego miejscu i na miejscu Tomasya Waysynara yostał spisany Kaytmiery Pttrtyn
[w Kop. 1: Butryn] yPowiłajciów wpow. M. Dytwian dym sylachecki 1
Nazwisko może być pochodzenia polskiego (Mazan, Mazanek) lub ruskiego (biało
ruskiego). W grę wchodzi jeszcze geneza litewska, od słowa mayas, czyli „niski”,
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MAZANOWICZ (MAZAN, MAŻANOWICZ)

„niedużego wzrostu” [LPŻ]. W języku staropolskim ma-~an oznaczało „smarować”, „na
maszczać”, „nacierać”, a w białoruskim — „brudny” [Abramowicz, Citko, Dacewicz],
Zupełnie odmienne zdanie wyraził B. Tichoniuk, który wskazał, że forma Mazan to
imię pochodzące od Maksiana, imienia cerkiewnego.
Na Żmudzi rodzina pojawiła się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego
w 1567 r\: Gric Mażojtis we włości żorańskiej, Simon Mażanojtis w medyngiańskiej
i Bałtromiej Możanojtis w dyrwiańskiej. W 1560 r. wspomniany Szymon Mażonowicz
otrzymał odmianę gruntów w Kowpach we włości medyngiańskiej [ODVCA].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow.
wieszwiańskim i medyngiańskim, bez poddanych. Warto podnieść, że wspomnia
ne wówczas Каиру (Kowpy itp.) w pow. medyngiańskim posiadali oni już w 1560 r.
W 1690 r. spisano jedną lub dwie rodziny, bo nie ma pewności co do nazwiska Józefa
Skowdgiłowicza Mazona: czy człon „Mazon” to nazwisko, czy przezwisko? Przyjęto,
że raczej chodzi o przezwisko, a nazwiskiem owego Józefa była forma Skowdgiłowicz
(zob.). Zatem w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. Małych Dyrwian, także bez
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mażanowicze
herbu Dąbrowa. Mieszkali oni w pow. telszewskim [Ciechanowicz: Mazanowicz] i szawelskim [Ciechanowicz, Suplement. Mażonowicz],
W 1811 r. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mażanowicze
herbu Dąbrowa. Protoplastą Mażanowiczów został Jan Mażanowicz, który w swoim
testamencie z 1758 r. zapisał dobra Каиру [w pow. medyngiańskim] synowi Tomaszo
wi. Rok wcześniej, bo w 1752 r. ów Tomasz Mażanowicz otrzymał dobra Niewordziany
Szołtmiry Polinkalnie [w pow. powondeńskim], które sprzedał w 1779 r.
Tak więc linia genealogiczna tej rodziny była następująca, poczynając od Jana Mażanowicza, ojca Jana (pokolenie I i II). Ten ostatni był ojcem Tomasza (III) i dziadem
Sebastiana (IV), ojca czterech synów (V): Antoniego, Aleksandra, Feliksa Felicjana i Ka
zimierza. Każdy z nich miał potomstwo. Antoni spłodził trzech synów (VI): Cypria
na Bonifacego, Saturnina Euzebiusza i Aleksandra. Z kolei Aleksander miał syna Fili
pa (VI), ojca dwóch synów (VII): Józefa i Dominika. Trzeci z braci, Feliks Felicjan, dał
światu dwóch synów (VI): Onufrego Eleutera [sic] (ojca Juliana i Józefa; VII) i Fran
ciszka Juliana. Ostatni z tego pokolenia (V) to Kazimierz, ojciec Aleksandra Kazimie
rza (VI) i dziad: Jana i Fortunata (VII). Ten ostatni miał trzech synów (VIII): Edwarda,
Hieronima i Czesława [LVIA, F 391—8—2568].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-8-2568, k. 9; ODVCA, vyp. 4, k. 34-266; Popis 1567 r., kol. 1342, 1343, 1348.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 233: Mazan; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 143; ten
że, Suplementy s. 237; LPŻ, T. 2, s. 188: Mazanauskas, 190: Mazonas, 192: Mażonas, 191: Mażeika; Uruski,
T. 10, s. 277.

MAZAŃSKI ZOB. MAZOWSKI
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M AZELEW ICZ
P opis 16 2 1 roku

Mapelewicp Ławryn p braciąpo kozacku kań 1 w pow. korklańskim
Nazwisko to patronimik od nazwiska Mazelis, czy raczej Maźelis. Ta ostatnia forma po
chodzi od litewskiego mapas, czyli „niski”, „niedużego wzrostu” [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. korklańskim.
Niemniej jednak w tym czasie notowano jeszcze Wojciecha Adamowicza Mazełowicza
(Mażełłowicza), który w 1620 r. kupił od Drasławskich grunty Gadele w pow. powondeńskim, leżące pod Worniami. W 1641 r. chyba te same dobra, zwane teraz Godeliszki
Butkiszki Arajniszki i położone nad rzeką Niekoczą, pod Worniami i Gadelami, sprze
dał kapitule żmudzkiej [LVLA].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 696—2—927 (materiały dotyczące dóbr kapituły żmudzkiej). L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2,
s. 188: Mazeliauskas, 191: Maźelis, Mażeika.

M AZIŃ SKI (MAZYŃSKI)
T aryfa 16 67 roku

Maliński Krpysptof na miejscu Andrzeja Hrehorowicpa Andruspewicpa £ Wornispek dym 1 splachecki
wpow. porańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Mapyński Krpysptof na miejscu Hreora Andrpejewicpa p Wornispek w pow. porańskim [dym] splachecki 1
Rodzinę zanotowano tylko w spisie Gajla jako Mazyński, mieszkający w Prusach
w XVIII w
Może jest to nazwisko pochodzenia litewskiego od mapas, czyli „maty”, „niski”?
W takim wypadku Maziński to forma spolonizowana, utworzona przez dodanie pol
skiej, szlacheckiej końcówki —ski. Nie można chyba wykluczyć związku z nazwiskiem
litewskim Mazinas (ma—iżin —) [Zinkevicius].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. żorańskim, bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Gajl, s. 472; Zinkevicius, s. 220: Mazinas.

M AZOW SKI
T aryfa 1690

roku

Mapowski [MB: Mazański] Jan p Rudowsielcpuków w pow. W. Dymian dym splachecki 1
Nazwisko może być albo pochodzenia litewskiego (od członu maz—, np. Mazevicius),
albo polskiego (od Mazowski, Mazowiecki itp.) [LPŻ]. Choć nie można wykluczyć
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MAZUROWICZ

pochodzenia litewskiego, to w tym przypadku bardziej uzasadnione jest przypuszczenie
o pochodzeniu polskim. Rodzinę Mazowskich notowano w ziemi ciechanowskiej (Ma
zowsze) we wsi Mazowo, niektórzy z nich przenieśli się do Litwy [Uruski] i w ziemi wiskiej w pow. wąsowskim [Kapica].
W czasie Potopu 1655 r. spisano Krzysztofa Mazowskiego Józefowicza [ten ostatni
człon to chyba patronimik], ale z pow. brasławskiego.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. Wielkich Dyrwian, bez pod
danych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Akta gjagdów, T. 2, s. 289; Kapica, s. 63. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 188: Mażauskas; Uruski,
T. 10, s. 281.

M AZUROW ICZ
T aryfa 16 67 roku

Magurowicg Dawid Walentynowic-g, na którego miejscu gostal spisany Wojciech Narbut g Kiecin dym 1 szla
checki wpow. bergańskim
Magurowicg Jógef, na którego miejscu gostal spisany Stanisław Golkont g Peśda Poupiny dym 1 sglachecki
wpow. W. Dyrwian
Nazwisko to patronimik od nazwiska Mazur, które wskazuje na pochodzenie z Mazow
sza [LPŻ]. Jest więc pochodzenia polskiego. Rodziny tej nie notowano na Litwie w pol
skich herbarzach.
Na Żmudzi notowano rzadko nazwiska typu Mazur(owicz) itp. Niemniej jednak
już w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Pawia Mazurka we wło
ści rosieńskiej. Mniej więcej w tym samym czasie w księdze sądowej zanotowano dwóch
bojarów putnych we włości berżańskiej: Jana i Jasa Mazurewiczów. Powołali się na daw
ny dokument z 1486 r., w którym była mowa o Miczusie i ich ojcu Uwojnie, który także
pełnił służbę putną dla wielkiego księcia. Stan ten został potwierdzony przez wielkiego
księcia [i króla polskiego] Zygmunta [Starego] [LM].
Później spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. berżańskim i pobliskim
Wielkich Dyrwian, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 270, nr 400; Perapis 1528 r., s. 265. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2,
s. 276: Mozuras, Mozuraitis.

M AZYLEW SKI
H. MUCHA?
T aryfa 16 9 0

roku

Magylewski Piotr g Mesgkiów w pow. M. Dyrwian na miejscu Andrgeja Paruda dym sglachecki 1

Nazwisko może być spolonizowaną formą (przez dodanie polskiej, szlacheckiej koń
cówki —ski) nazwiska litewskiego Mażylis, czyli „mały” [LPŻ],
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W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. Małych Dyrwian, bez pod
danych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mazylewscy
bez herbu. Wtedy notowano Mazalewskich herbu Mucha [nie ma takiego herbu] w pow.
rosieńskim [Ciechanowicz]. Prawdopodobnie chodzi o herb własny, zob. Uruski.
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 143: Mazalewski; LPZ, T. 2, s. 189: Maziliauskas, 192: Mażylis; Uruski, T. 10, s. 283.

MAZYŃSKI ZOB. MAZIŃSKI
MAŻANOWICZ ZOB. MAZANOWICZ
MĄGIN ZOB. MON GIN
MĄTRYM ZOB. MONTRYM
MĄTWID ZOB. MONTWID
MECZEWICZ ZOB. MIECZEWICZ
M ED EK SZA
H. LIS ODMIENNY
T a r y f a 16 6 7

roku

Medekspa Kasper, na którego miejscu postał spisany Kapał Sakowicz z Dowmontów dym 1 szlachecki w pow.
wielońskim
Medeksza z Proszęzą Andrzej Zmajętności Promiadsjowskiej wieczystej 14 dymówpoddańskich wpow. rosieńskim
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego, od słowa mede, czyli „las” [LPZ].
Jest to jednak rodzina pochodzenia tatarskiego, mająca swe główne siedziby w pow.
kowieńskim. Nazwisko przyjęli od dóbr Medeksze na południowy wschód od Kiejdan,
które nabyli około 1540 r. Ich protoplastą był Proszcz, Tatar, stąd ród zwany jest Proszczewiczami |Dziadulewicz; Uruski].
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wielońskim i ro
sieńskim: jedna nie miała, druga miała dobra z 14 dymami poddańskimi. Zatem była
to szlachta majętna, ale nie posiadała urzędów na Żmudzi. Natomiast piastowali wie
le urzędów w pow. kowieńskim. Jedynie Medeksza podstarościc gąsecki był elektorem
króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.
W XIX w. Medekszowie herbu Łabędź wylegitymowali się ze szlachectwa w guber
ni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : Elektorowie królów, s. 132; Kojałowicz, Compendium, s. 156—157. L i t e r a t u r a : Dziadulewicz,
s. 424, 433; LPZ, T. 2, s. 195: Medekśa, Medeikis; Uruski, T. 10, s. 294-295.
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MEDYSZEWSKI (MEDISZEWSId)

MEDOMIEŃSKI ZOB. MĘŻYŃSKI
M ED YSZEW SKI (MEDISZEWSKI)
T a r y f a 16 67

roku

Mediszęwski Jakub na miejscu Marana Mijiitonńc-^a i Salamona Mijutowic-^a z Gierduciów dym 1 szlachec
ki wpow. korszęwskim
Medyszęwski Stanisław Michałowicz na miejscu rodzica swego Michała Medysieńskiego [sic] z^ordziów splacAfcki] dym 1 wpow. potumszęwskim
T aryfa 16 9 0 roku

Mediszęwski Jakub z Girduciów wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Medyszęwski Michał, na którego miejscu został spisany Jan Sosnowski [z Bordziów w pow. potumszewskim?] [dym] szlachecki 1
Nazwisko może być formą spolonizowaną (przez dodanie polskiej, szlacheckiej koń
cówki —ski) litewskiego nazwiska Mediśius lub podobnego. To ostatnie łączy się z na
zwiskiem Medeikis, zob.: Medeksza [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko to na
wiązuje do litewskiego nazwiska Medas (med—
), od którego utworzono wiele form.
Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667, jak i 1690 r. spisano 2 ro
dziny w pow. korszęwskim i potumszęwskim w tych samych miejscowościach, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPZ, T. 2, s. 196: Mediśauskas; Zinkevicius, s. 289: Medas.

MEJNARD ZOB. MEYNARD
MELWID ZOB. MILWID
MENART ZOB. MEYNART?
M EN CZU K (MĘCZUIC, M IEN CZUK, MINCZYKOW ICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Minczykowicz Wojciech z //^«/[nikami] napodj\e.zdk\Ą koń 1 wpow. korklańskim
T aryfa 16 6 7 roku

Menczjtk [w tekście: Mienczuk] Jan na miejscu Miko!aja Jakubowicza rodzica zDowiatysyek dym 1 szla
checki wpow. korklańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Menczjtk [Męczuk] Jan z Ry[M\gajliszek wpow. korklańskim dym szlachecki 1
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Połączono podobnie brzmiące nazwiska: Menczuk i Minczykowicz. Tych drugich noto
wano tylko w popisie 1621 r. Wszyscy mieszkali w pow. korklańskim.
Nazwisko Menczuk chyba łączy się z nazwiskiem litewskim Mencas, Mencys,
Menćiunas, które ma genezę niemiecką (Menz, Mens itp.) [LPŻ]. Jednak Z. Zinkevicus
zaprzeczył tej opinii i opowiedział się za litewskągenezątego nazwiska, od członu ment—.
Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach. Można tylko wyrazić przypuszczenie,
że wymieniony pod 1655 r. Jan Menczak to właściwie Menczuk [Uruski].
Pierwsze dane o tym rodzie pochodzą najpewniej z popisu wojskowego W Ks. Li
tewskiego z 1567 r., kiedy we włości kroskiej spisano bojara Martina Mienczykojtisa.
Więcej było w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1549 r. Hryhory Ławry
nowicz Menczukowicz zamienił się gruntami w majętności Podubisie i Gierdziagoła.
W 1571 tenże sprzedał poddanego w Gierdziagole w majętności Podubiskiej, nad rze
ką Nendrupą [we włości kroskiej]. W 1576 r. tenże sprzedał połowę „dworca” w uro
czysku Szyło we włości berżańskiej, nad rzeką Wieżupą. W 1578 r. tenże darował syno
wi Walentemu połowę majętności Podubisie we włości kroskiej. W 1592 r. ów Walenty
z żoną Mariną Szczefanowną z Andrejem i Barbarą Martinowiczami Menczukowiczami
sprzedali majętność Podubisie nad Dubissą i Łukajem. W tym roku Walenty kupił fol
wark Pokrożonty nad rzekami Dubissą i Krożontąwe włości kroskiej. Zaś wspomnia
ny Andrej Martinowicz Menczuk w 1593 r. zastawił ziemię Triciszki w Pokrożontiu
we włości kroskiej. Powstaje następująca linia genealogiczna: 1. Menczuk. 2. Lawryn.
3. Hryhory i Jan [zob. niżej]. 4. Walenty. Niewątpliwie byli oni spokrewnieni z Martinem
Mienczykojtisem z popisu 1567 r.
W 1582 r. Jan Ławrynowicz oraz Wojtiech i Jakub Janowicze Menczukowicze, jego
synowie, sprzedali dom w Gialowie we włości ejragolskiej. Skądinąd wiadomo, że w te
stamencie z 1585 r. Jan Ławrynowicz Minczuk [tak zapisano] zapisał dwór w Giałowie Sebestianowi Mikołajewiczowi Kęstortowi, ciwunowi ejragolskiemu, z wyłączeniem
swoich dzieci: Wojciecha, Jakuba i Małgorzaty [AGAD].
W 1590 r. Małgoreta Janowna Menczukowicz zamieniła się dobrami ze swymi
braćmi Wojtiechem i Jakubem: za część swego dziedzictwa w Gierdziagole we włości
berżańskiej otrzymała rekompensatę w Giałowie, gdzie mieszkali jej bracia. W 1596 r.
wspomniani Wojtiech i Jakub kupili część majętności Gierdziagoła we włości berżań
skiej. W 1600 r. Wojtiech sprzedał 6 niw w majętności Gierdziagoła. W tym roku Woj
tiech i Jakub sprzedali jeszcze pustosz Kiereżyszki nad rzeką Dumbłupą we włości
kroskiej, należącą do Gierdziagoly we włości berżańskiej i kupili część majętności Gier
dziagoła, zwaną Lawryszki, w tej włości.
W 1590 r. Malcher Fronckowicz Menczukowicz otrzymał od swojej babki niwę
w polu Gierdziagoła w uroczysku Butykiszki we włości berżańskiej. Skądinąd wiadomo,
że Malcher i Stanisław Fronckowicze byli wnukami Jana, a Froncko miał następujące
rodzeństwo: Małgoreta (oraz Wojtiech i Jakub). Spór o wyprawę dla wspomnianej Małgorety w postaci części majętności Gierdziagoła z Malcherem i Stanisławem zakończył
się polubownie. W 1599 r. wspomniany Stanisław sprzedał połowę majętności Gier
dziagoła. Na podstawie tych danych można zarysować linię Menczuków z Gierdziago
ly: 1. Ławryn. 2. Jan. 3. Wojciech, Jakub i Froncko. 4. Malcher i Stanisław Frockiewicze.
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MEYTERBUCH

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich notowano Menczuków w trzech wło
ściach: kroskiej, berżańskiej i ejragolskiej, w tej ostatnie wzmiankowano, że pochodzi
li z Gierdziagoły we włości berżańskiej. Właśnie tu chyba było gniazdo tej rodziny.
W każdym razie w aktach żmudzkich XVI w. notowano Menćukiśki jako folwark ma
jętności Szukole we włości kroskiej i dom w Podubisiu. Ten ostatni najpewniej łączy się
z kilkoma wzmiankami z akt żmudzkich o dobrach Podubisie we włości kroskiej. Z ko
lei dobra Szukole, raczej Szokole czy Szokoly w pow. kroskim chyba należy zlokalizo
wać w obecnej wsi Sakaliai na południe od Kielm, nad rzeką Krożontą, gdzie notowano
pobyt Menczuków w XVI w.
W dokumencie pt. ,,Descendencya dóbr Połukaja Podubisia Mencpukispek Draminskispek ” była też mowa o tej rodzinie. Hrehory Ławrynowicz Menczukowicz zamienił się
gruntami z Marcinem Wojciechowiczem Czechowiczem w 1549 r.: „za Erygołę [dostał]
dworzec Podubiszki”. Dobra te przejęli jego synowie Hrehorowiczowie: Walenty, żona
ty z Marianną Szczefanowiczówną i Andrzej, żonaty z Barbarą Martinowiczówną. Od
nich dobra te przejęli Dramińscy: Jan Jakubowicz i jego syn Jakub Janowicz, a po nich
Grużewscy [LNB]. Wspomniana tu genealogia pokrywa się z danymi z akt ziemskich
żmudzkich, zob. wyżej.
W 1654 r. Gabriel Wojciechowicz Mienczuk (Menczuk) potwierdził zapis dla swo
jej żony Doroty Sebestianowny Pacewiczowny Daniiowiczowny. Chodzi o jego dobra
Chwołajnie Spudyszki Radyszki i Weniszki we włości korklańskiej [VUB]. Później, w obu
taryfach XVII w., notowano Menczuków w tym powiecie, ale w innych miejscowościach.
W obu taryfach z lat 1667 i 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korklańskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : AGAD, ZMRP, nr 032; LNB, F 91-339, k. 12 (w kilku miejscach to samo); ODVCA, vyp. 1,
s. 8-115, 36-205, 42-324, 77-3; vyp. 2, s. 103-15, 122-300, 177-272; vyp. 3, s. 19-11, 20-25, 21-37, 7 2 74; vyp. 4, k. 155-128; vyp. 5, k. 205-38, 220-153, 240-87, 242-99; Popis 1567 r., k. 1274; Slovai; s. 185:
Menćukiśki; VUB, F 7—ŻP 15—15a, nr 136. L i t e r a t u r a : Uruski,T. 10, s. 314.

M EYTERBUCH
T aryfa 1690

roku

Meyterbuch Andrzej pjolwarku pastamiego Krasowcpypny [w Kop. 1: Krasowszczyzna] wpow. wiebńskim
dymówpoddafiskich 6
Nazwisko jest zapewne pochodzenia niemieckiego. Brak jest go w polskich herbarzach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim z 6 dymami poddańskimi. Była to szlachta majętna, ale nie utytułowana.
M ETERN A
T a r y f a 16 6 7

roku

Meterna Daniel, na którego miejscu orap na miejscu rodpica Jana Rekospa postał spisany Piotr Rekosp p oko
licy Żoran [na marginesie: z Lubiszek?] 1 [dym] poddańsłd w pow. berpańskim
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T aryf a 16 9 0 roku

Metema Jerpy na miejscu rodpica p Sadkowskich w pow. spawelskim dym splachecki 1
Nazwisko to chyba brzmiało Materna i jest pochodzenia niemieckiego [LPŻ].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną, rodzinę w pow szawelskim, bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 179: Maternas; Uruski, T. 10, s. 268 (nic o Litwie).

METUKOW ICZ
T aryf a 16 9 0 roku

Metukomcpjópgf pRjppub [tj. z Pubzub] w pow. twerskim dym splachecki 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego od nazwiska Matukas, które pochodzi
od imienia Matas, czyli Mateusz [LPŻ]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. twerskim, bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 182: Matukeyićius, Matukas, 178: Matas.

M EYN ART (MEYNARD, M EJNARD)
H. DOLIWA
P opis 16 2 1 roku

Meynart Zacharyasp p »rojnikami] po kopacku koń 1 wpow. retowskim
T aryfa 16 67 roku

Menart Jan. RymkiewicpAdam Janowicp na miejscu Jana Rymkiewicpa rodpica pprpykupli od Jana Menarta
pDrabukspt dym 1poddański w pow.powondeńskim
Menart Piotr pob. Jucemcpowa Jadwiga [...] ~kupli od Piotra Menarta p Smilgiów dym 1 splachecki w pow.
medyngiańskim
Meynart Jerpy Jan. Pellowicp Marcin p nabycia od od ksigdpa Jerpego Jana Meynartów [sic] £ Mejnartów
poĄćl\ ański dym 1 w pow. retowskim
Meynart Malcher Kipysptofowicp pMejnartów dym 1 splachecki w pow. retowskim
Meynart Piotr Jakubowicp na miejscu Jakuba Meynarta rodpica swego pMejnartów dym 1 splachecki w pow.
retowskim
Meynart Piotr Krpysptojbińcp na miejscu Jadnigi Meynartówny p Mejnartów dym 1poddański w pow. retowskim
T aryfa 16 9 0 roku

Mejnard Malcher pMejnartów w pow. retowskim [dym] splachecki 1
Meynard Piotr pMejnardów wpow. retowskim [dym] splachecki 1
Meynard [w Kop. 1: Meynart] KapjmierppPołakiśda wpow. retowskim [dym] splachecki 1
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MEYNART (MEYNARD, MEJNARD)

Nazwisko jest pochodzenia niemieckiego [LPŻ]. Trochę dziwi, dlaczego nie łączy się
tego nazwiska z litewskim, dwuczłonowym nazwiskiem: Mei—nart(as). Pierwszy człon
jest rzadko używany w antroponimii litewskiej, prawdopodobnie to zapożyczenie, a dru
gi — jest częściej stosowany i łączy się z litewskim nartauti, nartas, czyli „złościć się”,
„gniewać się”, „gniew”, „furia” itp. [Zinkevicius].
Na Żmudzi pojawili się w latach 60. XVI w. W inwentarzu włości retowskiej z lat
1565—1583 wspominano nieraz o bojarach retowskich Monartach, sąsiadujących z na
stępującymi siołami hospodarskimi dzierżawy retowskiej: Labordzie, Stombry, Wietupi
i Jawiupiani [AWAK, T. 25]. W 1565 r. otrzymali oni — Miczko i Mikołaj Menart — od
mianę gruntów za ziemie zabrane im i przyłączone do sioła Wientuszy. Odmiana była
przy tym siole, tj. przy samym Retowie, na południowy wschód odeń [AWAK, T. 24
iT. 25, s. I II 442].
Później, w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. spisano Mikojłaja [sic]
Menrajtajtisa we włości retowskiej, pewnie identycznego z Mikołajem Menartem z 1565 r.
Więcej podano danych o tym rodzie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1586 r. Jan Mikołajewicz Mejnartowicz otrzymał od teściów wraz z ręką Hanny Aleksandrowny Montwid część majętności Lekiemiany we włości gondyńskiej. W 1591 r.
tenże kupił część „otczizny” Lawryszki w polu Judgolwiańskim we włości medyngiańskiej. W 1595 r. Pietr Mikołajewicz Janowicz Mejnart pogodził się z bratem Mikołajem
w sprawie podziału majętności Rumszyszki we włości retowskiej, nad Jurą. W testamen
cie z 1597 r. wspomniany Pietr darował bratu Janowi swoją „otcziznę” Mejnartyszki
i ziemię Rumbiszki we włości retowskiej [właściwie Rumszyszki], a żonie Zofii Wojtiechownie dał majątek ruchomy w dobrach Jawajszyszki we włości gondyńskiej.
W 1586 r. Mikołaj Janowicz Mejnart darował żonie Hannie Selwestrownie część
majętności Mejnartowiczi i Rumszyszki we włości retowskiej. Tenże w testamencie
z 1591 r. zapisał starszemu synowi Janowi grunty „własne” Rumszyszki, a pozostałym
synom resztę majątku ruchomego i nieruchomego.
W 1592 r. Michał Mickowicz Mejnart otrzymał od żony Hanny Mikołajewny Godelewicz majętność Godeli we włości połongowskiej. W 1597 r. bracia Mickiewicze
Mejnarty: Andrej, Michał i Paweł podzielili się majętnością Mejnartyszki we włości re
towskiej. W 1598 r. Michał Mickiewicz Mejnartowicz sprzedał majętność Godeły we
włości płotelskiej [!]. W testamencie Andreja Mickiewicza Mejnorta z 1599 r. był zapis
dla żony Jeleny Bałtromiejewny i dzieci majętności Rumszyszki we włości gondyńskiej.
Jednym z jego synów był Walenty Andrejewicz Mejnart, który w 1600 r. wraz z żoną Ur
szulą Stanisławowną Piełajt sprzedał majętność w Malwinach [raczej w Mołowianach]
we włości retowskiej.
W sumie z powyższych akt wynika, że w tym czasie były 3 linie Mejnartów: Mikołajewiczów, Janowiczów i Mickowiczów (zwanych zamiennie Mickiewiczami). Wszyscy
byli w jakiś sposób związani przede wszystkim z Mejnartowiczami oraz Rumszyszkami
we włości retowskiej. Pochodzili oni najpewniej od Miczka i Mikołaja Monartów [Mej
nartów] z 1565 r.
W 1655 r. zanotowano Jana Meynarta jako uczestnika sejmiku rosieńskiego w kwiet
niu 1655 r. Brak jego podpisu na akcie unii kiejdańskiej z tego roku.
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Z 1669 r. pochodzi „list dobrowolny wieczysty” Anny Mikołajewny Woyszwilanki
Janowej Meynartowej. Po rodzicach: Mikołaju Woyszwile i Katarzynie Adamkowiczównie
miała majętność Liginiszki (Ligieniszki) Ugule i Pokołtynie we włości korszewskiej. Po
śmierci męża została przy życiu sama z małymi córkami, dodatkowo ciężko chora. Pod
jęła wówczas decyzję o oddaniu swoich dóbr „blisko krewnemu sobie” Jerzemu Hie
ronimowi Jakubajciowi [w innym miejscu: Jakubowiczowi] Miłaszewiczowi Syrtowtowi z Stułsza [w innym miejscu wyraźnie: z Tulsza]. Był on jej bratankiem. Prosiła go
o opiekę nad swoimi małoletnimi córkami: Konstancją i Anną. Dyspozycje te powtó
rzyła w testamencie, spisanym w tymże roku. Dobra te miały być podzielone na 3 czę
ści: dwie dla córek, a trzecia dla ich opiekuna — bratanka. Była tu również mowa o do
brach zmarłego męża, czyli w okolicy Witmundy [tj. Widmonty] w pow. żorańskim,
które również miały dziedziczyć wspomniane córki. Dopiero w razie ich śmierci dobra
te miały przejść do rodziny męża, tj. Jerzego Meynarta, plebana szyłelskiego i Jadwi
gi Meynartówny pani Platuszczowej oraz Doroty Meynartówny Kontrymowej [VUB].
W taryfie 1667 r. notowano wspomnianego plebana Jerzego Jana Meynarta.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko 3 rodziny w pow.
retowskim: dwie nie miały, trzecia miała jednego poddanego. Z obliczeń wykluczono
3 osoby (Jana, Piotra i Jerzego Jana) ze względu na wzmianki o przykupli od nich dóbr.
Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające także w pow. retowskim i bez
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Gniazdem rodu były Mejnarty w pow. retowskim. Chodzi o późniejszą okolicę
szlachecką, położoną na południe od Retowa, przy ujściu rzeki Kirszny do Jury. W koń
cu XIX w. okolica była podzielona na 10 części, największa należała do Filipkowskich.
Notowano ją jeszcze na Trzywiorstówce na południe od wsi Wietusze (obecnie Vatuśiai). Dzisiaj są to 2 domy na skrzyżowaniu dróg ze starym cmentarzem.
W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Meynartowie
herbu Doliwa i Rawicz, a w guberni wileńskiej — Mejnartowicze herbu Lubicz, mieszkają
cy na Żmudzi. Meynartowie herbu Doliwa mieszkali w pow telszewskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : A kta ą aędiw , T. 2, s. 161, 274; AWAK, T. 24, s. 281, T. 25, s. 394, 395, 402, 408, 441^442;
ODVCA, vyp. 1, s. 187-133,195-17; vyp. 2, s. 178-296; vyp. 3, s. 12-152, 28-141; vyp. 4, k. 42-323, 229192, 231-204; vyp. 5, к. 55И11, 153-251, 262-247; Popis 1567 r., k. 1333; SG, T. 15, cz. 2, s. 315: Mejnar
ty; VUB, F 7—ŻP 23, nr 47. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 145; LPŻ, T. 2, s. 200: Meinartas;
Uruski, T. 10, s. 303: Mejnard, Mejnart, Majnartowicz; Zinkevicius, s. 114: mei—, 120: nart—.

M EYN IUN (MEYNUN)
T a r y f a 16 67

roku

Meyniun Jan Wojciechowicz z Ptyzgin dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Meyniun ]an z Niemorspcm dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Meyniun Jerzy, na którego miejscu został spisany Marcin Wajewski z Niemorsząn dym 1 szlachecki w pow.
widuklewskim
Meyniun Mikołaj [na miejscu] Mikołaja Zakobulskiego z Giewil dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Meyniun Stanisław Wojciechowicz [na miejscu] WojciechaMeyniuna [GB: pewnie ojca] z^iemorsyan dym
1 szlachecki w pow. widuklewskim
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T aryfa 16 90 roku

Mejnimi Jan ^Niemors^an wpow. widuklewskim dym szlachecki 1
Meyniun Jerzy, na którego miejscu został spisany Maran Wojewski [w Kop. 1: Wajewski] ~Niemorsgan
w pow. widuklewskim dym szlachecki 1
Meyniun Krzysytof z^diemorscyan wpow. widuklewskim na miejscu Stanisława Meyniuna dym szlachecki 1
Meynun Mikołaj zMntinik Kwaszę wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Nazwisko ma niejasne pochodzenie. Jest możliwy związek z pruskim imieniem Meyniko itp. [LPŻ]. Może wiąże się z nazwiskiem Meinius, Meinis itp., którego geneza nawią
zuje do formy: Mei-nor(as)? [Zinkevicius].
W 1670 r. Balcer Sereyko, Tomasz Miniat, Stanisław Meyniun i Samuel Nargieło
przedstawili dokument służący im i ich „uczestnikom” z 1561 r. Dotyczył on bojarów
włości widuklewskiej Rymkowiczów z Niemorszan: Walentyna, Pietra, Jurka, Stanisła
wa i Jakuba. Za zabrane im grunty pod Niemorszanami i Sujanami otrzymali odmianę
w tym samym rejonie pod Niemorszanami, a konkretnie „podle ziem spolnych bojar
wsieli Niemorszancow”, rzeczki Wiejkiewsupi i Alei, granicy włości rosieńskiej i „pod
le zarosłej spolnych wsich Niemorszancow i Serejkajtiew” [AWAKJ. Z tego dokumentu
dowiadujemy się o bojarach Niemorszańcach i Sereykach oraz Rymkowiczach; ci ostat
ni pewnie należeli do Niemorszancow. Z kolei potomkiem Sereyków (zob.) był Balcer
Sereyko z 1670 r.
Wymieniony wyżej Walenty Rymkowicz Mejniewicz został zanotowany w aktach
ziemskich żmudzkich pod rokiem 1589 w sprawie o zbiegłą „diewkę niewolną”. Wcze
śniej, bo w 1576 r., testament spisała jego żona Jagnieszka Mikołajewna Juriewa Rimkiewicz Mejniuna, która zapisała mężowi dożywocie na majątku ruchomym. Tenże jako
Juri Rymkiewicz Mejniewicz, pewnie brat Walentego, w 1578 r. darował swemu pa
sierbowi Stepanowi Ławrynowiczowi połowę domu w Niemorszanach we włości wi
duklewskiej. Zatem we wspomnianych aktach notowano ich tylko we włości widuklew
skiej. W Niemorszanach notowano ich w obu taryfach XVII w.
W 1656 r. Sebestian Hrehorewicz Meyniun spisał swój testament. Mieszkał wów
czas w domu swego zięcia Bałtromieja Blinstruba, męża jego córki Jewy [Ewy]. Jego
druga, młodsza córka Halszka wyszła za mąż za Krzysztofa Józefowicza Urniaża.
Chciał być pochowany przy kościele widuklewskim, w swojej parafii. Miał imienicze
(„majętnostka szlachecka”) Niemorszany w pow. widuklewskim, którego połowę zapi
sał swego czasu młodszej córce w chwili wyjścia za mąż. Drugą połowę tych dóbr za
pisał starszej córce oraz najmłodszej Krystynie, będącej jeszcze „w panieńskim stanie”.
Nie miał synów. Wreszcie jego żona Dorota Stanisławowna Sereykowna miała być pod
opieką wszystkich córek [LNB|.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin w pow. wi
duklewskim, bez poddanych. W 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w pow. wi
duklewskim (2) i korszęwskim (1), także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna
i nieutytułowana.
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W 1669 r. elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego był Da
niel Mejniun [Mejniuw].
W 1694 r. Zofia Mikołajewna Zaleska (?) Mikołajowa Meyniunowa spisała swój
testament. Zapisała wówczas zięciowi Kazimierzowi Matiaszewiczowi Jakubowskiemu
i jego żonie Katarzynie, a swojej córce, 120 kop groszy (trzecizna), a resztę dała synowi
Michałowi. W tym czasie pewnie nie żył jej mąż Mikołaj, syn Jana, Meyniun, bo o nim
nie było mowy w testamencie. W każdym razie ów Mikołaj był zanotowany w taryfie
1690 r. jako właściciel Antyników Kwaszów w pow. korszewskim [AGAD].
Ź r ó d ł a : AGAD, ZMRP, nr 051; AWAK, T. 24, s. 246-248; Elektorowie królów, s. 133; LNB, F 1302480, k. 68-69; ODVCA, vyp. 1, s. 42-326 i 327; vyp. 2, s. 61-309. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 200: Meinius; Uruski, T. 10, s. 303: Mejniuw [sic]; Zinkęyićius, s. 314: Meinas.

M EYRO (MEYRA, MEJRO)
H. STRZAŁA
P opis 1 6 2 1 roku

Meyra Piotr z bracią bez orępa na błahym podjeydku koń 1 wpow. ejragolskim
T aryf a 16 6 7 roku

Meyra Dawid Stanisławowiez z Kweściew dym 1 szlachecki wpow. korszewskim
Meyra Jan zKweśdów dym 1poddański w pow. korszewskim
Meyro Matiasz na którego miejscu został spisany MarchelMopeyko [w tekście: Mezeyko] £ Kweściów dym
1 szlachecki w pow. korszewskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Meyro Mikołaj z Kweściów na miejscu ojca dym szlachecki 1
Nazwisko łączy się z łotewskim imieniem Meiris, które pochodzi od meiris, czyli „nad
zorca”, „ciwun”. Może być też pochodzenia niemieckiego [LPŻ].
Początki tego rodu sięgają nadania wielkiego księcia Witolda z 1415 r. dla bojarów
kołtyniańskich. Wymieniono tam Meira, który otrzymał dwóch poddanych oraz Spuduta [w innym przekazie nazwano go: Kinstuś], jego krewnego, który otrzymał jedne
go poddanego. Potomkami rodu Meyrowego w 1529 r. byli: Michajło z „trzema bracią
Birtwiłowiczami” [tj. Butwiłowiczami] i Mikołaj „z dwoma bracią Woydyłowicza”. Być
może do rodu „Mirowego” w 1529 r. należy jeszcze zaliczyć: Giedmina Giedgowdowicza, Macieja Pietraszewicza i „Lawarow potomka Spuduta” [AWAKJ. Zdaniem Saviscevasa, chodziło o spisanych w popisie 1528 r. bojarów włości korszewskiej: Giedmi
na Giedgowdowicza, Matieja Pietraszewicza i Ławryna Staniewicza z bratem.
Wspomniany protoplasta Meiro był jednym z bardziej wpływowych i majętnych
bojarów we włości kołtyniańskiej. Zdaniem Y Almonaitisa, z tym rzadkim nazwiskiem
łączy się dzisiejsza wieś Meires, leżąca kilka kilometrów na południowy zachód od Kołtynian, nad rzeką Iżną.
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Niewiele jest danych o tym rodzie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1592 r.
Stanisław Szczefanowicz Mejro otrzymał od teściów część majętności Trejnowo we wło
ści połongowskiej. W 1598 r. tenże kupił grunty we włości korszewskiej: Kwesti, Andigumapawa, Antupala-gału, Podbitiena—kałnu, Kosiny i inne. Chodzi tu o Kweście, później
szą okolicę szlachecką na zachód od Kołtynian i północny wschód od Szyłeli. Mieszkała
tu jeszcze w 1690 r. jedna rodzina Meyrów, bez poddanych. Z kolei w 1599 r. Wojtiech
Hryhorewicz Moir [sic] zapisał „swojej oblubienicy” [żonie] Warwarie Wojtiechownie Budrikowicz połowę majętności w Kwestiach. W sumie w aktach tych notowano ich przede
wszystkim we włości korszewskiej w Kweściach, wyjątkowo we włości połongowskiej.
Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano jed
ną osobę w pow. ejragolskim, która stawiała jednego konia z bracią. W taryfie 1667 r.
spisano 3 rodziny w pow. korszewskim: dwie bez poddanych, jedna z jednym. Z kolei
w 1690 r. zanotowano tylko jedną rodzinę w pow. korszewskim, bez poddanych. W su
mie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Prawdopodobnie później, w XVIII w., zamieszkali w Kilpiniach, dworze w parafii
Szyłele, na południe od tego miasteczka, nad rzeką Okmianą. Byli tu jeszcze w końcu
XIX w. [SG]. Według tradycji mieli tu mieszkać od stuleci, „ponoć” te dobra otrzymali
od Witolda [Ciechanowicz].
Właśnie z XVIII w. pochodzi tragiczna opowieść, o której napisano pod Mila
nowskimi (zob.) i której jednym z bohaterów był Wincenty Mejra [pisownia z począt
ku XIX w.]. Nie powtarzając podanych tam informacji, można tu krótko powiedzieć, że
Mejrowie mieli świadomość pochodzenia z czasów Witoldowych i w końcu XVIII w.
byli skromnie uposażeni. Zaś wspomniany Wincenty Mejro na początku XIX w był
rezydentem w dworze szwentowskim Zaleskich. Jego charakterystka z 1810 r. jest we
wspomnieniach Antoniego Zaleskiego.
W 1835 r. wylegitymowali się ze szlachectwa Meyrowie herbu Strzała. Za swego
przodka przyjęli Michała Meyra (pokolenie I), żyjącego w XV w. i posiadającego dobra
Mejry w ziemi kołtyniańskiej. O tym miał świadczyć list wielkiego księcia litewskiego
Witolda do namiestnika żmudzkiego i ciwuna kołtyniańskiego Kieżgajły z 1454 r. [błęd
na data, bo Witold zmarł w 1430 r.]. Powołano się również na przywilej króla polskiego
Zygmunta z 1529 r., aktykowany wraz z nadaniem Witolda do ksiąg ziemskich żmudz
kich w 1723 r. Wspomniane dobra Mejry to dzisiejsza wieś Meires, położona na połu
dnie od Kołtynian. W końcu XIX w. była to wieś i dwór w parafii kołtyniańskiej [SG].
Jest to zapewne gniazdo tego rodu.
W każdym razie wspomniany Michał byl ojcem dwóch synów (II): Kaspra i Janu
sza, notowanych we wzmiankowanym przywileju z 1529 r. Pierwszy z nich zostawił po
sobie dwóch synów (III): Jakuba i Piotra, co miał potwierdzać przywilej króla polskiego
Zygmunta III z 1590 r. Z nich potomstwa doczekał się Piotr jako ojciec Jana Piotrowi
cza Meyry (IV), który swój testament spisał w 1672 r. Miał dwóch synów (V): Adama
i Jana. Z nich Adam wydal na świat trzech synów (VI): Szymona, Jana i Kaspra. Dru
gi z nich był sędzią ziemskim żmudzkim [co nie odpowiada prawdzie], W 1700 r. to
czyli oni spór z Pacewczami o dobra Kweście. Wspomniany Szymon w 1719 r. kupił
dobra Kilpinie. Po sobie zostawił syna Antoniego (VII). Ten ostatni ojcował dwóm
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synom (VIII): Jerzemu i Mikołajowi. Z nich Jerzy wszedł w posiadanie Kilpiniów. Od
matki Weroniki z Niewiardowskich dostał połowę dóbr kilpińskich w 1780 r. Był on
w „służbie skarbowej pogranicznej” w 1793 r. Jego synami byli (IX): Adam (ur. 1802),
Aleksander (ur. 1814), Romuald (ur. 1823) i Jan Piotr (ur. 1829).
Wspomniany w pokoleniu II Janusz Michałowicz Meyro miał trzech synów (III),
bezpotomnych: B[i]ernata, Wojciecha i Macieja [LVIA, F 391-1—1045].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 73; LVIA, F 391-1-1045, k. 89-90; ODVCA, vyp. 3, s. 31-182; vyp. 5, к 6^43,
155—268: Moir, 256—203; SG, T. 4, s. 98: Kilpinie, T. 6, s. 243: Mejry; Slovar, s. 185: Mejrany; Vitoldiana, s. 85
nr 89. A. Zaleski, 'Pamiętniki, s. 144, „Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej”, T. 10: Warsza
wa 2005 s. 77—158. L i t e r a t u r a : V Almonaitis, Kaltineną krastas X IV a.pabaigoje—X V a.pradigoje: istońnes
geografijos bruo^ai, „Istorija”, T. 75: 2009 nr 3, s. 10, 11 (mapa); tenże, Kaltineną krasto, s. 87—88; Ciechano
wicz, Rody, T. 4, s. 147: Meyr vel Meyro; U etuvos dvarti sodybą atlasas, T. 1, s. 156: Meires (dotyczy tego dwom); LPŻ, T. 2, s. 200—201: Meirys; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 368; Uruski, T. 10, s. 303: Mejro, Meyro.

MĘCZUK ZOB. MENCZUK
MĘCZYŃSKI ZOB. MIECZYŃSKI
M ĘTRYK (M ĘTRYKIEW ICZ, MĘTRYKOWICZ)
T a r y f a 16 6 7

roku

Mitryk Michał na miejscu rodzica Marcina Sczęfanowicsyi Mętrykowiczą £Puppuba dym 1 szlachecki wpow.
twerskim
Mętrykiewicz Zygmont z Pupżubiów 1poddański dym wpow. twerskim
Mitrykowicz Adam Sebestianowicz na którego miejscu zpstał spisany Adam Ławrynowicz ZPupżubiów dym
1 szlachecki w pow. twerskim
М ф у kowiczJózef na miejscu Dawida Józefowicza Mętrykowicza zPuppubiów i z kupli od Wojd e cha Mtfrykowiczą Sczęfanowicza 1 dym szlachecki w pow. twerskim
Mitiykowiczpwa Janowa Jadwiga, na której miejscu zpstał spisany Jan Romanowski z Puppubia dym 1 szla
checki w pow. twerskim
Nazwisko chyba należy łączyć z nazwiskiem Metrikas, Metrikis, które ma niejasną genezę.
Być może pochodzi od litewskiego metńkauti, czyli „zamierzać”, „myśleć”, „sądzić” itp.
lub od Mitrikasa, którr jest zdrobnieniem od imienia prawosławnego Dimitrij [LPZ|.
Na Żmudzi zanotowano po raz pierwszy bojara Lesa Metrikowicza, który przed
1514 r. sprzedał dwór Poszyli we włości korszewskiej [LM].
Później Dawid Metrik (Metrick) podpisał unię kiejdańską ze Szwecją w 1655 r. Za
pewne jest identyczny ze wzmiankowanym w taryfie 1667 r. Dawidem Józefowiczem
Mętrykowiczem z Pupżubiów. Następnie spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: 5 rodzin
w pow. twerskim, właściwie bez poddanych (4 na 5). Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana do końca XVII w. Jedynym wyjątkiem był Ignacy Franciszkowicz Defkinc
[raczej Derkinc] Metrykiewicz, podczaszy żmudzki w 1770 r. Jest to jednak informacja
pojedyncza i bardzo wątpliwa. Był żonaty z Antoniną Letkowską.
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Rodzina używała przydomka Defkinc [Uruski] [raczej Derkinc]. Formy tej nie noto
wano w źródłach, ale pewnie jest to nazwisko litewskie i dwuczłonowe: der—i kint(as)—,
notowane w antroponimii litewskiej [Zinkevicius].
W 1673 r. Apolonia Pawłówna Erubowiczówna Zygmuntowa Metrykowiczowa
spisała testament. Chciała być pochowana w kościele twerskim przez małżonka Zyg
munta Metrykiewicza. Miała „kondycję” w okolicy Pubżubie w pow. twerskim, którą za
pisała swojemu mężowi [VUB]. Wspomniany małżonek byl notowany w taryfie 1667 r.
w tej miejscowości.
Ź r ó d ł a : s\kta zjazdów, T. 2, s. 304, 328; LM, Uprasymą knyga 9, s. 225, nr 336; Urzędnicy żmudzcy, nr 979;
VUB, F 7—ŻP 25, k. 500—501 (tekst wyblakły). L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 215: Metńkas, Metrikis, 260:
Mitrikas; LTruski, T. 10, s. 318; Zinkevicius, s. 83: der—, 103: kint(as).

M ĘŻYŃ SKI (M ĘŻEŃSKI, M ED O M IEŃ SKI?)
T aryfa 16 9 0 roku

Medomieńska [w Kop. 8: Mężyńska] Stanisławowa, na której miejscu postał spisany Stanisław Kęstowicp
p kupli od Kęstowicpów, zastany od Opulskiego w pow. telspewskim [dym] poddańsłd 1
Problemem jest pisownia tego nazwiska. Zdaniem M. Brensztejna była to Niemeńska,
co mało prawdopodobne, w Taryfie Żmudzi 1690 r. (s. 165) nazwisko to odczytano
jako: Bedomieńska, chyba błędnie, a w Kop. 8: Mężyńska. Nazwisko Medomieński jest
skądinąd nieznane, pozostaje przyjąć nazwisko z kopii, czyli Mężyński. Mężyńscy są no
towani na północnym Mazowszu z herbem Kościesza, a ich gniazdem było Mężenino,
wieś w pow. zambrowskim w ziemi łomżyńskiej. Notowano ich później na Litwie, brak
jednak informacji o wylegitymowaniu się w guberni kowieńskiej.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow telszewskim, z jednym dy
mem poddańskim. Była to więc szlachta drobna i nie utytułowana.
Ź r ó d ł a : Kapica, s. 271—274. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 330—333.

MIACZYŃSKI ZOB. MĘCZYŃSKI
M ICEW ICZ
H. JELITA, LELIWA
P opis 16 2 1 roku

Micenicp Jan pa się po kopacku, na //qyjv[ników] protestował, koń 1 wpow. berpańskim
Micenicp Raspmus p ucpestnikamipo kopacku koń 1 wpow. ejragolskim
T aryfa 16 67 roku

MicewicpAdam WęcławowicppGoln dym 1 splachecki w pow.jaswońskim
Micenicp Kipysptof [na miejscu] Stanisława Micewicpa rodpica swego p Goln dym 1 splachecki w pow.
jaswońskim
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MicendcpMikolaj pPurwajć dym 1 szlachecki wpow. jaswońskim
Micendcp Paweł na miejscu Hrehore\go\ Micendcpa z dwaspków w pow. berpańskim dym 1poĄd]ański od
Sczesnego Zubowicpa dostały w pow. W. Dymiau w okolicy Augustynajaów dym 1poddański
T aryfa 16 90 roku

MicendcpAdam p Ongir wpow. jaswońskim na miejscu rodpjca [dym] szlachecki 1
MicendcpAdam pPurwajć wpow. jaswońskim [dym] szlachecki 1
Micendcpjan p Kempów Adomajciów wpow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
Micendcpjan pŁowpw pow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Micendcpjergy pMiecaji w pow. berpańskim dym splachecki 1
MicewicpMalcher, na którego miejscu posta/ spisany Kapimierp GoylewicppKiedn w pow. berpańskim dym
poddański 1
Micendcp Paweł p Iwaspków w pow. berpańskim dym splachecki 1
MicendcpStanisław pMicpajciów wpow. berpańskim dym splachecki 1
Micendcp Stanislaw p Miecajciów w pow. retowskim na miejscu Krpysptofa [Micewicza?] [dym] poddański 1
Micewicp Stanisław p Pikajć w pow. pojurskim na miejscu ojca dympoddański 1
Problemem są 2 podobne nazwiska: Micewicz i Miecewicz, które spisano osobno. Nie
mniej jednak w sytuacji braku stabilizacji nazwisk jest możliwość pomieszania obu ro
dzin. Zresztą są pewne przesłanki, które wskazują na to, że Micewicze z pow. berżańskiego (Miecajcie, Miczajcie) i Miecewicze z tegoż powiatu (Kiecyny, Mecie) są chyba
wspólnego pochodzenia, a w każdym razie sąsiadowali ze sobą.
Nazwisko to patronimik od Mica, czyli najpewniej zdrobnienia imienia Dimitrij
w języku białoruskim. Nie można jednak wykluczyć pochodzenia tego nazwiska od li
tewskiego mica, czyli „prosięcia”, „wieprza” i podobnych nazw o charakterze przezwi
ska [LPŻ]. Może jest to nazwisko odmiejscowe?
Na Żmudzi notowano kilku Mickowiczów, nie licząc Miców i Micków, w popisie
wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.: Gabrijała we włości kroskiej, Macka w ejragolskiej, Pietraszka w jaswońskiej, Stanisława w ejragolskiej, Januszka w rosieńskiej
i Jurisa w wieszwiańskiej. Do tego można jeszcze dodać Pacuta Micajtisa we włości kro
skiej. Razem czyni to 7 bojarów, mieszkających w różnych włościach, najwięcej w kro
skiej i ejragolskiej (po 2).
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1577 r. Stanisław Micewicz otrzymał
prawo dożywotniego posiadania domu w Pokuteniach we włości wielońskiej. W 1599 r.
Adam Pawłowicz Miczewicz [sic] wziął w zastaw majętność Trawlany we włości berżańskiej. W tym roku Martin Janowicz Micewicz sprzedał 4 niwki we włości jaswońskiej.
W sumie są tu informację skromne, jakby przypadkowe. Może tu należy włączyć dane
o rodzie Miecewiczów (Mieczewiczów)?, zob. niżej. W tym kontekście warto przywołać,
że w popisie 1528 r. notowano Pietra Miczewicza we włości berżańskiej. Mógł on być
przodkiem zarówno Mieczewiczów (zob.), jak i Micewiczów Obydwie rodziny notowa
no w aktach ziemskich żmudzkich XVII w. oraz w taryfach XVII—wiecznych.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W czasie Potopu 1655 r. zanotowano
dwóch Micewiczów: Mikołaja i Wojciecha, którzy podpisali unię kiejdańskąze Szwecją.
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W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwie osoby w pow. ejragolskim i berżańskim,
stawiające konia z „uczestnikami”. W taryfie 1667 r. odnotowano 4 rodziny, mieszkają
ce głównie w pow jaswońskim (3) i berżańskim (1). Trzy z nich nie miały, a jedna miała
jednego poddanego.
W taryfie 1690 r. spisano 10 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżańskim (4)
i jaswońskim (2) oraz pojedynczo w medyngiańskim, retowskim, rosieńskim i pojurskim.
Większość z nich (7 na 10) nie miała, a pozostałe miały po jednym poddanym. Zatem była
to szlachta drobna, ale utytułowana. Urzędy te piastowali dopiero w 2. połowie XVIII w.
z pewnymi wyjątkiami. Michał Micewicz był cześnikiem żmudzkim w 1744 r. Zmarł on
w 1764 r. i został pochowany u Bernardynów [tj. w kościele bernardynów] w Cytowianach. Natomiast bracia Jerzy Antoni i Michał Antoni Dowgiałowicze Micewicze piasto
wali urząd wojskiego żmudzkiego. Jerzy Antoni był nim w łatach 1731-1732 [w tekście:
„wojski Księstwa Żmudzkiego pow. berżańskiego”], w 1733 r. spisał testament, który zo
stał szybko aktykowany [tj. wówczas zmarł]. Był porucznikiem pow. berżańskiego [po
spolitego ruszenia szlachty], musiał tam mieszkać. Jego brat Michał Antoni był wojskim
w 1740 r., testament spisał w 1749, zmarł w 1758 r. i został pochowany „u Bernardynów
w Cytowianach” [w kościele cytowiańskim]. Ożenił się z Zofią Przeciszewską, łowczanką
żmudzką. Synem jednego z nich był Ignacy Micewicz, notowany w 1764 r. jako „wojsko
wy ks. żmudzkiego” [właściwie wojskowicz, czyli syn wojskiego] i elektor króla polskie
go Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był on postacią dość znaną: starostą botockim,
sędzią grodzkim rosieńskim w 1770—1780, pisarzem ziemskim rosieńskim w 1780—1793,
sędzią ziemskim rosieńskim w latach 1792-1794 [trochę inne daty roczne u Uruskiego]
oraz marszałkiem szlachty pow. rosieńskiego od 1794 do 1802 r. Był także deputatem
żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1770-171 i 1786—1787. Był fundatorem
kościoła w Skaudwilach w 1804 r., któremu zapisał jedną włókę ziemi i 3000 rubli srebr
nych na utrzymanie plebana [Buszyński]. Ożenił się z Katarzyną Iwanowiczówną. Tak go
opisał Ignacy Chodźko w jednym ze swoich podań litewskich o Żegocie z Milanowa Mi
lanowskim. Był to „orderowany pan [tj. posiadał jakiś order, konkretnie św. Stanisława]
a kolligat gospodarzy [Uwoyniów], bo wdowę po jakimś Uwoyniu miał za sobą. Bogac
twem i pobożnością na całą Żmudź on był sławny, założywszy bowiem w dobrach swo
ich miasteczku Skaudwile, fundował tam kościół [...] [Chodźko, s. 319].
W taryfie 1690 r. notowano kilku Micewiczów w Miczajciach (Miecajciach) w pow.
berżańskim. Prawdopodobnie chodzi o Micajcie koło Kurszan, zob. Miecewicz. Może
to gniazdo tej rodziny?
Dwóch Micewiczów było elektorami królów polskich, ale dopiero w XVIII w.: Sta
nisława Leszczyńskiego w 1733 r. (Jerzy) i Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r.
(Ignacy z tytułem wojskowy żmudzki, tj. wojskowic).
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Micewiczów herbu Jelita
na Żmudzi. Herbu tego używał Ignacy, starosta botocki w 1791 r., pisarz ziemski pow.
rosieńskiego, kawaler Orderu św. Stanisława.
W XIX w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mi
cewicze herbu Gryf i Jelita. W tym czasie Micewicze herbu Jelita mieszkali w pow. ro
sieńskim [Ciechanowicz].
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

MICEWICZ

77

Z 1799 r. pochodzi wywód Micewiczów herbu Jelita. Ich protoplastą został Piotr
Micewicz, syn Jana (pokolenie I i II), który w 1724 r. byl właściciel dóbr Lawże Gintowtyszki [wpow. rosieńskim]. W swoim testamencie z 1751 r. ów Piotr Micewicz zapisał te
dobra synowi Józefowi (III). Ten ostatni w 1785 r. w imieniu swoich synów (IV): Leona,
Jerzego i Wincentego sprzedał te dobra. Dobra te (Łowże) miał Jan Micewicz w taryfie
1690 r., pewnie przodek tego wywodu.
Linia genealogiczna rodziny wyglądała następująco. Protoplasta Jan Micewicz miał
syna Piotra (II), wnuka Józefa (III), ojca trzech synów (IV): Leona, Jerzego i Wincen
tego, którzy zapoczątkowali 3 linie rodziny. W pierwszej, najstarszej prym wiódł Leon
jako ojciec dwóch synów (V): Wincentego (ur. 1824) i Antoniego (ur. 1831). Z nich tyl
ko ten drugi miał syna Wiktora (ur. 1859).
Druga, średnia linia łączy się z Jerzym (IV), który ojcował dwóm synom (V): Bene
dyktowi Gabrielowi (ur. 1810) i Franciszkowi Józefowi (ur. 1812). Z nich pierwszy po
wołał do życia trzech synów (VI): Konstantego Benedykta Ludwika (ur. 1835), Józefa
(ur. 1843) i Stanisława Aleksandra (ur. 1847). Wspomniany Józef doczekał się dwóch
synów (VII): Benedykta Andrzeja (ur. 1878) i Konstantego Marcina (ur. 1882), a jego
brat Stanisław Aleksander miał także dwóch synów (VII): Jerzego Józefa (ur. 1884)
i Stanisława Michała (ur. 1888). Do tej linii należy jeszcze potomstwo Franciszka Józe
fa (V), czyli dwaj synowie (VI): Piotr (ur. 1854) ija n (ur. 1862).
Trzecią, najmłodszą linię prowadził Wincenty (IV), ojciec Józefa (ur. 1805; V)
i dziad dwóch wnuków (VI), bezpotomnych: Michała (ur. 1854) i Józefa (ur. 1855)
[LVIA, F 391-8-2571, k. 32].
W 1835 r. wywiedli się Micewicze herbu Leliwa. Za swego przodka przyjęli Kazi
mierza Józefowicza z Dowgiałłowicza Micewicza (pokolenie I i II), który posiadał do
bra Gierdziagoła w pow. berżańskim, nabyte w 1742 r. Spłodził on trzech synów (III):
Stanisława, Tomasza i Bonifacego [ostatnich dwóch brak jest w LVIA]. Z nich Sta
nisław Micewicz wydał na świat czterech synów (IV): Pawła, Franciszka, Kazimierza
i Jana, o czym świadczy jego testament z 1791 r. Zapisał on dobra Mickiszki Ponudzie
alias Gierdziagoła [w pow. berżańskim] tym synom do równego podziału. Zapocząt
kowali oni 3 linie tej rodziny, nic nie wiadomo o wspomnianym Pawle. W pierwszej,
najstarszej linii prym wiódł Franciszek (IV) jako ojciec dwóch synów (V): Mamerta
(ur. 1820 lub 1821 [LVIA: 1821]) i Antoniego Ildefonsa (ur. 1829), bezpotomnych. Po
noć był jeszcze trzeci syn Ezechiel (ur. 1825), którego brak na drzewie genealogicznym.
Na nich wygasła ta linia.
Drugą, średnią linię prowadził Kazimierz (IV), który z Domicellą z Zaniewiczów spłodził dwóch synów (V): Romualda Kajetana (ur. 1815) i Norberta Antonie
go (ur. 1830). Pierwszy ojcował dwóm synom (VI): Ignacemu [ur. 1850] i Stanisławowi
[ur. 1860], a drugi — także dwóm (VI): Franciszkowi [ur. 1867] i Stanisławowi [ur. 1870].
Ostatni z braci, Jan (IV), założyciel trzeciej i najmłodszej linii rodziny, dał świa
tu sześciu synów (V): Stanisława Dominika (ur. 1824), Piotra Jana (ur. 1826), Zeno
na Antoniego (ur. 1828), Michała Teodora (ur. 1830), Aleksandra (ur. 1832) i Teodora
Aleksandra [ur. 1834]. Z nich potomstwo mieli tylko dwaj bracia: Stanisław Dominik
ojcował dwóm synom (VI): Walentynowi [tak po rosyjsku, raczej chodzi o Walentego]
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Stanisławowi [ur. 1852] i Józefowi Janowi [ur. 1854] oraz Michał Teodor, ojciec dwóch
synów (VI): Bolesława Stanisława [ur. 1863] i Witolda Dominika [ur. 1864] [LVIA,
F 391—1—1045 i 391—8—2571, k. 34; dane z tego ostatniego w nawiasie kwadratowym].
W tym wywodzie zwraca uwagę również wzmianka o przydawce pochodzeniowej:
z Dowgiałłowicza, czyli z Dowgiały. Uwagę zwraca pisownia nazwiska braci Jerzego
Antoniego i Michała Antoniego: Dowgiałowicz Micewicz w 1. połowie XVIII w. Fon
ma Dowgiałowicz nie jest patronimikiem, lecz przydawkąpochodzeniową, którą równie
dobrze można było zapisać jako: z Dowgiały lub z Dowgiałowicza.
Ź r ó d ł a : Chodźko, Podania litewskie, Ser. I i II, s. 319; Deputaci,, T. 2, s. 305, 372; Dworzecki Bohdanowicz,
k. 135; Elektorzy 1733,1764 r.; LVIA, F 391-1-1045, k. 70-72, F 391-8-2571, k. 32 (skan 00073) i 34 (skan
00077); ODVCA, vyp.l, s. 78—8; vyp. 5, k. 141—158, 204—28; Perapis 1528 r., s. 294—295; Urzędnicy żmudzcy, nr po 577, 907,1355-1356, 1388,1475. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 235: Mi
cewicz, 237: Mic(z); Bairaśauskaite, s. 329; Buszyński, Opisanie, s. 127; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 156—157;
LPŻ, T. 2, s. 216: Micevicius, 218: Micius; Uruski, T. 10, s. 355.

MICHALEWICZ ZOB. MICHAŁOWICZ
M ICHAŁO W ICZ (M ICHAJŁO W ICZ, M ICHALEW ICZ)
P opis 16 2 1 roku

Alicha/owicp jau pucpesĄnikami] na pod\\£ZÓk\Ą koń 1 w pow. powondeńskim
Micha/owicp jan pucpesĄnikami] ppólkonia napodjjezdku] koń 1 wpow. kroskim
T a r y f a 16 67

roku

Michajlowicpjan na miejscu Hrehorego Kwaspewicpa p Kweść dym 1 szlachecki w pow. korspewskim
Michalewicp Kipysptof, na którego miejscu i na miejscu rodpica sinego Hrehorego Rymspa postał spisany HrehorowicpPymspa p imienia swe\go] Penowa dym 1poddański w pow. pojurskim
Michalowicp Baltromiej p Pienowia dym 1 szlachecki wpow. pojurskim
Michałowicz Hieronim [na miejscu] rodpica swego Adama Michałowicza p Kweściów dym 1 szlachecki
wpow. korspewskim
Michałowicpjetsy na miejscu Stanisława Mopryma [z] pastawy pMoprymów w pow. spawdowskim dym 1
splachecki
Michalowicp Kapjmierp na miejscu ]ana Michałowicpa rodpica p Pum dym 1 splachecki w pow. kroskim
Michalowicp Kapjmierp p Płuspcp dym 1 splachecki w pow. kroskim
Michalowicp Kawryn Maciejewicp na miejscu Macieja Michałowicpa rodpica swego pMichałajdów dym 1 spla
checki wpow. kroskim
Michalowicp Piotr na miejscu Abrama Radwiłowicpa p Dradwilowicpów dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
MichalowicpSdmuelPawłowicpnamiejscuJeronimaMichałowicpaPawłowicpa [GB: pewnie bracia] pMichalajaów dym 1 splachecki w pow. kroskim
Michalowicp Wojciech p Kweściów dym 1 splachecki wpow. korspewskim
Micha!owicpowa Wacławowa Anna Mickiewicpówna na miejscu małponka swego Michałowicpa Wacława
[sic] pMichałajdów dym 1 splachecki wpow. kroskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Michalewicp K/pysptof, na miejscu którego postał spisany Jan Pymspa p Popenowa wpow. pojurskim dym poddańsld 1
Alicha/owicpjan p Kretkompia w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko pochodzi od imienia hebrajskiego, potem chrześcijańskiego Michała. O tej ge
nezie są następujące rodziny w tym herbarzu (zob.): Michałowski i Michniewicz. Byli na Li
twie, choć są mało znani [Uruski], Na Żmudzi w popisie 1528 r. zanotowano 20 Michałów
(1,3%), co daje 21—22 miejsce. Imię było więc średnio popularne w tym czasie [Cimnaite].
Najstarsza wiadomość dotyczy bojara żmudzkiego Stanisława Michajłowicza, któ
ry w 1512 r. otrzymał nadanie od króla polskiego Zygmunta I. Ów petent wskazał, że
jest ich pięciu braci „a otcziznu mału majut” i prosił o 5 pustoszy we włości rosieńskiej
[LM], Warto dodać, że w popisie 1528 r. notowano Stanisława Michajłowicza we włości
rosieńskiej, może właśnie tego?
Na Żmudzi sporo Michajłowiczów spisano w popisie wojskowym W Ks. Litew
skiego z 1528 r., co świadczy o popularności imienia Michał (Michajło). Byli więc Michajłowicze: Andrej we włości widuklewskiej, Hryhor w wilkiskiej, Ławryn w ejragolskiej i berżańskiej, Mikołaj w ejragolskiej, Paszko w wielońskiej, Pietr w kroskiej, Pietrasz
w korszewskiej i rosieńskiej, Seliwestr w retowskiej, Stanisław w rosieńskiej, Stan w ber
żańskiej, Stańko w widuklewskiej, Staś w wielońskiej, Towtko w ejragolskiej, Chrszczon
wilkiskiej i korszewskiej, Jurgis w rosieńskiej, Juri w widuklewskiej, Jakub w korszew
skiej, Jan w: ejragolskiej, wilkiskiej i wieszwiańskiej i Janusz w wielońskiej. Razem czyni
to 24 bojarów, mieszkających głównie we włościach: ejragolskiej (4) oraz widuklewskiej,
wilkiskiej, wielońskiej, korszewskiej i rosieńskiej (po 3). Jest to więc Żmudź południo
wo-wschodnia i częściowo centralna.
Licznie byli reprezentowi również w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Pominię
to te informacje ze względu na to, że mamy tu do czynienia wyraźnie z patronimikiem,
a nie z nazwiskiem. W porównaniu akt ziemskich żmudzkich z danymi z taryfy z 1690 r.
znaleziono trochę informacji o posiadaniu Kretkompiów w pow. wilkiskim, na Zanie meniu nad Niemnem.
W 1590 r. pewien bojar skarżył się na Matieja Chrszczonowicza Michajłowicza
o pobicie w Kretkompiach. W 1598 r. Juri Chrszczonowicz Michajłowicz darował zię
ciowi Juremu Martinowiczowi Liawdie „otcziznę” w polu Kretkompach.
W niedatowanym dokumencie Szymon Stannisławowicz Michajłowicz zastawił
swojej żonie Jedwigie Matiejewnie Rustejkowicz trzeciznę majętności Kretkompy. Skąd
inąd wiadomo, że takowy dokument wianowny pochodzi z 1599 r.
W 1592 r. Bałtromiej Stanisławowicz Michajłowicz darował żonie Dorotie Hryhorewnie Chrszczonowicz 200 kop groszy, zabezpieczonych na Kretkompiach. Tenże
w 1594 r. sprzedał tę majętność.
W 1593 r. Simon (Semen), Bałtromiej i Bartosz Stanisławowicze Michajłowicze
kupili grunt Wirszyłowszczyzna w Kretkompach. Rok później zobowiązali się do spła
cenia swoim „pajszczykom” [uczestnikom]: Matiejowi i Janowi Chrszczonowiczom
z siódmej części tej ziemi.
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

80

MICHAŁOWSKI (MICHALEWSKI)

W 1598 r. Jan Stanisławowicz Michajłowicz dokonał podziału Kretkompiów z Szy
monem, Bałtromiejem i Bartoszem Stanisławowiczami [Michajłowiczami], pewnie braćmi.
W sumie Michaj łowicze z Kretkompia pewnie mieli jakiś związek genetyczny
z Chrzczonowiczami i można wyodrębnić kilka pokoleń tej rodziny: 1. Michał. 2. Stani
sław. 3. Szymon, Bartłomiej i Bartosz, pewnie jeszcze Jan.
Można jeszcze zwrócić uwagę na miejscowości typu Michałajtie i Michajliszki, któ
re notowano koło jeziora Bijaty [na granicy krosko—berżańskiej], we włości tendziagolskiej, widuklewskiej, wilkiskiej, kroskiej i korszewskiej [Slovar]. Żadnej z nich nie można
związać z Michaj łowiczami, choć na pewno taki związek był. W każdym razie w taryfie
1690 r. notowano okolicę szlacheckąMichałajcie w pow. kroskim. Później nie notowano
takiej okolicy. Może jest tożsama z folwarkiem Michałajcie w gminie Podubiś [Bazyliański] w odległości odeń 14. wiorst, tj. na pograniczu krosko-berżańskim?
W popisie rosieńskim 1589 r. zanotowano Wojciecha Michajłowicza, który z bra
tem Szczefanem zapłacili podatek od pół konia. Nie należeli więc do zamożnych [Popis
rosieński 1589 r.].
Notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 osoby
w pow. powondeńskim i kroskim, stawiające konia z „uczestnikami”. W taryfie 1667 r.
zanotowano 12 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim (5) oraz w korszewskim (3) ipojurskim (2), w pozostałych pojedynczo. Z jednym wyjątkiem była to szlach
ta bez poddanych (11 na 12). Natomiast w taryfie 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow.
pojurskim i wilkiskim: bez poddanych i z jednym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Trzeba jednak krótko skomentować, że w XVI w. dwa urzędy piastowali Michaj ło
wicze: Andrej był ciwunem użwenckim w 1537 r. i birżyniańskim w 1534, a Olechno był
ciwunem skirstymońskim w latach 1486—1488. Trudno powiedzieć coś bliższego o nich
z wyjątkiem informacji, że Andrej Michajłowicz wystawił jednego konia we włości wi
duklewskiej w popisie wojskowym 1528 r. [Saviscevas]. W XVII—wiecznych źródłach
nie notowano Michałowiczów w pow. widuklewskim.
Ź r ó d ł a : LM, Uyrasymą knyga 7, s. 550, nr 328; ODVCA, vyp. 1, s. 131—61, 141—247; vyp. 3, s. 49—204,
75-117, 94-67 i 72; vyp. 4, к 8-57; vyp. 5, к. 41-308, 60-451, 174-407; Perapis 1528 r., s. 162, 290-292;
Popis rosieński 1589 r., nr 40; SG, T. 15, cz. 2, s. 321: Michałajcie; Slovar; s. 191: Michajłajte, Michajliśki;
Urzędnicy żmudzcy, nr 58,188, 467. L i t e r a t u r a : Cirunaite, s. 13; Saviscevas, Zemaitijos smivalda, s. 330—
331; Uruski, T. 10, s. 358.

MICHALEWSKI ZOB. MICHAŁOWSKI
M ICH AŁO W SKI (M ICHALEW SKI)
H. TRZASKA
T a r y f a 16 6 7

roku

Michałemki Krpysgtof у Bukunlów [F 11—1—752 lepiej: Bukontów] poĄd\ ański dym 1 wpow. korklańsfdm
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Michałowski Ja//, na którego miejscu postał spisany Zachańasp Pacewicp i pprpykupli od Hrehorego Jakuhondcpa Wilkickiego dym 1poddański wpow. spawelsłdm
T aryf a 16 9 0 roku

Michałowski J e r y p Pukontyspek wpow. karłdańskim dympoddański 1
Michałowski Kapimierp pAlkińciów wpow. karłdańskim dym splachecki 1
Za przynależnością Krzysztofa Michalewskiego z taryfy 1667 r. do rodziny Michałow
skich przemawia bliskość fonetyczna i, nade wszystko, fakt, że w 1690 r. spisano Jerzego
Michałowskiego w Bukontyszkach, pewnie tożsamych z Bukontami z 1667 r., leżącymi
w tymże powiecie.
Geneza tego nazwiska jak w przypadku Michalewicza (zob.). Rodzina może być
pochodzenia polskiego, od licznych rodzin szlacheckich o tym nazwisku, ale nie moż
na wykluczyć, że jest to spolonizowana forma nazwiska Michalewicz czy Michałowicz,
przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski.
Po raz pierwszy na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1592 r. Andrej Michałowski z żoną Mariną Stanisławownąjagminowicz sprzedał ma
jętność Kwestie we włości korszewskiej. Tenże zamienił się wówczas gruntami ze Sta
nisławem Szczefanowiczem Mejrą: za grunty w Kwestiach otrzymał część majętności
Trejnowo we włości połongowskiej. Zatem początkowo Andrzej Michałowski miał do
bra w Kweściach we włości korszewskiej, potem przeniósł się do włości połongowskiej.
Tenże używał również formy nazwiska „Michaj łowicz”. Tak więc w tym przypadku patronimik staje się nazwiskiem z polską szlachecką końcówką—ski.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. korklańskim i szawelskim, z jednym poddanym. W taryfie 1690 r. spisano także 2 rodzi
ny w pow. korklańskim: jedną bez, druga z jednym poddanym. Zatem była to szlach
ta drobna i nieutytułowana. Jeden z Michałowskich, Jan, był elektorem króla polskiego
Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Warszawie w 1669 r.
W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Michałowscy
herbu: Jasieńczyk, Lubicz i bez herbu. Skądinąd wiadomo o herbie Trzaska.
Według wywodu rodziny herbu Trzaska z 1832 r. jego przodkiem był Adam Micha
łowski (pokolenie I), cześnik oszmiański, który otrzymał nadanie wsi Naczuny (10 włók
ziemi) w starostwie skirstymońskim od króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowiec
kiego w 1673 r. [ożenił się z Katarzyną Eynorowiczówną], Miał on syna Hieronima [Hie
ronima Stanisława] (II), wnuka Jerzego (1719 r.; III), prawnuka Jana Dominika (IV) ipraprawnuka Bartłomieja (V), związanego chyba z powiatem lepelskim (1799). Synem tego
ostatniego był Marcin (ur. ok. 1782; VI), który miał trzech synów (VII): Feliksa Tadeusza
(ur. 1801), regenta granicznego powiatu telszewskiego i urzędnika kancelarii powiatowej;
Juliana (ur. 1805), urzędnika kancelarii gubernatora cywilnego permskiego i Leona Joza
fata (ur. 1808), urzędnika kancelarii zarządu gubernialnego wileńskiego [МАСВ].
Trochę inny wywód Michałowskich pochodzi z 1832 r. Wspomniany Jerzy z poko
lenia III (testament z 1719 r.), syn Hieronima Stanisława, posiadał dobra w pow oszmiańskim: Daukszyszki i Szumeliszki. Wydał on na świat czterech synów (IV): Andrzeja,
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rotmisztrza; Aleksandra, podsędka powiatu oszmiańskiego; Antoniego, cześnika; i Jana
Dominika. Z nich Jan Dominik (testament z 1762 r.) wydał światu trzech synów (V):
Bartłomieja, Jakuba i Antoniego, na których spadły rodzinne Daukszyszki. Z kolei Bar
tłomiej (testament z 1799 r.) spłodził również trzech synów (VI): Józefa, Tadeusza
i Marcina. Na nich też spadła odpowiednia część Daukszyszek. Z nich Józef służył
w Wojsku Polskim z rangą chorążego przedniej straży pułku Litewskiego. Mieszkał on
w pow. wiłkomierskim i miał syna Piotra Zenona (ur. 1810; VII). Jego brat Marcin (VI)
dziedziczył dobra Mikity Opuszany Paczyszki w pow. „niegdyś” wieszwiańskim, póź
niej telszewskim [w XIX w.]. Miał on trzech synów: Feliksa Tadeusza (ur. 1801), Juliana
(ur. 1805) i Leona Jozafata (ur. 1808) [LVIA]. Zatem była to rodzina mająca dobra za
równo na Żmudzi, jak i w województwie wileńskim (pow. oszmiański).
Ź r ó d ł a : Elektorowie królów, s. 134; LVIA, F 391—1—1026, k. 40 (wywód z 1832 r., drzewo genealogicz
ne); MACB, F 20-5192 (wywód z 1832 t); ODVCA, vyp. 3, s. 23-63, 31-180 i 183. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 10, s. 366, 368, 371.

M ICHN IEW ICZ
H. KORAB, LIS
T aryfa 16 6 7 roku

MichniewiczJan Adamowicpna miejscu Adama Michniewiczą [GB: pewnie ojca] ^Piktumiów dym 1 szla
checki wpow. berpańskim
MichniewiczJan na miejscu Bałtromieja Opulskiego z Opul dym 1 szlachecki wpow. telsgewskim
MichniewiczJan. Juspkiewicz Hrehory Stanislaw zpipykipli swojej od Jana Michniemczą imienicgą Kiecyn
Wojtkajcie dym 1poddański [...] w pow. berżąńskim
Michmewicz Kazimierz na miejscu Stanisława Michniemczą ż Podubińa Pikturn dym 1 zagrodniczy w pow.
berżąńskim
Michmewicz Krzysztof na miejscu Pawła Raglewskiego z Taruciów dym 1 szlachecki w pow. kroskim
MichniewiczfMichal na miejscu Jana Michniewiczą zDzjuginian dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Michmewicz Stanisław na miejscu Hrehore\go\ Michniewiczą rodzica z Pikturn Podubisie dym 1 szlachecki
wpow. berżąńskim
MichniewiczStanis/aw рР'РУkupli od Bałtromieja Michniewiczą w oholicy Taruciów [na marginesie: z Wiłajciów] i to na swąpaspnią obrócił dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Michmewicz Stanisław, na którego miejscu został spisany Krzysztof Mickiewicz ż Pikturn Podubisia dym 1
szlachecki w pow. berżąńskim
Michniewiczlw tekście: Michnewicz] Stanisław na miejscu rodzica swojego zDzjdów Podubisie dym 1 szla
checki w pow. berżąńskim
T aryfa 16 9 0

roku

MichniewiczJan zJankajć wpow. berżąńskim dym szlachecki 1
MichniewiczJan z Piepol w pow. wilkiskim na miejscu Jakuba dspoty dym szlachecki 1
MichniewiczJan z Wilajdów wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
MichniewiczJerzy Z^l°,lcZ№
P0№
-połongowskim [dym] szlachecki 1
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Michтемеz Konstanty skarbnik nilkomierski у majętności Bum w pow. kroskim dymów poddańskich 3,
yptpykupli [z] okolicy Bum l 1, ogółem 4
MichniemcpMicha! Piotr yDyiuginian w pow. telsyewskim [dym] szlachecki 1
MichnieMcyMikolaj pPodubisia Gordy w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Michniewicz Rafa! na miejscu Stanisława Tarnida zJudupia w pow. polongowskim [dym] szlachecki 1
Michniewicz Samuel [w Kop. 1 błędnie: Lipniewicz] z Upniun Rosycyon1w pow. wielońskim na miejscu
rodzica i brata swego dym szlachecki 1
MichniemczStanis!aw na miejscu rodzica z Pikturn w pow. be/pańskim dym szlachecki 1
Michnienicz Stefan na miejscu rodzica z Podubisia Dyidy w pow. be/pańskim dym szlachecki 1
Michnienicz Urban zMonczów w pow. polongowskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od imienia Michno, które pochodzi od imienia Michał [Abra
mowicz, Citko, Dacewicz; LPŻ; Zinkevicius]. Niemniej w literaturze wskazuje się jesz
cze na pochodzenie tego imienia od Mikołaja [rzadko; Glinka] lub Micheasza, cer
kiewnego Michieja [Tichoniuk]. W Polsce forma Michno pojawiła się w 1370 r., była
popularna na Rusi.
Najstarsza wzmianka pochodzi z 1570 r., kiedy zanotowano Juria Michniewicza,
bojara szawelskiego. Otrzymał on odmianę gruntów za zabrane mu ziemie, przyłączone
do włók leśnych „Poginiaciowych” [AWAK]. Chodzi o rejon na zachód od jeziora Rykijowskiego, koło miasteczka Bubie (lit. Bubiai), gdzie do dzisiaj zachowała się nazwa Las
Giniacki (lit. Giniocią miśkas). Zaś rzeczka Genupis płynie w tym rejonie i wpada do
pobliskiej Sventupis kolo wsi Pailiai, tj. na północny wschód od Bibiów. Można dodać,
że w taryfach XVII w. nie notowano Michniewiczów w pow. szawelskim.
Niewiele danych o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w W 1592 r.
Jagnieszka Martinowna Wojtiechowicza Michniewicz otrzymała od męża Jana Stanisławowicza Giełguda część majętności Miłżowiany i Goniprowo we włości kroskiej. Wy
nika zeń, że ta linia Michniewiczów była następująca: 1. Michno. 2. Wojciech. 3. Marcin.
4. Agnieszka. W tym 1592 r. Juri Mikołajewicz Michnowicz Dargiewicz sprzedał ziemię
Dargiszkia nad rzeką Krożentą we włości kroskiej. W tymże roku Juri Michnowicz ku
pił część gruntu Gajliszki we włości kroskiej.
W 1598 r. Juri Pietrowicz Michniewicz miał niwę Gudutie we włości szawelskiej
[w Slovare: szawdowskiej]. Może jest tożsamy z bojarem z 1570 r.?, zob. niżej.
W 1599 r. Szczefan Michniewicz sprzedał majętność Towtuszi we włości tendziagolskiej.
W sumie Michniewiczów notowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
w trzech włościach: najwięcej w kroskiej oraz w szawelskiej i tendziagolskiej.
W 1655 r. akt unii kiejdańskiej ze Szwecją podpisało trzech Michniewiczów, naj
pewniej ze Żmudzi: Jan i Michał Marcinowicze oraz Jan „jako opiekun imieniem Pani
Gabrielowej Miłoszewskiej i imieniem Pani Samuelowej Pietraszkowiczowej”.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 9 rodzin, mieszkają
cych głównie w pow. berżańskim (5) oraz w telszewskim i kroskim (po 2). Z jednym
wyjątkiem była to szlachta bez poddanych. Znów w 1690 r. zanotowano 10 rodzin,
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mieszkających głównie w pow. berżańskim (3) oraz w kroskim i połongowskim (po 2),
w pozostałych pojedynczo. Z jednym wyjątkiem majętności z czterema dymami, była
to szlachta bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna, aczkolwiek nie bez wyjątku,
tylko z rzadka utytułowana. Konstanty Józef Michniewicz był horodniczym żmudzkim
w 1685 r., co jest zresztą wątpliwe. Był natomiast skarbnikiem wiłkomierskim w latach
1688—1714. Tenże był w 1688 r. deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego. Oże
nił się z Joanną Kozarynówną, podstolankąpołocką. Z kolei Apolinary Antoni Władysławowicz Michniewicz był skarbnikiem żmudzkim w latach 1704—1731, zmarł przed
sierpniem 1735 r. W 1710 r. był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego. Ożenił
się z Justyną Piegłowską, podczaszanką czernihowską.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Michniewicze
z herbami: Junosza i Lis. Skądinąd wiadomo jeszcze o herbie Korab.
W 1798 r. zostali wylegitymowani Michniewicze herbu Lis. Ich protoplastą został
Mikołaj Stanisławowicz Michniewicz, żyjący w XVIII w. Posiadał on majętność Podubisie Torucie Wiłajcie w pow. kroskim. W dobra te został wwiązany w 1711 r. Informacja
ta znajduje potwierdzenie w taryfach z lat 1667-1690, gdzie notowano Michniewiczów
w Taruciach i Podubisiu w tym powiecie. W 1739 r. syn wyżej wymienionego Kazimierz
zapisał te dobra, tu zwane Torucie Wiłajcie, swojemu synowi Jakubowi. W 1779 r. ten
ostatni sprzedał je.
Protoplastą rodziny był Mikołaj, syn Stanisława Michniewicz (pokolenie I i II),
ojciec Kazimierza (III), dziad Jakuba (JV) i pradziad Józefa (V). Ten ostatni ojcował
dwóm synom (VI): Józefowi Rajmundowi (ur. 1796) i Adamowi Karolowi (ur. 1806),
bezpotomnemu. Linię rodziny prowadził więc ten pierwszy jako ojciec czterech sy
nów (VII): Leona Antoniego (ur. 1816), Ignacego (ur. 1818), Onufrego (ur. 1823), bez
potomnego i Antoniego (ur. 1830). Z wymienionych pierwszy zostawił po sobie dwóch
synów (VIII): Adolfa Łukasza (ur. 1841) i Ludwika (ur. 1850). Jego brat Ignacy chwa
lił się trzema synami (VIII): Wincentym (ur. 1845), Leonem Franciszkiem (ur. 1846)
i Józefem (ur. 1867). Linię rodziny prowadził tylko Leon Franciszek, ojciec sześciu sy
nów IX): Witolda (ur. 1885), Czesława (ur. 1889), bliźniaków Mieczysława i Franciszka
(ur. 1892) oraz Bronisława (ur. 1895) i Cezarego (ur. 1900).
Do omówienia pozostało jeszcze potomstwo Antoniego (VII), ojca trzech sy
nów (VIII): Wincentego (ur. 1863), Jana (ur. 1864) i Aleksandra (ur. 1870) [LVLA,
F 391-11-78].
W 1799 r. wywiedli się Michniewicze herbu Korab. Za swego przodka przyjęli Ka
rola Michniewicza (pokolenie I), który w 1747 r. nabył dobra Nagurskiego: Dyrwiany
Pakalniszki Gojlewicze w pow. Małych Dyrwian. Ów protoplasta w swoim testamen
cie z 1759 r. zapisał [Dyrwiany] Pakalniszki synowi Rafałowi (II), odsuwając od tych
dóbr pozostałych dwóch synów: Tadeusza i Stanisława. Wspomniany Rafał sprzedał
te dobra w 1798 r. Z tych Karolewiczów potomstwo miał tylko Tadeusz, który w 1754
z żoną Justyną nabył dobra Matajcie w pow. Małych Dyrwian od Dowiatów. W swo
im testamencie z 1778 r. Tadeusz Michniewicz połowę tych dóbr zapisał swojej żo
nie (dożywocie), a drugą połowę synowi Ignacemu (III). Ten ostatni był ojcem trzech
synów (IV): Zachariasza, Klemensa i Alojzego. Wspomniany Klemens był z kolei oj
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cem trzech synów (V): Ignacego Alojzego, Feliksa Józefa i Michała Wacława. [LYIA,
F 391-8-2571, k. 13].
Z kolei w 1819 r. wywiedli się Michniewicze herbu Lis. Za swego przodka uznali
Kazimierza, syna Mikołaja, Michniewicza (pokolenie I i II). Być może wspomniany Mi
kołaj jest tożsamy z Mikołajem Michniewiczem z taryfy 1690 r., ale miał on wówczas
inne dobra. W swoim testamencie z 1734 r. rzeczony Kazimierz zapisał dobra Szokorny w pow. rosieńskim synowi Michałowi (III). W 1736 r. wszedł on w posiadanie tych
dóbr. W 1793 r. dobra te sprzedali synowie Michała: Piotr i Józef (TV). Zapoczątkowali
oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej prym wiódł Piotr (IV) jako ojciec Franciszka
(ur. 1778; V). Ten ostatni wydał na świat dwóch synów (VI): Józefa Arkadego (ur. 1817)
i Adama Franciszka (ur. 1829), bezpotomnych. Na nich wygasła ta linia.
Drugą, młodszą linię prowadził Józef (IV), ojciec czterech synów (V): Wincentego,
Franciszka (ur. 1778), Adama (ur. 1791) i Michała (ur. 1793). Z nich Wincenty wydał na świat
czterech synów (VI): Ludwika Telesfora (ur. 1835), Ignacego Jana (ur. 1841), Wincentego
Antoniego (ur. 1844) i Antoniego (ur. 1849). Z wymienionych potomstwa doczekał się tyl
ko Wincenty Antoni jako ojciec trzech synów (VII): Mieczysława (ur. 1822) [ewidentna po
myłka, sądząc z kontekstu, powinno być: 1882], Karola (ur. 1884) i Władysława (ur. 1890).
Drugi z braci Wincentego, Franciszek (V) miał czterech synów (VI): Felicjana
(ur. 1812), Mikołaja Aleksandra (ur. 1822), Klemensa Kajetana (ur. 1824) i Karola (ur 1831),
ojca dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1861) i Karola (ur. 1877) [później dopisanego].
Trzeci z braci Wincentego — Adam (V) pozostawił po sobie trzech synów (VI):
Józefa (ur. 1819), Franciszka Stanisława (ur. 1822) i Aleksandra Onufrego (ur. 1825),
bezpotomnego. Pierwszy z nich — Józef ojcował dwóm synom (VII): Tadeuszowi
Franciszkowi (1841) i Józefowi Konstantemu (ur 1857), a drugi, czyli Franciszek Sta
nisław — także dwóm (VII): Antoniemu Józefowi (ur. 1853) z dwoma synami (VIII):
Witoldem (ur. 1889) i Aleksandrem (ur. 1895) oraz Mamertowi Edmundowi (ur. 1860).
Czwarty i ostatni z braci to Michał (V), ojciec Józefa (ur. 1822; VI), który spłodził
dwóch synów (VII): Edwarda (ur. 1868) i Onufrego (ur. 1880) [LVIA, F 391-8-2571, k. 38].
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 311, 321-322; AWAK, T. 24, s. 340-341; Deputaci, T. 1, s. 370, T. 2, s. 76;
LVIA, F 391-8-2571, k. 13, 38 (skan 00085), F 391-11-78; ODVCA, vyp. 3, s. 21-42, 22-54, 50-222;
vyp. 5, k. 17—121, 113—339; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 482 nr 3660; Urzędnicy żmudzcy, nr 603, 1234.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 236; Bubak, s. 227; Glinka cz. 2, s. 39; LPŻ, T. 2,
s. 218: Michnevicius; Tichoniuk, s. 117: Micheasz; LTruski, T. 10, s. 373—374; Zinkevicius, s. 373: Mykolas.
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T a r y f a 16 67

roku

Mackielewicp[F 11—1—752: Mickielewicz] Adam t^Pen/arona dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Mickielewicz Stanisi'aw na miejscu rodpica swe\go] Eratpnusa Mickielewicpa pAli/aspirn w pow. wilkiskim
dym 1 szlachecki
T a r y f a 16 9 0

roku

MickielewicpAdam, na miejscu którego postał spisany Malcher MickiewiczzMiłasztmów w pow. wilkiskim
dym splachecki 1
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Nazwisko to patronimik od Mickelisa, a ten ostatni od litewskiego Mickusa, które naj
prawdopodobniej pochodzi od imienia ruskiego Dimitrij [LPŻ]. Nazwiska tego nie no
towano w polskich herbarzach.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. wilkiskim, bez poddanych. W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow wilkiskim,
także bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 219: Mickdevidus, 220: Mickus.

M ICKIEW ICZ
H. NAŁĘCZ
P opis 1 6 2 1 roku

Mickiemp Wacław pMackiewicpem po koyacku koń 1 w pow.potumsyews.kim
T aryf a 16 6 7 roku

Mickiewicp Ambropej. RtikiewicyMikolaj [...] i z kupli od Ambropeja TMickiewicya dympodd{ański] i pagroĄn ci zy], ogółem dymy 2 w pow. kroskim
ATckiewicp Dawid Janowicp Z Upojn dym 1 szlachecki wpow. kroskim
AlickiemcpEliasppKawłoków dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
MickiewiczJan na miejscu Ławryna Mickiewiczu Z Giejsp dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
MickiewiczJan Symanowicp na miejscu Sут опа Mickiewiczu rodzica zKiuw/oków dym 1 szlachecki wpow.
rosieńskim
MickiewiczJopef Janowicp na miejscu Jana Kasperonicpa Mickiewicza rodzicu z Kawłoków dym 1 szlachecki
wpow. rosieńskim
MickiewiczJopef p kupli od Władysława Bicykienicpa p Rudejkiów dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
MickiewicpKapimierzpMejlispek dym 1 szlachecki w pow. tendyiagolskim
Mickiewicz K rysytof na miejscu Marana Targowskiego p Spyła Gierdyiagoły dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
ATckiewicp K ry syfof na miejscu tanisława Michnienicya p Piktum Podubisia wpow. berpańskim dym splachecki 1
Mickiewicp Krysytof, na którego miejscu postał spisany Danid Giedgowd mieszkający p Puppubiów [...] dym
1poddański wpow. twerskim
A'lickiewicpMalcher Węcławonicp cyprykupli od brata rodpone\go\ AAikołaja AAickienicya p Potukiśńa dym
1 splachecki w pow. pojurskim
Mickiewicp P7 11-1-752 konsekwentnie: Michniewicz] Marcin na miejscu Pawła Mickienicpa p Krykstanajć [F 11-1—752: Ryszkajciów] dym 1 splachecki wpow. spawels/dm. Tenye Mickienicyjako opiekun
synowca swe\go] w młodych leciech bodącego Andryeja Mickiewicpa p Satkunów dym 1 splachecki w pow. spawelskim
MickienicpMichał na miejscu Sу mona Mickienicpa p Pokłon dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
Mickienicp Mikołaj Jakubowicp na miejscu ojca swego Jakuba Hrehorowicpa Mickienicpa [GB: pewnie
ojca] p Pogiów dym 1 splachecki w pow. korklańskim
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MickiewicyPiotrMardnowicyyKołnujdym 1 sylachecki wpow. rosieńskim
Mickiewicy Piotr Waclawowicy у Kawłoków dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
AdickiewicySalumon [sic] HrehorowicyyNiewordyian 1 zagrodnicy} dym w pow.powondeńskim
Mickiewicy Samuel Plońanonicz na miejscu Piotra Flońanonicya Mickiewicya [GB: pewnie brata] yMacian dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
MickiewicyStanisław na miejscu Jerye[go] Wacławonicya ySyylelów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Mickiewicz Stanisław na miejscu Jóyefa Mickiewicya у Kohiuj dym 1 sylachecki w pow. rosieńskim
Mickiewicz Stanislaw na miejscu Kryysytofa Gondyńskiego у MUasyajaów 1poddański dym wpow. gondyńskim
Mickiewicy Stanisław у kupli od Kryysytofa jóyefimicya Dymonicya у Stulpin dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Mickiewicy у Wołodkiewicza Kayimiery [na miejscu] Mikołaja Cyyrskżego yAntryngiów dym 1 sylachecki
wpow. widuklewskim
Mickiewiczowa Adamowa Barbara Romasykiewicyówna na miejscu malyonka swefgo] Adama Janonicya
Mickiewicza у Upojn dym 1 sylachecki wpow. kroskim
Mickiewiczowa Andryejoiva Dorota Naborowska wdowa yPowiłajć dym 1 sylachecki w pow. M. Dyrwian
Mickiewiczowa Maciańska Adamowa Anna Sypowicyówna na miejscu Adama AMcłdewicya malyonka swe\go]
yMacian dym 1 sylachecki wpow. wielońskim
Mickiewiczowa Mikołajowa Anna yLeyajdów dym 1 sylachecki w pow. tendyiagolskim
Mickiewicyówna Magdalena na miejscu Widawa Mickiewicya małżonka swego у Nadań dym 1 sylachecki
wpow. kroskim
T aryfa 16 90 roku

AMckdewicyAleksander Stonis/awonicyyKo/nuj [w Kop. 1: Kołnaje] w pow. rosieńskim [dym] sylachecki 1
MickiewicyAndryej £ Gierdyjagoły wpow. beryańskim dym sylachecki 1
MickiewicyAndryej yPowił ajaów w pow. Ad. Dymian dym sylachecki 1
MickiewicyDaniel Piotrowicy yKołnuj wpow. rosieńskim [dym] sylachecki 1
MickiewicyDaniel yButkisyek wpow. ejragoIskim na miejscu Gietrudy Dasykiewicyowej yKayjmieryem Wit
kowskim dym sylachecki 1
MickiewicyDawid у Upojn wpow. kroskim [dym] sylachecki 1
Mickiewicyjakub yMontrymajaów w pow. twerskim dym sylachecki 1
Mickiewicyjan Piotrowicy у Kołnujów w pow. rosieńskim dym sylachecki 1
Mickiewicyjan yDyjakonkonpów [w Kop. 1: Dziaki Kompy] w pow. tendyiagolskim dym sylachecki 1
Mickienicyjan yNodan w pow. kroskim [dym] sylachecki 1
Mickienicyjóyef yPoginiewa [w Kop. 1: Poginiawie] w pow. ejragolskim dym sylachecki 1
Mickienicy Kayimiery na miejscu którego yostał spisany Hrehory Dementowicy [w Kop. 1: Dyamentowicz] yimienicya Beweiskiego w pow. niduklewskim yAntryngiów dym poddański 1
AdickienicyMadej na miejscu Michała Mickiewicya yjotkajń w pow. rosieńskim [dym] sylachecki 1
MickiewicyMalcher na miejscu Adama Mickielewicya yMiłasyunów w pow. mlkiskim dym sylachecki 1
Adickiewicy Malcher у Połukda w pow. pojurskim na miejscu rodyica ypryykupli od Mikołaja Mickienicya
dym sylachecki 1
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MickiewiczMalcher ^Upojn wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
MichienicyMarcin z Chrzęzpnowiczów wpow. sząwelskim dym szlachecki 1
MickiewiczMikołaj z^Sudejków Bołtmiszęk wpow. widuklewskim dym szlachecki 1
Mickiewicz ^iotr na miejscu Salomona [Mickiewicza?] [z Niewiedzian w pow. powondeńskim?] [dym]
szlachecki 1
MickiewiczSamnel zMejliszęk w pow. tendyiagolskim z bratem dym szlachecki 1
Mickiewicz Stanisław Z Wirblawek zPkkiów w pow. widukkwskim zprzykupli dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Mickus, które najprawdopodobniej pochodzi od
imienia ruskiego Dimitrij. Nie można jednak wykluczyć pochodzenia tego nazwiska od
litewskiego imienia Micius, o czym pisano wyżej [LPŻ]. Jednak nawet przyjmując ruską
genezę tego nazwiska (od Dimitrija), nie oznacza to, że byl to ród pochodzenia ruskie
go. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wielu Mickiewiczów było nie tylko pochodzenia
ruskiego, ale i litewskiego. Ci ostatni po prostu przyjęli ruską formę nazwiska, w końcu
język ruski był wówczas językiem urzędowym i kulturalnym w W Ks. Litewskim. W tym
kontekście należy wspomnieć o Rymwidach Mickiewiczach (zob.), których pierwsze na
zwisko ma genezę niewątpliwie litewską.
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano sporo Mickowiczów (nie Mickiewiczów) na Żmudzi: Gabrijała we włości kroskiej, Macka w ejragolskiej, Pietraszka w jaswońskiej, Stanisława w ejragolskiej, Januszka w rosieńskiej i Jurisa
w wieszwiańskiej. Było to 6 bojarów, mieszkających w różnych włościach.
W aktach Metryki Litewskiej w 1539 r. zapisano grupę bojarów ejragolskich, wśród
nich Mickela Mickowicza. Bojarzy ci czynili szkody w lesie należącym dawniej do Iwana
Jurłowa, a wówczas do wdowy po nim — Martinowej Podsadkowskiej Hanny Chreptowny, czyli Hanny Chreptowiczowny Marcinowej Podsędkowskiej. Byl to dawniej las
hospodarski we włości jaswońskiej, wysłużony przez wspomnianego Jurłowa. Dalej
podano granicę dóbr Nowodworskich owej wdowy, które wyznaczały granicę włości
jaswońskiej (gdzie leżał Nowy Dwór) i ejragolskiej (gdzie mieszkali pozwani bojarzy)
[LM], Chodzi o rejon rzeczki Ażyty i sioła Ożytany na południe od Grynkiszek.
W 1568 r. kilku bojarów ejragolskich otrzymało odmianę gruntów: Matys i Martin
Mickiewicze, Olechnowicze i Skirwojnowicze. Za grunty przyłączone do sioła hospodarskiego Lolkiemi otrzymali grunty nad rzekami Dubissą i Upitą koło sioła hospodarskiego Wondiew [AWAK].
Ze względu na rangę genealogii Mickiewiczów, będzie o nich bliżej mowa na pod
stawie akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1569 r. Paweł Mickiewicz zamienił swoje
grunty nad rzeką Bitup [we włości rosieńskiej]. W 1595 r. Wacław Mickowicz sprzedał
część „otczizny” w Owszwentach, po obu stronach ruczaju Owszwenty, nad rzekami
Ł uknąi Jalegą [we włości rosieńskiej]. W 1590 r. Jan Matysowicz Mickowicz zastawił
poddanych w Powginiach i majętność Okstyny we włości rosieńskiej.
W 1571 r. Pietr Andrejewicz Mickowicz wraz z żonąJagnieszkąPawłownąDowkszajtis [Sakowicz] otrzymał od teścia majętność Lekiszki we włości kroskiej. W 1586 r.
miał wspólne dobra Gajdejkiszki we włości kroskiej ze swoim szwagrem. W 1593 r. Ja
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kub Pietrowicz Mickajt otrzymał od dziadka Martina Janowicza Widminojtia trzeciznę
majętności Rezgoli we włości kroskiej. W 1595 r. bracia Jan, Stanisław i Mikołaj Szczasnowicze Mickiewicze darowali swojej siostrze Hannie 2 pustosze kolo rzeki Dubissy
we włości kroskiej. W 1598 r. Martin Mikołajewicz Mickiewicz kupił majętność Gosztyny w dobrach Kielmy we włości kroskiej.
W 1572 r. Martin Mickiewicz kupił ziemię w Derbutojtiach we włości ejragolskiej.
W 1585 r. Stanislaw i Mikołaj Szczasnowicze Mickiewicze skarżyli się o najazd na ich
majętność Pokirsznawy [we włości ejragolskiej]. W 1588 r. Mikołaj Matysowicz Mickie
wicz Miszejkowicz z żoną Kateriną Janowną Siesicką został oskarżony o napad kolo
miejscowości Ugiany we włości ejragolskiej. Tenże w 1589 r. uwolnił swego „diadia”
[w tym wypadku chodzi zapewne o stryja] Martina Mickiewicza Miszejkowicza od opie
ki nad dobrami swego zamordowanego ojca Matysa: Wonde i Golni we włości ejra
golskiej. Była też mowa o braciach, zapewne młodszych, Mikołaja: Stanisławie i Juri
ju. Dzięki tym informacjom poznajemy 4 pokolenia tej rodziny: 1. Miszejko. 2. Micko.
3. Matys i jego brat Marcin, notowani w 1568 r. 4. Mikołaj, Stanisław i Juri Matysowicze. Z nich Juri Matysowicz Mickiewicz—Miszejkowicz sprzedał majętność Derbutojti
we włości ejragolskiej.
W 1574 r. Wencław Stanisławowicz Mickiewicz kupił majętność Tołmontojti we
włości tendziagolskiej. Tenże w 1585 r. kupił ziemię Lepokolnie w tej włości.
W 1577 r. Jakub Mickiewicz kupił grunt Kurmiałowski [w majętności Pogi we
włości korklańskiej]. Ok. 1590 r. Hryhory Mickiewicz mieszkał w majętności Pogi.
W 1595 r. tenże kupił grunty majętności Pogi i „bołotisko” Wisminiszki.
W 1577 r. Juri Mickiewicz sprzedał grunty Pużi we włości widuklewskiej, nad rze
kami Bołtąi Buką. W 1590 r. Jan i Stanislaw Szczasnowicze Mickiewicze sprzedali grun
ty Wirgojni i inne [we włości widuklewskiej]. Nie wiadomo, czy byli oni spokrewnieni.
W 1596 r. Stanisław Mikołajewicz Mickiewicz z żoną Gendrutą Stanisławowną darowa
li komuś 60 kop groszy, zabezpieczonych na dobrach Lenkiszki w Konopinach i ziemi
Blinstrubiszka w polu Niemorszańskim we włości widuklewskiej. W 1597 r. tenże za
stawił wspomniane Lenkiszki.
W 1582 r. Mikołaj Jakubowicz Mickiewicz sprzedał część majętności Ontiniki
[tj. Antyniki] we włości korszewskiej. W 1594 r. tenże z żonąBarbarąJanownąChrzczonowicz—Michaj łowicz sprzedał dobra Antyniki. W 1586 r. Jan Mickiewicz wszedł we
władanie domem w Gowczach we włości korszewskiej. W 1598 r. czterech synów Sta
nisława Mickiewicza: Łukasz, Simon, Wojtiech i Mikołaj kupili część gruntów Andruszyszki w Lobwordiach we włości korszewskiej [tj. Łabardzie]. Zatem można ustalić
3 pokolenia tej rodziny: 1. Micko. 2. Stanisław. 3. Łukasz, Szymon, Wojciech i Mikołaj.
W 1588 r. Martin i Paweł Mickiewicze oraz Urban Kasperowicz Mickiewicz ku
pili ziemię w polu Jawgilach [we włości wielońskiej]. W 1588 r. Bałtromiej Mickowicz
sprzedał grunt w polu Szwentupie we włości wielońskiej, po obu stronach rzeki Skawmi. W 1589 r. Zofia Kasperowna Mickiewicz sprzedała grunty w Jawgilach Tomaszowi
Martinowiczowi Mickiewiczowi, zapewne synowi wymienionego wyżej Martina i swe
mu bliskiemu krewnemu. W 1593 r. Ambroży Pawłowicz Mickowicz zastawił grunty
w polu Jawgili: Miłaszyszki i Godzpiewa. W 1595 r. tenże sprzedał grunt Miłaszyszki.
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Tenże w 1597 r. sprzedał grunty w Jawgilach, część majętności w Płowkach i 2 sio
ła we włości jaswońskiej: Jawgindy i Płowki. Tenże również w 1597 r. zastawił grun
ty w Jawgilach Jakubowi Martinowiczowi Mickiewiczowi, może synowi wspomnianego
wyżej Martina, a więc swemu bliskiemu krewnemu. Wtedy też sprzedał połowę tej ma
jętności. W 1598 r. Tomasz Martinowicz, Jakub i Krisztof Martinowicze Mickowicze
[zapewne wszyscy trzej byli braćmi], Ambroży Pawłowicz [Mickowicz?] i inni sprzedali
grunty w polach Jawgili i Płowki i 3 ziemie w polu Jawgili: Wieliszki, Butniszki i Rogatyszki we włości wielońskiej. W 1598 r. wspomniany Tomasz Martinowicz Mickowicz
kupił grunty Rogatyszki i Nagierpiawny we włości wielońskiej. Pozwala to ustalić 3 po
kolenia tej rodziny: 1. Micko. 2. Paweł, Marcin, Kasper. 3. Ambroży Pawłowicz, To
masz, Jakub i Krzysztof Marcinowicze, Urban Kasperowicz.
Z niedatowanego dokumentu (indykt 7) zapewne z 1. połowy XVI w. wiadomo, że
Martin miał dwóch braci: Kaspra i Pawła, którzy wiedli spór o ziemię „diadka” Rymki — Rymkowszczynę we włości żosieckiej (później wielońskiej) z Wencławem Towtowiczem i Jurim Martiszewiczem. Najpewniej wszyscy byli ze sobą spokrewnieni przez
wspólnego przodka, owego Rymkę.
W 1586 r. Mikołaj i Jan Kazimierzowicze Mickowicze Siutiłowicze pogodzili się
z innymi w sprawie majętności Powieki nad rzekami Wieka i Gurogi i innych we wło
ści berżańskiej nad rzeką Wentą. W tym roku w testamencie Polonia Mikołajewna
Kazimierzowa Mickiewicz Siutiłowicz Chrzczonowicz zapisała cały majątek swoim
dzieciom: Mikołajowi, Janowi, Hannie i Barbarze. W 1595 r. Mikołaj Kazimierzowicz
[Mickowicz] zastawił poddanego w Burbesach we włości berżańskiej, w polu Gilwickim przy rzece Czawszy. Ok. 1590 r. Ławryn Mickowicz przegrał spór sądowy o uro
czysko Pobomby na Podlesiu, nad rzeką Żorą, we włości berżańskiej. Według innego
zapisu w 1590 r. sprzedał on wspomniane uroczysko (tu zwane majętnością). Zatem
genealogia tej rodziny wyglądała następująco: 1. Siutiło. 2. Micko. 3. Kazimierz. Miko
łaj i Jan Kazimierzowicze.
W 1587 r. w testamencie Szczefan Pietrowicz Mickowicz zapisał żonie Zofiijanownie Bałtruszkiewicz kilku poddanych w majętności Winksze (Wiksznie) we włości potumszewskiej, nad jeziorem o tej nazwie.
W 1590 r. Mikołaj Jakubowicz Mickiewicz zastawił część „otczizny” w Pikturniach
we włości szawelskiej, którą posiadał po podzieleniu dóbr z braćmi: Matysem, Pietrem,
Hrehorym i Szymkiem. W tym roku wspomniany Pietr Jakubowicz Mickiewicz pogo
dził się z Jurim Pietrowiczem [synem?] Mickiewiczem w sprawie podziału majętności
Pikturnie, koło rzek Dubissy i Pilżety [błąd: chodzi o Tilżetę]. W tym roku tenże sprze
dał część gruntów w Podubisiach we włości szawelskiej, koło rzeki Tilżety. W 1597 r.
Hryhory Jakubowicz Mickowicz zastawił grunty Czaudajtyszki [Czaudejtyszki] w polu
Pikturnie we włości telszewskiej [raczej szawelskiej]. Warto dodać, że było to pograni
cze włości szawelskiej i berżańskiej, a Pikturnie Podubisie notowano w pow. berżańskim
w taryfie 1667 r. Tu także można wyodrębnić 3 pokolenia tej rodziny: 1. Micko. 2. Jakub.
3. Mikołaj, Matys, Piotr, Hrehory i Szymko Jakubowicze.
W 1591 r. Urban, Jan i Matiej Mickajty i Matiej Jnuszajt kupili „dworec” Żydelews[k]ij we włości medyngiańskiej.
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W 1583 r. bracia Stanisław i Jakub Mickiewicze kupili część majętności Niewordcziany [tj. Niewordziany] nad rzekąNiewordąwe włości powondeńskiej. W 1599 r. Sta
nisław Mickiewicz darował swemu zięciowi Tomaszowi Stanisławowiczowi i jego żonie
Dorotie Stanisławownie część majętności Drabukszty we włości powondeńskiej.
W 1595 r. Mikołaj [Stanisławowicz] Mickiewicz i żona Hanna Mikołajewna Stanczykowicz uczestniczyli w podziale majętności Lowkowo we włości szawdowskiej
[tj. Ławków], Dziuszniany z gruntem Montrymiszka we włości pojurskiej [tj. Dziawgiany] i Janowdowo w Promiadziewie we włości rosieńskiej. W tym roku wspomniana żona
darowała mu dobra Dziawgiany, a on sam kupił ziemię Montrymiszki—Dziawgiany we
włości pojurskiej. W 1596 r. żona darowała mu ponownie majętność Dziawgiany. Wte
dy też sprzedał on ziemię Bartkuniszki w Dziawgianach.
W 1598 r. Matiej Mickiewicz sprzedał majętność w polu Kretkompy we włości
wilkiskiej. W 1600 r. Barbara, Polonia, Katerina i Dorota Bałtromiejewny Mickiewicz—
Raczkunowicz sprzedały majętność Posztowo w polu Raczkuny we włości wilkiskiej.
W 1599 r. była mowa, że po śmierci Pietra Jurewicza Mickowicza opiekę nad jego
dziećmi przejęła starsza córka zmarłego Dorota, która wyszła za mąż za Wencława
Jurewicza.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Mickiewiczów (Mickowiczów) w 16 włościach: rosieńskiej (wzmianka o ojcowiźnie), kroskiej, ejragolskiej,
tendziagolskiej (wzmianka o ojcowiźnie), korklańskiej, widuklewskiej, korszewskiej,
medyngiańskiej, wielońskiej, berżańskiej, potumszewskiej, szawelskiej (wzmianka o oj
cowiźnie), powondeńskiej, szawdowskiej, pojurskiej i wilkiskiej. Sam fakt znacznej li
czebności Mickiewiczów na Żmudzi wskazuje, że przytłaczająca większość z nich była
pochodzenia litewskiego, a nie ruskiego.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano tylko Wacława Mickiewicza w pow. potumszewskim, stawiającego jednego konia z pewnym szlachcicem.
W akcie unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. podpisało się dziewięciu Mickiewi
czów, część na pewno pochodziła ze Żmudzi. Dwóch z nich używało przydomka Rymwid Mickiewicz.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 28 rodzin, co stanowiło
jedną z większych liczb na Żmudzi. Mieszkały one w różnych powiatach, najwięcej w:
rosieńskim (8), berżańskim, wielońskim i kroskim (po 3), w pozostałych pojedynczo.
Była to właściwie szlachta bez poddanych (25 na 28), pozostałe rodziny miały po jed
nym. Z kolei w 1690 r. spisano 21 rodzin, mieszkających głównie w trzech powiatach:
rosieńskim (4) oraz kroskim i widuklewskim (po 3), czyli w centrum Żmudzi. Prawie
żadna z nich nie miała (20 na 21), a tylko jedna miał jednego poddanego. Zatem była to
szlachta bardzo liczna, ale drobna i nieutytułowana. Niemniej jednak Józef Mickiewicz
był elektorem żmudzkim króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r.
W taryfie 1667 r. notowano kilku Mickiewiczów Pluszkiewiczów (zob.). W tej tary
fie użyto jeszcze przydawki pochodzeniowej: z Wołodkiewicza, wskazującej na pocho
dzenie od Wołodka.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mickiewicze
herbu Lis, Nałęcz i Trąby.
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W wywodzie z 1800 r. Mickiewicze herbu Nałęcz wyprowadzki swój rodowód od Sta
nisława Mickiewicza (pokolenie I). W testamencie z 1680 r. AnnaMickiewiczowna Lenkiewiczowa zapisała swemu bratu Marcelemu (II), synowi wspomnianego Stanisława, dobra
Lenkajcie. Chodzi o dobra Lenkajcie w pow. tendziagolskim, na wschód od Szawkotów
[Trzywiorstówka]. W 1716 r. syn Marcelego Szymon (III) zapisał dobra Lenkajcie Montrymajcie Pogiedynie synowi Szymonowi (IV). W 1783 r. ten ostatni sprzedał te dobra.
Genealogia ta wyglądała następująco, poczynając od pokolenia IV — Szymona. Po
sobie zostawił on czterech synów (V): Szymona, Jerzego, Stanisława i Benedykta. Za
początkowali oni 3 linie tej rodziny, bo wspomniany Szymon spłodził syna Ignacego
(ur. 1820; VI), bezpotomnego. Pierwszą, najstarszą linię prowadził Jerzy (V), który ojco
wał siedmiu synom (VI): Ignacemu (ur. 1807), Antoniemu (ur. 1812), bezpotomnemu,
Jerzemu (ur. 1814), Dominikowi Janowi (ur. 1816), Franciszkowi (ur. 1819), Fotunatowi (ur. 1830) i Janowi (ur. 1832), dwaj ostatni byli również bezpotomni. Z wymienio
nych Ignacy mógł się pochwalić dwoma synami (VII): Stanisławem (ur. 1830) i Ignacym
(ur. 1836), bezpotomnym. Ten pierwszy powołał do życia trzech synów (VIII): Włady
sława (ur. 1869), Feliksa (ur. 1871) ijó zefa (ur. 1872).
Teraz kilka informacji o braciach Ignacego (VI). Jerzy doczekał się dwóch sy
nów (VII): Fortunata (ur. 1866) ijó zefa (ur. 1870). Jego brat Dominik Jan spłodził syna
Juliana (ur. 1858; VII), a kolejny brat Franciszek — dwóch synów (VII): Piotra (ur. 1860)
i Antoniego (ur. 1864).
Druga, średnia linia rodziny łączy się ze Stanisławem (V), który miał dwóch sy
nów (VI): Jerzego Stanisława (ur. 1808) i Dominika (ur. 1818), bezpotomnego. Nato
miast Jerzy Stanisław zostawił po sobie trzech synów (VII): Józefa Franciszka (ur. 1839),
Albina Kazimierza (ur. 1847) i Stanisława Kazimierza (ur. 1858).
Trzecią, najmłodszą linię zaczął Benedykt (V), ojciec Antoniego Józefa (ur. 1813;
VI) i dziad Wiktora Józefa (ur. 1844; VII) [LVIA, F 391-8-2572, k. 50].
W 1820 r. wywiedli się Mickiewicze herbu Nałęcz. Za swego przodka przyjęli Ste
fana, syna Jana, Mickiewicza (pokolenie I i II), który w 1662 r. kupił dobra Kiborty Podubisie Mackowszczyzna [w pow. rosieńskim]. Faktem jest, że Mickiewicze posiadali
dobra Pikturny Podubisie w pow. berżańskim w 1667 r. W 1701 r. tenże Stefan Mickie
wicz sprzedał te dobra. Tenże w 1709 r. wszedł w posiadanie zakupionych przezeń dóbr
Bireliszki Mickiszki alias Moczuki [właściwie Maczuki] Lukajcie. W swoim testamencie
z 1736 r. dobra te zapisał synowi Antoniemu (III). Z kolei ten ostatni w swoim testa
mencie w 1760 r. zapisał synom (IV): Janowi, bezpotomnemu i Antoniemu. Ci sprzedali
te dobra w 1787 r. Dalszą linię rodziny kontynuował Antoni, ojciec dwóch synów (V):
Mateusza (ur. 1779) i Franciszka Józefa (ur. 1798), bezpotomnego. Z nich pozostawił
po sobie synów tylko ten pierwszy. Miał ich czterech (VI): Antoniego (ur. 1812), Pio
tra Franciszka (ur. 1817), Aleksandra Edmunda (ur. 1825) i Adama (ur. 1827) [dopisek
o utracie dworiaństwa w 1883 r.].
Kolejne VII pokolenie tworzyli synowie Antoniego: Józef Andrzej (ur. 1836), Ze
non Apolinary (ur. 1838), Antoni (ur. 1839) i Bonawentura Grzegorz (ur. 1841) oraz sy
nowie Piotra Franciszka: Julian (ur. 1849), Piotr (ur. 1854), Hipolit (ur. 1859) i Antoni
(ur. 1861) [LVIA, F 391-8-2572, k. 33].
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Należy dodać, że genealogia Mickiewiczów herbu Nałęcz, z których wywiódł się
Adam Mickiewicz, największy polski poeta, nie łączy się ze Żmudzią. Używali oni przydomka Rymwid, a pewne dane dotyczą pow. kowieńskiego w połowie XVII w. Później
przenieśli się do województwa nowogródzkiego, gdzie urodził się Adam. Ze Żmudzią
łączy ich tylko informacja o Józefie Mickiewiczu, stryju Adama, który był profesorem
Uniwersytetu Wileńskiego i m.in. kanonikiem żmudzkim [Uruski].
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 419; AWÄK, T. 24, s. 296—297; LM, Ujrasymą knyga 20, s. 286—288 nr 209;
LVIA, F 391-8-2572, k. 33 (skan 00047), 50 (skan 00083); ODVCA, vyp. 1, s. 1-2, 2-16, 34-175, 38251, 46-34, 58-241, 81-69, 91-64, 135-132,153-28,179-115, 183-66,185-100,191-186,199-87; vyp. 2,
s. 3M 8, 5-71, 12-184, 38-30, 42-94, 80-492, 105M7, 112-156, 121-281, 122-310, 125-343, 127-381,
129-408,146-657,151-727,174-222,177-282; vyp. 3, s. 65-189, 72-63, 105-99, 108-153,110-197,116—
281, 132-162, 138-265; vyp. 4, к 3-16, 120-84, 132-178, 188-119, 238-254, 274-18, 309-143; vyp. 5,
к 17-125, 22-275, 35-262, 37-275, 213-96, 232-28; Perapis 1528 г , s. 295; SG, T. 4, s. 274: Kołnuje. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 168—169 (genealogia Rymwid Mickiewiczów, zob.); LPŻ, T. 2,
s. 219: Mickevicius, 220: Mickus; Uruski, T. 10, s. 379—382; Westfał, Teka językowa, s. 314; A. Wierciński,
Przywracanie pamięci, w yd 2, Opole 1997, s. 107—120 (pochodzenie Adama Mickiewicza).

M ICUŃ SKI
H. PIELESZ
T a r y f a 16 67

roku

Micuńskijan Adamowiez z Satkun dym 1 szlachecki w pow. syawelskim
Nazwisko ma genezę podobną do nazwiska Micewicz (zob.). Jednak w tym przypadku
chodzi o polonizację (a nie „slawizację”) nazwiska przez dodanie polskiej, szlacheckiej
końcówki -ski. Druga możliwość to nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Micuny.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Micewicze i Micuny we włości wielońskiej, na Laudzie. Obecnie to Miciunai na północny wschód od Pacuneli.
W czasie Potopu 1655 r. spisano trzech Micuńskich: Hrehora, Jana i Piotra. Nie
wiadomo, czy pochodzili ze Żmudzi.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. szawelskim,
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Micuńscy herbu Pelikan wywiedli się ze szlachectwa w guberni kowień
skiej. W tym czasie Micuńscy herbu Pielesz mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 305, 306, 326; Slovar, s. 191: Micevici, Micuny. L i t e r a t u r a : Ciechano
wicz, Rody, T. 4, s. 170; Uruski, T. 10, s. 383.

M IECEW ICZ (M ECZEW ICZ, M IECZEW ICZ)
H. WAGA
P o p i s 16 2 1

roku

Miecowic-pMarciH у //qyjftnikami] po koyacku koni 2 w pow. korsyewskim
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T aryfa 16 67 roku

Mecpewicp Rapimierp na którego miejscu postał spisany Michał Mipgyr у Społpian Bum dym 1 szlachecki
wpow. pojurskim
MicpewiczMikołaj na miejscu Krpysptofa Adamowicza zSpylan dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Miecewicp Kapimierp Malcherowicp na miejscu rodzica swego Malchera Pomaspewicza Miecewiczą z Kiecyn
dym 1 szlachecki wpow. berpańskim
Miecienicpowa [sic] Janowa Krystyna na miejscu Michała Kasperowicpa Miecpewicpa pMontowtów dym 1poddański w pow. medyngiańskim
MiecpewicpAdam Stefanowicz na miejscu Stefana Miecpewicpa rodzica swego pMiecpajciów z nabycia od Kazi
mierzą Gierzałtowskiego, a podług starych kwitów oddawania do skarbu na miejscu Jana Andrzęjewiczą Norwiła dym 1poddański w pow. retowskim
Miecpewicp Balcer. Szpłc Kazjmie/z [•••] dymów 3 zastawne od Maryny Butminówny Marcinowej Miecpewiczpwej i od Balcera Mieczęwiczą nabytych dymów 3 poddańskich zJanowdowa Kołynian w pow. korszęwskim
MiecyewiczJan na miejscu Antoniego Mecpewicpa z Kolnia Katytliszęk dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
MiecyewiczMarchel zSzpłpian dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
Miecyewicz Stanisław Knysptofowicp na miejscu rodzica Krzysztofa Mieczewieża z Miecpajciów dym 1pod
dański w pow. retowskim
Mieczewicz Władysław na miejscu Domy Cpechowicpówny Hieronimowej Waspkiewicpowej dym 1, a na miej
scu Jopefa Budryka dymów 3 w zastawie u Adama Czechowicza zastają, [ogółem] dymy 4poddańskie wpow.
korszęwskim
Mieczewicz ZachariaspStanisIawowicp na którego miejscu został spisany Krpysptof Gielpyc [...] dymy 2 pod
dańskie w pow. retowskim
Mieczęwiczpwa Abramowa Anna. Drowdpik Jan na miejscu Marana Uwaynia i K[on]d[ra]ta Busiemcpa
Z okolicy Meciów na miejscu Jana i Jerpe\go] Naykowskich, Cecily Urbanówny, Jopefa Patbepewicpa, Kapimierpa Dowkonta i Anny Sakielówny Abramowej Miecpewicpowej p okolicy Jamontów na miejscu Wojciecha
Eykinta 6poddańskich, osobliwie [z] pastany dwu. [A] w Jurgmispkiach alias Trowlenach 1, ogółem 9 dymów
poddańskich w pow. wiespwiańskim
Miecpewicpowa Ławrynowicpowa Barbara wdowa na miejscu małponka Dawryna Miecpewicpa p Piekojć dym
1 splachecki w pow. pojurskim
T aryf a 16 9 0 roku

MźecewicpAdam Stefanowicp na miejscu ojca pMiecajdów wpow. retowskim [dym] poddański 1
Miecewicpjerpy p Dgiawgian w pow. pojurskim dym poddański 1
MiecewiczMalcher [z] Spo/piów w pow. pojurskim dym splachecki 1
Miecewicp Władysław p Pospyla Radyspek wpow. kros/dm [dym] poddański 1
MiecpewicpMichal pPogiów w pow. korklańskim dym splachecki 1
Nazwisko rodziny nie ma wyjaśnionej genezy. W grę wchodzi albo pochodzenie od Maceviciusa (Macewicz), albo od Mecelisa, który łączy się z polskim imieniem Mieczysław
[LPZ], Może jednak bardziej prawdopodobne jest pochodzenie od nazwiska Mećius,
które ma tę samą genezę? Jego slawizacja, czyli patronimik, to właśnie M(i)eczewicz.
Na pochodzenie od imienia Mieczysław wskazywali badacze polscy [Abramowicz, CitDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ko, Dacewicz] i Z. Zinkevicius. Zdaniem tego ostatniego, imię Mieczysław przeszło do
Litwy częściowo z Polski i częściowo ze Wschodu. Niemniej jednak takie stanowisko
nie jest słuszne. Imię Mieczysław jest silnie związane z tradycją polską, a nie z ruską, nie
ma nawet imienia cerkiewnego [sic]. Zresztą samo imię jest sztuczne, powstało w śre
dniowieczu w Polsce, a nie na Rusi, wskutek najzwyklejszej pomyłki. Odgrywało ważną
rolę w polskiej świadomości narodowej jako imię pierwszego historycznego władcy Pol
ski — Mieszka, czyli rzekomego zdrobnienia od imienia Mieczysław [H. Fros, F. Sowa].
Na Żmudzi ród był odnotowany w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego
w XVI w. Nie można wykluczyć, że w 1528 r. chodzi o Pietra Miczewicza z włości
berżańskiej, może to jednak Micewicz (zob.)? Na pewno zanotowano ich w kolejnym
popisie z 1567 r.: Janisa Mieczajtisa we włości wieszwiańskiej i może Janosa Miczajtisa w kroskiej.
Więcej wiadomo o nich z akt ziemskich żmudzkich XVI w. Z aktu o zamianie zie
mi z 1554 r. dowiadujemy się, że bojarzy Mieczajcie sąsiadowali z siołem Sidory we
włości wieszwiańskiej, w pobliżu granicy żorańskiej [AWAK, T. 24]. Z kolei z inwenta
rza z 1568 r. wynika, iż bojarzy wieszwiańscy Mieczajcie (Metszajtie) graniczyli z siołem
Ławka Posada, to późniejsze Ławkosody, miasteczko w pow. telszewskim, położone na
południe od Telsz, przy drodze do Żoran [1А]. Znów w inwentarzu włości retowskiej
z lat 1563-1585 spisano miejscowego bojara Jurija Mieczycia, którego ziemie sąsiado
wały z siołami Dolgi, Ronscie i Skarboryi [AWAK, T. 25]. Chodzi o rejon na południo
wy wschód od Retowa i południe od Twerów. Trzeba dodać, że właśnie Juri Mejczojtis
wraz z Paszkiem Dowsinem był zanotowany we włości retowskiej w 1532 r. ]LM].
Z kolei w aktach ziemskich z 1572 r. podano testament Jurija Mieczewicza, któ
ry zapisał swojej żonie Jadwigie Pawlownie Jakubowicz połowę majętności Judajni we
włości retowskiej. W 1578 r. Martin Łukaszewicz Mieczojt uczestniczył w podziale ma
jętności Judajni. Był on synem nieznanego bliżej bojara, którego żoną była Helena Fedorowna Jewtik, która ponownie wyszła za Matysa Martinowicza Rodowicza. Wspo
mniany Martin Łukaszewicz miał siostrę Kristinę i otrzymał od matki część majętności
Janowdowo we włości korszewskiej. O równy dział tej majętności toczyli spór bliscy
krewni, zakończony ugodą w 1596 r.: Andrej Januszewicz Mieczojt, Bałtromiej i Kazimir Szczefanowicze Mieczojtie oraz Stanisław i Abram Wojtiechowicze Mieczojtie.
W 1585 r. Andrej Januszewicz Mieczajtis mieszkał w majętności Rodyszki we włości
kroskiej. Tenże w 1588 r. pogodził się w sprawie niwy Wojniszkia we włości korklańskiej. W 1591 r. Jagnieszka Tomaszowna Szwentrog zastawiła mężowi Andrejowi Januszowiczowi Mieczajtowi dom Szwentrogi we włości korklańskiej. W 1592 r. Małgoreta
Jakubowna Simonowicz Menczyńska w swoim testamencie zapisała synowi Abramowi Wojtiechowiczowi Mieczojtowi część majętności Szorneli we włości wieszwiańskiej,
a pozostałą część córkom Hannie i Katerinie oraz „czeladnika” synowi Stanisławowi.
Zatem genealogia tych Mieczewiczów była następująca: 1. Miecz. 2. Janusz, Szczefan,
Wojciech. 3. Andrzej Januszewicz, Bartłomiej i Kazimierz Szczefanowicze, Stanisław
i Abram Wojciechowicze.
W 1586 r. Benedikt, Jan, Urban, Małgoreta, Barbara i Nastazja Andrejewicze Mie
czojtie otrzymali część majętności Mistiszkiszki we włości korklańskiej. W 1590 r.
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Benedikt Andrejewicz Janowicz Mieczojt zamienił się gruntami: za różne grunty w Pogirżdutiu we włości korklańskiej otrzymał także w Pogirżdutiu Mysznik przy ścianie
sioła Spinkiew [tj. Spingi] i inne. W 1593 r. Pietr Matysowicz Mieczojt (Metszojt) kupił
niwę Ławpatych we włości korklańskiej.
W 1590 r. Wojtiech i Andrej Narbutowicze [w tekście błędnie: Narbitowicze] Miczojtie kupili ziemię Wojgowską w majętności Łajwiszki w Kietinach [w tekście błędnie:
Kiszyny] [we włości berżańskiej]. Wtedy Matiej Jurewicz Miczajtis sprzedał bratu [nie
koniecznie rodzonemu] Wojtiechowi Narbutowiczowi Miczajtowi majętność Kietyny
w Miczajtiach we włości berżańskiej. Miejscowości te można zlokalizować na południe
od Kurszan, przy samym miasteczku przy drodze do Szawkian: Miczajcie (lit. Micaićiai)
leża bardziej na zachód, a Kietyny (lit. Ketünai) bardziej na wschód.
W 1599 r. Jan Bałtromiejewicz Mieczajtis pogodził się w sprawie podziału majęt
ności Pluszcze we włości kroskiej.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. notowały Mieczewiczów (Mieczojtów) w sześciu włościach: retowskiej, korszewskiej, kroskiej, korklańskiej, berżańskiej
i wieszwiańskiej. Stosunkowo dużo wiadomo o ich pobycie we włości retowskiej. Miesz
kający tam i spisujący testament w 1572 r. Juri Mieczewicz pewnie jest tożsamy z bo
jarem zanotowanym w inwentarzu włości retowskiej z lat 1563—1585. Interesująca jest
też wzmianka o podziale majętności Janowdowa we włości korszewskiej przez licznych
Mieczewiczów w 1596 r. Zanotowany tam Andrzej Januszewicz Mieczojt może był oj
cem Andrzejewiczów Janowiczów Mieczojtów, mających dobra we włości korklańskiej:
Benedykta, zwanego w jednym dokumencie Benedyktem Andrejewiczem Janowiczem
Mieczojtiem, Jana i Urbana oraz trzech córek. W każdym razie ów Andrzej miał dobra
nie tylko we włości kroskiej, ale i pobliskiej korklańskiej. Warto jeszcze zwrócić uwagę
na związek z Narbutami w Kietunach w pow. berżańskim.
Potem notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
Marcina Miecowicza w pow. korszewskim, który wystawił dwa konie, a więc niemało
i powyżej przeciętnej dla Żmudzi. Być może chodzi o Marcina Łukaszewicza Mieczojta,
notowanego w źródłach w latach 1578—1596. W tym ostatnim roku uczestniczył w po
dziale majętności Janowdowo we włości korszewskiej.
W taryfie 1667 r. spisano 13 rodzin, mieszkających głównie w pow. pojurskim (4),
potem retowskim (3) oraz korszewskim i berżańskim (po 2), pojedynczo w wieszwiańskim i medyngiańskim. Na ogół były to rejony dawnego osadnictwa tej rodziny, czy
może rodu. Ciekawe, że nieznaczna większość (7 wobec 6) miała poddanych, choć z re
guły dotyczyło to od jednego do czterech.
W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających w różnych powiatach: pojur
skim (2) i sąsiednim retowskim oraz w korklańskim i kroskim. Trzy z nich miały po jed
nym, pozostałe dwie nie miały poddanych.
Nie można wykluczyć, że gniazdem rodu były Mieczajcie w pow. retowskim, gdzie
jeszcze w 1690 r. mieszkała jedna rodzina. W każdym razie osadnictwo Mieczewiczów
w tej włości sięga 1 połowy XVI w. (1532 r., inwentarz z lat 1563—1585). Wieś Mieczaj
cie notowano jeszcze na mapie Chrzanowskiego. Obecnie to maleńka osada Mećiai na
zachód od Judajniów (lit. Juodainiai), na południe od Twerów.
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W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mieczewicze
herbu Waga.
Z 1820 r. pochodzi wywód Miecewiczów herbu Waga. Ich przodkiem został Jan
Miecewicz (pokolenie I). Jego syn Tomasz (II) ze wspomnianym ojcem Janem w 1700 r.
nabył dobra Berkiniany alias Giendwiły [1045: Giedwiłany] i Gierule alias Gołoliszki [w pow. telszewskim], W 1718 r. ów Tomasz sprzedał Berkiniany. Pozostawi! on
po sobie czterech synów (III): Kazimierza, Wawrzyńca, Antoniego i Jana. Z nich li
nię rodziny kontynuował Antoni, ojciec dwóch synów (TV): Wawrzyńca i Stanisła
wa. W 1777 r. wspomniany Wawrzyniec nabył zaścianek Wojdyliszki, pewnie w pow.
upickim. W 1793 r. tenże sprzedał Gierule. W 1750 r. dobra Gierule objęli synowie
Wawrzyńca (V): Tomasz i Antoni. Należy dodać, że był jeszcze trzeci brat Józef. Dwaj
z nich, z wyłączeniem Tomasza, który nie miał potomstwa, byli założycielami dwóch
linii tej rodziny (V). W pierwszej, starszej linii prym wiódł Antoni jako ojciec czterech
synów (VI): Józefa Tadeusza (ur. 1813), Kazimierza Franciszka (ur. 1815), Bonawentu
ry Antoniego (ur. 1819) i Antoniego Marcina (ur. 1824). Z nich pierwszy miał syna Bo
lesława (VII), a ostatni — pięciu synów (VII): Antoniego Ryszarda (ur. 1850), Stanisła
wa Adama (ur. 1854), Jana Floriana (ur. 1860), Władysława Donata i Józefa (ur. 1868).
Założycielem drugiej, młodszej linii rodziny był Józef (V), ojciec czterech sy
nów (VI): Antoniego Alojzego (ur. 1812) [wzmianka o utracie dworiaństwa], Tadeusza
Bartłomieja (ur. 1828), bezpotomnego, Kazimierza Wiktora (ur. 1834) i Andrzeja Jana
(ur. 1836). Z jednym wyjątkiem pozostali mieli potomstwo: Antoni Alojzy wydał na
świat dwóch synów (VII): Kazimierza (ur. 1863) i Jana (ur. 1867), jego brat Kazimierz
Wiktor — także dwóch synów (VII): Aleksandra (ur. 1871) i Wincentego (ur. 1873),
a ostatni z braci, Andrzej Jan — jednego (VII): Adama (ur. 1871) [LVI A, F 391—8—2572,
k. 95 i F 391-1-1045].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 154, T. 25, s. 387—388; IA, kol. 166 (inwentarz z 1568 r.); LM, Uprasymą knyga
17, Vibius 2015 nr 233 s. 243-244; LVLA, F 391-1-1045, k. 164-165, F 391-8-2572, k. 95 (skan 00167)
[obydwa wywody dotyczą tej samej rodziny]; ODVCA, vyp. 1, s. 2—20, 55—204, 174—51, 195—21; vyp. 2,
s. 22-116, 85-12, 86-33,112-142; vyp. 3, s. 5-50, 21-33,91-6; vyp. 4, к 160-168; vyp. 5, к. 144-184,265276; Perapis 1528 r., s. 295; Popis 1567 r., kol. 1291, 1270?. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz,
T. 1, s. 237: Miecewicz; H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczfio—hagiografic^iy, Kraków 1975,
s. 417; LP Z, T. 2, s. 194: Mecevicius, 122—123: Macevicius; Uruski, T. 10, s. 385.

MIECZYŃSKI (MĘCZYŃSKI, MIACZYŃSKI, MACZYŃSKI)
T aryfa 16 6 7 roku

Miacgyński ]an Bałtromiejewicz na miejscu rodzica j» ’<?[go] Bałtromieja Maccjńskiego [sic]
dym
1 szlachecki w pow. wielońskim
Mieccyński Stanisław na miejscu Kaspra Jusykiewicya z Dubiniszęk dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Męczyńskź]an zMiczpn [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 43 błędnie: Mazun] wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Mężyński Stanisław z Babiniszęk wpow. wielońskim dym szlachecki 1
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Przyjęto formę nazwiska Mieczyński, z którą się wylegitymowali w XIX w. Wcześniej
było ono różnie zapisywane: Męczyński, Miaczyński, Mieczyński.
Nazwisko jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. W herbarzach polskich no
towano Męcińskich lub Męczyńskich w pow. płockim [Wittyg] oraz Mieczyńskich na
Mazowszu [Uruski], Trochę zastanawia związek Mieczyńskich z posiadanymi dobra
mi Mieczuny, Miczuny, co sugeruje, że nazwisko jest odmiejscowe. Z kolei Z. Zinkevicius zwrócił uwagę na związek nazwiska Mecinskas z imieniem polskim Mieczysław
(lit. Mecislovas).
Być może pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Pod rokiem 1592 r.
jest pojedyncza informacja o Mikołaju Szymkowiczu Monczyńskim, który zastawił
służbę ludzi zwanych Brewiki w majętności Szorneli we włości wieszwiańskiej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w.: 2 rodziny w pow. wielońskim, bez podda
nych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mieczyńscy
herbu Łabędź.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 3, s. 47—163; Wittyg, s. 199. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 208: Menćinskas, 194:
Mecinskas; Uruski, T. 10, s. 392; Zinkevicius, s. 473: Mecislovas.
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T aryfa 16 6 7 roku

Milechowski Dawid na miejscu Łukasza Girdenowicpa p Plepów dym 1 szlachecki wpow. wiespwiańskim
T aryfa 16 90 roku

Mieächowski [może: Mulichowski; w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 74 błędnie: Malinowski; MB: Melicłiowski] Dawid, na którego miejscu posta/ spisany Marcin Algmin p Giedmina [w Kop. 1: Jagmin;
w Kop. 10: Marcin Algmin z Gedmina] p okolicy Plep w pow. wiespndańskim dym splachecki 1
Nazwisko podobno jest pochodzenia polskiego [LPŻ]. Nie jest to wcale tak pewne, zob.
nazwisko Mielioch, które ma związek z takimże imieniem wschodniosłowiańskim, po
chodzącym od cerkiewnego imienia Jemielian [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Brak jest
tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W latach 1667 i 1690 były to
pojedyncze rodziny w pow. wieszwiańskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna
i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 239: Mielioch; LPŻ, T. 2, s. 206: Melichauskas.

MIELIŃSKI ZOB. MILEWSKI
MIELWID ZOB. MILWID
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M IERZEJEW SK I
H. SZELIGA
T a r y f a 16 67

roku

Mierzejewski [w tekście: Miejerzewski] Samuel, na miejscu którego został spisany Krzysztof Marczyński
ZKorkozpw dym 1 szlachecki wpow. walońskim
Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie. Licznych Mierzejewskich notowano w pol
skich herbarzach na Mazowszu: w ziemi różańskiej i pow. ostrołęckim [Uruski].
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć nieraz z bar
dzo zmienionym nazwiskiem. W 1591 r. Martin Broniszowicz Mirejewski kupił majęt
ność Poszuszwie we włości jaswońskiej. W nieznanym roku zastawi! on te dobra swojej
żonie Rozie Mikołajewnie Wojtkiewicz. W 1596 r. tenże z patronimikiem Awgusztynowicz wziął w zastaw 4 rodziny poddanych w „sielcu” Wilneliach we włości widuklewskiej. W tym roku wziął również w zastaw pole Awgusztyniszki i 2 sianożęci, należą
ce do majętności Podniemokszty we włości widuklewskiej. W 1599 r. spisał testament,
w którym zapisał wspomnianej żonie folwark Miłżowiany we włości widuklewskiej
i 5 „ziemlic”, m.in. w Bordiach, w Użbołtach i Letkopiach. W sumie we wspomnianych
aktach żmudzkich notowano Marcina Mierzejewskiego w latach 1591—1599, kiedy za
pewne zmarł. Miał dobra we włości jaswońskiej i widuklewskiej. Na jego polskie po
chodzenie wskazuje patronimik Broniszowicz; Bronisz to zdrobnienie od Bronisława.
Jednak wcześniej, bo od około 1573 do 1582 r. na Żmudzi przebywał Jan Mierze
jewski. Był plebanem rosieńskim i domownikiem biskupa żmudzkiego Jerzego Pietkie
wicza (zm. 1574), który uczynił go jednym z egzekutorów jego testamentu. W 1581 r.
był poborcą duchownym z dóbr diecezji żmudzkiej [Błaszczyk, Diecezja jmudzka. Ustrój,
Dietiwos k atalik t.
Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, bez
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Mierzejewscy herbu Szeliga mieszkali w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 134-112, 148-379; vyp. 4, k. 75-140, 77-151; vyp. 5, k. 75-48. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Diecezja ^mud^ka. Ustrój\s. 85, 225—226; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 173; Uetuvos kataliką
dvasininkai, s. 168—169: Jonas Miezejevskis; Uruski, T. 11, s. 27—31.

MIESZKOW SKI
H. MORA
T a r y f a 16 6 7

roku

Miespkowski Mikołaj na miejscu Krzysztofa Augustynowicza Kołnosowiczą z Gintylajć dym 1 szlachecki
w pow. telszęn>skim
Nazwisko prawdopodobnie to „zeslawizowana” forma nazwiska litewskiego Męska,
Meśkis, które pochodzi od słowa męska, czyli „niedźwiedź”, „człowiek powolny, ociężały”
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MIICITA (MIICITO, MIKITOWICZ)

itp., choć nie można wykluczyć związku z polskim imienieniem Mieszko (itp.) [LPŻ].
Oczywiście, nazwisko Mieszkowski w tym przypadku byłoby formą spolonizowaną,
utworzoną przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Takie przypuszczenie jest
możliwe, byli bowiem bojarzy Mieszkojtie. Należy jeszcze pamiętać o tym, że istnieje pol
skie nazwisko szlacheckie Mieszkowski, którego członkowie mogli osiedlić się na Żmu
dzi. Mieszkali oni na Mazowszu, m.in. w ziemi zakroczymskiej i Wielkopolsce [Uruski],
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1578 r. sąd ziem
ski wydal wyrok w sprawie Christiny [tj. Krystyny] Mieszkowskiej z pewnym szlachci
cem, który nie stawił się do sądu. Taż jako żona Jana Pawłowicza Kurnickiego w 1583 r.
oświadczyła, że w siole Krupie we włości wieszwiańskiej, gdzie pewnie mieszkali, wło
żono pozew dla jej męża w sprawie jego „najazdu” na grunt sioła Barszczyńskiego we
włości gruściewskiej. W sumie wiadomo tylko o Krystynie Mieszkowskiej, żonie Kurnickiego, pewnie Polaka. Teoretycznie można by zaliczyć ją do osób pochodzenia litew
skiego, ale jest to mało prawdopodobne. Nic nie zmienia informacja, że w tych aktach
notowano w tym czasie np. Mieszkojtiów, bojarów we włości kroskiej.
Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r\: jedna rodzina w pow. telszewskim,
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Mieszkowscy herbu Lis i Mora wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej. Notowano ich w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
W 1800 r. wywiedli się Mieszkowscy herbu Mora. Ich protoplastą był Mikołaj
Mieszkowski, który miał syna Stanisława (pokolenie I i II). Ów Stanisław przekazał
dobra Łowmie Progulbie [w pow. telszewskim] swojej siostrze Katarzynie z Mieszkowskich Przyałgowskiej. Jego synem był Jerzy Mieszkowski (III), któremu owa Katarzy
na Przyałgowska zapisała wspomniane dobra w 1715 r. Ow Jerzy w 1735 r. zastawił te
dobra, miał syna Kazimierza (IV). Ten ostatni sprzedał te dobra w 1793 r. Spłodził on
dwóch synów (V): Wincentego, ojca dwóch synów (VI): Antoniego (ur. 1807) z synem
Janem (VI) oraz Antoniego Wincentego (ur. 1824) [LVIA, F 391—8—2572].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-8-2572, k. 90 (skan 00159); ODVCA, vyp. 1, s. 43-341, 97-158, 177-97. L it e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplementy s. 238; LPŻ, T. 2, s. 213: Meśkauskas, 212: Męska; Uruski, T. 11,
s. 37-11.

MIKITA (MIICITO, MIKITOWICZ)
H. JASIEŃCZYK
T a r y f a 16 6 7

roku

Mikita Parne/ na miejscu rodzica swe\go] Aleksandra Mikity pMikit dym 1poddański w pow. wiespwiańskim
Mikito DanidJanomcp na miejscu rodpica swe [go] Jana Mikity pMikit 1poddański фт wpow. wiespwiańskim
Mikito Hieronim na miejscu Krpysptofa Kapimierponicpa Mikity pMikit i p nabyaa od Jópefa Kapimierpowicpa Mikity 1 dympoddański w pow. wiespniańskim
MikitowicpFlorian MardnowicppMikutew dym 1 splachecki wpow. wiespwiańskim
Mikitowicpjan na miejscu Lukrecy CiechokwsMej Uspyńskiej p Łabunowa pod[d]ański dym 1 w pow. korklańskim
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MikitoadczJan Wakntiuowic^Maränomc^^Mikutew dym 1 szlachecki wpow. wieszwiańskim
MikitomczMichał na miejscu Józefa Butomczą zPfgyałgowa dym 1 szlachecki wpow. telszęwskim
T aryfa 16 9 0 roku

Mikita DanddJanondczzMikitów w pow. wieszwiańskim dym poddański 1
Mikita Jan z okoliy Mikitów w pow. ndesządańskim dym szlachecki 1
Mikita Micha/z Prgyałgowa w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
Mikita Paweł Aleksandrowicz na miejscu ojca zMikitów w pow. ndeszpdańskim dympoddański 1
Mikita Paweł zMikitów wpow. ndesządańskim na miejscu Hieronima Mikity i zprgykupionych od Kazimie
rza Mikity dym szlachecki 1
Mikitondcz Je/gy z Chwalojń w pow. korklańskim dym szlachecki 1
Nazwisko pochodzi od imienia Mikołaj o genezie greckiej, przejętego przez chrześcijań
stwo. Wśród wielu form tego imienia była też Mikita. Może być pochodzenia polskiego
lub białoruskiego [LPŻ]. Zdaniem innych, jest pochodzenia wschodniosłowiańskiego
(imię cerkiewne Nikita) [Abramowicz, Citko, Dacewicz].
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. spisano Martina Mikitowicza
we włości korszewskiej. Miał być również Kazimierz Mikitowicz w [popisie] 1621 r. na
Żmudzi [Uruski], czego nie potwierdza popis z tego roku.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin, miesz
kających głównie w pow. wieszwiańskim (5) i pojedynczo w telszęwskim i korklańskim.
Większość z nich (4 na 7) miała po jednym poddanym, pozostałe nie miały. Z kolei
w 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających tradycyjnie głównie w pow. wieszwiańskim
oraz pojedynczo w pow. korklańskim i telszęwskim: większość (4 na 6) nie miała podda
nych, pozostałe dwie miały po jednym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Gniazdem rodu były Mikity w pow. wieszwiańskim. Później była to okolica szla
checka, położona na północ od jeziora Plotele i południowy zachód od miasteczka
Barszczyce. W końcu XIX w. notowano tu następującą szlachtę: Wiszniewscy (48 dzie
sięcin ziemi), Dargużowie (29), Małachowscy (500), Mickiewiczowie (16), Pacewiczowie (23) i Piotrowiczowie (37). Obecnie to Mikytai.
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mikitowie herbu Jasieńczyk. W tym czasie Mikitowie herbu Jasieńczyk mieszkali w pow.
telszęwskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a : Popis 1567 r., kol. 1336; SG, T. 15, cz. 2, s. 331: Mikity. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko,
Dacewicz, T. 1, s. 241: Mikita; Bubak, s. 229-230; Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 174; LPŻ, T. 2, s. 229: Miki
ta; Uruski, T. 11, s. 47.

MIKOŁAJEWICZ
P opis 16 2 1 roku

Miko 1ajewicg Adam z //^r/[nikami] na/wafjezdku] koń 1 wpow. wilkiskim
Miko/ajewiczAmbroży z l,cZes[tnikami] napotĘtzóka] z oszczepem koń 1 w pow. telszęwskim
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MIKOLAJEWICZ

MihołajewicyAugustyn у uc-~estni\k-Avm\ na/wafjezdku] koń 1 wpow. wiesymańskim
MihołajewicyBałtromiej pucpesĄmktam\ ye tryech części konia naywdfjezdku] koń 1 wpow. korklańskim,
a o cywartą cyęść na księdya Wisomińskiego protestował
MikołajewicyBartłomiej yucyest[i\ikasm\ na /wóffjezdku] błahym koń 1 w pow. wielońskim
MihołajewicyHrehory ^ »^[stnikami] na pod§e.zäku\, na ucyesdpdklĄ protestował, koń 1 w pow. yorańskim i medyngiańskim
Mikołajewicyjan £ »qyjstnikami] po kozacku koń 1 w pow. twerskim
Mikołajewicyjan у ucyesĄnikemi] napod^zzdku] yalabartem koń 1 wpow. rosieńskim
Mikołajewicyjeronim sam od siebie na pod[)zzóku\ koń 1 w pow. mduklewskim
Mikołajewicyjeryy у Rosycy na/»odfjezdku] błahym у osycyepem koń 1 w pow. melońskim
Mikołajewicyjeryy у ucyes[mikami] po koyacku koń 1 wpow. yorańskim i medyngiańskim
MikołajewicyKasper
[stoikami] napodJ\zz<.Iku] koń 1 w pow. wilkiskim
MikołajewicyKayjmieryyucye[iUvkasm\ napod^zzóka\ koń 1 wpow. wiesywiańskim
Mikołajewicy Kryysytof у bradą po koyacku koń 1 wpow. telsyewskim. Po nim rychło pryyjachał ucyestnik
jego, J e r y Kąmpik, sam ya są i papana Pryecława Pryespolewskiegopo koyacku. A ten K rysytof Mikołajewicy wpisawsy są osobą swą odjechał, a brata, dyteanę. małego, do wojny nie sposobnego, yostawiwsy
MikołajewicyPawryn yucyest[nikzxm\ napodJ\zzdkxi\ koń 1 wpow.powondeńskim
MikołajewicyMadej yucyest[nikami] napodJ\zzdku] koń 1 wpow. syawelskim
MikołajewicyMardn yucyest\niŁami\ napodJ\zzdku] koń 1 wpow. kroskśmMikołajewicyMatys ybradą
napod[\zzäka\ koń 1 wpow. nielońskim
MikołajewicyPiotr yucye[stnikami]po koyacku koń 1 wpow. beryańskim
Mikoła/ewicyRaymus napod[)zzdka\ błahym koń 1 wpow. wielońskim
MikołajewicySebestyjan yucyesĄakami] na pod[)tzókxi\ koń 1 w pow. powondeńskim
Miko/ajewicyWalentyyucyest[nikami] napotĘzzókn] koń 1 wpow. syawdowskim
Mikołajetiicy\Valenty yucyesĄnikamĄ na/>ea|jezdku] koń 1 wpow. yorańskim i medyngiańskim
Miko/ajewicy Wojdech у //^[stnikami] po koyacku, na innychprotestował, koń 1 w pow. telsyewskim
Mkoła/etticyZachaijjasyyi/cye[staikami] napoĄjezdku], na drugichprotestował, koń 1 wpow. telsyewskim
Nazwisko to patronimik od imienia Mikołaj. Zwraca uwagę, że spisano ich tylko w po
pisie 1621 r., pomijając obie taryfy XVII w. Należy to interpretować w ten sposób, że
w tym czasie Mikolajewicz w zasadzie nie był nazwiskiem, lecz patronimikiem. Imię
to należało do najbardziej popularnych na Żmudzi. W popisie 1528 r. użyto je 70 razy
(4,5%), co daje 6 miejsce w rankingu [Cimnaite].
Liczni Mikolajewicze wystąpili w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Pominięto
ich ze względu na to, że mamy wyraźnie do czynienia z patronimikiem, a nie z nazwi
skiem. Wiadomo jedynie, że we włości rosieńskiej w 1589 r. zanotowano Stanisława Mikolajewicza, który byl „poplecznikiem” Stanisława Maciejewicza Pukiela. Razem płacili
podatek od konia. Raczej nie byli braćmi, ale możliwe, że byli bliskimi krewnymi, może
obaj należeli do rodu Pukielów? popis rosieński 1589 r.]. W taryfie 1667 r. notowano
jednego Pukiela w Pojeligiu w pow. rosieńskim.
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Pod 1577 r. został spisany Bartłomiej Mikołajewicz jako bojar hospodarski z pow.
berżańskiego [Ciechanowicz].
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano 25 osób, mieszkających we wszystkich
chyba powiatach na Żmudzi. Z nich tylko 3 osoby stawiały samodzielnie jednego konia,
a więc zdecydowana większość składała się na wyposażenie jednego konia z „uczestni
kami” lub z bracią.
Niemało Mikołajewiczów piastowało urzędy na Żmudzi. Juri Mikołajewicz był po
noć ciwunem pojurskim w 1527 r., co jest wątpliwe [Saviscevas]. Wencław Mikołajewicz
[Agryppa] był dzierżawcą rosieńskim i skirstymońskim w latach 1547—1556. Aleksander
Mikołajewicz [Dowksza] był chorążym tendziagolskim w latach ok. 1567—1570. Jan Mikolajewicz był ciwunem potumszewskim i widuklewskim w latach 1562—1563. Wymie
nione tu przykłady odnoszą się jednak do patronimików, a nie do nazwiska Mikołaje
wicz. Przykładowo, Wencław Mikołajewicz należał do rodziny Agryppów (zob.).
W latach 1669—1727 żył jezuita Wawrzyniec Franciszek Mikołajewicz, urodzony
na Żmudzi. Był on misjonarzem w Krzywoszynie (woj. nowogródzkie), Wysocku (pow.
piński) i Sniadyniu (pow. mozyrski), ostatnie dwie miejscowości należały do kolegium
w Pińsku, gdzie zmarł [Encyklopedia ndedpy ojeyuitaclĄ.
Ź r ó d ł a : Popis rosieński 1589 r., nr 33; Urzędnicy żmudzcy, nr: 51, 65, 87, 97, 343. L i t e r a t u r a : Cie
chanowicz, Rody, T. 4, s. 178; Cimnaite, s. 13; Encyklopedia niedpy o jezuitach, s. 423; Saviscevas, Remaitijos sa~
tivalda, s. 284—285.
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MIKSZEWICZ
P opis 1 6 2 1 roku

Miksyewicy [w tekście: Migsiewic] Stanisław у ucyes[Ulikami] po koyacku koń 1 w pow. kroskim
Nazwisko to patronimik od nazwiska litewskiego Mikśys, a to z kolei ma pochodzenie
od imienia Mikołaj, które w języku polskim przybrało formę Miksz, Miksza, w białoru
skim Miksza, a nawet w niemieckim Miksch [LPŻ]. Jednak według Z. Zinkeviciusa jest
to nazwisko utworzone od zdrobnienia imienia Michał (lit. Mykolas), czyli Mikas. Jed
nak według innych badaczy, forma Miksza to zdrobnienie od Mikołaja [Abramowicz,
Citko, Dacewicz].
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r.: jedna rodzina w pow.
kroskim. Była szlachta kalwińska o tym nazwisku, która do połowy XVIII w. pisała się
jako Miksiewicz [Konarski].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mikszewicze
herbu Dąbrowa i Gozdawa.
Ź r ó d ł a : Konarski, s. 194—195. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 242: Mikszo;
LPŻ, T. 2, s. 233: Mikśeyićius, Mikśys; Uruski, T. 11, s. 56; Zinkevicius, s. 372—373: Mykolas.
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MIKUCKI

MIKUCKI
H. ŚLEPOWRON
P o pis 16 2 1

roku

Mikucki [może Pilikucki?] Adam £ ucgesĄnikmĄ napod^zzóku] koń 1 wpow. berpańskim
T a r y f a 16 6 7

roku

Mikucki Aleksander [na miejscu] rodzica swego Krgysptofa Mikuckiego £ Kiewnar pagroĄniczy] dym 1
w pow. kroskim
Mikucki Piotr na miejscu Jana Doniata, Jana Mikuckiego, Ambrope[go] Fronckiewicpa [i] Michała Mikuc
kiego pMikutajciów dym 1poddafski w pow. berpańskim. SteckienicpDawid na miejscu Andrpeja Gerpoda
p Truchatajciów, a do skarbupłacił Piotr Mikucki
Nazwisko mogłoby wskazywać na pochodzenie polskie. W każdym razie w polskich
herbarzach notowano Mikuckich w ziemi wiskiej na Mazowszu [Uruski]. Niemniej jed
nak w taryfie 1667 r. zanotowano Mikuckiego w Mikutajciach w pow. berżańskim, co
może sugerować pochodzenie odmiejscowe, od tej miejscowości. Zdaniem językoznaw
ców litewskich, nazwisko może być najczęściej „zeslawizowaną” formą nazwiska litew
skiego Mikutis, choć nie można wykluczyć związku z białoruskim nazwiskiem Mikuc
i podobnego. Z kolei nazwisko Mikutis pochodzi od Mikasa, czyli zdrobnienia imienia
Michał lub Mikołaj [LPŻ],
Na Żmudzi zanotowano pojedynczą informację o Matysie Mikuckim, który z żoną
Kateriną Matysowną, bywsząjanowicz, sprzedał „czeladnicę” w 1598 r. Później spisa
no ich w popisie wojskowym 1621 r.: jedna osoba w pow. berżańskim, stawiająca konia
z „uczestnikami”. W czasie Potopu 1655 r. spisano trzech Mikuckich: Jana, Piotra i Mi
chała jako uczestników unii kiejdańskiej ze Szwecją.
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny, mieszkające nadal w pow berżańskim
i w kroskim. Obie posiadały po jednym dymie poddańskim. Zatem była to szlachta
drobna, ale utytułowana, choć dopiero w XVIII w. Michał Mikucki był pisarzem grodz
kim repartycji rosieńskiej w latach 1788—1790 i stolnikiem żmudzkim w 1788—1792.
Z kolei Stanisław Mikucki był łowczym rosieńskim w 1794 r. i regentem grodzkim. Za
tem urzędy te piastowały tylko dwie osoby, i to w końcu XVIII w Należy dodać, że Ma
ciej Mikucki jako chorąży pow wilkiskiego [pospolitego ruszenia szlachty] był elekto
rem ze Żmudzi króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.
Wspomniana w taryfie 1667 r. miejscowość Mikutajcie w pow berżańskim
może być gniazdem tego rodu. Obecnie na terenie tego powiatu notuje się tylko
wieś Mikutajcie (lit. Mikutaićiai) na południowy zachód od Szakinowa. Jednak w ak
tach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano pustosz Mikutyszkia i sioło hospodarskie we włości berżańskiej, kolo jeziora Kiewa i rzeki Kmietowy, czyli na południe
od Wajgowa.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mikuccy (Kor
win Mikuccy) herbu Slepowron. Za swego protoplastę przyjęli Adama Mikuckiego,
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żyjącego w XVII w. i właściciela Mikutów [LVIA, F 391—1—1752]. Później mieszkali
w pow. szawelskim [w XIX w.].
Ź r ó d ł a : A kta ya ylów , T. 2, s. 309; Elektorzy 1733 t ; LVIA, F 391-1-1752; ODVCA, vyp. 4, k. 308-141;
Slovar, s. 187: Mikutiśkja; Urzędnicy żmudzcy, nr 889, 1252, 1474. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suple
ment, s. 238; LPŻ, T. 2, s. 228: Mikas, 234: Mikuckas, 236: Mikutis; Uruski, T. 11, s. 57.

M IKULSKI
H. STRZEMIĘ
T aryfa 16 6 7 roku

Mikulska Kryysytofowa Halsyka Mickiewiczówna wdowa [na miejscu] Kryysytofa Mikulskiego małyonka
swego у Grymy Powodściapodd[aasUte\ dymy 3 w pow. kroskim
Mikulski Stefan [na miejscu] Aleksandra Piotrowicza у Grymy Powodśda dympodĄariski/ 1, a drugi za
grodnicy. Тепре [na miejscu] Kryysytofa Jamonta odpoddane[go] yastawne\go\ na imię Wojciecha Dywerca
ya wliwkiem od Aleksandra Urbanowicza Syimasykiewicya. Tenje Stefan Mikulski у majętności zastawnej
od Władysława Bickiemcya, horodnicyego yjmujdzkiego], i małyonki naywanej Bumie dymów 11 i ogrodni
ków 5, piąty ogrodnik wolny, ogółem dymów 19 w pow. kroskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Mikulska Girkontowa Zuyanna у Zalinisyek wpow. gondyńskżm [dymów] poddańs/dch 3
Mikulska Kryysytofowa у okolicy Giymyy w pow. kroskim na dymie poĄd]ańskim 1, a cyęści Jacentego Mi
kulskiego w opiece będącego 2, wsyytkiego [dymów] poddańskich 3
Nazwisko jest zapewne pochodzenia polskiego, choć nie można wykluczyć litewskie
go od nazwiska Mikulis, które zostało spolonizowane przez dodanie polskiej, szla
checkiej końcówki —ski. To ostatnie pochodziło zaś od litewskiego Mikasa: albo Mi
chała, albo Mikołaja (Mykolas, Mikalojus) [LPŻ], Nie można wykluczyć pochodzenia
odmiejscowego, od miejscowości Mikulin itp. [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Za
polskim pochodzeniem przemawiają dane o rodzinie Mikulskich z Mazowsza (ziemia
wyszogrodzka) [Uruski], choć byli oni skromnie reprezentowani na ziemiach etnicz
nie polskich.
W 1655 r. Krzysztof Mikulski byl uczestnikiem unii kiejdańskiej ze Szwecją. Jesz
cze w tym roku ów z patronimikiem Piotrowicz spisał testament, tłumacząc, że byl
„na usłudze Rzeczy Pospolitej na służbie wojskowej”. W razie śmierci kazał się po
chować w kościele kielmeńskim. Miał dobra Grymzy Powodokste w pow. kroskim, na
których zapisał dożywocie małżonce Halszce Mickiewiczównie. Potem dobra te miały
przejść do jego synów: Chryzostoma i Bartłomieja oraz córek: Polonii, Zuzanny i He
leny. Wspomniał też o swoich braciach: Sabbie i Stefanie. Jednak za opiekuna wybrał
osobę obcą— Teodora Iwanowicza [LNB, F 130]. Owa wdowa Halszka Mickiewiczówna miała dożyć słusznego wieku, bo notowano ją w obu taryfach w latach 1667 i 1690.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow kroskim,
które miały 3 i 19 dymów. W taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. gondyńskim
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i kroskim, które miały po 3 dymy poddańskie. W sumie było to niemało jak na stosunki
żmudzkie. Była to szlachta nieutytułowana.
W dokumencie z 1696 r. była mowa o podziale dóbr Degucie Derajnie w pow. kro
skim między Chryzostomem Mikulskim a jego stryjem Stefanem w 1669 r. Dobra te
wspomniany Chryzostom z żoną Zuzanną sprzedali w 1696 r. [LNB, F 91—221].
Stefan Mikulski podpisał akt pospolitego ruszenia ze Żmudzi w 1698 r. Pewnie jest
tożsamy z osobą z taryfy z 1667 r\, brak jej jednak w taryfie 1690 r.
W archiwum dóbr Kielmy Grużewskich jest niedatowana i dość schematyczna „Li
nia Mikulskich”. Były 2 linie tej rodziny, pochodzące od braci: Piotra i Jana. Pierwszy
z nich to ten „co Grymze u Piłsudskiego kupił”, który miał dwóch synów: Krzyszto
fa i Stefana. Z nich Krzysztof miał syna Chryzostoma bezpotomnego i córki: Apolo
nia i Helena zmarły jako panny, o Annie nic nie wiadomo, a Zuzanna „za Girkontem”
[tj. wyszła za mąż], Z kolei Stefan ożenił się z Przeciszewską, z którą miał dwoje dzie
ci: Hiacynta [Jacentego], sterilis i Barbarę, żonę Girdwoynia, nie mieli dzieci. Tak więc
ta linia rodziny wymarła w końcu XVII w., dane te korelują z przedstawionymi wyżej.
Drugą linię rodziny zaczął Jan, który miał syna Jana i wnuka Marcina, który kupił
połowę Grymz od Chryzostoma, brata stryjecznego. Miał on syna Józefa, wojskiego [ale
jakiego?], i wnuka Aleksandra, który sprzedał wspomniane dobra Grużewskim. W ca
łym dokumencie nie było ani jednej daty [MACB], chodzi głównie o 2. połowę XVII w.
Fragment genealogii tej rodziny poznajemy w „Descendencyi wsi Przeciszewskich
Deguciów i Derajniów” z XVIII w. W 1633 r. Piotr Mikulski kupił te dobra od Malchera
Bartłomiejewicza Giniatowicza Piłsudskiego. Ów Piotr miał trzech synów: Sabbę [sic],
Stefana i Krzysztofa (wzmianka z 1669 r.). Z nich Hiacynt Stefanowicz sprzedał swoją
część Deguciów bratu Chryzostomowi w 1696 r. Wspomniany Chryzostom Stanisław
był synem Krzysztofa i oprócz Deguciów miał jeszcze połowę majątku w Powodokszniu Grymzach (podzielił się ze swoim stryjem Stefanem w 1669 r.). W 1697 r. Chryzo
stom sprzedał dobra Degucie Gabrielowi Piotrowiczowi Radwiłowiczowi. W ten sposób
dobra te wyszły z rąk Mikulskich, ale poznaliśmy 3 pokolenia tej rodziny [LNB, F 91].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mikulscy her
bu Dołęga i Strzemię. Mikulscy różnych herbów: Dołęga, Pielesz i Strzemię mieszkali
wówczas m.in. w pow. rosieńskim [Ciechanowicz],
W 1805 r. wywiedli się Mikulscy herbu Strzemię. Za swego przodka przyjęli Ka
zimierza Mikulskiego (pokolenie I). Ów protoplasta zapisał w swoim testamencie
z 1740 r. rodowe dobra Podubiś synowi Franciszkowi (II). Dwa lata później wspomnia
ny Franciszek objął te dobra. Tenże w 1786 r. sprzedał je.
Wspomniany Franciszek spłodził dwóch synów (III): Antoniego i Macieja, zało
życieli dwóch linii tej rodziny. Pierwszą, starszą prowadził Antoni jako ojciec dwóch
synów (IV): Józefa (ur. 1793), bezpotomnego i Jana (ur. 1800). Ten ostatni wydał na
świat pięciu synów (V): Juliana Zygmunta (ur. 1828), Adolfa Józefa (ur. 1832), Jerzego
(ur. 1841), Antoniego (ur. 1854) i Zenona (ur. 1857). Z nich potomstwo miał ten ostatni
jako ojciec trojga dzieci (VI): Mikołaja (ur. 1884), Zenona (ur. 1893) i Zofii (ur. 1896).
Drugą, młodszą linię prowadził Maciej (III), ojciec czterech synów (IV): Ludwi
ka (ur. 1792), bezpotomnego, Jana Piotra (ur. 1795), Kazimierza Józefa (ur. 1798), także
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bezpotomnego i Stanisława (ur. 1803). Z nich Jan Piotr ojcował trzem synom (V): Anto
niemu Tadeuszowi (ur. 1824), Michałowi (ur. 1832) i Wincentemu (ur. 1834), bezpotom
nemu. Wspomniany Antoni Tadeusz zostawił po sobie syna Juliana (ur. 1860; VI), a jego
brat Michał — dwóch synów (VI): Adolfa Wincentego (ur. 1864) i Piotra (ur. 1869).
Pierwszy z nich miał dwóch synów (VII): Władysława (ur. 1892) i Stanisława (ur. 1894).
Z kolei brat Jana Piotra — Stanisław (IV) to ojciec Antoniego (ur. 1828; V) i dziad
dwóch wnuków (VI): Juliana (ur. 1856) i Stanisława (ur. 1864) [LVIA, F 391—8—2571].
Ź r ó d ł a : A kta pjapciów, T. 2, s. 340; LNB, F 91-221, s. 454-459, F 91-330, k. 1, F 130-2480, k. 1- 4;
LVIA, F 391-8—2571, k. 2 (skan 00005); MACB, F 37-415 (lioia Mikulskich). L i t e r a t u r a : Abramowicz,
Citko, Dacewicz, T. 1, s. 242: Mikulski; Ciechanowicz, Suplement., s. 238; LPŻ, T. 2, s. 235: Mikulsbis, Mikulis, 228: Mikas; Umski, T. 11, s. 60-61.

M IKUTO W ICZ
H. LUBICZ, OSTOJA
T aryfa 1 6 9 0 roku

Mikutowicp [w Kop. 1 błędnie: Michałowicz] Jerpy pMojprymów wpow. spawdowskim dym spłachetki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od nazwiska Mikuta, który może być pochodzenia li
tewskiego lub obcego: od Mikuta w języku polskim lub białoruskim. W przypadku po
chodzenia litewskiego chodzi o pochodzenie od imienia Mikas, które pochodzi albo od
Michała, albo od Mikołaja. W odniesieniu do Żmudzi raczej w grę wchodzi pochodze
nie miejscowe [LPŻ]. Za pochodzeniem od Mikołaja opowiedzieli się polscy języko
znawcy [Abramowicz, Citko, Dacewicz], Znów B. Tichoniuk wskazał, że imię Mikuta
pochodzi od imienia greckiego Niketas, cerkiewne Nikita.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. Byli to:
Mikuta, Mikutewicz i Mikutis. Wśród tych pierwszych byli: Mikut Narkowicz we wło
ści szawdowskiej, Mikut Staniewicz w birżyniańskiej i Mikut Taliuszowicz w kielmeńskiej (tj. kroskiej). Byli też: Jan Mikutewicz w korszewskiej i Jaś w kroskiej oraz Mikutis
Kantrimowicz w korszewskiej, Mikutis Miłoszewicz w berżańskiej, Mikutis Monkajtis
w kroskiej i Mikutis (bez patronimiku) w korszewskiej. W sumie w 1528 r. zanotowano
9 bojarów, mieszkających głównie we włości kroskiej i korszewskiej (po 3).
W kolejnym popisie z 1567 r. spisano: Jana Mikutojtisa we włości powondeńskiej
i korklańskiej (spisano je łącznie), Awgusztyna Mikutowicza w wieszwiańskiej, Ambrożeja Mikutewicza wyjątkowo z dwoma końmi we włości telszewskiej, Jasiula Mikutojtisa
w birżyniańskiej i Wojtiecha Mikutowicza w medyngiańskiej.
Z porównania danych z obu popisów z lat 1528 i 1567 widać, że mieszkali oni
w różnych włościach: początkowo głównie w centrum Żmudzi (kroska i korszewska),
później przenieśli się na północ, do włości telszewskiej i wieszwiańskiej. We włości birży
niańskiej ciąg genealogiczny Mikutowiczów był następujący: 1. Stan. 2. Mikut (1528).
3. Jasiul (1567). Ten ostatni miał pewnie dwóch braci: Stanisława i Marcina, zob. niżej.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1573 r. Witelis Mikutowicz podzielił
majętność Opole we włości gruściewskiej (później telszewskiej) między swoich synów:
Szczeputa i Urbana po śmierci trzeciego syna Szczepana, który miał córkę Polonię.
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W 1578 r. Martin i Pietr Mikutowicze sprzedali połowę majętności Dowskiej we
włości powondeńskiej, nad jeziorem Parszas. W 1593 r. Jan Mikutowicz kupił grunty
majętności Berżi we włości powondeńskiej.
W 1589 r. Matiej Mikutowicz miał dom w Poszokach we włości korklańskiej.
W 1589 r. Stanisław i Martin Mikutojtisowie uczestniczyli w podziale majętności
Biejnajti we włości birżyniańskiej.
W 1590 r. Wojtiech i Jan Pietrowicze Mikutajtie sprzedali część majętności Gelegiry [we włości retowskiej] i pół służby pustoszy we włości berżańskiej, w Poszwetiu.
W 1595 r. Dorota i Katerina Jakubowicz Janowicz Mikutowicz sprzedały majęt
ność Burni we włości kroskiej.
W sumie w aktach ziemskich XVI w notowano Mikutowiczów w siedmiu włościach:
telszewskiej, powondeńskiej, korklańskiej, birżyniańskiej, retowskiej, berżańskiej i kroskiej.
W niektórych włościach mieszkali od początku XVI w Podane tam dane są bardzo skrom
ne, ale można śledzić ciągłość genealogiczną Mikutowiczów we włości birżyniańskiej.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. szawdowskim, bez podda
nych. Trzeba wskazać, że w tym pow. (włości) mieszkali oni już w 1528 r. Była to szlach
ta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mikutowie her
bu Nieczuja oraz Mikutowicze herbu Lubicz i Ostoja.
Mikutowicze herbu Ostoja wywiedli się w 1805 r., przyjmując za swego przodka
Jana Mikutowicza (pokolenie I i II). W swoim testamencie z 1710 r. zapisał on dobra
Romany [w pow. wilkiskim lub rosieńskim] synom, w tym Samuelowi (III). Kolejny do
kument pochodzi z 1763 r., kiedy wspomniany Samuel sprzedał te dobra Łukaszowi
Budreckiemu. Miał on syna Szymona (IV), ojca dwóch synów (V): Adama (ur. 1796)
i Ludwika Stanisława (ur. 1807). Pierwszy z nich Adam dał światu trzech synów (VI):
Józefa Piotra (ur. 1827), Kajetana Michała (ur. 1832) i Ignacego (ur. 1836). Zaś jego brat
Ludwik Stanisław spłodził czterech synów (VI): Alfonsa Jerzego (ur. 1829), Onufrego
(ur. 1831), Tadeusza (ur. 1847) i Ignacego (ur. 1849) [LATA, F 391-8-2571].
Z kolei Mikutowicze herbu Lubicz wywiedli swoje pochodzenie w 1803 r. Ich
przodkiem był Piotr Mikutowicz, który w XVIII w. posiadał dobra Mikity [LVIA,
F 391-11-74].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-8-2571, k. 23 (skan 00057), F 391-11-74; ODVCA, vyp. 1, s. 25-7, 46-49, 9646, 195-23 i 24; vyp. 2, s. 38-34; vyp. 3, s. 66-202; vyp. 4, k. 23-183; Perapis 1528 r., s. 300, 340, 355, 286,
248, 287, 297; Popis 1567 i\, kol. 1263, 1289, 1302, 1343, 1348. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 242: Mikuc; LPŻ, T. 2, s. 235: Mikuta, 228: Mikas; Tichoniuik, s. 119: Nicetas; Umski, T. 11,
s. 65—66.

MILANOWSKI (MILIANOWSKI)
H. SUCHEKOMNATY
T aryfa 16 9 0 roku

Milianowski Jan p dóbr pastawnych i posagowych napinanych Scykle wpow. pojurskim dympoddański 1
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Nazwisko ma łączyć się z pochodzeniem polskim lub białoruskim [LPŻ], Należy do
dać, że w języku białoruskim nie notowano jednak Milanowskich. Rodzina jest zapewne
pochodzenia polskiego, ze wsi Milanowa w ziemi warszawskiej. Byli „licznie rozrodzeni
na Mazowszu” [Uruski],
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow pojurskim, z jednym dymem
poddańskim. Była to zatem szlachta drobna i nieutytulowana.
W 1710 r. Jakub Milanowski otrzymał królewszczyznę Tubiny, tj. wieś z folwarkiem
w pow. szawdowskim.
Jeden z Milanowskich, „Żegota z Milanowa Milanowski”, jest bohaterem jednej
z serii „Podań litewskich” Ignacego Chodźki [Ser. II, Wilno 1870]. Jest to dramatyczna
opowieść z okresu po konfederacji barskiej na Litwie, tj. z lat 70. XVIII w., oparta na
faktach. Zostanie ona omówiona w tym miejscu, bo zawiera ważne informacje o dawnej
genealogii kilku rodzin. Źródłem informacji o tych wydarzeniach był Milanowski z Lin
kowa, były deputat szlachecki z guberni wileńskiej (s. 171). Autor zaznaczył, że „głów
niejsze tu opisywane figury są tamtoczasowe i prawdziwe” (s. 319, przyp.). Podanie to
jest dramatem rodem z Szekspira. Mówiąc najkrócej, rzecz dotyczy konkurów trzech
kandydatów do ręki urodziwej panny — Doroty Uwoynianki, chorążanki korszewskiej.
Miała ona wówczas lat 19 (s. 207). Miejsce akcji to okolice miasteczka Szyłele w pow.
pojurskim, a ściślej — obszar na wschód odeń w pow. korszewskim. Leżały tam dwory:
Kilpinie Mejrów [właściwie Meyrów] i Berżyłowka nad Okmianą Milanowskich. Do
bra Mejrów były nieduże, mieszkało tam czterech braci. Z kolei Milanowski miał „chat
tam jakich ze 30” (s. 268), ale dobra te należały również do jego brata. Niewątpliwie
najbogatszy był sam Murmuluk, jego żona będzie „panią całą gębą” (s. 268). Nie poda
no nazwy dóbr Uwoyniów, ale znajdowały się one między dobrami Mejrów i Milanow
skich (s. 205), choć chyba bliżej Kilpiniów (s. 265). O samych Uwoyniach stosunkowo
niewiele wiadomo. Nie podano nawet imienia głowy rodziny, chorążego korszewskiego
i „zawziętego prawnika” (s. 263). Jego żoną była Elżbieta, a z ich dzieci wymieniono tyl
ko Dorotę i ogólnie wspomniano, że Dosia miała liczne rodzeństwo. Bliżej wymieniono
tylko jej stryja, czyli brata chorążego korszewskiego. Był on pisarzem ziemskim żmudzkim, „a natenczas osobliwość na Żmudzi; nosił się on bowiem po niemiecku, miał na
głowie pudrowaną fryzurę, przy boku zamiast pałasza szpadę z porcelanową rękojeścią,
i jak wieść głosiła, umiał po francusku, mówił z Żydami po niemiecku, miał wiele ksią
żek i bywał za młodu w dalekich krajach, a co najbardziej, sam jeden na całą Żmudź od
bierał z Warszawy pisaną gazetę (s. 319), oczywiście w języku polskim. „Niemiec, Nie
miec krzyczała szlachta, ależ statysta! ależ Mundrus kaip Zaleskie gundrus” (Mądry jak
bocian Zaleskiego, przysłowie żmudzkie) (s. 320).
Trzej rywale do ręki pięknej panny to: tytułowy Żegota Milanowski, Wincenty Mejra i pułkownik „Murmuluka”, brat kasztelana [żmudzkiego] S..., którego nazwisko nie
zostało ujawnione. Należy przypuszczać, że chodzi o osobę znaczącą w okresie publi
kacji „Podań litewskich” i dlatego ich autor powstrzymał się od ujawnienia nazwiska tej
osoby, negatywnie tu przedstawionej. Ta seria „Podań litewskich” po raz pierwszy wy
szła w latach 1852-1853.
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Ów Murmuluk został nazwany „grzybem” (s. 309) i „starym szałaputą” (s. 315)
ze względu na stary wiek, zaś przydomek pochodził od jego wymowy przez nos.
W młodości służył w armii pruskiej, walczył w bitwie pod Kistrynem w czasie wojny
siedmioletniej [chodzi o bitwę pod Kostrzynem w 1758 r.]. Był zwany pułkownikiem
wojska pruskiego (tak kazał się nazywać). Zewnętrznie przypominał króla pruskiego
Fryderyka Wielkiego w mundurze wojskowym (s. 325-326). Był bowiem „figurą wy
soką, chudą i wyperukowaną, a ustrojoną w jakiś permodum wojskowy, cudzoziemski
mundur” (s. 190).
Drugi kandydat, Wincenty [raz nazwany Rafałem] Mejra, pochodził z rodu jeszcze
z czasów pogańskich z początku XIV w. Miał dobra koło Jurborka nad granicą pru
ską. Niektórzy twierdzili, że jest to ród pochodzenia niemieckiego, sądząc po nazwi
sku, przeciwko czemu protestowali sami Mejrowie. Powoływali się na przywilej Witol
da, który za krwawe walki z Krzyżakami nadał im wspomniane Kilpinie (s. 204—205).
Sam Wincenty Mejra został nazwany „golcem”, bo miał niewielkie dobra, które jeszcze
trzeba było podzielić między czterech braci (s. 309, 313). Był najmłodszy z kandydatów,
miał jednak lat 25, „ale już wsławiający się siłą nad wiek, zręcznością do korda i odwa
gą” (s. 188).
Z kolei Żegota Milanowski był zwany „hajdamaką” lub „banitą” przez swoich wro
gów. Był „zawzięty jak Mazur, bo z Mazowsza [...] ród swój prowadził: uparty jak Żmu
dzią, a w gruncie [rzeczy] poczciwy jak oba” (s. 189). Pochodził z rodziny Milanowskich
z Milanowa pod Warszawą. Wiadomo z „aktów domowych” Milanowskich, że w 1677 r.
król polski Jan III Sobieski kupił od nich dobra Milanowo za 45 000 złotych polskich
i przezwał Wilanowem, tworząc tam swoją rezydencję królewską. Jeden ze sprzedają
cych, Jan Milanowski uczestniczył w wyprawie wiedeńskiej 1683 r. i „pod okiem króla
baszę jakiegoś własną ręką zabił, a liczny hufiec turecki z mniejszym daleko własnym
rozproszył”. Dostał za to w nagrodę od króla starostwo Tubiny na Żmudzi [w pow. szawdowskim] w dożywocie (s. 204). To on osiadł na Żmudzi. Jego syn ożenił się z panną
ze żmudzkiego rodu Jagintów, z ręką której otrzymał dobra Berżyłówkę [nazwa obec
na, tj. w 1. połowie XIX w.]. Wspomniany Żegota najpierw „tyle tylko liznąwszy łaciny
[w szkole], ile do zrozumienia terminów prawnych i sentencjów przy kielichu potrze
ba była” (s. 211). Potem uczestniczył w konfederacji barskiej w latach 1768—1772 wraz
z inną szlachtą żmudzką m.in. z Billewiczami (s. 210—211). W potyczce pod Wiesznianami nad samą granicą pruską [chyba Wieszwianami, choć były z dala od tej granicy] zo
stał ciężko ranny. Po konfederacji barskiej wrócił do domu rodzinnego i został gospo
darzem w Berżyłówce. „Trzydzieści lat z górą liczyć mógł” (s. 206).
Między tymi kandydatami rozegrał się prawdziwy dramat w święto Elżbiety [8 lipca?], dzień patronki matki pięknej Dosi. Dzień zakończył się tragicznie: „Po zaręczy
nach kondukt” jak dosadnie rzecz ujął autor. Wracający bowiem z uroczystych zaręczyn
do domu tytułowy bohater został zdradziecko zastrzelony przez swego rywala Win
centego Mejrę. Nie znamy dalszych losów bohaterów dramatu poza tym, że w 1824 r.
w Krożach w klasztorze benedyktynek zmarła Dorota Uwoynianka, która przyjęła imię
zakonne Klara. Można więc przyjąć, że po tych krwawych zaręczynach piękna Dosia
udała się do klasztoru, zrywając wszelkie kontakty z tym padołem łez.
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W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Milanowscy her
bu Suche Komnaty [właściwie: Suchekomnaty]. Było to właściwie w 1799 r. Za swego
przodka przyjęto Jana Milanowskiego, żyjącego w XVII w właściciela Birżuławek [w pow.
korszewskim]. Według najstarszego dokumentu z 1692 r. Jan Milanowski posiadał te
dobra. W swoim testamencie z 1695 r. zapisał Birżuławki i Jarigunie (?) swoim synom.
W 1786 r. Melchior nabył od różnych braci części Birżuławek Jaszytyszek Kontowtyszek.
Genealogia rodziny przedstawia się skromnie. Protoplasta Jan Milanowski (poko
lenie I) spłodził dwóch synów (TI): Andrzeja i Jana, bezpotomnego. Wspomniany An
drzej dał życie trzem synom (III): Tadeuszowi, Andrzejowi i Melchiorowi, który konty
nuował linię rodziny. Miał on bowiem dwóch synów (IV): Józefa (ur. 1794) i Ignacego,
ojca Józefa (ur. 1835; V) [LVIA, F 391-11-76].
Rodosłownaja rodziny Milanowskich zaczyna się od Ignacego (pokolenie I),
wzmiankowanego w 1768 r. Miał on syna Andrzeja (II), wnuka Andrzeja (III) i prawnu
ka Szymona (IV), ojca Stanisława Jerzego (ur. 1816; V). Nie mieli już świadomości przy
bycia z Polski [МАСВ].
Ź r ó d ł a : Chodźko, Podania litewskie, LVIA, F 391—11—76; MACB, F 20—5318 (rodosłownaja z 1833 r.);
Sigillata, s. 76 nr 445. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 238 i 239: Milanowski [sic]; LPZ, T. 2,
s. 241: Milijonavicius; Uruski, T. 11, s. 66—68.

MILASZEWICZ ZOB. MIŁASZEWICZ
M ILCZ
T aryfa 16 9 0 roku

AlilczJan. Kaźmierz Kuklewicp na miejscu rodzica z Gierdzjagoly w pow. berjańskim ypryykupli od Jana
Milcpa dym szlachecki 1
Najpewniej jest to błędnie zapisane lub odczytane nazwisko, tym bardziej że zapisano
je w dopełniaczu. Może chodzi o Miloza, Miłosza, czy nawet Milewicza? Była jednak
rodzina Milcz, zanotowana w spisie Gajla. Z kolei zdaniem Z. Zinkeviciusa może cho
dzić o handlarza mąką, który byl zwany milćiusem od litewskiej nazwy mąki — miltai.
Notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim, bez pod
danych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Gajl, s. 474; Zinkeyićus, s. 544: Milćius.

MILECHOWSKI ZOB. MIELICHOWSKI
M ILEW ICZ (MILIEW ICZ)
H. DĄBROWA, ŻUBRZA GŁOWA
T aryfa 16 67 roku

Milewicpjan z Żołok dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
MilewicpKapimierzzMi/ciw dym 1 szlachecki wpow. telspewskim
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Milewic%Matias%Kasperowic%%Kimontmedzja dym 1 szlachecki w po w.jaswońskim
MilemczTomaszAleksandronńczna miejscu Aleksandra Milewicza [GB: pewnie ojca] zGiniadów dym 1
szlachecki w pow. telszewskim. GirdwoyniewiczAdam z Ginejdów i zptgy kupli od Tomasza Milewicza i od
Jerpego Gimacia dym 1 szlachecki wpow. telszewskim
T aryfa 16 9 0 roku

MikmczJan zę Stanisławem Sowkontem z Kolaków [w Kop. 1 błędnie: Sokoły] wpow. rosieńskim [dym]
szlachecki 1
Milewicz Kazimierz z Milów w pow. telszęwsldm [dym] szlachecki 1
Milewicz Tomasz Z Giniajdów wpow. telszęwsldm [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodziny to patronimik od imienia Milflius). Pochodzenie jest niejednoznacz
ne: może być polskie, białoruskie lub litewskie od Miliusa, które jest najpewniej skrótem
od imienia chrześcijańskiego Emiliusz, pochodzenia łacińskiego [LPŻ]. Zdaniem in
nych, pochodzi od imienia złożonego typu Miłosław, Miłogost lub od imienia cerkiew
nego Milij [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Jeszcze inaczej rzecz przedstawił Z. Zinkevicius, skłaniając się do łączenia tego i podobnych nazwisk z nazwiskiem litewskim
Milas (człon mil—
).
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Mila Chrszczonowicza
we włości widuklewskiej i Pietrasza Milewicza w rosieńskiej. Z kolei w aktach ziemskich
żmudzkich jest tylko pojedyncza wzmianka z 1583 r. o Juriju Wencławowiczu Milewi
czu, który pożyczył 10 kop groszy.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny, miesz
kające w pow. telszewskim (2) oraz pojedynczo w rosieńskim i jaswońskim. Z kolei w ta
ryfie 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w pow. telszewskim (2) i rosieńskim. Żadna
nie miała poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Gniazdem rodu były chyba Mile w pow. telszewskim. Trudno je jednak zlokalizo
wać. Być może chodzi o Mile (lit. Miliai), położone na północny wschód od Wiekszni,
w kierunku do Możejek? Problem jednak w tym, że ten obszar nie należał do pow telszewskiego, lecz do sąsiedniego birżyniańskiego. Jednak z drugiej strony Mile te leżały
stosunkowo niedaleko od tej granicy. Inna możliwość to Milejki, które notowano m.in.
w pow. telszewskim. Była to okolica szlachecka na południe od Telsz i południowy za
chód od Wieszwian. Był to znów pow wieszwiański.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa dwie rodziny
herbu Dąbrowa i Żubrza Głowa. W tym czasie Milewicze herbu Żubrza Głowa miesz
kali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Milewicze z herbem Żubrza Głowa wywiedli się w 1799 r. Za swego przodka uzna
li Samuela Milewicza (pokolenie I), którego syn Bartłomiej (II) wszedł w posiadanie
dóbr Żołoki [w pow rosieńskim] w 1704 r. Taryfy z lat 1667 i 1690 potwierdzają po
siadanie przez nich tych dóbr. Z kolei wspomniany Bartłomiej w 1747 r. zapisał oj
czyste dobra Mejliszki synowi Tadeuszowi (III), a pozostałych (Józefa i Szymona) wy
posażył w pewne sumy pieniędzy. Wszyscy bracia zapoczątkowali 3 linie tej rodziny
W pierwszej, najstarszej, prym wiódł Józef, który w 1750 r. wraz z bratem Szymonem
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kupili dobra Żidiemy [?], a w 1786 r. sprzedali je. Wspomniany Józef ojcował dwóm
synom (IV): Bartłomiejowi, bezpotomnemu i Mikołajowi, ojcu trzech synów (V): An
toniego (ur. 1804), Hieronima Eleuterego (ur. 1807) i Mikołaja Piotra (ur. 1813), bezpo
tomnego. Z nich Antoni wydal na świat trzech synów (VI): Nikodema (ur. 1835), Alek
sandra (ur. 1839) i Kazimierza (ur. 1844) z synem Edwardem (ur. 1878; VII). Jego brat
Hieronim Eleutery (V) miał także trzech synów (VI): Romualda (ur. 1839) z dwoma sy
nami (VII): Adolfem (ur. 1877) i Michałem (ur. 1883) oraz Józefa (ur. 1847) i Kajetana
Stefana (ur. 1849).
Drugą, średnią linię prowadził Szymon (III) jako ojciec dwóch synów (IV): Onu
frego i Augustyna. Wspomniany Onufry wydal na świat dwóch synów (V): Józefa Lu
dwika (ur. 1820) i Józefa Jana (ur. 1827), bezpotomnych. Z kolei jego brat Augustyn zo
stawił po sobie także dwóch synów (V): bliźniaków Cypriana i Karola (ur. 1823). Z nich
Cyprian ojcował trzem synom (VI): Lucjanowi Janowi (ur. 1862), Stefanowi (ur. 1865)
i Stanisławowi (ur. 1873) [dopisano ich później], a jego brat Karol — dwóm synom (VI):
Stanisławowi (ur. 1853) i Florianowi (ur. 1854).
Trzecia, najmłodsza linia łączy się z Tadeuszem (III), który w 1775 r. sprzedał Zoloki. Był on ojcem dwóch synów (IV): Jerzego i Jakuba. Pierwszy z nich spłodził syna
Stanisława (ur. 1786; V), ojca dwóch synów (VI): Tadeusza (ur. 1814), bezpotomnego
i Adolfa Jana (ur. 1816), ojca Józefa (ur. 1862; VII). Z kolei jego brat Jakub (IV) miał
syna Ignacego Błażeja (ur. 1782; V), ojca trzech synów (VI): M ichałajózefa (ur. 1808),
Justyna Pawia (ur. 1811), bezpotomnego i Wiktora Ildefonsa (ur. 1815). Z wymienio
nych Michał Józef zostawił po sobie syna Jana Michała Ignacego (ur. 1848; VII), a jego
brat Wiktor Ildefons — syna Walentego (ur. 1871; VII) [LVIA, F 391-8-2571].
Zachował się wywód Milewiczów herbu Dąbrowa z 1832 r. Za protoplastę rodzi
ny został uznany Tomasz AJeksiejewicz Milewicz (pokolenie I i II), który ożenił się
z Anną Lukaszewną Rymgayłówną z Witorta Milewiczową. Miał on dobra Giniacie
w pow. telszewskim (wzmianka z 1665 r.). Tomasz spłodził przynajmniej dwóch sy
nów (III): Macieja, który przejął wspomniane dobra (zastawił je w 1709 r.) i Michała.
Ten pierwszy ożenił się z Konstancją Jerzewiczówną Kungiewiczówną, z którą wydał
na świat syna Ignacego (IV), a ten z kolei dwóch synów (V): Jerzego i Jakuba. Dobra
te przejął Jakub z obowiązkiem spłacenia starszego brata i sióstr. Z nich Jerzy ożenił
się z Heleną Pietkiewiczówną i wydał na świat syna Tomasza Mateusza (ur. 1763; VI),
który z żoną Barbarą z Horodeckich, 1. voto Piotrową Lutykową, spłodził dwóch sy
nów (VII): Tomasza Jana (ur. 1794) i Tomasza (ur. 1802) z synem Józefem Benedyk
tem (ur. 1829; VIII).
Z kolei Jakub Ignacewicz (V) ożenił się z Martą Łukowiczówną z którą spłodził
dwóch synów (VI): Adalberta, czyli Wojciecha, Jerzego (ur. 1762) z synem Dominikiem
Piotrem (ur. 1816; VII) i Franciszka (ur. 1775) z synami Piotrem (ur. 1814; VII) i Fran
ciszkiem Bartłomiejem (ur. 1820; VII) [LVIA, F 391—1—1026].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1026, к 127, F 391-8-2571, к 42 (skm 00093); ODVCA, vyp. 1, s. 110-88;
Perapis 1528 r., s. 364, 286. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 243: Milewicz; Ciecha
nowicz, Rody, T. 4, s. 183; LPŻ, T. 2, s. 240: Milevicius, 243: Milius; Uruski, T. 11, s. 71; Zinkevicius, s. 115—
116: m il-, 289-290: Milas.
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MILEWSKI

MILEWSKI
H. JASTRZĘBIEC, ŚLEPOWRON
T a r y f a 16 6 7

roku

Milewski Józef [na miejscu] Stanisława Tropiańskiego jako zastawnik z nioski od Adama Carskiego
ZAntryngjów dym 1 szlachecki wpow. wżduklewskim
Milewski Łukasz na miejscu Krzysztofa Jusykiewiczą z Dog z Leszcze dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
T aryfa 1690

roku

Mieliński Stanisław [w Kop. 1: Milewski] zJawgielów wpow. melonskim dym szlachecki 1
Milewski Piotr na miejscu Samuela Zaromskiego [z Purwajć w pow. jaswońskim?] [dym] szlachecki 1
Równie dobrze może chodzić o Mielińskiego i Milewskiego. Tych pierwszych nie noto
wano na Litwie, ci drudzy byli zaś na Żmudzi. Sprawę tę trudno jest rozstrzygnąć. Naj
pewniej jednak chodzi o Milewskich, znanych z innych źródeł na Żmudzi.
Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego, ze wsi Milewa, m.in. z Mazowsza.
Rodziny o tym nazwisku były bardzo rozrodzone w całej Rzeczypospolitej. Oczywiście,
nie można wykluczyć polonizacji rodziny Milewiczów lub Miliusów przez dodanie pol
skiej, szlacheckiej końcówki —ski. Na tę ostatnią możliwość wskazują językoznawcy li
tewscy [LPZ; Zinkevicius], co teoretycznie jest możliwe.
Trochę informacji o tej rodzinie zamieszczono w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. W 1572 r. Tomasz Milewski, wójt wieloński, sprzedał zaścianek Mołdiuszki we
włości wielońskiej „na gore reki Ormeny” [w pobliżu Niemna]. W 1585 r. Lawryn Stanisławowicz Milewski kupił pustosz Ribiliszka w polu Jawgilskim we włości wielońskiej.
Tenże z nazwiskiem Mileniewski [sic] w 1590 r. kupił w tym polu kilka niw. W 1593 r.
wziął w zastaw grunt w tym polu. W sumie dane te informują o dwóch Milewskich we
włości wielońskiej.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny miesz
kające w pow. widuklewskim i ejragolskim, bez poddanych. Z kolei w 1690 r. zanotowa
no także 2 rodziny, mieszkające w pow. wielońskim i jaswońskim, bez poddanych. Za
tem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowała się ze szlachectwa Milewscy her
bu Slepowron. Mieszkali oni w pow. rosieńskim [Ciechanowicz],
W 1836 r. wywiedli się Milewscy herbu Jastrzębiec, którzy za swego przodka przy
jęli Piotra Milewskiego (pokolenie I). W 1620 r. otrzymał on przywilej od króla polskie
go Zygmunta III na dobra Pojurze w pow. pojurskim [w XIX w. — rosieńskim]. Wydał
światu syna Jana (TI), ten Antoniego (III), ojca Michała (IV). O wszystkich trzech nie
potrafiono powiedzieć niczego konkretnego. Dopiero coś wiadomo od pokolenia V —
Macieja, syna Michała. W 1730 r. dostał on dobra Bohdany alias Bitowcie „w ziemi Pojurskiej” od dziada Antoniego Milewskiego. W 1763 r. sprzedał dobra Stanajcie w pow.
pojurskim. Spłodził czterech synów (VI): Kazimierza (ur. 1764), Józefa, Aleksandra
i Szymona. Z nich linię rodziny kontynuował Kazimierz, ojciec trzech synów (VII): AnDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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toniego Jazafata (ur. 1803), Jana Eleuktrego [sic; chodzi o Eleuteriusza] (ur. 1809) i Jó 
zefa (ur. 1812). Ostatni z nich był ojcem dwóch synów (VIII): Józefa Ignacego Daniela
(ur. 1832) i Ignacego Pankracego (ur. 1833) [LYIA, F 391-1-1053].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1053, k. 112-113; ODVCA, vyp. 1, s. 10-152, 161-165; vyp. 2, s. 86-25, 8852 (Mileniewski); vyp. 3, s. 72—63. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 239; LPŻ, T. 2, s. 240: Milevskas, Miliauskas, 243: Milius; Uruski, T. 11, s. 77; Zinkevicius, s. 289—290: Milas.

M ILEYKO (MIŁEYKO)
H. ŚLEPOWRON
P opis 16 2 1 roku

Mileyko Stanisław у »^[stoikami] napodj)ezöka\ białym koń 1 wpow. niesypiańskim
T aryfa 16 67 roku

Mileyko Adam Stanisławowieу у Sauydrowia Judgolwie dym 1 szlachecki wpow. medyngiańskim
Mleyko Aridiyej na miejscu Mkołaja Mleyki rodzica swe\gó\ zMlejków dym 1szlachecki wpow. niesypiańskim
Mleyko Andryej yMilejków 1 szlachecki dym w pow. niesypiańskim
Adileyko Dawid Stanisławowicz na miejscu Krzysztofa Mileyka z Golkontów 1 dym poddański w pow.
niesypiańskim
Mleyko Hrehoty zMilejków dym 1 szlachecki w pow. niesypiańskim
Mleyko Józef, na którego miejscu został spisany Adam Symfonicy z Rubeyajdów dym 1 szlachecki w pow.
niesypiańskim
Mleyko józęff [sic] na miejscu Augustyna Syrutowicya z Syrajdów dym 1 szlachecki wpow. telsyewskim
Mleyko Kazimiery Stanisławowicy na miejscu Stanisława Mileyka [GB: pewnie ojca] yMilejkiów dym 1
sylachecki wpow. wiesypiańskim
Mleyko KayimieryyMilejków dym 1 sylachecki wpow. niesypiańskim
Mileyko Michał na miejscu Mikołaja Mileyki rody ca swego yM elejkorny Kompów dym sylachecki 1 wpow.
wilkiskim
MileykowicyMkołaj, na którego miejscu postał spisany Aleksander Jusykienicy у Gojyewa Wielkie\go\ Pobole dym sylachecki 1 w pow. ndlkiskim
T aryfa 16 90 roku

Mileyko Andiyej yimienia Milejki wpow. niesypiańskim dym sylachecki 1
Mileyko Danid yMlejków wpow. niesypiańskim dym sylachecki 1
Mileyko Jan у Żejmowian w pow. M. Dymian na miejscu Jeryego Wertela dym sylachecki 1
Mileyko Jeryy у imienieya Jamontów wpow. niesypiańskim dym sylachecki 1
Mleyko Jeryy у Rubeyajriów wpow. niesypiańskim dym sylachecki 1
Mleyko Kayimiery у imienia Jamontów w pow. niesypiańskim dym sylachecki 1
Mleyko Stanisław yRubeyajdów w pow. niesypiańskim dym sylachecki 1
Mleykowa Andryejowa Marianna Ktkienicyowna yMilej^LÓvĄ wpow. niesypiańskim dym sylachecki 1
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Miłejko J ó jef jSiirajdóii' wpow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
Miłejho Kazimierz ^Milejków w pow. wieszpńańskim dym szlachecki 1
Miłejho Zigmimt na miejscu Malchera Gieszjowta zJamontów w pow. wieszpdańskim djm szlachecki 1
Nazwisko może pochodzić od litewskiego miki, myleti, czyli „kochać”. Może być też po
chodzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko
litewskie, utworzone przez człon mil—bardzo produktywny w antroponimii litewskiej.
Na Żmudzi ród pojawił się zapewne w księdze nadań wielkich książąt litewskich
z lat 1440—1498, gdzie zanotowano „A u Knetech Meleikowi Sinko czolowieka Ejksisa”. Należy to chyba rozumieć, że nadanie „czolowieka” we włości knetowskiej (później
berżańskiej) otrzymał Sinko Meleikowy.
Więcej wiadomo z popisów wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. W 1528 r.
spisano Stirpejka Milejkajtisa we włości widuklewskiej i Michajła Milejkowicza w wilkiskiej. W osobnym spisie bojarów włości telszewskiej z tego roku wymieniono jeszcze
Janusza Milojtisa „z dwiema syny”. Z kolei w 1567 r. zanotowano Szczepana Milejkojtisa i Misiusa Milejkojtisa we włości wieszwiańskiej.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1588 r. Szczefan Janowicz Milejkis sprze
dał synom: Jakubowi i Janowi część ziemi w Miłejgach we włości wieszwiańskiej. Pewnie
jest tożsamy ze Szczepanem Milejkojtisem z popisu 1528 r. Tenże w 1590 r. pozwał do
sądu Gołkontowiczów o pobicie i „posieczenie lesu swojego”. W czasie pobytu w Rosieniach poczuł się źle i będąc „na smiertelnoj posteli” oświadczył, że jego ewentualna śmierć
będzie skutkiem wspomnianego pobicia. W 1597 r. bracia: Pietr, Walenty i Baltromiej Jurewicze Milejkowicze zapewnili prawo Jadwigi Stanisławownyjamontowicz, żony zmarłe
go ich brata Sebestiana, do majętności Jamontowiczi we włości wieszwiańskiej. Prawdo
podobnie do tej rodziny należała Gendruta Jurewiczowna Milejkowicz, która wyszła za
mąż za Ambrożeja Matiejewicza, poddanego w siole hospodarskim Pietrajtie, a od rodziny
otrzymała czwartą część dóbr Milejkiszki (Milejki) we włości wieszwiańskiej.
W 1590 r. Jakub Jurewicz Melejkowicz wziął w zastaw „otcziznę” Sargi w Małoj
Gojżowie we włości wilkiskiej.
W 1578 r. Szymko Jurewicz Miłojtis toczył spór sądowy o niwę Kulelis we włości
telszewskiej. W 1598 r. Mikołaj Pawłowicz Miłojt i Walenty Ambrożejewicz [Samomowicz] wzięli w zastaw grunty Miłojtie we włości telszewskiej. Ci sami w roku następnym
kupili czwartą część majętności Miłajtyszki w tej włości.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Milejków głównie we
włości wieszwiańskiej, gdzie posiadali m.in. dobra Milejki (Miłejgi), pewnie gniazdo
ich rodu. Pojedyncze wzmianki dotyczą jeszcze pobliskiej włości telszewskiej i odle
głej włości wilkiskiej. Również we włości telszewskiej miały leżeć Miłojtie (Miłajtyszki).
Można jeszcze wskazać na 4 pokolenia Milejków z włości wieszwiańskiej: 1. Milejko.
2. Jan. 3. Szczepan (Szczefan). 4. Jakub i Jan.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W 1635 r. właścicielem wsi Milejki na
Żmudzi był Stanisław Mileyko herbu Slepowron [Wittyg]. W 1646 r. sąd podkomorski
wydał decyzję w sprawie podziału gruntu Lawryniszki, należącego do majętności Judgalwy w pow. medyngiańskim. Wymieniono tam m.in. Adama Milejkę.
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W popisie wojskowym 1621 r. wymieniono jedną osobę w pow. wieszwiańskim,
stawiającą jednego konia z „uczestnikami”. W taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, miesz
kających głównie i tradycyjnie w pow wieszwiańskim (7) oraz w wilkiskim (2) i pojedyn
czo w telszewskim i medyngiańskim. Zasadniczo była to szlachta bez poddanych (10 na
11), z wyjątkiem jednej osoby.
W taryfie 1690 r. spisano także 11 rodzin, z których prawie wszystkie mieszkały
w pow. wieszwiańskim (9). Pozostałe dwie mieszkały w sąsiednich powiatach: telszew
skim i Małych Dyrwian. Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to szlachta
drobna i meutytułowana.
Gniazdem rodu były Milejki w pow. wieszwiańskim, gdzie jeszcze w 1690 r. miesz
kały 4 rodziny. Chodzi o późniejszą okolicę szlachecką na południe od Telsz przy dro
dze do Lawkosodów, w górnym odcinku rzeki Judra. W końcu XIX w mieszkali tu
Janowscy. Obecnie to Mileikiai. Trzeba jeszcze wspomnieć o Miłajciach w pow telszew
skim, pewnie tożsamych z Miłajtyszkami w tej włości, zanotowanych w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. Kto wie, czy nie chodzi o Miłajcie (1667: Miłajcie Użupie),
czyli późniejsze Użupie (lit. Użupe) na północny wschód od jeziora Tawsoła i Telsz?
W XIX w. w guberni kowieńskiej Mileykowie herbu Slepowron wylegitymowali się
ze szlachectwa. Całkiem możliwe, że należy z nimi łączyć Milejkowskich, mieszkających
w XIX w. w pow. telszewskim? [Ciechanowicz]. Milejkowscy to chyba spolonizowana
forma nazwiska Milejko.
Zachował się wywód Miłeyków [nie podano herbu] z 1832 r. Przodkiem rodzi
ny został Stanisław Józefowicz [w wywodzie: Szczepanowicz; pokolenie I i II] Miłeyko, dziedzic majętności Miłeyki w pow. telszewskim. Spłodził on sześciu synów (III):
Krzysztofa, Józefa, Adama, Dawida [w wywodzie: Daniel], Zygmunta i Balcera
(wzmianka z 1645 r.). Z nich Dawid miał syna Jana (wzmianka z 1679 r.; IV), ojca
trzech synów (V): Szymona, dziedzica dóbr Milejki Giedwiły; Władysława, który prze
szedł do Widmontów i Kazimierza, o którym nic bliższego nie wiadomo. Wspomniany
Władysław spłodził dwóch synów (VI): Jana (wzmianka z 1757 r.) i Stanisława (wzmian
ka z 1766 r.). Z nich Stanisław z żoną Katarzyną Tyrkszlewiczówną zostawił po sobie
syna Wincentego (ur. 1778; VII) i trzech wnuków (VIII): Zygmunta (ur. 1816), Macieja
Mikołaja (ur. 1823) i Franciszka (ur. 1831) [LVIA, F 391-1-1026].
Według podobnej rodosłownej rodziny Miłeyków herbu Slepowron z 1832 r. jego
przodkiem był Stanisław Szczepanowicz Milejko (pokolenie I i II), dziedzic majętności
Milejki alias Gołkonty w pow. wieszwiańskim. Miał on syna Dawida (III), wzmiankowa
nego w 1635 r. Kolejne pokolenia to: Jan (IV), Władysław (V), Stanisław (VI) i Wincen
ty (ur. 1778; VII). Ten ostatni wydał na świat trzech synów (VIII): Zygmunta, Macieja
i Franciszka. Posiadał też majętność Milejki Gołkoncie [МАСВ].
Ten ostatni wywód można uzupełnić. Tak więc w 1710 r. Jan Mileyko podarował
synowi Władysławowi dobra Milejki Gołkoncy [raczej Gołkonty]. Ten w swoim testa
mencie z 1722 r. zapisał je synowi Stanisławowi. Jego potomkowie sprzedali je w 1793 r.
Ich linia genealogiczna była następująca. Protoplasta Dawid Mileyko (pokolenie I)
miał syna Jana (II), wnuka Władysława (III), prawnuka Stanisława (IV) i praprawnuka Wincentego (ur. 1778; V). Ten ostatni ojcował czterem synom (VI): Leonardowi
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(ur. 1809), Zygmuntowi (ur. 1810) [w poprzednim wywodzie: 1816], Maciejowi Mi
kołajowi (ur. 1823) i Franciszkowi (ur. 1831), bezpotomnemu. Pozostali mieli potom
stwo (VII). Pierwszy z nich spłodził trzech synów: Ludwika Serwacego (ur. 1852), Stani
sława Błażeja (ur. 1854) i Franciszkajana (ur. 1858). Z kolei jego brat Zygmunt powołał
do życia syna Wincentego Franciszka (ur. 1850), a jego brat Maciej Mikołaj chwalił się
czterema synami: Władysławem (ur. 1856), Antonim Donatem (ur. 1858), Adamem To
maszem (ur. 1865) i Leonardem (ur. 1875) LVIA, F 391—8—2571].
Ź r ó d ł a : LM, U^rasyrmi knyga 5, s. 51; LM, Viestyii reikahi knyga /, s. 166; LVIA, F 391—1—1026, k. 101
(wywód z 1832 r., drzewo genealogiczne), F 391—8—2571, k. 30 (skan 00069); MACB, F 20—5192 (wywód
z 1832 ł); ODVCA, vyp. 1, s. 59-274,142-261; vyp. 2, s. 1-5,117-223,150-716; vyp. 4, k. 218-108; vyp. 5,
к 50-370, 77-62; vyp. 7, к. 305-38; Perapis 1528 ł , s. 286; Popis 1567 t , kol. 1289, 1291; SG, T. 15, cz. 2,
s. 334: Milejki; Slovar, s. 188: Milajtiśki; Wittyg, s. 204. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,Röd^,T. 4, s. 183; ten
że, Suplementy s. 239; LPŻ, T. 2, s. 239: Mileika; Uruski, T. 11, s. 70; Zinkevicius, s. 289—290: Milas.

MILIANOWSKI ZOB. MILANOWSKI
MILKIEWICZ ZOB. MITKIEWICZ
M ILK IN T
H. BRODZIĆ
T a r y f a 16 67

roku

Milkint Daniel na miejscu Stanisława Ambrowejетсуа Staszkiewicza zNogiów [tj. Nagie] dym 1 szlachec
ki n>poić. rosieńskim
Milkintjan [na miejscu] Jerzego Raglewskiego z^gleMCZJ>°dd[zńi\ći\ dy\n\] 1 wpow. rosieńskim
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: mil—i kint—. Pierwszy z nich
łączy się z litewskim (pa)milti, czyli „polubić”, „pokochać”, „lubić”, „kochać”. Z kolei
o drugim była mowa przy Dowkintach (zob) [LPŻ],
Najstarsza wiadomość o tym rodzie pochodzi z 1525 r., choć data nie zgadza się
z podanym indyktem. W każdym razie notowany w dokumencie ciwun kroski Mikołaj
Pietrowicz był wówczas ciwunem [Saviscevas]. Został wówczas zanotowany Wojtko
Milkintojtis z synem Szymką, który sprzedał 3 niwki.
Skądinąd wiadomo, że w 1535 r. Narusz Milkintayc spisał testament, w którym
zapisał jednego mieszkańca na rzecz kościoła widuklewskiego [LNB], Pozwala to
przyjąć, że miał dobra we włości widuklewskiej w tym czasie. Ciekawe, że w popi
sie wojskowym 1528 r. we włości rosieńskiej zanotowano bojara Milka Narejszajtisa.
Pewnie był to syn wzmiankowanego Narusza, a włość rosieńska sąsiadowała od za
chodu z widuklewską.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Milkintyszki jako ziemię dworu
Kołtyniańskiego we włości korszewskiej i w Goniprowie we włości kroskiej. Była jesz
cze pustosz Milkintowszczizna we włości kroskiej [Slovar].
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Później notowano ich w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. rosieńskim z jednym pod
danym i bez poddanego. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1799 r. w. późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowała się rodzina Milkintów herbu Brodzie [Uruski]. W XIX w Milkintowie herbu Brodzie mieszkali w pow. ro
sieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : LNB, F 130-325, k. 25-30; ODVCA, vyp. 4, к. 144-49; Perapis 1528 r., s. 299; Slovar, s. 189:
MiPkintiśki, MiPkintovscizna. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 239; LPŻ, T. 2, s. 244: Milkintas;
Saviscevas, Zemaitjos saiivalda, s. 288; Uruski, T. 11, s. 81.

MILKONT
P opis 16 2 1 rok

Milkont Jan p ucpest[nikami] na podf)tzókxi] hoń 1 w pow. porańskim i medyngiańskim
T aryfa 16 67 roku

Milkont Jan na miejscu Stanisława Ścigaj(y p [S\Pirgiów dym 1 spłachetki w pow. korklańskim
Milkont Jan na miejscu Kaspra Milkonta [z] Żemigoły dym 1 spłachetki w pow. ejragołskim
Milkont Jópef na miejscu Stanisława Ba/tromiejewicpa Pymgay/y p Burniów dym 1 spłachetki w pow.
wiespwiańskim
Milkont Kaper. Petkun Jan na miejscu Alspki Giedgowdówny Taleuicpowej od/ąepywspy [się] od Kapra Miłkonta pjanowżcpów dym 1poĄS\ański w pow. ejragołskim
Milkont Piotr, na którego miejscu postał pisany Dawid Wojtkiewicp £ Płutyniów dym 1 poddański w pow.
porańskim
Aliłkontowa Stanisławowa Giendruta, na której miejscu postał pisany Jan Narkiewicp p Milkontów pod[d]
ański dym 1 w pow. porańskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

AlilkoHt Jan p Żemigoły [w Kop. 1: Emigoły] w pow. ejragołskim dym splachecki 1
Alilkont Jópef p Burniów w pow. wiespwiańskim dympoddański 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: mil—i kant— O obu już pisano:
zob. Milkint i Girkont [LPŻ].
Geneza tego rodu sięga czasów Witolda. Według jednego źródła Milkont miał wy
służyć dobra wajgowskie i kurtowiańskie u wielkiego księcia [LVIA, F 525—8—514]. Zaś
według sporu o dobra Iwoszki we włości berżańskiej z 1599 r. wiadomo, że bojar Minkont [nie Milkont] otrzymał dwóch poddanych w okresie lat 1412—1430 [TTioldiancĄ.
Wspomniany dokument przedstawili wówczas: Andrzej i Stefan Janowicze Iwaszkiewicze oraz Mikołaj i Piotr Ławrynowicze Janowicze Iwaszkiewicze, pochodzący od wspól
nego przodka Iwaszki, pewnie potomka owego Milkonta (Minkonta).
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Pietra Milkontowicza
we włości widuklewskiej. Być może należy tu jeszcze włączyć Dorgisa Minkontojtisa
we włości kroskiej.
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

120

MILMONT (MIMONT, MINMONT)

W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest tylko pojedyncza wzmianka, że
w 1599 r. Balcer Jurewicz Rodowicz Milkont pogodził się w sprawie dóbr Mieżojtie
w Powentie (tj. nad rzeką. Wentą) we włości berżańskiej.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
Jana Milkonta w pow. żorańskim i medyngiańskim [raczej chodzi o ten pierwszy po
wiat], który wystawił jednego konia z „uczestnikami”. W taryfie 1667 r. spisano 6 ro
dzin, mieszkających w pow żorańskim i ejragolskim (po 2) oraz pojedynczo w korkłańskim i wieszwiańskim, sąsiadujących z pow. żorańskim. Połowa z nich nie miała, druga
połowa miała po jednym poddanym. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny w pow.
ejragolskim i wieszwiańskim. Jedna nie miała, druga miała jednego poddanego. Była to
zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Z rodem tym wiąże się nazwa Milkonty (1690: Milkonty Płutynie) w pow żorań
skim. Najpewniej tu mieszkali w 1621 r., ale brak jest śladów pobytu Milkontów w Milkontach w XVI w. W końcu XIX w. była to wieś w gminie Zorany, obecnie to Milkantai,
położona między jeziorami Płutynie i Sałaty, na północ od Worni.
Prawdopodobnie byli spokrewnieni z Narwojszami [Uruski].
Ź r ó d ł a : LVTA, F 525-8-514; ODVCA, vyp. 5, k. 129-63; Perapis 1528 r , s. 287; VitoUiana, s. 127
nr 152. L i t e r a t u r a : LPŻ,T. 2, s. 244: Milkontas, 238: Milbutas; Uruski, T. 11, s. 81.

MILMONT (MIMONT, MINMONT)
H. ŁABĘDŹ
T aryf a 16 6 7 roku

Milmont, na którego miejscu gostał spisany Marcin ]asud g Reggojn dym 1 sglachecki w pow. widuklewskim
Milmont ШЫщ\&ътщьсо\ Marcina Sebestianowicga gWornoławek dym 1 sglachecki wpow. widuklewskim
Milmont Samuel [nu miejscu] Jana Milmonta rodgica swego gPokrogoncpodd[ański] dym 1 wpow. kroskim
Milmont Stanisław Sgymowicg na miejscu Jana Urbanowicga Sągayły g Poworcia dym 1 sglachecki w pow.
kroskim
Mimont Krgysgtof Wojciechowicg g Jsglin dym 1 sglachecki wpow. kroskim
MimontSymon na miejscu Mikołaja Mimonta gKweśdów dym 1 sglachecki wpow. korsgewskim
Minmont Aleksander SebestianowicggWomoławek dym 1 sglachecki w pow. widuklewskim
Minmont Balcer Piotrowicg na miejscu Andrgeja Piotrowicga Minmonta Isglińskiego brata swego g Posgyla
dym 1 sglachecki wpow. korsgewskim
Minmont Bałtromiej na miejscu Stanisława Minmonta rodgica swego g Pokrogont dym 1 sglachecki w pow.
kroskim
Minmont Jan Tomasgewicg na którego miejscu gostał spisany Zygmont Narmont g Goniprowa [mający] dym
poddański 1 w pow. kroskim w okolicy Jsglinach legący
Mnmont Jan g Womoławek dym 1 sglachecki w pow. widuklewskim
MinmontJergy [na miej scu] Mikołaja Minmonta rodgica swego g Wo\j]datoи dym 1poddański wpow. kroskim
Mnmont Piotr Jurewicg g Wornolawek dym 1 sglachecki w pow. widuklewskim
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Minmont Stefan Stanisławowiep p Ispjżny dym 1poddański wpow. kroskim
Minmontowa Józefowa ływspa Krysptyna Staspkienicpówna, apotym Kapimierpowa Sławińska na miejscu Jópefa Mimnonta pKweść dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Minmontowa Rrpysptofowa Barbara Tweiyanowicpów[n] a na miejscu małponka swego p Wojdatów dym 1 szla
checki w pow. kroskim
Minmontowa Mikołajowa, na miejscu której postał spisany Marcin Łukaspewicp p Wojdaton dym 1 szlachec
ki w pow. kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

Milmont Paweł p P/uspcp w pow. kroskim [dym] spłachetki 1
Milmont Zachańasp p Kweśdów w pow. korspewskim na miejscu rodpica dym splachecki 1
Milmontowa Aleksandrowa Jagniespka Kuspleykówna plsplin w pow. kroskim [dym\poddański 1
Mimont Samuel p Pokropęda w pow. kroskim na miejscu rodpica [dym] splachecki 1
Minmont Bartłomiej, na którego miejscu p Bupl w pow. kroskim postał spisany J ery PaspkiewicppSpymajdów [dym] splachecki 1
Minmont [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 210: Mrntowt; w Kop. 9: Milmont; MB: Mmmont] Jan pokolicy Repgol wpow. kroskim na miejscu Widminowicpa Zombickiego pimienia Lawdginy wpow. widuklewskim
[dym] poddański 1
Minmont [w Kop. 1 błędnie: Miniat, w Kop. 9: Milmontt] Stanisław p Wojdatan Padspkinia w pow.
kroskim [dym] splachecki 1
Minmont [w Kop. 9: Milmont] Stanisław Krpysptofowicp p Ispliny WPjdatan w pow. kroskim [dym] pod
dański 1
Minmont [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 210: Mintowt; w Kop. 9: Milmont; MB: Minmont] Tomasp
p okolicy Isplin wpow. kroskim [dym] poddański 1
Minmowt Jan Sebestianowicp p Womeławkiów wpow. widuklewskim dym splachecki 1
Łącznie potraktowano trzy podobne do siebie nazwiska: Milmontów, Mimontów
i Minmontów.
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: m il- i mant-. O obu była
już mowa, zob.: Milkint i Dowmont [LPŻ].
Na Żmudzi pojawił się Jewniwił Miłmontowicz, bojar jaswoński, który wraz z in
nymi bojarami tej włości toczył spór z biskupem żmudzkim Marcinem, dzierżawcąwłości hospodarskiej Jaswojnie z 1496 r. [LM]. Później notowano Jurija Minmontojtisa we
włości kroskiej w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego w 1528 r.
W aktach ziemskich żmudzkich jest tylko jedna informacja z 1585 r., że Martin Matiejewicz Minmantowicz z żoną Alżbietą Stanisławowną Ławrynowicz sprzedał część
ziemi w Giejszach we włości rosieńskiej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 17 rodzin, mieszkających
głównie w pow. kroskim (8) oraz widuklewskim (5) i korszewskim (4). Większość z nich
nie miała poddanych (12 na 17), pozostałe miały po jednym. Z kolei w 1690 r. spisano
10 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim (3), a jedna w sąsiednim pow. kor
szewskim. Trzy z nich nie miały poddanych, a tylko jedna miała jednego poddanego.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana, choć nie bez wyjątku.
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Mateusz Mińmont [tak pisali w XIX w.] ufundował kościół w Stulgiach: zbudo
wał go w 1798 r., a w 1803 zapisał 1 włókę ziemi na utrzymanie plebana. W 1792 r.
był komisarzem porządkowym cywilno—wojskowym [pewnie pow. rosieńskiego] i zo
stał wybrany pisarzem aktowym rosieńskim. Elekcja ta została jednak unieważniona.
Jego syn Ignacy był sędzią i właścicielem Wojdatan, dóbr posiadanych już w XVII w.
[Buszyński; Valancius].
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Minmontów herbu Łabędź.
Ten herb posiadał Mateusz, pisarz ziemski repartycji rosieńskiej w 1795 r.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Minmontowie
herbu Łabędź. Mieszkali oni w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
W 1799 r. wywiedli się Minmontowie herbu Łabędź. Ich przodkiem został uznany
Sebastian Minmont (pokolenie I), który w 1618 r. posiadał dobra Poszeszuwie [dobra
w pow. kroskim lub widuklewskim, raczej w tym pierwszym]. Tenże w 1648 r. zapisał
te dobra swoim synom (II): Aleksandrowi i Janowi. W 1660 r. Jan z synem Janem (III)
weszli w posiadanie tych dóbr. Wspomniany Jan (III) był ojcem dwóch synów (IV):
Andrzeja i Wawrzyńca, którzy w świetle testamentu z 1750 r. posiadali dobra ojczyste
Poszeszuwie, Stulgi i Wojdatany [w pow kroskim]. Byli oni założycielami dwóch linii
tej rodziny. Pierwszą starszą zaczął Andrzej (IV), który w 1745 r. wszedł w posiadanie
dóbr Wornoławki [w pow widuklewskim]. Tenże w swoim testamencie z 1767 r. zapi
sał dobra Smilgi [raczej Stulgi], Wojdatany, Poszuszwie i Kukiszki czterem synom (V):
Andrzejowi, Maciejowi, Marcinowi i Ignacemu, bezpotomnemu. Pierwszy z nich ojco
wał Michałowi Jozafatowi (ur. 1788; VI), bezpotomnemu. Jego brat Maciej wydał na
świat syna Wernera (ur. 1808; VI), ojca pięciu synów (VII): bliźniaków Antoniego i Jó 
zefa (ur. 1851), Mateusza (ur. 1860), Wincentego (ur. 1863) i Jana (ur. 1865). Kolejny
brat, czyli Marcin (V) spłodził trzech synów (VI): Onufrego Marcina (ur. 1812), Augu
styna Rajmunda (ur. 1816) i Antoniego Tomasza (ur. 1818). Potomstwa doczekał się tyl
ko ten ostatni jako ojciec sześciorga dzieci (VII): Józefa (ur. 1853) z synem Mikołajem
(ur. 1899; VIII) oraz Adama (ur. 1856), Anny (ur. 1857), Kaliksta (ur. 1859), Franciszka
Kaliksta (ur. 1867) i Wincentego Ignacego (ur. 1869).
D rugą młodszą linię prowadził Wawrzyniec (IV), który w swoim testamencie
z 1778 r. zapisał Wornoławki synowi Michałowi (V), ojcu Ignacego (VI). Ten ostat
ni wydał na świat trzy córki (VII): Inocentę Emilię Teklę (ur. 1833), Ambrożynę [sic]
Stanisławę Marcelinę (ur. 1834) i Bronisławę Marcelinę Rozalię (ur. 1835) [LVIA,
F 391-8-2571].
Zarys dziejów linii Minmontów tego herbu pochodzi z 1847 r. Przodkiem był Se
bastian Minmont, syn Jana (pokolenie I i II), który miał syna Jana (III), wnuka Jana (IV)
i prawnuka Andrzeja (V) z czterema synami (VI): Maciejem, Marcinem, Ignacym i An
drzejem z potomstwem, żyjącym w połowie XIX w. [Uruski].
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 138v; LM, Uyraśymą knyga nr 6, s. 142, nr 186; LVIA, F 391—8—
2571, k. 22 (skan 00053); ODVCA, vyp. 1, s. 173—39; Perapis 1528 r., s. 287; Urzędnicy żmudzcy, nr 1402.
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 194; LPŻ, T. 2, s. 245: Miłmontas, Milmantas; Uruski, T. 11,
s. 105: Minmont, 84: Mihnont; Vakncius, s. 179.
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MILOWICZ (MIŁOWICZ)
H. (MIKULIŃSKI), WŁASNEGO
T aryfa 16 67 roku

MilowiczMalcher, na którego miejscu -postał sposany SamuelAutyikomc^%Mo%rymóiv i [...] dym 1 szlachec
ki w pow. spawdowskim
MilowiczSamuelSebestianowicz na miejscu Dawida Szębestianoniczą [sic] Miłowicya zButwilów dym 1 szla
checki w pow. korszęwskim
Miłowicz Dawid na miejscu Adama Eydżmta z Wojdaton dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Miłowicz Hrehory. Petkiewicz Marcin [...] i tej od Hrehora Miłomczą [•••] nabytych poddańskie dymy 3
wpow. telszęwskim
Aliłowicz Matys, na którego miejscu został spisany Walerian Markowski zMUajciów Uftpia poddański dym
1 wpow. telszęwskim
Miłowicz Michal, na którego miejscu został spisany Stanisław Rymkiewicz A Kwaszpw dym 1 szlachecki
wpow. kroskim
Aliłowicz Michałł [sic] na miejscu Bałtromieja Miłowicza rodyjca swego у Kwasyów dym 1 szlachecki wpow.
kroskim
Aliłowicz Samuel na miejscu Krzysztofa AlUomcya rodyica у Wocygjńsyęk dym 1poddański wpow. rosieńskm
Aliłowicz Stefan z Wernian Laukstejnupis poddański dym 1 w pow. telszęwskim
T aryf a 16 9 0 roku

Miłowicz Stefan z Wiemńan i Zuyipia [tj. z Użupia] wpow. telszęwskm [dym] poddański 1
MiłowiczJan z Wojygirysyęk w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Aliłowicz Samuel z Butwil wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Ali/owicz Stefan z Kwasyów wpow. kroskim [dym] sylacheck 1
Możliwe, że rodziny Milewiczów i Milowiczów mają. przynajmniej częściowo wspól
ną genezę. Na ogól mieszkali oni w różnych miejscowościach i powiatach, z wyjątkiem
pow. telszewskiego i rosieńskiego.
Nazwisko to patronimik od imienia litewskiego Mil(ius). To ostatnie to najpewniej
skrót od imienia chrześcijańskiego Emiliusz, występujące w różnych językach: białoru
skim, rosyjskim, ukraińskim i niemieckim. Może być też pochodzenia litewskiego, dwu
członowego, np. Milkont, Mingowd [LPŻ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to na
zwisko litewskie, utworzone od członu mil—, stąd Milas.
W tradycji rodzinnej zachowała się informacja o pochodzeniu rodu od Milusa (też
Miluta), syna Gineyta. Właściwym przodkiem rodu był nieznany skądinąd Kończą, któ
ry był ojcem wspomnianego Gineyta Konczewicza. Ten ostatni był wzmiankowany
w akcie z 1390 r. jako Żmudzin z Ejragoły (włości o tej nazwie) będący w otoczeniu
Witolda. W unii horodelskiej z 1413 r. został adoptowany do polskiego rodu herbu Za
remba. Był starostą kowieńskim w 1433 r. Miał syna Milusa, który miał zapoczątkować
rodzinę Milowiczów. Dalej wiadomo o tej rodzinie od Ambrożego, zapewne syna Jana
Samuela (pokolenie I i II), żyjącym w końcu XVI i 1. połowie XVII w. Ów Ambroży jest
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pierwszą, historyczną postacią tej rodziny. W małżeństwie z Katarzyną Chrzczonowiczówną otrzymał on część dóbr Okstyny w pow. rosieńskim w 1634 r. Miał on dwie cór
ki (Barbarę i Magdalenę) oraz syna Samuela (III). Ten ożeniony z Zofią Szablewiczówną
miał córkę Katarzynę i dwóch synów (IV): Bartłomieja i Jarosza. Bartłomiej ożenił się
z AnnąMingielewiczówną, z którą miał syna Tadeusza (V) i dwóch wnuków (VI): Jaku
ba, właściciela Ginian [nazwa zniekształcona] w pow. telszewskim i Jerzego, konfederata
barskiego w latach 1768—1772. Ten ostatni zmuszony był wyjechać ze Żmudzi i nabył
dobra Modryniec w pow. hrubieszowskim w Królestwie Polskim. Z żony Zofii Witkiewiczówny miał trzech synów (VII): Kazimierza Józefa, Szymona Antoniego i Alojzego
Józefa, wylegitymowanych w Galicji w 1789 r. Wszyscy trzej zapoczątkowali 3 linie tej
rodziny: linię modryniecką (od dóbr Modryniec w pow hrubieszowskim), chorłupską
(w pow. dubieńskim w gub. wołyńskiej) i dymitrowiecką (w pow. krzemienieckim w gub.
wołyńskiej) [Uruski, UgipełnienitĄ.
W 1656 r. w konfederacji szadowskiej szlachty żmudzkiej zapisano m.in. Samuela
Stefana Miłowicza Norwuta [sic]. Trudno zinterpretować ten ostatni człon nazwiska.
Jest to chyba przydawka pochodzeniowa, może została trochę źle odczytana i chodzi
o Norwidów? W każdym razie w późniejszej taryfie 1667 r. notowano zarówno Samu
elów, jak i Stefanów, Milowiczów.
W 1673 r. Michał Milowicz spisał testament. Kazał się pochować w kaplicy „mo
jej własnej”. Miał „kondycję ubogą” w polu Kwaszę w pow. kroskim, do których pra
wo miała żona Magdalena Wojciechowiczówna Kupstykówna (?) i trzy córki: Zofia,
Barbara i Dorota. Z kolei jego synowie: Kazimierz i Stefan otrzymali prawo do pew
nych wierzytelności [VUB]. W taryfie 1667 r. spisano dwóch Michałów w Kwaszach,
a w 1690 — jego syna Stefana.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 9 rodzin, mieszkają
cych głównie w pow. kroskim i telszewskim (po 3), w pozostałych pojedynczo. Więk
szość z nich nie miała poddanych (5 na 9), ale pozostali mieli od jednego (najczęściej)
do trzech poddanych. W 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające w różnych powiatach.
Większość z nich nie miała poddanych (3 na 4), tylko jedna miała jednego. Była to za
tem szlachta drobna i nieutytułowana.
Wylegitymowali się z herbem Mikuliński, co przyjęto w herbarzach. Niemniej jednak
byli herbu własnego, który trochę różnił się od wspomnianego herbu [Uruski, UppełnieniĄ.
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 350; VUP, F 7—ŻP 25, k. 17—20. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 243: Mffius;
Petrauskas, Uetirms diduomeni, s. 234—235: Gineitis Koncaitis; Uruski, T. 11, s. 84 iT. 16: Uzupełnienia, cz. 5,
s. 16—18 (genealogia); Zinkerdcius, s. 289—290: Milas.

MILW ID (MIELWID, MIŁW ID)
H. MASALSKI
P opis 16 2 1

roku

Melmd Aleksander pbradąpo kopacku koni 2 wpow. wilkiskim
Melmd Jópef у //ryo7[nikami] po kopacku, na drugichprotestował, koń 1 w pow. berpańskim
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Mielwid Jarosz Dowgint Marcin Sebestyanoma£na/wdjjezdku] koń 1 wpow. wilkiskim. Posłał zą się ja 
rosza Mielwida
T aryfa 16 6 7 roku

Mielmd Andrzej [na miejscu] Jana Mielwida po nieboszczyku Chryzostomie Wołodkiewiczu podsędku
[ziemskim] iynujdzkim spadłego zagrodnik 1 we wsi i okolicy Golniach dym 1poddański wpow.jaswońskim
Mielwid Chryzostom na miejscu Piotra Jamonta z Chrzęzpnowiczpw dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim
Mielnid Daniel Władysław na miejscu Wojciecha Stanisławoniczą Mielnida zMielwidów dym szlachecki 1
w pow. mlkiskim
Mielmd Eliasz [na miejscu] Jana Mielmda z Golu Pasykiszek dymy 2 yagrodmcye wpow. jaswońskim
Mielmd Eliasz [na miejscu] Jana Milwida z Goln Ambroyony dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim
Mielnid Eliasz dymów zustttdmcyytth 7 z Eichcian. Tenpe [na miejscu] Jana Mielwida z imienia Goln po
nieboszczyku Chryzostomie Wołodkiewiczupodsędku [ziemskim] Ztnujdykim dym 1 zagrodnicyy, ogółem dy
mów 8 w pow. jaswońskim
Mielmd Eliasz na miejscu Marana Derbuta z Derbut dymy 3 zagrodniczę wpow. ejragolskim
Mielnid Gabriel yM ilnid Pernarowa dym szlachecki 1 wpow. wilkiskdm
MielwidJan na miejscu rodcjca swego Aleksandra Mielwida zMielwidów dymy yagrodnicye 2 wpow. nilkiskim
Mielnid Jan Walentynowicz na miejscu Eliaszy Mielwida od majętności Eichcian [w tekście: Lichwiany]
wpow. jaswońskim lejącej odeszjych poddańskie dymy 3 wpow. wilkiskim
Mielwid Kazimierz z Klęciu dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Mielnid MichaI [na miejscu] Jana Mielnida rodzica swego po nieboszczyku Chryzostomie Wołodkiewiczu
podsędku [ziemskim] żmujdykim spadłego z Goln zągrodniczy dym 1 w pow.jaswońskim
Mielnid Michaił [sic] na miejscu Jana Mielnida zMontwiłów ogrodniczy 4żm 1 wpow. wieluńskim
Mielnid Mikołaj z imienia Pernarowa dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Mielnid Mikołaj z Kiecin dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Mielnid Władysław Krzysztofonicz na miejscu rodzica swe[go] Krzysztofa Mielnida z Pernarowa Jankun dym
szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Milwid Piotr, na którego miejscu został spisany Eliasz Ealat z Kiecyn dym 1 szlachecki wpow. berżąńskim
Milwidowa Alsyka na miejscu Daniela Milnida małżonka swe\go] yMondnilów ogrodniczy Фт 1 w pow.
wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Mielwid Adam [w Kop. 1: Milwid] zEłowgialisyek w pow. ejragolskim dym szlachecki 1
Mielwid Eliasz Z Goln alias Paliski wpow.jaswońskim [dym] poddański 1
Milwid Chryzostom, na miejscu którego został spisany Władysław Jamont z Chrzęzpnowicz w pow. wieluń
skim dym szlachecki 1
Milwid Chryzostom z Bartasyun Kirkil w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Milwid Eliasz °d którego Franciszek Michał Wszęmborowski miecznik Księstwa Żmudykiego z majętności
Eichcian i z kupionemi od ww. czyści do tej majętności należących wpow.jaswońskim [dymów] poddańskich 10
Milnid Jan z Kiecin w pow. berżąńskim na miejscu Kazimierza Milnida dym szlachecki 1
Milnid Jan zm alej Gojżęwki w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Milnid Jan yMi/widów Pamarowa w pow. mlkiskim dym szlachecki 1
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Milnid Jan, p którego siedliska kupionego od Gabriela Milnida, na którym Mikołajowa Milwidowa macocha
miespka posta/ spisany Jan Pacewicp pjoniłtonicp w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Milnid Michał pMonwiłów w pow. wiebńsłdm dympoddański 1
Milnid Mikołaj Kiecin w pow. berpańskim i pprpykupli Rawelispek dym szlachecki 1
Milnid Władisław p okolicy Pamawa w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Milnid Stanisław p okolicy Miłuid alias Peruarowa wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: mil— (zob.: Milkint) i vyd—
(vid-) (zob. Buywid) [LPŻ],
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich z XVI w. W 1578 r. Jan Matwiejewicz Mielwid toczył spór o dobra Podubisie we włości rosieńskiej. W 1589 r. tenże kupił
3 służby ludzi w Kołnujach we włości rosieńskiej. Wspomniany dwór Podubisie posia
dała żona ww. — Hanna Stanisławowna Kuleszowna. Z aktu z 1592 r. wynika, że jego
braćmi stryjecznymi byli: Ambroży Łukaszewicz i Walenty Jakubowicz Mielwidowie
i toczyli oni spór o dobra Pernarowo w Mielwidach [we włości wilkiskiej]; wtedy już nie
żył. Wspomniani Ambroży i Walenty sprzedali niwy w polu Pernarowskim w 1592 r.,
a w 1596 kupili ziemię w polu Golnieńskim kolo rzeki Szuszwy [we włości ejragolskiej].
W 1597 r. znów Ambroży Łukaszewicz kupił 6 niw i sianożęć w polu Golnieńskim.
W tym roku razem z Walentym kupił 2 niwy w polu Pernarowskim. Ciż w 1599 r. kupili
majętność Pernarowo (dwukrotnie). Wtedy Ambroży Łukaszewicz miał żonę Zofię Matiejewnę. W 1598 r. ten ostatni, tu nazwany Malwidowicz [oczywisty błąd], wziął w za
staw grunty w polu Golniewskim. W 1599 r. Ambroży, Michał i Walenty Milwidowie
kupili uroczysko Alkakalnie w Pernarowie. W tym roku wspomniani Ambroży i Walenty
kupili różne grunty we włości wilkiskiej. W 1600 r. Walenty Jakubowicz wziął w zastaw
majętność Pernarowo od swoich krewnych: Stanisława, Szczefana, Zofii, Jana i Wojtiecha Stanisławowiczów Mielwidowiczów.
W 1582 r. Hryhory Pietrowicz, Jan i Pietr Jurewicze i Jakub Pawłowicz Mielwidowicze kupili majętność Pernarowo we włości wilkiskiej. W 1593 r. Hryhory Pietrowicz
darował zięciowi Urbanowi Pietrowiczowi Popielowi [raczej Piepolowi] część majętno
ści Mielwidy we włości wilkiskiej. To samo uczynił w 1595 r. w stosunku do drugiego
zięcia Stanisława Szymkowicza Mongojłowicza.
Rzekomo w 1592 r. Zofia Dowgirdowna Mielwidowa, zapewne wdowa po Eliaszu
Mielwidzie, z dziećmi: Teodorem i Barbarą toczyła spór z biskupem maleńskim, sufraganem żmudzkim, dziekanem i prałatem wileńskim oraz plebanem [betygolskim] Benedyk
tem Adamowiczem Żuchorskim o dobra kościelne Betygoła: Derbuty Potruszle, Grynele i 2 sianożęci [w pow ejragolskim]. Dokument ten wpisano na pierwszej stronie księgi
sądowej z 1592 r. [ODVCA, vyp. 4, k. 109—1], ale w rzeczywistości dotyczy on okresu
100 lat później, może z 1692 r.? W każdym razie wspomniany biskup pomocniczy die
cezji żmudzkiej to postać znana. Żył w latach ok. 1621—1695 i pochodził z diecezji po
znańskiej. W 1662 r. został kanonikiem wileńskim i tam robił karierę kościelną. W 1681 r.
został biskupem tytularnym Malleno i biskupem sufraganem żmudzkim. O jego działal
ności na Żmudzi niewiele wiadomo [LE]. Z kolei wspomniani Milwidowie, zwłaszcza
wdowa po Eliaszu, pośrednio wskazuje również, że chodzi o koniec XVII, a nie XVI w.
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Ów Eliasz Milwid, o ile nie jest to błędna identyfikacja, był bowiem notowany w obu ta
ryfach z lat 1667 i 1690. Zatem podane tam dane dotyczą końca XVII w.
W 1598 r. Stanislaw Jurewicz Milwidowicz kupił 2 włóki ziemi pod górą Szatrią
w majętności Poszatria [we włości potumszewskiej].
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Mielwidów w czterech
włościach w południowo-wschodniej (wilkiskiej, ejragolskiej) i centralnej (rosieńskiej
i potumszewskiej) Żmudzi. Najwięcej było informacji z włości wilkiskiej, gdzie w polu
Pernarowskim notowano Mielwidy (Milwidy), zob. niżej. Tu mieszkali trzej bracia: Ma
ciej, Łukasz i Jakub oraz ich synowie: Jan, Ambroży i Walenty.
Byli notowani w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano 3 osoby,
mieszkające w pow. wilkiskim (2) i berżańskim (1). Z nich dwie stawiały jednego konia
z bracią lub „uczestnikami”.
W 1649 r. Aleksander Mielwid, dziedzic dóbr Narmantyszki na Żmudzi, otrzymał
przywilej na targi i jarmarki [Uruski], Nazwa tego miasteczka nie zachowała się. Wiado
mo, że chodzi o Pernarowo w pow. wilkiskim [E. Meilus]. Wspomniany Aleksander był
chyba notowany w popisie 1621 r.
W 1674 r. swój testament spisał Michał Aleksandrowicz Mielwid, syn wyżej wspo
mnianego Aleksandra. Jego małżonka Zofia [H]elena Wojciechowna Jankunowiczowna
została zobowiązana do pochowania go w „mogiłach naszych zwyczajnych, gdzie krew
ni moi pogrzebione są” w polu Jankunach w pow. wilkiskim. Miał imienicze w polu Ma
łej Gojżewie, wspólnie z żoną zakupione, które zapisał synom: Janowi i Kazimierzowi.
Uczynił też zapis dla córki Magdaleny i swoich [braci] rodzonych: Jana i Chryzostoma.
Po ojcu Aleksandrze miał ogrodnika, sam dokonał jeszcze niewielkich zakupów w pow.
wilkiskim [VUB, F 7 ZP 26]. Tak więc genealogia Milwidów wilkiskich była chyba na
stępująca: 1. Aleksander (z popisu 1621 r.?). 2. Michał (testament 1674 r.),Jan i Chryzo
stom. 3. Jan (1690) i Kazimierz Michałowicze.
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 18 rodzin, mieszkających głównie i tradycyjnie
w pow. wilkiskim (6) i pobliskim jaswońskim (5). Mniej notowano ich w pow. berżań
skim i wielońskim (po 3) oraz w ejragolskim (1). Połowa z nich (9 na 18) nie miała pod
danych, a druga połowa miała od jednego do ośmiu poddanych, choć tylko w jednym
przypadku przekroczono granicę 5 dymów poddańskich.
W taryfie 1690 r. spisano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilkiskim (5)
oraz wielońskim i berżańskim (po 2), a pozostałe pojedynczo w różnych powiatach.
Większość z nich nie miała poddanych (8 na 11), a pozostałe miały po jednym
poddanym z jednym wyjątkiem Eliasza Milwida, właściciela dóbr Lichciany z 10 dyma
mi. Zatem była to szlachta nie tylko drobna, ale i średnio zamożna oraz utytułowana.
W źródłach notowano Mateusza [Uruski: Melchiora] Milwida strażnika żmudzkiego
w latach 1690—1700, dworzanina królewskiego, żonatego z ZofiąHorbacką. O dalszych
urzędach w XVIII w. zob. niżej.
W 1632 r. elektorami ze Żmudzi króla polskiego Władysława IV byli dwaj Mielwidowie: Malcher Gabriel i Piotr. Z nich ten pierwszy był pisarzem starodubowskim i ko
misarzem do odbioru zaległych podatków w 1653 r. [czyli posłował wówczas na sejm
w Brześciu, co potwierdza monografia tego sejmu]. Posłem był zapewne z województwa
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smoleńskiego, gdzie leżał pow. starodubowski, a pisarzem ziemskim starodubowskim
był przez wiele lat: 1636—1671. Był pisarzem dekretowym sądów zadwornych litewskich.
Inny, Adam Mielwid miał piastować urzędy sądowe: regenta ziemskiego grodzkiego [sic]
w latach 1768—1778, potem regenta aktowego żmudzkiego w 1781 [Uruski].
W 1654 r. Katarzyna Mikolajewna Wołodkiewiczowna, przedtym bywsza Jaroszowa Giedgowdowa Mondwilowa, a poty[m] Janowa Mielwidowa spisała testament. Miała
dobra w polu i okręgu Mondwilowiczach w pow. wielońskim, zapisane jej przez pierw
szego męża Jarosza Mondwila. Miała tam również zapisy od rodzica Mikołaja Wołod
kiewicza i zakupy z drugim mężem Janem Mielwidem. Dobra te zapisała swoim synom:
Danielowi, Samuelowi, Michałowi, Eliaszowi i Andrzejowi Janowiczom Mielwidom.
Miała również córki: z pierwszego małżeństwa: Annę Jaroszownę Mondwiłownę Jano
wą Jaguczańską i z drugiego Zofię Janownę Mielwidownę Jerzynę Andruszkiewiczową
[VUB, 15—15a]. Dane te znajdują częściowe potwierdzenie w taryfie 1667 r.
W czasie Potopu 1655 r. spisano sześciu Milwidów (Mielwidów): Aleksandra (zjazd
w Jaswojniach), Heliasza z Eyborta, Jana [może były to dwie osoby o tym imieniu?],
Malchera Gabriela (uczestnika konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej w Szadowie w 1656 r.), Mikołaja i Stanisława, ten ostatni pochodził z pow. kowieńskiego.
Większość z nich podpisała unię kiejdańską ze Szwecją. Można dodać, że wspomniany
Heliasz Milwid uczestniczył także w konwokacji wileńskiej w 1655 r.
Zwraca uwagę przydawka pochodzeniowa Heliasza Milwida — z Eyborta. O Eybartach pisano w tomie I herbarza.
Gniazdem rodu były Milwidy w pow. wilkiskim, gdzie jeszcze w 1690 r. mieszkały
2 rodziny. Później była to okolica szlachecka Milwidy (1690: Milwidy Pernarowo), leżą
ca na północny zachód od Pernarowa i północny wschód od Ejragoły. W końcu XIX w.
mieszkali tu Iwaszkiewiczowie. Obecnie to Milvydai.
W 1799 r. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się Mielwidowie her
bu Masalski. W XIX w. mieszkali oni we wszystkich trzech powiatach Żmudzi: rosieńskim, szawelskim i telszewskim z tymże herbem [Ciechanowicz].
Zachowało się drzewo genealogiczne rodziny z końca XVIII w., może z 1798 r. czy
raczej z 1799, kiedy się wylegitymowali z herbem Masalski [LVIA, F 391—11—75]. Za jej
przodka został uznany Józef Stanisławowicz Milwid (pokolenie I i II), który w 1617 r.
posiadał majętność Kiciny [Kieciny, Kietyny w pow. berżańskim]. To on pewnie został
spisany w popisie 1621 r. w tym powiecie. Od jego synów (III): Mikołaja i Piotra po
chodzą 2 linie rodziny. Główną reprezentował Mikołaj Józefowicz, który miał czterech
synów według działu dóbr z 1694 r. (V). Wymieniono tylko Jakuba, właściciela Kiecin
z lat 1701-1724. Jego synami (VI) byli Aleksander i Adam (1769). Z nich synem Alek
sandra był także Adam (VII), rotmistrz powiatu [nie wiadomo jakiego] [pospolitego ru
szenia] i Kazimierz. Pierwszy z nich miał czterech synów (VIII): Onufrego, Juliana, An
toniego i Michała, a drugi miał jedynaka Antoniego.
Druga linia wywodzi się od Piotra Józefowicza (III), który miał syna Mariasza (IV)
i dwóch wnuków (V): Piotra, bezpotomnego i Franciszka, ojca trzech synów (VI): Waw
rzyńca, Ignacego i Michała, bezpotomnego. Następne, VII pokolenie reprezentowa
li: syn Wawrzyńca Antoni [według metyki: Andrzej Antoni, ur. 1744, syn Wawrzyńca
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i Faustyny Pluszkiewiczówny; MACB, F 37-6303] z pięcioma synami (VIII): Leonem,
Tadeuszem, Dionizym, Franciszkiem i Leopoldem oraz trzech synów Ignacego (VII):
Józef, Franciszek i Michał [МАСВ]. Z nich Tadeusz, syn Antoniego (ur. ok. 1788) byl
sędzią powiatowym telszewskim. Miał sześciu synów (IX): Antoniego (ur. ok. 1830), registratora kolegialnego; Juliana Onufrego (ur. ok. 1832), registratora kolegialnego; Jó 
zefa (ur. ok. 1834), sekretarza gubernialnego; Jana Leonarda (ur. ok. 1835); Stanisława
(ur. ok. 1839) i Wiktoryna (ur. ok. 1841) oraz córkę Stefanię (ur. ok. 1846). W 1858 r. był
wdowcem i mieszkał w Bordziach w pow. telszewskim w parafii powondeńskiej [MACB,
F 37-6303 1 6839].
Bardziej szczegółowy jest wywód Milwidów herbu Massalski z 1799 r. Najstarszy
dokument pochodzi z 1617 r., kiedy Józef Mielwid posiadał dobra Kicyny [Kiecyny],
Z 1694 r. pochodzi dokument podziału tych dóbr między synów Mikołaja, syna Józe
fa. Warto wymienić przywilej króla polskiego [Stanisława] Augusta [Poniatowskiego]
z 1782 r., gdzie Antoni, syn Wawrzyńca, został nazwany stronnikiem dworu królewskie
go i posiadał dobra Bordzie. W 1790 r. Mateusz, syn Piotra, sprzedał swoją część dóbr
Kiciny Jakubowi Milwidowi.
Według genealogii tej rodziny jej protoplastą był Józef Milwid (pokolenie I), oj
ciec Mikołaja i Piotra (II). Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej,
Mikołaj ojcował Jakubowi (III) i dziadował Aleksandrowi (IV). Ten ostatni wydał na
świat dwóch synów (V): Adama i Kazimierza. Z nich Adam zostawił po sobie czterech
synów (VI): Onufrego Jana (ur. 1760), Juliana (ur. 1785), bezpotomnego, Antoniego
(ur. 1791) i Michała (ur. 1793). Wspomniany Onufry Jan to ojciec trzech synów (VII):
Aleksandra Wiktora Justyna (ur. 1821), Teofila Eustachego (ur. 1825) i Franciszka Igna
cego (ur. 1830), bezpotomnego. Z nich pierwszy spłodził czterech synów (VIII): Anto
niego (ur. 1867), Władysława Karola (ur. 1868), Wiktora Leona (ur. 1874) i Zygmunta
Alojzego (ur. 1878). jego brat Teofil Eustachy (VII) miał dwóch synów (VIII): Ignacego
(ur. 1865) i Wacława (ur. 1866).
Teraz kolej na dwóch braci Onufrego Jana (VI): Antoniego i Michała. Pierwszy
z nich zostawił po sobie czterech synów (VII): Arnulfa Karola Kajetana (ur. 1818), Pan
kracego Feliksa (ur. 1825), Ferdynanda Kazimierza (ur. 1820) [może jednak 1826?] i Leontego Marka (ur. 1827). Z nich tylko Ferdynand Kazimierz doczekał się potomstwa,
dwóch synów (VIII): Stefana (ur. 1856) i Leona Józefa (ur. 1867). Z kolei wspomniany
Michał (VI) to ojciec dwóch synów (VII), bezpotomnych: Adama Pawła (ur. 1815) i Ka
zimierza Aleksandra (ur. 1822).
Z kolei brat Adama — Kazimierz (V), ojcował Antoniemu (ur. 1785; VI) i dziado
wał trzem wnukom (VII): Aleksandrowi Leopoldowi (ur. 1813), Adamowi Damazemu
(ur. 1818) i Romanowi Kazimierzowi Tadeuszowi (ur. 1820), bezpotomnym.
Druga, młodsza linia rodziny pochodzi od Piotra (II), ojca Mateusza (III) i dziada
Franciszka (IV). Ten ostatni miał trzech synów (V): Wawrzyńca, Michała, bezpotomne
go i Ignacego. Z nich Wawrzyniec dał światu syna Antoniego (VI), który mógł pochwa
lić się pięcioma synami (VII): Leontym Włodzimierzem (ur. 1787), Tadeuszem Teo
dorem (ur. 1789), Dionizym Franciszkiem (ur. 1795), Franciszkiem Hilarym (ur. 1797)
i Leopoldem Grzegorzem (ur. 1804). Z wymienionego potomstwa doczekał się tylko
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Tadeusz Teodor, ojciec pięciu synów (VIII): Antoniego Józefa (ur. 1829), Juliana An
drzeja (ur. 1831), Józefa Benedykta Pawia (ur. 1831?), Stanisława Franciszka (ur. 1840)
i Wiktora Tomasza [polskie imię rosyjskimi literami] (ur. 1842). Trzech z nich miało po
tomstwo. Julian Andrzej zostawił po sobie trzech synów (IX): Romana (ur. 1869), Kon
rada Kazimierza (ur. 1874) i Stefana (ur. 1881). Jego brat Stanislaw Franciszek miał syna
Kazimierza (ur. 1872; IX), a ostatni z braci, czyli Wiktor Tomasz, chwalił się trzema sy
nami (IX): Czesławem (ur. 1870), Witoldem (ur. 1872) i Tadeuszem (ur. 1881?).
Brat Wawrzyńca (V), Ignacy, wydal na ten padół lez trzech synów (VI): Józefa z sy
nem Michałem (ur. 1801; VII) oraz Franciszka i Michała [LATA, F 391—11—75].
Skądinąd wiadomo o trzech Milwidach (Mielwidach), żonatych z trzema siostrami,
nieznanymi z imienia, Chryzostoma Wołodkiewicza (zm. 1642), podsędka ziemskiego
żmudzkiego: Janem, Ambrożym i Walentym. Prawdopodobnie byli oni związani z wy
mienionymi w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.: Jakubem i jego synem Walentym.
Z nich Jan nie żyl w 1655 r. i miał następujących synów: Daniela, księdza; Samuela, pleba
na wieprzańskiego (diecezja wileńska); Mikołaja, Heliasza i Andrzeja Janowiczów Milwidów. Z nich Eliasz (Heliasz) byl dość aktywny w życiu publicznym, szczególnie w 1655 r.:
w kwietniu uczestniczył w sejmiku żmudzkim, w październiku podpisał akt pełnomoc
nictwa dla plenipotentów litewskiej rady konsultacyjnej przy boku namiestnika szwedz
kiego w Litwie (jako Heliasz Mielwid z Eyborta), a w listopadzie porozumienie o zjedno
czeniu wojska litewskiego, lojalnego wobec króla polskiego Jana Kazimierza.
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 274, 338, 340, 349; Uetuvos Vyriausiojo Tńbunolo, s. 490—498; LVIA, F 391—
11—75; MACB, F 37—6303, k. 5—6, F 37—6839 (drzewo genealogiczne); ODVCA, vyp. 1, s. 33—156, 81—72;
vyp. 2, s. 40-59; vyp. 3, s. 5-46, 35-242 i 245, 90-349,119-346; vyp. 4, k. 68-91,109-1,184-85,232-214;
vyp. 5, k. 33-247, 62-465 (Malwidowicz), 69-1, 89-156, 163-329, 202-11, 206-44, 232-23; SG, T. 15,
cz. 2, s. 335: Milwidy; Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 268, nr 2049; Urzędnicy żmudzcy, nr 1276; VUB,
F 7—ŻP 15—15a, nr 197, ŻP 26, nr 16. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Chryzostom Wołodkiewicz s- 215—216;
Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 185; Ciesielski, s. 281 (sejm 1653 r); Kaczorowski, Utwini, s. 207; LE, T. 35,
s. 419: Żuchorskis Benediktas; LPŻ, T. 2, s. 246: Milvydas; E. Meilus, Uetuvos miestą, miestelią steigimo ir turgą
beiprekymeHąprivilegijos (AT II а. IIpuse—ХРТЛ a.) w: Uetuvos miestą istońjos śaltiniai, T. 1, s. 68, 100 przyp. 2
[w późniejszych pracach badacz ten utożsamił obie miejscowości]; Uruski, T. 11, s. 12: Mielwid, 85: Milwid.

M ILASZEW ICZ (M ILASZEW ICZ, M ILO SZEW ICZ)
H. KORAB, PUCHAŁA
T aryf a 16 6 7 roku

Milasgendcgjan na miejscu ojca Adama Miłasgewicga [sic] gPodegimia dym 1 szlachecki wpow. ndesgndańskim
MiłasgendcgAdam JanondcggPojegior dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
MiłasgendcgAmbrożęj na miejscu Matyjasga Miłasgewicga Mikołajewicga rodzica swego zMilasząjńów dym
1 szlachecki wpow. gondyńskim
Miłasgeudcg Dawid na miejscu Augustyna Paw!omega Kugiela g Płusgcg dym 1 sglachecki w pow. kroskim
Miłasgeudcg Gabriel Bartosgendcg na miejscu Jerge[go] Bartosgewicga Ш/asgewicga w imieniu Miłasgysgkach
mieszkającypoddański dym w imienin naginanym Tyrksg/ajcie Stracgan po Jergym Tomasgewicgu Tyrksglewi
egt/ dym 1poddański wpow. gondyńskim
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Miłasjew icj Gabriel Bartosjewicj na miejscu Stanisława Dukwicja [w tekście: Lulewicza] j Bukuka/na
1 dym poddański wpow. jorańskim
Mliłasjeniejjakub AdamowiejjDekiemian dym 1 sjlachecki wpow.goudyńskim
M iłasjenicjjan jMUasjajciów dym sjlachecki 1 w pow. wilkiskim
M iłasjeniejjerjy na miejscu Dawida Jójefowicja jKosjtown dym 1poddański w pow. pojurskim
M iłasjeniejjerjy na miejscu Stanisława Miłasjewicja jM ojjanów [?; F 11—1—752: z Maciun] dym 1
sjlachecki w pow. nielońskim
Miłasje n ie jjó je f na miejscu Jetjego i Kajtmietja Krysjtofowicjów Staniewicjów Petów jStanajaów 1pod
dański dym w pow. gondyńskim
Miłasjenie jjó je f, na którego miejscu jostał spisany Piotr Domeyko j Stanajciów dym 1poddański w pow.
gondyńskim
MiłasjeniejMarcin, na którego miejscu oraj na miejscu Jakuba Giewicjajako jastawnika jostał spisany SamuelTalwoysjeniejjEjtwidajdów dym 1 sjlachecki w pow. sjawdowskim
Milasjen iej Marek na miejscu Piotra i Dukasja Serafinowicjów jMUasjajciów 4 dymy poddańskie w pow.
gondyńskim
Ali/'asjen iej Marek na miejscu Piotra Węckiewicja Sądji jBrewik 8 poddańskich i od Andrjeja Kubeje wi
eją najwane Sjledale 1, ogółem 9 dymówpoddańskich w pow. mesjwiańskim
Miłasjeniej Matiasjjurew icj, na którego miejscu jostał spisany Daniel Dowskurd jMUasjajciów dym 1
sjlachecki w pow. gondyńskim
MiłasjeniejSebestian jPernarowa Aliłasjimów dym sjlachecki 1 w pow. wilkiskim
MUasje n icj Stanisław na miejscu Jer jego Abramonicja MUasjenie ja j Miłasjajciów dym 1 sjlachecki
wpow. gondyńskim
AliłasjeniejStefan Alichałowicj na miejscu Jana Michałowicja Mił'asjewicja jM iłasjajaów dym 1 sjlachec
ki w pow. gondyńskim
AliłasjeniejZygmont antecessor, na miejscu którego jostał spisany Adam Dawdgin jMUasjajciów dym 1 sjla
checki wpow. gondyńskim
Aliłosjeniejje/gy Tomasjewicj [na miejscu] Tomasja Milosjewicja ojca swego jPojeejora dym 1 sjlachec
ki w pow. nidukkwskim
Ali/osjewicj Kajimierj na miejscu K/gysjtoja Mijiitowicja j KolnicjpodĄyMM^ dym 1 w pow. pojurskim
T aryfa 16 9 0 roku

Aliłasje wicj Ambrojy jMUasjajciów wpow. gondyńskim [dym\poddański 1
Aliłasjew icj Dawid j okolicy PłusjCj w pow. kroskim [dym] sjlachecki 1
Aliłasjeniejjakub A damowiejj Aliłasjajciów w pow. gondyńskim [dym] sjlachecki 1
Aliłasjewicjjan Stanisławowiejna miejscu Jana Sjateyki jDewgowdów w pow. telsjewskim [dym] sjlachecki 1
Aliłasjewicjjan j Pernarowa Milasjew icj w pow. wilkiskim dym sjlachecki 1
Aliłasjewicjjan j Pojejierja p r y kupli w pow. nidukkwskim dym sjlachecki 1
M iłasjew icjjójef jMUasjajciów w pow. gondyńskim na miejscu brata [dym] poddański 1
Młas jew icj Kajimierj Bartosjew icj j Aliłasjajciów Tyrksjłajdów w pow. gondyńskim j kupli od Prcyałgowskiego i innych [dym] poddański 1
Młas jewicjM atiasj na miejscu którego jostał spisany Daniel Dowskurd [z Sudan w pow. gondyńskim?]
[dym] sjlachecki 1
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MUas^ewic^Miko/aj z Ko/nic w pow. pojorskim na miejscu Kazimierzą Milasyerncya brata rodzonego dym
szlachecki 1
Mi/aszeMcyPiotrpAkksandrem Miniatem wjednym domie pKiebajdów №po№.rosieńskim [dym] szlachecki 1
Miłaszęmcz Stanisław z Walencajciów w pow. gondyńskim [dym] szlachecki 1
MiłaszęwiczStefan zMilasząjńów wpow. gondyńskim [dym] szlachecki 1
Miłoszewicz [brak imienia] z Peruarowa Miłaszęwicz w pow. mlkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od imienia Miłosz. Jest to forma zdrobniała od słowiańskich
imion dwuczłonowych typu Miłobrat itp. W tym wypadku nazwisko może być pocho
dzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ]. Podobnie rzecz przedstawił B. Tichoniuk: Mi
łosz to zdrobnienie od Miłosława. Jednak zdaniem Z. Zinkeviciusa chodzi o nazwisko
litewskie utworzone od członu mil—,bardzo produktywnego w antroponimii litewskiej.
Na Żmudzi pojawili się w sprawie spornej między biskupem żmudzkim Marcinem
a grupą bojarów jaswońskich w 1496 r. Wymieniono tam m.in. Jacusa Miłoszewicza.
Wspomniany biskup żmudzki byl dzierżawcą jaswońskim i na tym tle doszło do sporu
z bojarami jaswońskimi, mieszkającymi w tej dzierżawie [LM|.
Później notowano ich w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. jako Miłoszewicze, a więc synowie Miłosza: Łukasz we włości wielońskiej, Pietr w pojurskiej,
Jan w ejragolskiej oraz Juc Miloszojtis w gondyńskiej. Były to 2 rejony Żmudzi: połu
dniowo-wschodniej, przylegającej do pow. upickiego i zachodniej (gondyński ipojurski).
W 1568 r. wymieniono bojara wilkiskiego Stasa Miłoszuna, który otrzymał odmia
nę gruntów za ziemie mu odebrane i przyłączone do sioła hospodarskiego włości ejra
golskiej Sliuzy. Odmiana, otrzymana wraz z innymi bojarami, dotyczyła rejonu sioła ho
spodarskiego Prejkopy oraz ziem bojarów Narbutowiczów i Szetników [AWAK].
Więcej wiadomo o nich z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1574 r. w testa
mencie Paweł Miłoszewicz zapisał synowi Jakubowi dobra we włości powondeńskiej.
Tenże w 1584 r. kupił niwę w majętności Powondeńskiej w tej włości. Ten ostatni jako
Jakub Pawłowicz Miłosz kupił „żonkę niewolną”. W 1595 r. tenże darował synowi
Piętrowi grunty Dowskiułowkie nad rzeką Wersmiepą koło jeziora Parszas [we włości
powondeńskiej]. Tak więc notowano tu 4 pokolenia tej rodziny: 1. Miłosz. 2. Paweł.
3. Jakub. 4. Piotr.
W 1585 r. bracia Andrej i Ambroży Adamowicze Miłaszewicze wydzielili swemu
bratu Juriemu część majętności Leszczi we włości ejragolskiej.
W 1589 r. Martin Matysowicz Miłaszojt kupił „imienejco” koło jeziora w polu Niemokszty we włości widuklewskiej. Syn ww. Jan Martinowicz Matiejewicz Miłoszajtis
w 1597 r. sprzedał majętność Niemokszty koło tego miasteczka. Tu były także 4 poko
lenia tej rodziny: 1. Miłosz. 2. Matys. 3. Marcin. 4. Jan.
W 1593 r. küku Narejkowiczów pogodziło się w sprawie „równego działu” „otczizny” w Marianach we włości wielońskiej, pochodzącej od ich „diadka” Jana Łukaszewi
cza Miłoszewicza Narejkowicza.
W 1596 r. Andrej Bartoszewicz Jucewicz Miłoszojt darował żonie Alenie Mikolajewnie Towtownie część majętności Stroje nad rzeką Stroją we włości gondyńskiej.
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W 1596 r. Pietr Silwestrowicz Miłaszewicz darował synowi Mikołajowi majętność Miłaszajtie koło rzeki Sruiwe włości gondyńskiej. Należy przypomnieć, że w popisie 1528 r.
notowano Juca Miłoszojtisa we włości gondyńskiej. Zatem genealogia tej rodziny była
następująca: 1. Miłosz. 2. Juc (1528). 3. Bartosz. 4. Andrzej i chyba Jerzy, zob. niżej.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w Miłaszewicze mieszkali w pię
ciu włościach: powondeńskiej, ejragolskiej, widuklewskiej, wielońskiej i gondyńskiej.
Z nich na uwagę zasługuje wzmianka o ojcowiźnie we włości wielońskiej, tym bardziej
że już w 1528 r. notowano tam Łukasza Miłoszewicza. Jest on zapewne tożsamy z oj
cem „diadka” Jana Łukaszewicza Miłoszewicza Narejkowicza, wzmiankowanego pod
1593 r. Tak więc najstarszy członek tej rodziny, czy rodu, to Norejko (Narejko), ojciec
Miłosza. Stare osadnictwo tego rodu było również jeszcze w dwóch włościach, bo od
1528 r.: w ejragolskiej i gondyńskiej.
Należy dodać, że w sąsiednim pow kowieńskim był również ród Miłoszewiczów, po
chodzących z rodu Hanusa (Hanusewiczów) spod Łabunowa. Wystąpili oni w obu popi
sach wojskowych z XVI w Być może niektórzy z nich byli powiązani z Miłoszewiczami
(Miłaszewiczami) żmudzkimi, szczególnie w pow. wielońskim lub wilkiskim [Sienkiewicz].
W czasie Potopu 1655 r. Stefan Miłaszowicz podpisał unię kiejdańską ze Szwecją.
Z 1669 r. pochodzi testament Jana Jurewicza z Bartoszewicza [sic] Miłaszewicza.
Chciał być pochowany na cmentarzu przy kościele płungiańskim. Miał majętność Miłaszajcie Pokiery Gondynga w pow. gondyńskim, którą podzielił na dwie połowy. Jed
ną otrzymała małżonka Justyna Jazdowiczówna, a drugą jego synowie: Stefan i Matiasz.
Miał też dwóch braci: Gabriela i Dawida, którzy mieli swoje części wymienionych dóbr,
oraz dwie siostry: Anna Michałowa Butwiłowa i Justyna Dawidowa Alexandrowiczowa [VUB], Zatem poznajemy 3 pokolenia tej rodziny: 1. Juri (Jerzy). 2. Jan (testament
1669 r.), Dawid (testament 1669 r.) i Gabriel. 3. Janowicze: Stefan i Matiasz; Dawidowicze: Andrzej i Malcher (zm. przed 1669 r.) oraz Jan, Hrehory i Jerzy. Ich przydawka
pochodzeniowa: z Bartoszewicza najpewniej łączy się z Bartoszem, o którym już pisa
no, zob. wyżej.
W tymże 1669 r. testament spisał Dawid Jurewicz Miłaszewicz, brat wyżej wymie
nionego. Kazał się pochować na cmentarzu przy kościele płungiańskim przez małżon
kę Marynę Budrykównę. Swoją „majętnostkę ojczystą macierzystą” Miłaszajcie Pokiery
Gondynga w pow gondyńskim zapisał żonie i córeczce Magdalenie w formie trzecizny. Ta
ostatnia miała ustalony posag w wysokości 30 kop groszy litewskich. Reszta miała należeć
do jego synów: Jana i Hrehorego oraz nieżyjących już Andrzeja i Malchera oraz Jerzego,
pochodzącego z „pośledniego małżeństwa” [tj. ostatniego], stąd najmłodszego [VUB].
Najpewniej wspomniany testator, Dawid, był bratem wymienionego wyżej testatora Jana.
Z kolei w 1670 r. testament spisała Alżbieta Hrehorowa Miłaszewiczowa. Chciała
być pochowana na cmentarzu przy kościele fejdańskim [tj. w Chwejdanach]. Swoją ma
jętność, otrzymaną od zmarłego już męża, czyli Koczyskie (?) w Kolnicach we włości
pojurskiej, darowała swoim synom: Kazimierzowi, Mikołajowi i Jakubowi „młodsze
mu”. Z kolei córka starsza Krystyna Sawdargowa miała otrzymać dwa „pasy ziemi” we
wspomnianej majętności, a córka młodsza Magdalena Tomaszowa Lutkiewiczowa nie
miała żadnych praw do tej ziemi, bo dostała wyprawę, gdy wychodziła za mąż [VUB].
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Znów Michał Milaszewicz [obecna pisownia: Mykolas Milasevicius] w swoim testa
mencie z 1681 r. zapisał dobra Brewiki swoim trzem siostrom: Eufrozynie, której trzeci
mąż sprzedał część Przyałgowskim, Krystynie i Konstancji [Vaitekünas]. Stąd w taryfie
1690 r. w Brewikach został spisany Marcin Narkucki na miejscu Krzysztofa Dymowicza.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 22 rodziny, mieszkające
głównie w pow. gondyńskim (11), znacznie mniej było w wieszwiańskim, widuklewskim
i pojurskim (po 2), w pozostałych pojedynczo. Większość z nich nie miała poddanych
(14 na 22), a pozostałe miały od jednego do (wyjątkowo) dziewięciu. Z kolei w 1690 r.
zanotowano 14 rodzin, mieszkających głównie i tradycyjnie w pow. gondyńskim (7),
znacznie mniej w wilkiskim (2) i w dalszych pojedynczo. Z nich większość (11 na 14) nie
miała poddanych, a z pozostałych trzech — po jednym. Zatem była to szlachta drobna,
z nielicznymi wyjątkami, i nieutytułowana.
Gniazdem rodu były najpewniej Miłaszajcie w pow. gondyńskim (1690: także Miłaszajcie Tyrkszłajcie). Należy przypomnieć, że w pow. (włości) gondyńskim Miłoszewicze byli notowani już w 1528 r. Później była tam okolica szlachecka w gminie Płungiany,
na południe od tego miasteczka przy drodze do Retowa (lit. Milaśaićiai). Leżała ona nad
rzeczką Srują (obecnie Didżioji Sruoja), dopływem Minii; była również inna Sruja, pły
nąca na północny wschód od jeziora Płotelskiego, dopływ Wardawy. W końcu XIX w.
mieszkali tu Wojtkiewiczowie (511 dziesięcin ziemi) i Ejdymtowie (211). Do nazwy tego
rodu nawiązywała jeszcze okolica szlachecka Pernarowo (Miłaszewicze w 1690 r., póź
niej zapewne Miłaszuny leżące koło Pernarowa, gdzie w końcu XIX w. mieszkali jesz
cze: Dowgwiłłowiczowie (57 dziesięcin ziemi), Urniażowie (55) i Czuliccy (11) [SG].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Miłaszewicze
herbu Korab i Puchała.
W 1799 r. wywiedli się Miłaszewicze herbu Korab. Ich protoplastą został Stefan
Milaszewicz, ojciec Adama (pokolenie I i II). Ten ostatni spłodził dwóch synów (III):
Józefa i Jakuba. Z nich Józef zostawił po sobie syna Michała Karola (IX7) . Ów Michał
Karol w swoim testamencie z 1681 r. zapisał dobra Miłaszajcie swojemu „diadi” Jaku
bowi i jego synom: Jerzemu i Gabrielowi (TY), czyli swojemu stryjowi i kuzynom, bo
sam nie miał potomstwa.
Linię rodziny prowadził więc Jakub, ojciec Jerzego i Gabriela (IX7) . Z nich Jerzy,
także nie mający potomstwa, w 1691 r. sprzedał swoją część tych dóbr bratu Gabrielowi
i jego synom (V): Bartłomiejowi, Janowi i Maciejowi. Zapoczątkowali oni 2 linie tej
rodziny, bo Jan nie miał potomstwa. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Bartło
miej, który w 1738 r. sprzedał swoją część dóbr bratu Maciejowi. Bartłomiej ten był oj
cem następnego Bartłomieja (VI), który wydal na świat czterech synów (VII): Ludwika
(ur. 1751), Antoniego (ur. 1753), Jana (ur. 1758) i Stanisława (ur. 1773). W swoim testa
mencie z 1797 r. synom tym zapisał swój majątek ruchomy. Z nich Ludwik doczekał
się trzech synów (VIII): Adama Kazimierza (ur. 1788), Wincentego (ur. 1788) i Justy
na Wawrzyńca (ur. 1801) [należy wskazać, że pierwsi dwaj nie byli bliźniakami i jed
na z tych dat urodzenia jest błędna]. Pierwszy z nich, czyli Adam Kazimierz, wydal na
świat syna Adama (ur. 1840; IX), a jego brat Wincenty — dwóch synów (IX): Konstan
tego Jana (ur. 1821), bezpotomnego i Justyna Adama (ur. 1826). Natomiast Konstanty
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Jan ojcował dwóm synom (X): Konstantemu (ur. 1842; w wieku 16 lat, co może budzić
wątpliwości) i Wincentemu (ur. 1844). Ostatni z wymienionych braci — Justyn Wawrzy
niec (VIII) to ojciec Wincentego (ur. 1836; IX).
Z kolei brat Ludwika — Antoni (VII) zostawił po sobie dwóch synów (VIII): Jana
Mateusza (ur. 1799) i Piotra (ur. 1810). Pierwszy z nich ojcował Aleksandrowi Janowi
(1830; IX), a drugi — Józefowi (ur. 1842).
Następny brat Ludwika, czyli Jan (VII) był ojcem dwóch synów (VII): Jana Ka
zimierza (ur. 1792) i Augustyna; ten ostatni był ojcem Wincentego (VIII) i dziadem
dwóch wnuków (IX): Stanisława i Antoniego [całą linię Augustyna później dopisano].
Ostatni brat Ludwika to Stanislaw (VII), ojciec czterech synów (VIII): Franciszka
Ignacego (ur. 1799), Aleksandra Kazimierza (ur. 1802), bezpotomnego, Feliksa Hiero
nima (ur. 1810), Andrzeja Kaspra (ur. 1818), bezpotomnego. Z nich Franciszek Ignacy
wydał na świat syna Albina Roberta Maksymiliana (ur. 1833) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1863 r.]. Zaś jego brat Feliks Hieronim ojcował czterem synom (IX): Win
centemu Andrzejowi (ur. 1847) z synem Feliksem Janem (ur. 1876; X) oraz Emanuelowi
[sic] (ur. 1854), Bolesławowi (ur. 1861) i Stanisławowi (ur. 1865).
Drugą, młodszą linię prowadził Maciej (V), ojciec Mateusza (VI), który w 1781 r.
sprzedał Miłaszajcie. Wydał on na świat syna Tomasza Łazarza (ur. 1790; VII), ojca
siedmiu synów (VIII): Kazimierza Józefa (ur. 1815), Józefa Franciszka (ur. 1816), Le
ona Marcina (ur. 1818), Karola Szymona (ur. 1823), Stanisława Wincentego (ur. 1833),
Wincentego Franciszka (ur. 1863) i Antoniego Jana (ur. 1865) Z nich Leon Marcin zo
stawił po sobie trzech synów (IX): Jana (ur. 1872), Franciszka (ur. 1872) [sic; zapewne
ta data jest błędna] i Józefa (ur. 1881). Zaś jego brat Stanisław Wincenty to ojciec także
trzech synów (IX): Witolda Karola (ur. 1870), Lucjana (ur. 1872) i Stanisława Kazimie
rza (ur. 1881) [LVIA, F 391-8-2572, k. 35].
W 1800 r. wylegitymowali się Miłaszewicze herbem Korab. Za swego przodka
uznali Jerzego Milaszewicza (pokolenie I), który nabył część dóbr Smilgie Sudyszki
Wilgaliszki [wpow. medyngiańskim] w 1703 r. W 1746 r. jego syn Kazimierz (II), który
miał jeszcze brata Stanisława, bezpotomnego, zapisał te dobra synowi Janowi (III). Ten
ostatni w 1783 r. sprzedał je. Zostawił on po sobie dwóch synów (IV): Franciszka i Ma
cieja, bezpotomnego. Zaś wspomniany Franciszek wydał na świat trzech synów (V):
Franciszka Józefa (ur. 1795), Nikodema Władysława (ur. 1809) i Tomasza (ur. 1811),
bezpotomnego. Pierwszy z nich spłodził pięciu synów (VI): Adolfa Leopolda (ur. 1829),
Napoleona Leonarda (ur. 1832), Korneliusza Donata (ur. 1835), Alfonsa Antoniego
(ur. 1838) i Michała Kajetana (ur. 1840). Z wymienionych Korneliusz Donat spłodził
dwóch synów (VII): Jana (ur. 1880) i Bronisława Leona (1882), a jego brat Michał Ka
jetan — jednego: Aleksandra Mikołaja (ur. 1879).
Z kolei brat Franciszka Józefa — Nikodem Władysław (V) ojcował czterem sy
nom (VI): Wiktorynowi Feliksowi (ur. 1832), Bonifacemu Leonowi (ur. 1836), Niko
demowi Julianowi (ur. 1841) i Władysławowi (ur. 1844) [LATA, F 391-8-2572, k. 46].
Z 1800 r. pochodzi wywód Miłaszewiczów herbu Korab. Ich protoplastą zo
stał Paweł Miłaszewicz, syn Mikołaja (pokolenie I i II), mający bliżej nieokreślo
ne dobra na Żmudzi. Pierwsza konkretna informacja pochodzi z 1629 r., kiedy Jakub
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Mackiewicz (III) posiadał mało znane dobra Semuszkas. Według danych z 1797 r. mie
li oni dobra Nuniaławkas Poberszkaty [może Numuławkas Poberżule lub podobnie],
może w pow. rosieńskim?
Genealogia rodziny nie była rozbudowana. Jej protoplasta to Paweł, syn Mikołaja
(pokolenie I i II), który ojcował Jakubowi (III) i dziadował Stanisławowi (IV). Ostat
ni miał syna Macieja (V), który spłodził syna Stefana (VI), ojca Piotra (VII) i dziada
dwóch wnuków (VIII): Ignacego i Michała (ur. 1779). Z nich Ignacy ojcował pięciu sy
nom (IX): Józefowi, Stanisławowi, Konstantemu Antoniemu (ur. 1812), Aleksandrowi
(ur. 1819) i Leonowi (ur. 1821). Zaś jego brat Michał dał życie Stanisławowi Andrze
jowi (ur. 1814; IX), który z kolei ojcował Alojzemu (ur. 1857; X) i dziadował Piotrowi
(ur. 1887; XI) [LVIA, F 391-11-75].
W 1803 r. wywiedli się Milaszewicze herbu Puchała. Za swego przodka przyjęli
Jana Miłaszewicza, żyjącego w XVIII w. na Żmudzi [LVIA, F 391—1—1061].
W 1820 r. wywiedli się Milaszewicze herbu Korab. Ich protoplastą był Władysław,
ojciec Adama Kazimierza Miłaszewicza (pokolenie I i II). Osoby takiej nie notowa
no w taryfie 1690 r., niemniej jednak w Miłaszajciach mieszkało sporo Miłaszewiczów.
W 1724 r. wspomniany Adam Kazimierz Miłaszewicz nabył dobra Miłaszajcie. W swo
im testamencie z 1773 r. Antoni (ur. 1724; III), syn Adama Kazimierza, zapisał te dobra
synom (IV): Franciszkowi Andrzejowi (ur. 1763), Maciejowi (ur. 1765), bezpotomnemu
i Jerzemu. Ci sprzedali te dobra w 1793 r.
Wspomniani bracia Franciszek Andrzej i Jerzy zapoczątkowali 2 linie rodziny.
W pierwszej, starszej linii Franciszek Andrzej spłodził syna Józefa Franciszka (ur. 1797;
V), który byl ojcem dwóch synów (VI): Józefa Aleksandra (ur. 1814) i Leona Ildefonsa
(ur. 1817). Drugą, młodszą linię prowadził Jerzy, który powołał do życia syna Stanisława
(ur. 1779; V), ojca trzech synów (VI): Antoniego (ur. 1815), Jozafata Michała (ur. 1818)
i Macieja Leona (ur. 1823) [LVIA, F 391-8—2571, k. 27].
Zachował się wywód Miłaszewiczów herbu Korab z 1832 r., podobny do wywo
du z 1800 r. Za protoplastę rodziny został uznany Jerzy Hrehorowicz z Tulsza Syrtowta
Miłaszewicz (pokolenie I i II), który posiadał dobra Smilgie, Sjlub J]udyszki i Wiłgaliszki w pow. medyngiańskim. Ożenił się z Katarzyną Smilgiewiczówną, z którą spło
dził dwóch synów (III): Stanisława, pewnie bezpotomnego i Kazimierza (wzmianka
z 1703 r.). Z nich Kazimierz wykupił część brata i stał się właścicielem wszystkich wy
mienionych wyżej dóbr. Ożenił się z Martą Woytkiewiczówną, z którą spłodził trzech
synów (IV): Kaspra, Kazimierza i Jana. Z nich Jan ożenił się z Barbarą Dymowiczówną
i nabył dobra Dymajcie i Sarwidyszki w pow. telszewskim w 1784 r. Miał on dwóch sy
nów (V): Franciszka i Macieja. Pierwszy pozostał w majątku Dymajciach, a drugi roz
począł karierę urzędnika w Rzymsko-Katolickim Konsystorzu Duchownym [Żmudzkim]: registrator kolegialny, sekretarz gubernialny. Franciszek ożenił się z Giertrudą
Wortelówną [chyba Wertelówną], z którą spłodził trzech synów (VI): Franciszka Józe
fa (ur. 1796) z synem Adolfem Leopoldem (ur. 1829; VII) oraz Nikodema Władysława
(ur. 1809) i Tomasza (ur. 1811) [LVIA, F 391-1-1026].
Należy zwrócić uwagę na przydawkę pochodzeniową Miłaszewiczów: z Tulsza Syr
towta, dość nietypową, bo dwuczłonową. Pewnie należy ich łączyć z Syrtowtami (zob.).
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Inni Miłaszewicze, bez podania herbu, wywiedli się w 1845 r. Ich przodkiem zo
stał Kazimierz Miłaszewicz (pokolenie I), który w 1701 r. nabył dobra Berże [pewnie
w pow. wielońskim]. Jest to najstarszy dokument w ich posiadaniu. W taryfie 1690 r. no
towano taką osobę jako właściciela Miłaszajciów Tyrkszłajciów. W swoim testamencie
z 1780 r. jego syn Teodor (II) zapisał te dobra sześciu synom (III): Janowi, Wincente
mu, Teodorowi, Józefowi, Franciszkowi i Stanisławowi. Ci w 1790 r. sprzedali te dobra.
Prawdopodobnie byli związani z pow. upickim.
Wspomniani synowie zapoczątkowali 6 linii tej rodziny. W pierwszej, najstarszej,
prym wiódł Jan (III), ojciec Andrzeja (ur. 1824; IV) i dziad dwóch wnuków (V): [pierw
szego nie widać] i Aleksandra Adama (ur. 1864). Pierwszy z nich był ojcem kilku sy
nów, odczytać można tylko dwóch: Bernarda (ur. 1880) i Gabriela (ur. 1884) [wskutek
ucięcia skanuj.
Druga linia łączy się z Wincentym (III), ojcem Zygmunta (ur. 1813; IV), bezpo
tomnego. Trzecią linię prowadził Teodor (III) jako ojciec Franciszka (ur. 1767; IV), tak
że bezpotomnego. Czwartą linię zaczął Józef (HI), ojciec Jana (ur. 1795; IV) i dziad Mi
kołaja (ur. 1827; V).
Z kolei piąta linia wywodzi się od Franciszka (III), który był ojcem sześciu sy
nów (IV): Tadeusza (ur. 1796), Rocha (ur. 1800), Szymona (ur. 1804), bezpotomnego,
Jakuba (ur. 1806), Ignacego (ur. 1808) i Karola (ur. 1811), obu bezpotomnych. Z pozo
stałych potomstwo miało trzech braci. Tadeusz wydał na świat trzech synów (V): Jana
(ur. 1818) z synem Dominikiem (ur. 1864; VI) oraz Sylwestra (ur. 1822) z synem Ta
deuszem (ur. 1862, VI) oraz Franciszka (ur. 1831). Z kolei brat Tadeusza — Roch do
czekał się syna Feliksa (ur. 1828;V), a jego brat Jakub — trzech synów (V): Franciszka
(ur. 1843), Ludwika (ur. 1845) i Stanisława (ur. 1852).
Ostatnia, szósta linia łączy się z najmłodszym Stanisławem (III), który pozostawił
po sobie syna Maryna [sic, ros. Marin] (ur. 1818; IV), ojca czterech synów (V): Józefa
(ur. 1862), Jana (ur. 1866), Juliana (ur. 1874) i Aleksandra (ur. 1876) [LVIA, F 391—8—
2571, k. 40].
Zachował się dokument pt. „Wytłomaczenie genealogii domu JWP Miłoszewiczów” z około 1799 r. Protoplastą tej rodziny był Mikołaj Moniat Miłoszewicz, któ
ry spłodził syna Pawła, wnuka Jakuba i trzech prawnuków: Piotra, Stanisława i Woj
ciecha (wzmianka z 1629 r.). W dalszym wywodzie jest dłuższa przerwa, ponieważ
następny był Piotr Stefanowicz, który w 1797 r. zapisał synowi swoje dobra Sieniaskale w pow. pojurskim. Miał również dobra Kiebojcie [w pow. rosieńskim], nabyte
w 1782 г. [МАСВ].
Ź r ó d ł a : Akta ^jatędów, T. 2, s. 323; AWAI-C, T. 24, s. 303; LVIA, F 391—1—1026, k. 107 (wywód z 1832 i\,
drzewo genealogiczne), F 391—1—1061, k. 446 ^ 4 7, F 391—8—2571, k. 27 (skan 00065), 40 (skan 00089),
F 391—8—2572, k. 35 (skan 00051), 46, F 391—11—75; MACB, F 32—286 (fragment genealogii 2 1799 t\);
ODVCA, vyp. 1, s. 25-6,108—58, 164—218; vyp. 2, s. 20—71, 37—5, 109—98; vyp. 3, s. 80—184; vyp. 4, k. 47—
362, 74—131, 156—135, 214—79; Perapis 1528 r., s. 287; SG, T. 15, cz. 2, s. 335: Milaszuny i 336: Miłoszajcie; VUB, F 7—ŻP 23 nr 44 i k. 94—95 i 100—101 (cz. 2). L i t e r a t u r a : Bubak, s. 232; Ciechanowicz, Rody,
T. 4, s. 186—187; LPŻ, T. 2, s. 237: Milasevicius, Milaśius; Sienkiewicz, s. 250; LTpiti ir ezerą vardynas, s. 154:
Sruoja, 3 rzeki o tej nazwie; LTruski, T. 11, s. 87—88; Vaitekünas, s. 28.
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MILASZEWSKI (MILOSZEWSICI)

M IŁASZEW SKI (M IŁOSZEW SKI)
H. ICOŚCIESZA
P opis 16 2 1 roku

Milas^emki Adam po husarska kań 1 w pow. ejragolskim
T aryfa 16 67 roku

MHasgewski Adam, na którego miejscu postał spisany Andrzej Sokołowski s^Butkisyek dym 1 syagrodnicsy
wpow. ejragolskim
Nazwisko może być pochodzenia polskiego (Miłoszowski), albo stanowić spolonizowa
ną formę nazwiska litewskiego Milaśius, które ma genezę polską lub białoruską [LPŻ].
W tym przypadku chodzi o pochodzenie polskie, przynajmniej w odniesieniu do Stani
sława Miłoszewskiego.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Stani
slaw Miłoszewski, łowczy bielski, skarżył się na Mikołaja Stanisławowicza Wiekowicza.
W 1586 r. była rozpatrywana sprawa sporna między starostą jaswońskim Stanisławem
Miłoszewskim a bojarami „z narodu Roszczencow Lipniunow” [we włości wielońskiej]
o grunty w polu Roszczeńskim w Lipniunach. Skądinąd wiadomo, że Stanisław Miło
szewski (zm. 1589) był sekretarzem królewskim i dzierżawcą jaswońskim od 1571 r. Po
chodził z drobnej szlachty ziemi ciechanowskiej na Mazowszu. Z Litwą był związany od
1555 r., kiedy został zarządcą mennicy wileńskiej z ramienia Gabriela Tarły. Miał majątki
w różnych częściach Korony i Litwy: w kaliskiem, bełzkiem, na Podlasiu, Wołyniu i na
Żmudzi (Jaswojnie) [Kapiciana; PSB].
Z kolei w popisie włości rosieńskiej z 1589 r. spisano Mikołaja Miłoszewskiego,
dzierżawcę jaswońskiego, nie wiadomo, z jakiego powodu, ponieważ starostwo jaswońskie było z dala od tej włości i leżało we włości jaswońskiej.
Nie wiadomo, czy tu należy włączyć Wojciecha Jakubowicza Miłoszowskiego, który
w innym miejscu został nazwany Wojtiechem Jakubowiczem Małoszewiczem [sic]. Ten
ostatni w 1590 r. dostał od teściów dobra Łujniszki koło rzeki Menii [tj. Minii] we włości
medyngiańskiej. Tenże w 1594 r. jako Miłoszewski wziął w zastaw trzeciznę tej majętności.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
jedną osobę w pow. ejragolskim, stawiającą samodzielnie jednego konia po husarsku.
Świadczy to o pewnej zamożności tej osoby. Z kolei w taryfie 1667 r. spisano także jed
ną rodzinę z jednym dymem zagrodniczym (poddańskim), również w pow. ejragolskim.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Miłaszewscy herbu Kościesza wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : AGAD, Kapiciana, pudło 3 nr 72; ODVCA, vyp. 1, s. 113—135, 206—190; vyp. 2, s. 170—168
(Małoszewicz); vyp. 4, к 2—9 (Miłoszowski); Popis rosieński 1589 r , nr 44. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2,
s. 237: Milaśauskas, Milaśius; PSB, T. 22, s. 272—273: Miłoszewski Stanisław; Uruski, T. 11, s. 88: Miłaszewski, 96—97: Miłoszewski.
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MIŁEYKO ZOB. MILEYKO
MILOSZEWICZ, MIŁOSZEWSKI ZOB. MIŁASZEWICZ, MIŁASZEWSKI
M IM O Ń SKI
H. ŚLEPOWRON
T aryf a 16 6 7 roku

Mimońska Janowa Aljbieta Eynikówna wdowa na miejscu małżonka swe[go] Jana Mimońskiego z Malej
Gojżęwki dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Mimoński Jerzy, na którego miejscu został spisany Mikołaj Towtko z Dowborajdów Wodokt dym 1 szlachec
ki wpow. wielońskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

MimońskiMichał zMałej Gojżęwki dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego, może pochodzi od przezwiska Mi
mas, czyli „niemowa” [LPZ]. Mimoński to forma spolonizowana przez dodanie pol
skiej, szlacheckiej końcówki —ski. Może to być nazwisko odmiejscowe, zob. niżej.
Ród może pochodzić z pow. kowieńskiego, gdzie jeszcze w taryfie z 1690 r. spisa
no kilku Mimońskich, była też wzmianka o Mimoncie. Jeszcze bardziej prawdopodobny
jest związek Mimońskich z okolicą szlachecką Mimojnie w pow. wilkomierskim, w para
fii Bukańce, gdzie w taryfie 1690 r. notowano Piotra Mimańskiego.
W czasie Potopu 1655 r. spisano dwóch Mimońskich: Jana i Michała Węckiewicza Mimońskiego. Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny
w pow. wilkiskim i wielońskim, bez poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano tylko jedną
rodzinę w pow. wilkiskim, także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mimońscy
herbu Odrowąż. Prawdopodobnie mieszkali oni jednak w pow. upickim [poniewieskim w XIX w.; Ciechanowicz błędnie określał je jako dwa różne powiaty]. Z tą ro
dziną należy zapewne łączyć Mimojń—Staśzyńskich herbu Slepowron w pow szawelskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 282, 303; Taryfa woj. trockiego, s. 260 (indeks); Taryfa woj. wileńskiego,
s. 246—247. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 189: Mimoński; tenże, Suplement, s. 239; LPZ,T. 2,
s. 247: Mimonskas, 246: Mimas; Umski, T. 11, s. 97.

MINCZYKOWICZ ZOB. MENCZUK
MINEJKO ZOB. MINI ALGO
MINELGO ZOB. MINIALGO
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MINEYKO

M INEYKO
H. GOZDAWA
T a r y f a 16 6 7

roku

Mineyko Adam, na którego miejscu yostał spisany Stanislaw Stanilenicy у Uyminy dym 1poddański w pow.
medyngiańskim
M iny ko Lukasyjakubowicy na miejscu Jakuba Mineyka rodyica у Kowklów dym 1poddański w pow. powondeńskim
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i nawiązuje do litewskiego minti, czyli „myśleć”,
„pamiętać”, „zamierzać” itp. [LPŻ]. Nazwiska z członem min—są zapożyczeniem od
Prusów i należą do bardzo popularnych w antroponimii litewskiej [Zinkevicius].
Na Żmudzi notowano ich dopiero w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. medyngiań
skim i żorańskim, z jednym dymem poddańskim. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Dzieje rodziny Minejków (Mineyków, Miniat—Mineyków) herbu Gozdawa badał
Andrzej Nowicki, współczesny potomek tej rodziny (choć w linii żeńskiej). Prekurso
rem rodziny byl ponoć Jerzy Mineyko (pokolenie I), żyjący w XVII w Jego rozumowanie
jest oparte na wywodach szlachectwa Mineyków z lat 1799,1833 i 1848. W małżeństwie
z Elżbietą Rozgatówną [tj. Rezgałówną] miał on dwóch synów (II): Jana Karola i Woj
ciecha. Zapoczątkowali oni 2 linie rodziny. Najpierw będzie mowa o linii Jana Karola.
Miał on syna Franciszka (III) i dwóch wnuków (IV): Tomasza (1730—1835, tj. 105 lat!)
i Rafała (zm. 1824). Z nich nic nie wiadomo o potomstwie Rafała, a Tomasz spłodził
syna Michała (V), który miał syna Tomasza (1808—1857; VI), marszałka szlachty powia
tu wileńskiego w latach 1840—1843 i w guberni wileńskiej w 1843-1846. W małżeństwie
z Emilią Wawrzecką miał 3 córki: Marię, Alinę i Wandę oraz syna Wacława [Uruski],
a według innych — dwóch synów: Władysława (1832-1871) i Bronisława (1846—1887),
czyli pokolenie VII. Z nich Bronisław uczestniczył w powstaniu styczniowym 1863 r.,
nie był represjonowany przez władze rosyjskie. Ożenił się z Anną Morykoni, z którą
miał czterech [często mówi się o trzech] synów (VIII): Władysława (1876—1952), Jó 
zefa (1879—1970), Ludwika (1883-1920) i Stanisława (1887-1889). Z nich Władysław
dziedziczył dobra Widzę Łowczyńskie w pow. brasławskim i Stachowce w pow. święciańskim. Ludwik był właścicielem rodzinnego majątku Dubniki, zginął rozstrzelany
przez bolszewików. Najwięcej wiadomo o Józefie, który po ukończeniu studiów handlo
wych na Politechnice Ryskiej (należał do polskiej korporacji Arkonia) został bankow
cem i był m.in. dyrektorem Banku Ziemiańskiego w Wilnie w latach 1927—1931. Od
1920 r. mieszkał w Warszawie, pracował w różnych bankach. W małżeństwie z Natalią
Maszewską, Rosjanką, miał pięcioro dzieci (IX): Marię (1905—1994), uczestniczkę po
wstania warszawskiego 1944 r.; Zofię (1906—1997) zakonnicę; Irenę (1908—1967); Wło
dzimierza (ur. 1913), zesłanego w głąb ZSRR w 1939 r., żołnierza generała Andersa,
emigranta politycznego w W Brytanii i Różę (ur. 1915) \Ziemianiepolscy\. Według A. Ro
stworowskiego miał jeszcze dwoje dzieci: Józefa i Annę, tj. razem siedmioro.
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Z kolei kilka informacji o drugiej linii rodziny, pochodzącej od wymienionego wy
żej Wojciecha (II). Ożenił się z Magdaleną Białobrzeską. Gniazdem rodzinnym były
Sarwicie alias Mineykiszki w pow. powondeńskim. Wspomniany Wojciech byl pułkow
nikiem „wojsk polskich” [czy to oznacza, że służył w armii koronnej, czy raczej był puł
kownikiem szlachty pospolitego ruszenia, ad hoc nominowanego przez swoich braci
szlachtę?]. W 1682 r. nabył od Daszkiewiczów sporo dóbr na Żmudzi: Dragojnie, Dragżynie, Porawdzie, Berże i inne w pow. powondeńskim.
Podane tu informacje trudno jest zweryfikować. Przede wszystkim, brak jest Mineyków w taryfie z 1690 r. Z podanych wyżej pięciu miejscowości można zlokalizować tylko
Berże, czyli grupę osad szlacheckich (okolica szlachecka), leżących rzeczywiście w pow.
powondeńskim na wschód od jeziora Parszas oraz Sarwicie, gniazdo rodzinne, które le
żało koło miasteczka Ławkowa, na zachód odeń. Wieś tę notowano jeszcze w końcu
XIX w., leżała przy górze Piłkałnas [SG]. W przybliżeniu można jeszcze zlokalizować
Dragajnie, które w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. znajdowały się we włości powondeńskiej w majętności Monwidyszkach i „po obiejim stronam reczki Rawdis” [Slovar]. Chodzi o rzeczką Raudys, Rawdzia itp., obecnie Raudis, która uchodzi do jeziora
Parszas z południowego wschodu. Ta lokalizacja zgadza się z pobliskimi Berżami, o któ
rych była mowa wyżej. W sumie samo gniazdo rodu czy rodziny znajdowało się w Sarwiciach, czyli pod samym Lawkowem, a ich dobra znajdowały się również na północny
wschód od Ławkowa w rejonie Berż powondeńskich (były jeszcze Berże wielońskie).
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Mineyków herbu Gozdawa.
W 1695 r. zanotowano Karolajana, ziemianina żmudzkiego i dzierżawcę wieszwiańskiego, mającego (?) sioło Borychowszczyzna Potumszele. W 1769 r. komornikiem żmudzkim byl Andrzej, pewnie tenże w 1783 r. był zwany geometrą żmudzkim.
Dalsze losy Mineyków zostały zbadane przez wspomnianego wyżej Andrzeja No
wickiego. Synem Wojciecha był Józef (1707—1753; III), ożeniony z Magdaleną Mon twilłówną, z którą miał syna Wincentego (IV). Miał on dobra Putwińskie alias Janowdowo
[w pow. korszewskim], które sprzedał bratu stryjecznemu Tadeuszowi oraz Kowkle—
Narwoj szyszki w pow. powondeńskim, których lokalizacji nie udało się ustalić. W ak
tach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano je we włości powondeńskiej i korklańskiej,
może więc leżały na pograniczu obu włości? Z kolei drugi człon tej nazwy, czyli Narwojszyszki, chyba nawiązuje do Berżów Narwojszów lub Drabuksztów Narwojszów
w taryfie 1667 r. w pow. powondeńskiej. Obie miejscowości są znane: Drabukszty leżą
przy zachodnim brzegu jeziora Lukszta, a Berże — na południowy wschód od tego je
ziora. Wspomniane Kowkle Narwojszyszki Józef Mineyko zapisał swoim synom (V):
Jakubowi, Wincentemu i Józefowi. Ten ostatni (ur. 1754) „major wojsk polskich”, sprze
dał wspomniane Kowkle—Narwojszyszki. Ożenił się z Rozalią Bubelówną, z którą miał
dwóch synów (VI): Józefa Wincentego (ur. 1797) i Stanisława Jerzego (1802—1857).
Z nich Stanisławjerzy byl uczestnikiem powstania listopadowego 1830—1831 roku i oj
cem Zygmunta Mineyki (1840—1925; VII). Ten ostatni był działaczem patriotycznym
polskim, inżynierem, archeologiem amatorem i pamiętnikarzem. Uczył się w Mikołajewowskiej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu w latach 1858—1861. Nie ukończywszy jej,
włączył się do ruchu patriotycznego polskiego w Wilnie w latach 1861—1862. Ścigany
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przez policję rosyjską, zbiegi na Zachód. Gdy wybuchło powstanie styczniowe 1863 r.
na ziemiach polskich, wrócił na Litwę i został naczelnikiem wojennym w pow. oszmiańskim. Uczestniczył w walkach z Rosjanami. Schwytany przez chłopów, został wyda
ny władzom rosyjskim. Skazany na karę śmierci, został ostatecznie zesłany na Syberię
z wyrokiem 12 lat ciężkich robót. W drodze na zesłanie zbiegł i opuścił Rosję, udając
się na emigrację polityczną do Francji. Tu ukończył Akademię Sztabu Generalnego.
W 1869 r. wyjechał do Turcji, gdzie pracował w służbie państwowej 22 lata (do 1891 r.).
Projektował tu i budował drogi kolejowe i obiekty wojskowe. Był naczelnym inżynie
rem Epiru i Tessalii w Grecji. W tym czasie zainteresował się archeologią i numizma
tyką. Prowadził wykopaliska archeologiczne, odkrył starożytne miasto Dodona koło
Janiny. Ok. 1880 r. ożenił się z Persefoną (Prozerpiną) Manaris (1853—1926) Greczynką. W 1891 r. wystąpił ze służby państwowej i osiadł w Grecji, z którą związał się do
końca życia. Kontynuował wykopaliska, zajął się publicystyką, pisząc do polskich gazet
w Galicji. Walczył w wojnie grecko-tureckiej w latach 1896—1898 i w wojnie bałkańskiej
w 1912—1913, po stronie Grecji, czyli przeciwko Turcji. Do 1917 r. pracował w Mini
sterstwie Robót Publicznych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. od
wiedził ją dwukrotnie w latach 1922 i 1923. Chciał wrócić na stałe do Ojczyzny, ale
przedwczesna śmierć przerwała te plany. Został pochowany na Cmentarzu Zasłużo
nych w Atenach. Jego rodzina związała się na stałe z grecką rodziną Papandreu: córka
Zofia wyszła za mąż za Georgiosa (1888—1968). Ten ostatni był dwukrotnie premierem
Grecji w latach 1963 i 1964—1965. Z kolei ich syn Andreas Papandreu (1919—1996) był
premierem Grecji i przywódcą partii socjalistycznej.
Należy dodać, że w 1882 r. Mineykowie posiadali różne dobra w guberni kowień
skiej, w tym na Żmudzi: Srujany miała Katarzyna, córka Antoniego, a Wankie — Olim
pia [nie podano jej ojca, pewnie chodzi o Antoniego].
Wywód tej rodziny z 1799 r. zaczyna się od 1643 r., kiedy Jakub Mineyko wziął
w zastaw dobra Kowle [w innym miejscu dobrze: Kowkle] w pow. powondeńskim.
W tym roku Magdalena Pietrelewiczowa Markowa Mineykowa darowała Eliaszowi Mi
kołajowi Dymowiczowi Pukińskiemu dobra ojczyste i macierzyste Bagieńcie w pow.
telszewskim. Jerzy Mineyko kupił dobra Berże Narwojszyszki w pow. powondeńskim
w 1667 r. W 1669 r. Zofia Szczefanowna Moyrzymowna Dawidowa Dargiewiczowa za
stawiła dobra Drabusławki w pow. korszewskim Krzysztofowi Hrehorowiczowi i Mar
cie Dawidownie Dargiewiczowej Mineykom. W 1670 r. Elżbieta Andrzejewna Rezgałow[n]a, bywsza Krzysztofowa Szczefanowiczowa Hrehorewiczowa, a w ten czas Jerzyna
Mineykowa sprzedała imienicze Narwojszyszki w okolicy Berżach. Hieronim Adamo
wicz Mineyko zastawił dobra Kowkle w 1681 r. Z kolei w 1686 r. Kazimierz Adamowicz
Mineyko sprzedał wraz z innymi osobami imienicze Wiliatyszki w pow telszewskim.
W 1687 r. Wojciech i Magdalenia z Białobrzeskich Mineyko nabyli imienicze Traugnie
w pow powondeńskim [nazwa chyba zniekształcona]. W 1707 r. Hieronim Adamo
wicz i Justyna Adamówna Jamontówna Mineyko darowali Józefowi Melcherowiczowi
i Konstancji Hieronimównie z Mineyków Kiwowiczowi, zięciowi i córce, dobra Izminie i Uszminie w pow. medyngiańskim [tj. Użminie]. Jan Karol Mineyko zastawił An
nie z Wieszkikula Mineykowej, swojej żonie, pewną sumę, zabezpieczoną na dobrach
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Wieszwiany w 1733 r. Prawo wlewkowe Róży córki Jana Karola Mineyki Krzysztofowej
Brunofowej dla Krzysztofa Brunofa [właściwie Brunnowa] do pewnej sumy pieniędzy,
zabezpieczonej na dobrach Naryszkach Wieszwianach pochodzi z 1762 r. Franciszek
Mineyko, porucznik JKMci, zapisał dobra Wiany Borychowska w pow. wieszwiańskim
swoim synom: Rafałowi i Tomaszowi, które jego siostra Rozalia wprzód Gimbuttowa,
potem Brunofowa, nielegalnie zapisała swemu zięciowi, w 1795 r. Ow Tomasz w 1769 r.
otrzymał nadanie wsi królewskiej Łaukokinie w pow kowieńskim, stąd tytułował się sta
rostą łaukokieńskim. W 1779 r. został rotmistrzem powiatu kowieńskiego w parafii dorsuniskiej, a w 1780 deputatem do Trybunału Głównego z województwa smoleńskiego,
w 1781 r. został podstarościm sądowym grodzkim powiatu kowieńskiego, a w 1782 pi
sarzem ziemskim kowieńskim, w 1790 starostą stokliskim. Miał syna Michała. Z kolei
jego brat Rafał był szambelanem królewskim [LVIA, F 391—1—861].
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 138v; LVIA, F 391—1—861, k. 21—28 (wywód z 1799 r); Z. Miney
ko, Z tajgip o d Akropol, passim; S. Nowicka z Mineyków, W/ospmiańskim pow. dawniej i dpiś. Wspomnienia i reflek
sje, wyd. 2 popr i uzup., Poznań 2003 (matka A. Nowickiego; tu genealogia rodziny); Perapis 1528 r , s. 287;
Popis 1567 r , kol 1319; Rostworowski, s. 458 459, 470—471; SG, T. 10, s. 328: Sarwicie; Slovar, s. 101:
Dragajni; Taryfa woj. trockiego, s. 151. L i t e r a t u r a : Chapinski, Ciechanowicz, s. 393-442 (obszernie,
głównie o Zygmuncie Mineyce); Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 189-191; LPZ, T. 2, s. 248: Mineika, Mineikis;
A. Nowicki, Z Wilna na Olimp, Poznań 2003 (dzieje Mineyków, linia Zygmunta); Uruski, T. 11, s. 100: Minejko; Ziemianie polscy, T. 6, s. 90—92; Zinkevicius, s. 290: Minas.

MINGAYLO ZOB. MINGIELEWICZ
M IN G IELEW ICZ (M INGAYLOW ICZ, MINGIEW ICZ)
H. SYROKOMLA?
P opis 16 2 1 roku

Mingayłowicpjópef p ucpes[tnikami] nay>ot/[iezdku] koń 1 wpow. berpańskim
T aryfa 16 67 roku

Mingielewicp Krpysptof, na którego miejscu postał spisany Wojciech Żolp pMingielów dym 1 splachecki wpow.
berpańskim
Mingielewicp Piotr p Poskierdynia dym 1 splachecki w pow. kroskim
MingielewicpStanis/aw pMejkiów dym 1 splachecki w pow. berpańskim
Mingielewicpowa Spcpęsnowa Magdalena. Sereyko Dawid [na miej scu] Augustyna Sereyki p Upojn i p kupli
od Magdaleny Markówny Spcpęsnowej Mingielewicpowej w pow. berpańskim okolicy Pobiatyspek podd{wćisWi\
dym 1 wpow. kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

Mingielewicp Andrgej pMekiów w pow. berpańskim dym splachecki 1
MingielewicpPiotr, na miejscu którego postał spisany Jakub Spostak pPopkierdynia wpow. kroskim dym spla
checki 1
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Mingiewicу Krcysytof, na miejscu którego postał spisany Wojciech Zołp [z Kipszów Powilbienie w pow.
berżańskim?] dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: min—i gel—[LPŻ]. O obu była
już mowa, zob.: Algmin i Dowgiało.
Ród ten spotyka się po raz pierwszy w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1599 r. Jan Janowicz Mingiełowicz zastawił bratankowi Ławrynowi Szczefanowiczowi Mingiełowiczowi część majętności Pobiatyszki w Mingiełojtiach we włości berżańskiej. Wspomniane Mingiełojtie leżały w rejonie jeziora Bijaty (lit. Bijote, stąd miej
scowość Pobiatyszki), tj. na południe od Kurtowian przy granicy pow. berżańskiego
i kroskiego. Skądinąd wiadomo, że Mingieli (Mingieliszki) leżały w Poniewkonie, co za
pewne nawiązuje do rzeczki i jeziora zwanych obecnie Niauka przy siole Giełuwa, tj. na
północny wschód od jeziora Bijaty.
W 1600 r. Lawryn Markowicz Mingiałowicz—Puczkiewicz kupił ogród w miastecz
ku Wilkija we włości wilkiskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano ich głównie we włości
berżańskiej, nie licząc pojedynczej wzmianki o włości wilkiskiej.
Bardzo interesującą jest informacja z testamentu Stanisława Mostowicza (zob.)
z 1670 r. o dobrach macierzystych Rubeżajcie w pow. wieszwiańskim, które należały do
„rodu Mingiałowego”. Niestety, nie znamy nazwiska matki testatora.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną osobę w pow. berżańskim, stawiającą
jednego konia z „uczestnikami”. Był to Mingayłowicz, zapisany w herbarzu Kojałowicza jako Mingielewicz, prawdopodobnie herbu Syrokomla.
Z 1670 r. pochodzi testament Elżbiety Walentynówny Jamontówny Piotrowej
Mingielowiczowej [też Mingielewiczowej]. Miała „imienicze” Poskierdynie w pow. kroskim, na którym zapisała dożywocie swojemu mężowi Piotrowi Mingiełowiczowi. Po
jego śmierci ma ono przejść na „siestrzana” [siostrzeńca] tego małżonka, czyli na Bal
cera Ambro że jewicza Sebestianowicza [VUB]. Ów Piotr Mingiełowicz był tam noto
wany w obu taryfach z lat 1667 i 1690. Z kolei wiadomość o siostrzeńcu wskazuje, że
ich linia genealogiczna była następująca: 1. Sebastian. 2. Ambroży i Piotr. 3. Balcer
Ambrożejewicz.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. berżań
skim (2) i kroskim (1), bez poddanych. To samo było w 1690 r. Z obliczeń w 1667 r. wy
łączono Magdalenę Mingielewiczową z powodu wzmianki o kupnie ziemi. Zatem była
to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mingielewicze
herbu Abdank i Mingajłowie (Mingayłłowie, Mingajłowicze) herbu Łabędź. Ci ostatni
byli jednak związani z pow. wiłkomierskim [Ciechanowicz; Uruski].
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Compendium, s. 273; LNB, F 7—ŻP 23, k. 338—339 (cz. 2); ODVCA, vyp. 5, k. 102—
259, 270—310. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 191: Mingielewicz (pow. wiłkomierski); tenże,
Suplement, s. 240: Mingajło; LPŻ, T. 2, s. 250: Mingela; Upią ir eżerą vardynas, s. 110: Niauka; Uruski, T. 11,
s. 101.
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M INIALGO (MINELGO, M IN ELG O W ICZ, M IN IALK, M INIALGO )
H. PRZESTRZAŁ, SYROKOMLA
T aryfa 16 67 roku

Minelg Krzysztof z [G\ierdzjagoły i gj>rgykupli od Andrzeja Pagińskiego dym 1 szlachecki wpow. berżąńskim
Minelg Шkolaj Stanisławowicz na miejscu Mikołaja Sżeleńskiego i Stanisława Dowgiałoniczą z Gierdyjagoly
dym 1 sylachecki wpow. berżąńskim
Minelgjsjan yPobolów dym szlachecki 1 wpow. nilkiskim
Minelgowa Wojciechowa Barbara janówna na miejscu Macieja Wojńechowiczą Mizielga z Matejan dym szla
checki 1 wpow. wilkiskim
MinelgowiczJan Stanisławowicz na miejscu Stanisława Minelgowiczą [GB: pewnie rodzica] £ Gierdyjagoly
dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Miniałgo Adam na miejscu rodyica swe\go] nieboszczyka Piotra Miniałgi z Gojżęwa Pobolow dym szlachec
ki 1 w pow. wilkiskim
Miniałgo Andrzej na miejscu Mikołaja Kondrata z Ejksz dym szlachecki 1 w pow. nilkiskim
Miniałgo Sebestian na miejscu rodzica swe[go] nieboszczyka Piotra Miniałgi z Gojżęwa Pobolów dym szla
checki 1 wpow. wilkiskim
Miniałgo Jerzy ZPobolów Wielkiego Gojżęwa dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Miniałgowicz Hrehory Jakubowicz na miejscu Jakuba Hrehoronicza Miniałgowiczą rodgica swego z Pobolów
Gojżęwa dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
T aryfa 16 9 0 roku

Minelg) J ery na miejscu rodzica z Wielkiego Gojżęwa Pobolów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Minelk Mikołaj zMinelgów w pow. berżąńskim dym szlachecki 1
Miniałgo Andrpej na miejscu Hrehorego Miniałgi rodzica z Wielkiego Gojżęwa Pobolów dym szlachecki 1
pow. wilkiskim
Miniałgo Simon z Ejkszpw dym szlachecki 1 w pow. nilkiskim
Miniałgo Stefan zwolnic dym szlachecki 1w pow. nilkiskim
MinialgowiczMikołaj DawidowiczzPoboloi1’ Wielkiego Gojżęwa dym szlachecki 1 wpow. nilkiskim
W tym miejscu zebrano podobnie brzmiące nazwiska: Miniałgo, Miniałgo, Minelgo, Mi
nelk, Minelg i Minelgis.
Formą podstawową tego nazwiska jest Minelgas, nazwisko pochodzenia litewskie
go i dwuczłonowe: min—i —elgas. O pierwszym była mowa przy Algminie (zob.), z kolei
drugi człon powstał z alg-, który łączy się z alga, czyli „uposażenie”, „wynagrodzenie”,
„pobory” itp. i pochodzi od Prusów [Zinkevicius].
Na Żmudzi ród ten zanotowano po raz pierwszy w połowie XV w. Był to Miniałgo,
marszałek dworu Jan Kieżgaj łowicza, starosty żmudzkiego. Był bratem Piotra Giedgowda (lub Giełguda), właściciela Giejsz pod Rosieniami. Około 1442 r. otrzymał nadanie
czterech poddanych we włości rosieńskiej [Saviscevas].
Później notowano ich w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w.
W 1528 r. spisano czterech Minialgowiczów (Minialkowiczów): Matieja we włości
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kroskiej, Pietra i Kontrima w berżańskiej i Jana w wilkiskiej. Znów w 1567 r. został od
notowany tylko Kaspor Minenkgojtis we włości berżańskiej. W sumie wyraźnie odno
towany jest pobyt Miniaigowiczów we włości berżańskiej w obu popisach.
Więcej wiadomo o nich w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. W niedatowanym dokumencie, zapewne z lat 70., Adam Andrejewicz [Tiszkiewicz] Minelgański
sprzedał „dworec” Podubiski nad rzeką Prożuwą [i oczywiście Dubissą, na co wskazuje
jego nazwa] we włości rosieńskiej. Tenże w 1584 r. sprzedał pustosz Dowkszyszki we
włości rosieńskiej, nad Dubissą. W innym niedatowanym dokumencie, pewnie z lat 80.,
zastawił grunt w Poszokorniach [we włości rosieńskiej].
Ok. 1590 r. Andre] Janowicz Minelg skarżył się nabratajana, miał majętność Girdiagoła [Gierdziagoła] we włości berżańskiej. W niedatowanym dokumencie, zapewne z 1590 r.,
|un \ Iinelgowicz zastawił sioło Minelgiszki nad rzeką Wiekąwe włości berżańskiej.
W 1591 r. Juri Andrejewicz Minelgowicz pogodził się w sporze o „imieneczko”
Gurogi w polu Gurogowskim we włości berżańskiej.
W 1592 r. Kasper Andrejewicz Mingiałowicz zawarł umowę w sprawie sporu
o „imienejce” Putwi we włości korszewskiej m.in. z Nastazją Matysowną Andrejewną
Mingiałowicz, najpewniej swoją bratanicą.
W 1597 r. Lucja Szczefanowna Minelgowicz darowała mężowi Martinowi Hryhorewiczowi „otcziznę” w Wielikoj Gojżowie we włości wilkiskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Miniaigowiczów tyl
ko w czterech włościach: rosieńskiej, berżańskiej, wilkiskiej i korszewskiej. Notowani
we włości berżańskiej w obu popisach XVI w. Minialgowicze nie znajdują kontynuacji
w późniejszych aktach ziemskich, choć możliwe, że wymieniony w 1592 r. Kasper Min
giałowicz we włości korszewskiej jest tożsamy z Kasprem Minelgojtisem (Minenkgojtisem) z włości berżańskiej z 1567 r. Warto zwrócić uwagę, że we włości wilkiskiej noto
wano ich już w popisie 1528 r., a w rosieńskiej — od połowy XV w.
Z 1670 r. pochodzi testament Andrzeja Piotrowicza Miniałgowicza. Miał dwie ma
jętności: Ejksze w pow. wilkiskim i Ginejtyszki, później zakupione. Na tych dobrach
żona Dorota Buywidówna otrzymała dożywocie, a później mieli się nimi kontentować
jego dzieci — dwóch synów: Symon i Maciej oraz trzy córki: Anna, Magdalena i Ja
dwiga. Te ostatnie miały otrzymać posag w wysokości 50 kop groszy litewskich. Miał
również niewielkie dobra w arędzie. Z kolei „ojczyzna moja” w Gojżewie w Poboliach
w pow. wilkiskim miała nadal pozostawać w ręku braci Miniaigowiczów [VUB]. Testatora notowano tam w taryfie 1667 r., a jego syna Simona w 1690 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 10 rodzin, mieszkających
tylko w pow. wilkiskim (7) i berżańskim (3), bez poddanych. W Pobolu Gojżewie no
towano 3 pokolenia rodziny: 1. Hrehory. 2. Jakub. 3. Hrehory. Znów w taryfie 1690 r.
spisano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. wilkiskim (5) i wyjątkowo w berżań
skim (1), także bez poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytulowana.
Gniazdo rodu znajdowało się w pow. berżańskim w osadzie Minelgi. Leżało ono
nad rzeką Wieką [Slovar], prawym dopływem górnej Wenty, czyli na południe od Kurszan. W rejonie tym notowano później miejscowość Mineiki (Minejki) na mapie Chrza
nowskiego, o które najpewniej chodzi. Obecnie miejscowości tej nie ma, ale zachowała
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się nazwa topograficzna: Mineikią miśkas [las Minejki]. W pobliżu, bardziej na połu
dnie, płynie wzmiankowana Wieka.
Ród może pochodzić z pow. kowieńskiego, gdzie jeszcze w taryfie z 1690 r. zano
towano ród Minelgów.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa następujące
rodziny: Minelg herbu Syrokomla, Mingel tegoż herbu [jedna rodzina wg Uruskiego]
oraz Miniałgo herbu Grzymała i Przestrzał [Uruski]. W tym czasie Minelgowie herbu
Syrokomla mieszkali w pow szawelskim i kowieńskim, ale w jego części żmudzkiej: do
bra Ekście w dawnym pow wilkiskim, gdzie w końcu XIX w. posiadali 42 dziesięciny
ziemi oraz Miniałgowie herbu Przestrzał i Syrokomla [Ciechanowicz],
Minialgowie herbu Przestrzał wywiedli się w 1800 r. Za swego przodka przyjęli
Macieja Miniałgę (pokolenie I), który w 1701 r. zapisał dobra Gudele synowi Andrze
jowi (II). Ten w 1748 r. dobra te zapisał swojemu synowi Maciejowi (III). Z kolei on
sprzedał je w 1793 r., co zapisano w sądzie grodzkim wiłkomierskim.
Wspomniany Maciej spłodził trzech synów (IV): Józefa, Stanisława i Jakuba, któ
rzy zapoczątkowali 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii Józef wydał na świat
trzech synów (V): Michała Ferdynanda (ur. 1793), Franciszka Piotra (ur. 1797) i Marci
na Andrzeja (ur. 1801). Z nich potomstwo miał tylko Franciszek Piotr, ojciec czterech
synów (VI): Józefa Benedykta (ur. 1832) z synem Antonim Józefem (ur. 1861; VII) oraz
Dominika Jana (ur. 1834) z synem Janem (ur. 1873; VII) oraz Fortunata (ur. 1858) z sy
nem Aleksandrem (ur. 1872; VII) i Kazimierza (ur. 1863).
Drugą, średnią linię prowadził Stanisław (IV), który był ojcem dwóch synów bliźnia
ków (V): Wincentego Jerzego, bezpotomnego i Aleksandrajakuba (ur. 1832) [może w 1822
skoro jego syn urodził się w 1848 r.?]. Ten ostatni powołał do życia czterech synów (VI):
Stanisława (ur. 1848), Floriana (ur. 1851), Zenona (ur. 1859) i Maurycego (ur. 1861).
Trzecia, najmłodsza linia łączy się z Jakubem (IV), ojcem dwóch synów (V): Bene
dyktem Mateuszem (ur. 1824) i Sylweriuszem [ros. Silverij] Zenonem (ur. 1826). Pierw
szy z nich miał syna Franciszka (ur. 1860; VI), a drugi — sześciu synów (VI): Ro
berta (ur. 1875), Jana (ur. 1880), Kazimierza (ur. 1885), Bonifacego (ur. 1887), Kaspra
(ur. 1889) i Dominika (ur. 1890) [LATA, F 391-8-2571].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-8-2571, k. 16 (skan 00041); ODVCA, vyp. 1, s. 42-325,106-15, 158-118; vyp. 2,
s. 67-364, 104-19; vyp. 3, s. 1-7, 38-29; vyp. 4, k. 190-130; SG, T. 15, cz. 1, s. 470: Ekście; VUB, F 7-ŻP
23, k. 88—89 (cz. 2) . L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 191: Miniałgo; tenże, Suplementy s. 240: Mi
nelg, Miniałgo; LPZ, T. 2, s. 248: Minelg a, 250: Mini alga; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 331: Minelg a;
Zinkevicius, s. 86: elg—, 222: Minelgas, Minelgis; Uruski, T. 11, s. 100—101.

M IN IAT (MINIATOWICZ)
H. ŁABĘDŹ
T a r y f a 16 6 7

roku

Miniat Aleksander [na miejscu] ]е/ре[go] Miniata rodzica swego %II' orno ławek dym 1 szlachecki w pow.
widuklewskim
Miniat Jan Jurewiczz \S\Terkławekpoddański dym 1 w pow. pojurskim
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Miniat Jan na miejscu Ławryna Walentynowicza z Kiebojciów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Miniat Jeryy pKiebojć. A Kapał Juspkiewicp na miejscu Józęfa Miniata dym 1 szlachecki wpow. rońeńskim
Miniat Jeisy, na którego miejscu postał spisany Mikołaj Budrecki p Rewlew dym 1 splachecki wpow. widuklewskim
Miniat Jerpy. Makowski Adam od Jerpego Miniata nabytego na miejscu onego p Dpiakojn Komp dym 1 szla
checki wpow. tendpiagolskim
Miniat Madej Jurewicp na którego miejscu posta! spisany Madej Kynkspel p Kupśdów dym 1 splachecki
wpow. ejragolskim
Miniat Stanislaw p Kiebojdów i Kunigukampa dym 1 splachecki wpow. rońeńskim
Miniat Stefan p Rowków dym 1 splachecki wpow. widuklewskim
Miniat Tomaspna miejscu Jópefa Sereyki pNiemorspanpoddański dym 1 wpow. widuklewskim
Miniatowicp Krpysptof na miejscu Krpysptofa Goylewicpajako pastawnik p Dowstar dym 1 splachecki wpow.
berpańskim
Miniatowicp Spespal [?] Kapjmierpjakubowicp p Upumedpia dym 1poddański w pow. widuklewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Miniat Aleksander p Piotrem Miłaspewicpem wjednym domie p Kiebajciów w pow. rosieńskim [dym] spla
checki 1
Miniat Balcer, na którego miejscu postał spisany Stefan Chmielewski p Niemorspan wpow. widuklewskim dym
splachecki 1. Tenpe, od którego oddpielił się Malcher Sereyko, brat, p Niemorspan w pow. mduklewskim dym
splachecki 1
Miniat Jakub Janowicp na miejscu rodpica p [S] Tart/awkiów wpow. pojurskim dym poddański 1
Miniat Jan Aleksandrowicz Z Wornoławków wpow. widuklewskim dym splachecki 1
Miniat Jan na miejscu Stanisława Miniata p Kiebajaów wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: min—i iot—(jot—
). O pierwszym
była mowa przy Algminach (zob.), a drugim przy Dowiatach (zob.) [LPŻ].
Na Żmudzi najstarsza wzmianka o Miniacie pochodzi z księgi nadań wielkich ksią
żąt litewskich z lat 1440-1498: „Miniatu sernica”, chodzi o nadanie rodziny poddanych,
bez konkretów Później, bo w 1561 r., Tomasz Miniat wraz z innymi bojarami widuklewskimi otrzymał odmianę gruntów koło Niemorszan, zob.: Meyniun.
Więcej wiadomo dzięki aktom ziemskim żmudzkim XVI w. W 1590 r. Jan Tomaszewicz Miniatowicz wziął w zastaw ziemię w Kobajtiach [tj. Kiebajcie] we włości
rosieńskiej. W 1594 r. Wojtiech Tomaszewicz Miniat kupił 2 niwy w Poszołtoniu we
włości rosieńskiej. W 1597 r. Jakub Tomaszewicz Miniatowicz kupił grunty Poszyle
w majętności Pokopurni we włości rosieńskiej. Chyba był synem wspomnianego Toma
sza Miniata z 1561 r., choć pochodzącego z pobliskiej włości widuklewskiej.
W 1593 r. doszło do ugody z bojarem Maniatowiczem [sic; nie podano jego imie
nia] o sianożęć majętności Rowli we włości widuklewskiej. Przyjęto, że chodzi o Miniatowicza, bo później właśnie Miniatowicze posiadali te dobra, choć w taryfie 1667 r. za
notowano je jako Rowki w pow. widuklewskim.
W 1598 r. Jan Miniatowicz kupił część majętności Poszyli we włości ejragolskiej.
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W 1599 r. grupa Miniatowiczów: Wojtiech Jurewicz, WojtiechJanowicz,Jan i Mark
Tomaszewicze oświadczyła, że Stanisław Tomaszewicz Klimowicz należy do ich rodu
i jest „ucztiwym szlachticzem”.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Miniatów tylko w trzech
włościach: głównie w rosieńskiej oraz w widuklewskiej i ejragolskiej.
W 1673 r. testament spisała Zuzanna Pawłówna Andruszkiewiczówna, bywsza Ma
riaszowa Girdwoyniowa, a teraźniejsza Piotrowa Miniatowa. Swemu małżonkowi Pio
trowi Miniatowi kazała się pochować na cmentarzu przy kościele widuklewskim. Miała
„ubogą kondycję” dziedziczną Antryngie Andruszyszki w pow widuklewskim. Zapisa
ła ją swoim wnuczkom i wnukowi: Judycie i Helenie oraz Konstantemu Kazimierzowiczom Mickiewiczom. Ten ostatni, czyli Kazimierz Mickiewicz, który był „byłym zię
ciem”, został oddalony od prawa do spadku po niej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 12 rodzin, mieszkających
głównie w pow. widuklewskim (5) i rosieńskim (3), w pozostałych pojedynczo. Więk
szość z nich nie miała poddanych (9 na 12), pozostałe trzy miały po jednym. W taryfie
1690 r. spisano 5 rodzin, które mieszkały głównie w pow. rosieńskim i widuklewskim (po
2). Większość nie miała poddanych, z jednym wyjątkiem. Starą osadą tej rodziny były
Kiebajcie w pow. rosieńskim, będące w ich ręku już w XVI w. Była to później okolica
szlachecka Kiebojcie, położona na południowy wschód od Rosieni. Dziś to Kebaićiai.
W XIX w. Miniatowie [raz zwani Miniatami, raz Minetami] herbu Łabędź mieszkali
w pow rosieńskim [Ciechanowicz].
W 1799 r. wylegitymowali się Miniatowie herbu Łabędź. Ich protoplastą został
Jerzy Miniat, ojciec Aleksandra (pokolenie I i II). Najstarszy dokument pochodzi
z 1663 r., kiedy Aleksander Miniat [dalej nie widać]. Wspomniany Alekander miał syna
Jerzego (III) i wnuka Nikodema (IV). Ten ostatni wydał na świat dwóch synów (V): Je
rzego i Fabiana, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii Jerzy
zostawił po sobie trzech synów (VI): Tomasza, Jana i Floriana, bezpotomnego. Pierwszy
z nich wydał na świat dwóch synów (VII): Romualda Floriana (ur. 1803) i Władysława
(ur. 1804), bezpotomnych.
Z kolei brat Tomasza— Jan (VI) spłodził pięciu synów (VII): Jana Michała (ur. 1805),
Feliksa (ur. 1809), Mateusza (ur. 1813), Stanisława (ur. 1817) i Franciszka Rocha (ur. 1820).
Z wymienionych Jan Michał spłodził dwóch synów (VIII): Juliusza Placyda (ur. 1841)
i Michała Edwarda (ur. 1843). Ten ostatni doczekał się potomstwa w postaci trzech sy
nów (IX): Adama (ur. 1871), Władysława (ur. 1874) i Stanisława Kostki (ur. 1880).
Teraz bracia Jana Michała (VII). Feliks zostawił po sobie syna Michała Hieronima
(ur. 1848; VIII), Mateusz spłodził syna Kazimierza (ur. 1873; VIII), Stanisław — syna
Franciszka (ur. 1861; VIII), a Franciszek Roch — trzech synów (VIII): Wincentego
Władysława (ur. 1859), Pawła (ur. 1862) i Antoniego (ur. 1869).
Druga, młodsza linia łączy się z Fabianem (V). W swoim testamencie z 1788 r. za
pisał on dobra ojczyste Wornoławki swoim czterem synom (V): Piotrowi, Ignacemu,
Stanisławowi i Wacławowi. W 1795 r. wspomniani Piotr i Wacław swoje części tych
dóbr dali swoim braciom: Ignacemu i Stanisławowi. Z braci tych Piotr był bezpotom
ny, Ignacy ojcował dwóm synom (VI): Dominikowi (ur. 1819) [data niemożliwa, musiał
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urodzić się wcześniej, np. 1801] i Stanisławowi. Pierwszy z nich spłodził siedmiu sy
nów (VII): Leopolda Eligiusza (ur. 1828), Longina Michała (ur. 1830), Dominika Wa
lentego (ur. 1843), Stanisława Feliksa (ur. 1844), Cypriana (ur. 1855), Józefa (ur. 1861)
i Ignacego (ur. 1867). Z tego licznego grona Leopold Eligiusz ojcował czworgu dzie
ciom (VIII): Inocencie Justynie (ur. 1854),Juliuszowi (ur. 1864), Zygmuntowi (ur. 1865)
i Dominikowi (ur. 1881). Jego brat Stanisław Feliks miał syna Jarosława (ur. 1884; VIII),
a pozostali nie mieli potomstwa.
Z kolei brat Dominika — Stanisław (VI) miał syna „Eriesija” (ur. 1864; VII).
Teraz pozostali do omówienia dwaj bracia Piotra: Stanisław i Wacław (V). Pierw
szy z nich zostawił po sobie dwóch synów (VI): Karola Huberta Franciszka (ur. 1808)
i Placyda (ur. 1817) z synem Andrzejem Karolem (ur. 1841; VII). Z kolei jego brat
Wacław miał czterech synów, bezpotomnych (VI): Jana Kosmę Damiana (ur.1807),
Wacława Feliksa (ur. 1814) [wzmianka o utracie dworiaństwa], Bonawenturę (ur. 1816)
[także wzmianka o utracie dworiaństwa w 1858 r.] i Michała (ur. 1821) [LVIA, F 391—
8-2572, k. 24].
W dużo lepszym stanie jest wywód Miniatów herbu Łabędź z 1800 r. Protoplastą
tej rodziny byl Jan Miniat (pokolenie I), który w swoim testamencie z 1680 r. zapisał do
bra rodowe Maciany [w pow. wielońskim] synom (II): Maciejowi, Kazimierzowi, Elia
szowi i Samuelowi. Z nich potomstwo miał tylko Kazimierz, który w 1731 r. te dobra
zapisał swoim synom (III): Franciszkowi, Janowi, Józefowi, Tomaszowi i Stanisławowi.
Wszyscy z nich mieli potomstwo, zaczynając 5 linii tej rodziny. W pierwszej, najstarszej
linii prym wiódł Franciszek, który w 1759 r. sprzedał te dobra. Był on ojcem trzech sy
nów (IV): Wawrzyńca, Jakuba i Mateusza. Z nich potomstwa doczekał się tylko Jakub,
ojciec Teofila (ur. 1793; V) i dziad Leonarda (1837; VI). Ten ostatni spłodził pięciu sy
nów (VII): Stefana (ur. 1864), Albina (ur. 1869), Aleksandra (ur. 1872), Konstantego
(ur. 1874) i Jana (ur. 1877) [później dopisanego: polskie imię rosyjskimi literami].
Drugą linię rodziny prowadził Jan (III), ojciec trzech synów (IV): Macieja, Józefa
i Mateusza, bezpotomnych. Na nich wygasła ta linia.
Trzecią linię zaczął Józef (III), który zostawił po sobie dwóch synów (IV): Jana
i Tadeusza, bezpotomnego. Z kolei Jan wydal na świat czterech synów (V): Dionizego
Franciszka (ur. 1799), Marcina (ur. 1802), Mateusza Franciszka (ur. 1816) i Leona Pio
tra (ur. 1820), bezpotomnego. Z nich Dionizy Franciszek (V) wydał światu dwóch sy
nów (VI): Jana (ur. 1840) i Adolfa (ur. 1846). Jego brat Marcin zostawił po sobie syna
Adama Józefa (ur. 1841; VI). Trzeci z braci, Mateusz Franciszek (V), wydał na świat
także dwóch synów (VI): Leopolda (ur. 1847) i Jarosława (ur. 1852), bezpotomnego.
Natomiast Leopold chwalił się dwoma synami (VII): Napoleonem (ur. 1873) i Kazi
mierzem (ur. 1889).
Czwarta linia łączy się z Tomaszem (III), ojcem pięciu synów (IV): Antoniego,
Benedykta, Jerzego, bezpotomnego, Mateusza i Wincentego. Z nich Antoni spłodził
syna Franciszka (ur. 1781; V), ojca trzech synów (VI): Szymona (1806—1880), Win
centego Mateusza (ur. 1808) i Fortunata (ur. 1817), bezpotomnego. Z nich Szymon
wydał na świat trzech synów (VII): Ignacego Józefa (ur. 1835), Władysława Andrzeja
(ur. 1838) i Antoniego Ignacego (ur. 1855). Jego brat Wincenty Mateusz (VI) spłodził
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dwóch synów (VII): Jana Jozafata (ur. 1837) z synem Stanisławem (ui\ 1873; VIII) oraz
Antoniego Juliana (ur. 1842) z synem Ludwikiem (ur. 1871; VIII).
Brat Antoniego — Benedykt (IV) zostawił po sobie syna Jana (1802; V), ojca sze
ściu synów (VI): Antoniego (ur. 1821), Konstantego Piotra (ur. 1824), Józefa Kazimie
rza (ur. 1827), Wincentego (ur. 1830), Marcina (ur. 1835) i Aleksandra (ur. 1843). Z nich
potomstwa doczekali się tylko: Antoni ojcował Janowi Antoniemu (ur. 1860; VII) i Mar
cin — Adamowi (ur. 1863; VII). Kolejny brat Antoniego to Mateusz (IV), ojciec Domi
nika (ur. 1810; V) i dziad Józefa (ur. 1838; VI). Ostatni z braci, czyli Wincenty (IV) miał
syna Ludwika Jana (ur. 1824; V), bezpotomnego.
Piąta i ostatnia linia zaczyna się na Stanisławie (III) i kończy na jego synu Janie (IV),
bezpotomnym [LVIA, F 391—8—2572, k. 31].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 246-248; LM, Ujrasymą knyga 3, s. 49; LVIA, F 391-8-2572, k. 24 (skan 00039)
[tekst uszkodzony], 31 (skan 00043); ODVCA, vyp. 2, s. 110—116; vyp 3, s. 90—352: Maniatowicz, 120—359;
vyp. 4, k. 214—83, 287—123; vyp. 5, к. 119—390. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 191; tenże, Su
plementy s. 240: Minet; LPŻ, T. 2, s. 251: Miniotas, 250: Miniatas; Skłodowski, s. 365; Uruski, T. 11, s. 101.

MINIATOWICZ ZOB. SZOSTAK
M IN ICH O W SKI
H. ŚLEPOWRON
T a r y f a 16 6 7

roku

Mnichowski [sic] zagrodnik, na miejscu którego yostal spisany Mikołaj Walentynowicz Paszkiewicz %Wodoksgt dym 1poddański w pow. wiebńskim
T a r y f a 16 9 0

roku

MinichowsM Piotr z Ritik Moyejkan wpow. wiebńskim dym szlachecki 1
W tym miejscu włączono Mnichowskiego z 1667 r., prawdopodobnie tożsamego z Minichowskim. Uznałem, że chodzi o jedną rodzinę, co nie do końca jest pewne.
Nazwisko rodziny jest spolonizowaną formą nazwiska Minichowicz lub Minikowicz (zob.), utworzoną przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki -ski.
W obu taryfach z lat 1667 i 1690 spisano najpewniej tylko jedną rodzinę w pow.
wielońskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
W XIX w Minichowscy herbu Slepowron mieszkali w pow szawelskim [Ciechanowicz].
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplementy s. 240.

M INIKOW ICZ (M INICHOW ICZ)
T a r y f a 16 6 7

roku

MinikowicyHrehory na miejscu EIiaszaMikowicya[ńę\ z \J\y\maryszęk 1pO(Ąó\ański dym wpow. jorańskim
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MINKIEWICZ

T aryfa 16 9 0 roku

MinichomczJózęf na miejscu Michała Styrpeyki ~Dumitrów wpow. telspewskim [dym] szlachecki 1
MinikondczjPiotr pjLawdgnón’ wpow. żorańskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Minikas, które jest zapewne pochodzenia litew
skiego i łączy się z minikas, minykas, czyli „kuśnierz” [LPŻ]. Jednak według Z. Zinkeviciusa nazwisko to ma genezę taką sarną jak wymieniony wyżej Mineyko, od członu
min-. Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach.
Najstarsza wzmianka pochodzi z 1547 r„ kiedy wymieniono dwóch bojarów połongowskich: JuriaJezdajtia i Lukę Minikajcia. Oświadczyli oni, że są „bojarami szlach
tą” i nigdy nie dawali stacji dzierżawcom płotelskim. Na dowód przedstawili listy Jana
Rekucia [Jana Kieżgajłowicza] i jego syna Stanisława Janowicza [Kieżgajły], starostów
żmudzkich, w których była mowa o służbie wojennej tych bojarów [AWAKJ.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow.
żorańskim, z jednym poddanym. Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow telszewskim i żorańskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 107. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 250: Mmikavidus, Minikas; Zinkevicius,
s. 290: Minas.

M IN K IEW ICZ
P opis 16 2 1 roku

Alinkus Andiyg zuczęsĄa^wssĄ ztiyęciej części konia napoc§zzćku\ pherdyspem, koń 1 wpow. spawelskim
T aryfa 16 67 roku

Minkiewicz 5 altromiej na miejscu Matiaspa Minkiewicza z Zadwid dym 1 szlachecki w pow. spawelskim
Minkiewicz Jakub. Juchnowicz Je/py zaprzeczyłpodany po nieposzęzyku [sic] Jakubie Minkiewiczęt zMołowian 1 dym szlachecki w pow. sząwelskim
MinkiewiczJózęf Macżejewżczna miejscu Macieja Minkiewicza [GB: pewnie ojca] z^ołoman dym 1 szla
checki wpow. sząwelskim
Nazwisko to patronimik od imienia Minko (lit.: Minkus). Zdaniem językoznawców li
tewskich nazwisko to często jest „zeslawizowaną” formą nazwiska litewskiego Minkus,
a to ostatnie łączy się albo z litewskim imieniem dwuczłonowym, np. Minkantas (z któ
rego drugi człon został skrócony), albo jest skrótem imienia Dominik (np. niemiecki
Minkus), albo jest pochodzenia polskiego (Minko, Minek itp: od Michała) lub białoru
skiego (podobne, ale pochodzące od imienia cerkiewnego Mina) [LPŻ]. Z kolei według
innych Minkiewicz łączy się z imieniem Minko, Minko, pochodzącym od cerkiewnego
imienia Mina [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Opinię o litewskiej genezie tego nazwi
ska wyraził jeszcze Z. Zinkevicius, wskazując na pochodzenie od formy Minkas.
Na Żmudzi po raz pierwszy notowano ich w popisie wojskowym 1621 r.: jedna
osoba w pow. sząwelskim. Później notowano ich w taryfie 1667 r.: 3 rodziny w pow.,
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szawelskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana. Wacław Minkie
wicz był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. Z ko
lei Stanisław Minkiewicz był kaznodzieją zboru kalwińskiego w Krasnagoliszkach pod
Szawlami w 1655 r. Prawdopodobnie niektórzy Minkiewicze należeli do kalwinów.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Minkiewicze
herbu Odrowąż.
Ź r ó d ł a : Elektorowie królów, s. 138; L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 244: Minkowicz; Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 191 (wzmianka o dobrach Łomie w pow. rosieńskim); LPŻ, T. 2, s. 251:
Minkevicius, Minkus; Uruski, T. 11, s. 103—104; Zinkevicius, s. 315: Minkas.

MINICUS ZOB. MINKIEWICZ
MINMONT ZOB. MILMONT
MINTOWT ZOB. MONTOWT
M INW ID
P opis 16 2 1 roku

Minwid Mikołaj ksiądz>pjanem Czechowiczempo usarsku kań 1 w pow. kroskim
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: m in- i vidas (lub vydas). O pierw
szym była mowa przy Algminach (zob), o drugim przy Buywidach (zob.) [Zinkevicius].
W aktach ziemskich żmudzkich pod 1595 r. zamieszczono „listeczki dwa staro
świeckie” z czasów Jana Kieżgajłowicza [1450—1486]. Ow starosta żmudzki nadał zie
mię Titowianską z jednym poddanym dwóm bojarom: Janowi i Prazgintowi (Prasgintowi) Minwidowiczom. Nadanie to miało pochodzić z czasów wielkiego księcia Zygmunta
[1432—1440]. Dokument ten służył w sprawie sądowej o Poszokornie we włości rosieńskiej [МАСВ].
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich w 1589 r. Wzmianka dotyczyła kup
na ziemi Użwenty, nad rzeką Wentą, we włości berżańskiej od Janusza Minwidowicza
w bliżej nieokreślonym czasie, na pewno przed tym rokiem. Później notowano ich tylko
w popisie 1621 r: jedna rodzina w pow. kroskim.
Ź r ó d ł a : MACB, F 256—3526, к 29, tu ciekawa uwaga K. Jablonskisa, że powyższy dokument służył
jako dowód w innej sprawie; ODVCA, vyp. 2, s. 77-472. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 11, s. 110; Zinketdcius,
s. 122: Minvidas, Minvydas.

MIROSLAW SKI
P opis 1 6 2 1 roku

MirosłamkiBudńch [Frydrych] [i] Bałtromiej Dowiat ^»tyyr/jnikami] po kozacku koń 1 wpow. mduklewskim, na ucyeslnikiMirosławskiprotestował [ten ostatni z Ważynskim stawiał z pól konia z powiatu
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kroskiego z majętności Szejmiany, protestował na trzech uczestników: Szymona Bartłomiejewicza, Jerzego Sczefanowicza i Matysa Sczefanowicza Skrawtera, którzy kupili 3 włoki ziemi zwa
nej Upajnie, ale nie chcieli z niej stawiać czwartej części konia]
Mirosłamki Walenty zMikołajową Binałową [chyba: Bińałowa] po koyacku koń 1 wpow. kroskim
Nazwisko jest chyba pochodzenia polskiego. W każdym razie notowano Mirosławskich
na Mazowszu (płockie), w Wielkopolsce (pow gnieźnieński) i na Kujawach [Uruski].
Nic nie wiadomo o ich pobycie na Litwie.
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r.: 2 rodziny w pow.
kroskim i widuJdewskim. Frydrych Mirosławski podpisał się na dokumencie w 1624 r.
do Synodu w sprawie pozostawienia ministra Łazarowicza w Kielmach. Był parafiani
nem w tej parafii i kalwinem.
L i t e r a t u r a : Grużewski, s. 150; Uruski, T. 11, s. 20—22: Mierosławski, 118: Mirosławski.

MISIEWICZ
H. JELITA, ŁABĘDŹ, TOPÓR
T a r y f a 16 6 7

roku

Misiewicz Bałtromiej z Upumedyiapoddański dym 1 w pow. widukkwskim
Misiewicz Tłapej z Golu dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
MisiewiczMatiaszJenera! pKretkompiów dym szlachecki 1 wpow. ndlkiskim
Misiewicz Michał Kapimieipowicz na miejscu Kaytmierpa Misiewicza rodzica swego z Kretkompia dym szla
checki 1 w pow. wilkiskim
Misiewicz Samuel [na miejscu] Szęzgsny Dowmontówny Stanisławowej z Golu dym 1 szlachecki w pow.
jaswońskim
Misiewicz Tomasz na tniejscu Walente[gó\ Misiewicza rodzica swego z Kretkompiów dym szlachecki 1 wpow.
wilkiskim
T a r y f a 16 9 0

roku

MisiewiczAleksander z Kazimierzem Masło z Sonsławek Mackiszęk wpow. pojurskim dym szlachecki 1
Misiewicz Krzysztof, na którego miejscu i na miejscu Wojdecha Pełdowiczą z Popenowa wpow. pojurskim został
spisany Prandszęk Monkiewicz dymówpoddańskdch 2
Misiewicz Tl°tr ZKweśdów w pow. korszęwskim zJanem Giedhutem dym szlachecki 1
Misiewicz Stanisław na miejscu Błażeja i Samuela Misiewiczów z okolicy Goln Paliszęk w pow. jaswońskim
[dym] szlachecki 1
Misiewicz Stefan na miejscu rodzica swego i brad swoich z okolicy Kretkompia w pow. wilkiskim z nabyaa od
Madeja Misiewicza dym szlachecki 1
Misiewicz Tomasz Zokolicy Kretkompia wpow. wilkiskim na miejscu Walentego Misiewicza dym szlachecki 1
Całkiem możliwe, że tu należy włączyć Misowicza (zob.).
Nazwisko to patronimik imienia litewskiego Misius, które pochodzi od imienia
chrześcijańskiego Michał — Miś lub Misz (cerkiewne Michaił) [LPŻ; Abramowicz, Citko, Dacewicz].
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W XVI w. na Żmudzi pojawili się dopiero w popisie wojskowym W Ks. Litewskie
go z 1567 r.: Pietr Misiewicz we włości wielońskiej, czterech Misiewiczów w wilkiskiej:
Juri, Staś i Wojtiech po jednym koniu i osobno Staś z dwoma końmi. Odrębnie spisa
no jeszcze Wojtiecha Misiewicza, który wystąpił w zastępstwie Gendrudyjakubowej we
włości wilkiskiej.
W 1542 r. notowano bojara rosieńskiego Misa Martinowicza w charakterze świad
ka [LM].
Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. był słabo reprezentowany. W 1591 r.
Jan Szymkowicz Misiewicz kupił majętność Biriałowszczyznanad Dubissą [zapewne we
włości rosieńskiej]. W 1592 r. Jan Krisztofowicz Misiewicz i Martin Urbanowicz Pietrowicz zamienili się gruntami z innym bojarem: dali mu majętność Podubisie we włości
rosieńskiej, a otrzymali Promiadiewo i grunty w Kołnujach w tej włości. Może owi Misiewicze — wnukowie Misa czy Misia — pochodzili od bojara rosieńskiego z 1542 r.?
W 1597 r. Jan Stanisławowicz Misiewicz zamienił się z siostrą Heleną dobrami: od
dał Kriksztonowiczi nad rzekąN iką [we włości wielońskiej], a otrzymał Poszyli nad Du
bissą we włości ejragolskiej.
Nie wiadomo, czy można tu włączyć Juria Janowicza Misojtia, który w nieznanym
czasie sprzedał połowę „imienejca” w Lesojtiach we włości telszewskiej. Może w rze
czywistości chodziło nie o Misojtia, lecz o Lesojtia?
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich Misiewicze mieszkali w trzech lub czte
rech włościach: rosieńskiej, telszewskiej (informacja niepewna), wielońskiej i ejragolskiej.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 6 rodzin, mieszka
jących głównie w pow. wilkiskim (3) i jaswońskim (2) oraz pojedynczo w widuklewskim.
Z jednym wyjątkiem nie mieli poddanych (5 na 6). W taryfie 1690 r. spisano także 6 ro
dzin, mieszkających głównie w pow. pojurskim i wilkiskim (po 2), w pozostałych poje
dynczo. Prawie żadna nie miała poddanych (6 na 7), tylko jedna rodzina miała dwóch
poddanych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Skądinąd wiadomo, że Krzysztof Misiewicz został spisany w popisie wojskowym
Żmudzi w 1621 r. Z kolei w 1648 r. Jan Surwił (Misiewicz) był elektorem króla polskie
go Jana Kazimierza ze Żmudzi. Jerzy Adamowicz Misiewicz „przy małej substancji po
ojcu swym pozostałej” przyjął służbę u Dunina, starosty zahorańskiego, z którym prze
niósł się na Białą Ruś, później ożenił się z miejscową panną i osiadł w dobrach Markowszczyzna w województwie witebskim. Później pracował on lub jego potomkowie
„na komorze Jurborskiej” na Żmudzi przy granicy pruskiej i tam spotkał się ze swoimi
krewnymi — Misiewiczami „w parafii Żółkiewskiej” [nazwa przekręcona]. Może jed
nak chodzi o Żwingi, miasteczko parafialne na południowy zachód od Szyłeli. Było
to w pow. pojurskim, gdzie w 1690 r. mieszkały 2 rodziny Misiewiczów: w Sonsławkach Mackiszkach i Popenowie, czyli w późniejszej parafii chwejdańskiej, sąsiadującej ze
Żwingami [Herbar-s-~lachty ińtebskiej\.
W XVII i XVIII w. notowano Miszewicze (Misiewicze), osadę szlachecką w pow.
wielońskim, np. w taryfie 1690 r. Nie notowano tam już Misiewiczów. Może jest to
gniazdo tego rodu, zważywszy na to, że włość wielońska to dawne miejsce osadnictwa
Misiewiczów, gdzie byli spisani już w popisie 1567 r.
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W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Misiewicze
z herbami: Jelita, Łabędź, Mikuliński, Topór i bez herbu. Misiewicze [w innym miejscu:
Missewicz] herbu Jelita mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz]
W 1804 r. wywiedli się Misiewicze herbu Topór. Ich protoplastą został tajemniczy
Frozinus Misiewicz, prawdopodobnie chodzi o Eufrozyna (cerkiewne Jewfrasij). Ów
protoplasta w swoim testamencie z 1674 r. zapisał dobra Stanajcie Stank[iszki, nie widać
tekstu] synowi Rochowi (II). Ten ostatni miał syna Jana (III), który w 1754 r. otrzymał
przywilej od króla polskiego Augusta III na urząd woźnego żmudzkiego. Później sprze
dał on wspomniane dobra [znów nie widać wskutek uszkodzenia tekstu].
Cała ta sprawa: zarówno imię protoplasty, jak i chronologia (1674 i 1754) budzą
wątpliwości, które wymagają weryfikacji.
Z drzewa genealogicznego rodziny wiadomo, że wspomniany Jan (III) wydał
na świat dwóch synów (IV): Kaspra (ur. 1764) i Tomasza Melchiora [ros. Merchion]
(ur. 1772). Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. Pierwszą, starszą linię zainauguro
wał Kasper, który zostawił po sobie czterech synów (V): Franciszka (ur. 1789), Jana
(ur. 1794), Dominika Mateusza (ur. 1796) i Joachima Daniela (ur. 1804). Wspomniany
Franciszek spłodził dwóch synów (VI): Elizeusza (ur. 1826) i Tytusa (ur. 1831), bezpo
tomnego. Natomiast Elizeusz wydal na świat czterech synów (VII): Bolesława (1861—
1917) z synem Michałem (ur. 1890; VIII) oraz Władysława (ur. 1864), Jakuba [polskie
imię rosyjskimi literami] (ur. 1865) i Adama (ur. 1870).
Z kolei brat Franciszka — Jan (V) wydał na świat dwóch synów (VI): Mamerta
Edmunda (ur. 1827) i Michała (ur. 1833), bezpotomnego. Natomiast pierwszy z nich zo
stawił po sobie dwóch synów (VII): Jana (ur. 1859) i Stanisława (ur. 1863).
Kolejny brat Franciszka to Dominik Mateusz (V), ojciec Zygmunta (ur. 1834; VI),
który ojcował dwóm synom (VII): Benedyktowi (ur. 1862) i Bolesławowi (ur. 1865).
Ostatni brat Franciszka — Joachim Daniel (V) mógł pochwalić się sześcioma
synami (VI): Emerykiem (ur. 1830), Augustynem (ur. 1833), Justynem Zygmuntem
(ur. 1835), Aleksandrem (ur. 1837), Józefem (ur. 1852) i Karolem (ur. 1853). Z nich Au
gustyn wydał na świat czterech synów (VII): Leopolda (ur. 1860), Zygmunta (ur. 1875),
Paulina (ur. 1877) i Józefa (ur. 1880). Zaś jego brat Józef powołał do życia trzech sy
nów (VII): Rocha Kazimierza (ur. 1871), Wincentego (ur. 1874) i Stefana (ur. 1876)
[trzej ostatni mają poprawione numery, ale nie budzą wątpliwości]. Ostatni z braci, Ka
rol (VI) zostawił po sobie syna Stefana (ur. 1879; VII).
Druga, młodsza linia łączy się z Tomaszem Melchiorem (IV), ojcem trzech sy
nów (V): Jozafata (ur. 1798), Bonifacego Antoniego (ur. 1805) i Ignacego (ur. 1808).
Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (VI), bezpotomnych: Władysława Marka
(ur. 1843) i Teofila Albina (ur. 1849) [LVIA, F 391—8—2572, k. 37].
Z 1804 r. pochodzi wywód Misiewiczów herbu Topór. Ich przodkiem został Mi
kołaj Misiewicz, żyjący w XVIII w. właściciel dóbr Maciany [pewnie w pow. wielońskim]. Najstarszy dokument pochodzi z 1712 r., kiedy testament spisał Wincenty, syn
Mikołaja. Swoją część w Dowczanach [w pow. wilkiskim] zapisał synowi Andrzejowi.
Ten ostatni sprzedał te dobra w 1790 r., a w testamencie z 1795 r. zapisał synom pew
ne sumy pieniędzy. Pewne jest, że w 1736 r. Franciszek, syn Piotra, Misiewicz zapisał
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dobra Maciany swoim synom. W 1788 r. synowie Jerzego: Jakub, Jan, Mateusz i Anto
ni sprzedali te dobra.
Genealogia tej rodziny zaczęła się od Mikołaja Misiewicza (pokolenie I). Był on oj
cem Piotra i Wincentego (II), którzy zapoczątkowali 2 linie rodziny. W pierwszej, star
szej linii Piotr ojcował Franciszkowi (III), który zostawił po sobie trzech synów (IV):
Jerzego, Antoniego i Bartłomieja, bezpotomnego. Z nich Jerzy wydał na świat czterech
synów (V): Jakuba, Jana, Mateusza i Antoniego. Wspomniany Jakub chwalił się sześcio
ma synami (VI): Mikołajem, Ignacym Filipem Jerzym, Kazimierzem Józefem, Jerzym,
Wincentym i Jozafatem, bezpotomnym. Z nich Mikołaj dał światu pięciu synów (VII):
Mikołaja Jozafata (ur. 1824) z synem Wincentym (ur. 1866; VIII) oraz Stanisława Za
chariasza (ur. 1828), Józefa (ur. 1829), Antoniego Aleksandra (ur. 1832) i Kazimierza
(ur. 1839) [zmieniono kolejność braci zgodnie z chronologią]. Jego brat Ignacy Filip
Jerzy (VI) miał czterech synów (VII): Michała, Józefa (ur. 1822), Narcyza (ur. 1831)
z synem Janem (ur. 1862; VIII) oraz Ottona Pawła (ur. 1834). Trzeci z braci, czyli Ka
zimierz Józef (VI), dał życie trzem synom (VII): Stanisławowi Wincentemu (ur. 1828),
Benedyktowi (ur. 1831) i Karolowi (ur. 1839). Następny z braci z pokolenia VI to Je
rzy, ojciec dwóch synów (VII): Józefa i Feliksa Leona z dwoma synami (VIII): Francisz
kiem (ur. 1876) i Wincentym (ur. 1881) [zmieniono kolejność braci zgodnie z chrono
logią]. Ostatni z braci — Wincenty (VI) doczekał się czterech synów (VII): Romualda
(ur. 1840), Jozafata (ur. 1860), Antoniego (ur. 1864) i Bronisława (ur. 1871).
Z kolei brat Jakuba — Jan (V) miał niewielu mniej, bo pięciu synów (VI): Ignace
go, Franciszka, Tadeusza, Mateusza i Jerzego. Z wymienionego potomstwa doczekał się
tylko Mateusz jako ojciec trzech synów (VII): Piotra (ur. 1819), Ignacego Rocha (1821)
i Aleksandra (ur. 1831) [zmieniono kolejność braci zgodnie z chronologią]. Następny
z braci Jakuba to Mateusz (V), ojciec trzech synów (VI): Jana Feliksa, bezpotomnego,
Piotra Pawia i Pawia. Wspomniany Piotr Paweł ojcował czterem synom (VII): Janowi
Antoniemu (ur. 1836), Aleksandrowi Modestowi (ur. 1841), Ignacemu (ur. 1843) i Stani
sławowi Fryderykowi (ur. 1860). Zaś jego brat Paweł spłodził dwóch synów (VII): Pio
tra Pawła (ur. 1835) i Feliksa Wincentego (ur. 1843).
Ostatni z braci z tego pokolenia (V), Antoni, dał światu jednego syna — Dominika
Justyna (ur. 1787; VI), ojca jednego syna Felicjana (ur. 1820; VII), który był ojcem Wa
cława Ambrożego (ur. 1865; VIII).
Teraz brat Jerzego — Antoni (IV), który ojcował dwóm synom (V): Janowi i Anto
niemu. Pierwszy z nich spłodził syna Mateusza (ur. 1784; VI), ojca dwóch synów (VII):
Karola Franciszka (ur. 1811) i Cypriana (ur. 1813). Z kolei brat Jana, czyli Antoni (V)
spłodził trzech synów: (VI): Szymona Tadeusza (ur. 1790), bezpotomnego, Feliksa
(ur. 1794), ojca dwóch synów (VII): Mikołaja Gracjana (ur. 1828) i Romualda Kajetana
(ur. 1833) oraz Dominika Stefana (ur. 1803) z synem Kajetanem (ur. 1831 VII).
Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Wincenty (II), ojciec Andrzeja Kazimie
rza (III). Ten ostatni zostawił po sobie trzech synów (IV): Macieja, Jerzego i Bartło
mieja. Pierwszy z nich wydał na ten padół łez także trzech synów (V): Wincentego
Józefa (ur. 1810), bezpotomnego, Franciszka Dominika (ur. 1815) i Leona Onufrego
Nikodema (ur. 1821). Z nich Franciszek Dominik spłodził jednego syna Józefa Donata
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

158

MISIEWICZ

(ur. 1860), a jego brat Leon Onufry Nikodem — trzech: bliźniaków Jana Konstantego
i Feliksa Alberta (ur. 1859) oraz Antoniego (ur. 1860).
Teraz bracia Macieja: Jerzy i Bartłomiej (IV). Pierwszy z nich ojcował pięciu sy
nom (V): Krzysztofowi Jerzemu (ur. 1799), Franciszkowi Ksaweremu (ur. 1802), Józe
fowi (ur. 1804), Janowi (ur. 1808) i Michałowi (ur. 1812); ostatni dwaj nie mieli potom
stwa. Z nich pozostali mieli po jednym synu (VI): Krzysztof Jerzy — Teodora Gabriela
(ur. 1829), Franciszek Ksawery — Hipolita Szymona (ur. 1828), a Józef — Aleksandra
Wiktora (ur. 1829). Nie mieli oni potomstwa. Zaś ostatni z braci, czyli Bartłomiej (IV),
zostawił po sobie czterech synów (V): Kazimierza (ur. 1794), Adama (ur. 1801), Igna
cego (ur. 1805) i Aleksandra Józefa (ur. 1812). Z wymienionego potomstwa doczekał
się tylko Kazimierz jako ojciec Ignacego Michała (ur. 1812; VI) i dziad dwóch wnu
ków (VII): Antoniego (ur. 1878) i Franciszka (ur. 1881) [LATA, F 391-11-77].
W 1835 r. wywiedli się Misiewicze herbu Łabędź, którzy przyjęli za swego przodka
Romaszkę Misiewicza (pokolenie I), który posiadał dobra Antogarduwie w pow. wielońskim. Część tych dóbr sprzedał w 1576 r. wraz z synem swoim Pawłem (II). Ten ostatni
miał syna Bartłomieja (III), który w 1620 r. dostał wspomniane dobra od ojca. W tym
roku wymieniono też syna Bartłomieja, czyli Piotra (IV), który ożenił się z Marianną
Kawłokówną, wzmiankowanego jeszcze w 1640 r. Spłodził on pięciu synów (V): Mar
cina, Dominika, Andrzeja, Jana i Antoniego, o czym świadczy jego testament z 1720 r.
Na mocy testamentu Antogarduwie miał otrzymać Andrzej pod warunkiem spłacenia
swoich braci. Ów Andrzej zostawił po sobie dwóch synów (VI): Franciszka i Andrzeja.
Oprócz Antogarduwia posiadał jeszcze dobra w pow. tendziagolskim: Martynajcie, Sipiszki czyli Knieczuny i inne.
Z kolei kilka informacji o pozostałych braciach Andrzeja. Jan miał synów (VI):
Michała, Adama, Piotra, Stanisława i Fabiana. Z kolei Antoni był ojcem trzech sy
nów (VI): Józefa, już nieżyjącego, oraz Wincentego i Andrzeja (posiadał dobra Mitraszuny w pow. upickim od 1816 r.). Dominik miał także trzech synów (VI): Eusta
chego, Nikodema i Tomasza, a Marcin na świat wydał trzech synów (VI): Tadeusza,
Antoniego i Józefa.
Dalsze potomstwo posiadali następujący. Franciszek (VI), syn Andrzeja, spłodził
dwóch synów (VII): Karola Kaspra (ur. 1814) i Dionizego Sylwestra (ur. 1816). Jego brat
Andrzej nabył dobra Sworzany w pow. wiłkomierskim, gdzie osiadł. Dał światu trzech
synów (VII): Adama (ur. 1814), Józefa Ludwika (ur. 1816) i Antoniego Konstantego
Leopolda (ur. 1820); Wincenty (VI), syn Antoniego, miał syna Bonawenturę (ur. 1808;
VII); jego brat Andrzej (VI), syn Antoniego, był ojcem czterech synów (VII): Edmunda
Aleksandra (ur. 1818), Rejnholda Bartłomieja (ur. 1820), Alfonsa Joba (ur. 1823) i Pantaleona Piusa (ur. 1832).
Należy podkreślić, że niektórzy Misiewicze posiadali ziemię z poddanymi, inni mie
li ziemię bez poddanych (Wincenty i Andrzej Antoniewicze Misiewicze) [LVIA, F 391—
1—1045, podobny F 391-8-2572, k. 41: tu zaczęto wywód od Pawła, ojca Bartłomieja].
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1648 r(Jan Surwił Misiewicz); Herbarr?szlachty witebskiej, s. 81—82; LM, 6—ojiTeismi(lyIą
knyga, s. 252 nr 372; LVIA, F 391-1-1045, k. 95-97, F 391-8-2572, k. 37 (skan 00055), 41 (skan 00063),
F 391-11-77; ODYCA, vyp. 2, s. 142-604: Misojtis, 185-402; vyp. 3, s. 38-27; vyp. 4, k. 234-230. L i t e Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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r a t u г а : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 245: Miesiewicz; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 196: Misie
wicz, Missewicz (ze znakiem zapytania); tenże, Suplement, s. 242: Missewicz; LPŻ, T. 2, s. 254: Misetdcius,
255: Misius; Skłodowski, s. 340; Umski, T. 11, s. 127—128.

M ISIURK IEW ICZ
T aryfa 16 67 roku

MińurkiewiczJakub na miejscu Mikołaja Kolnickiego z Kolniez [Golnicz] dym szlachecki 1 wpow. ndlkiskim
MisiurkiewiczJan Walentynowicz zMicha/lowiczów dym szlachecki 1 wpow. ndlkiskim
T aryf a 16 9 0 roku

MisiurkiewiczJan z Kolnie wpow. ndlkiskim dym szlachecki 1
Misiurkiendcz Kazimierz ZKucgkiendcz wpow. ndlkiskim na miejscu ojca dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Misiura, które jest pochodzenia białoruskiego
[LPŻ]. Zapewne łączy się z słowem misiura— rodzajem hełmu z blachy i siatki metalo
wej, opadającej na ramiona [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Tu także inne zdanie miał
Z. Zinkevicius, który łączył to nazwisko z imieniem Michał (lit. Mykolas), od którego
pochodzi wiele nazwisk o wspólnym członie mis—,w tym Misiura.
W październiku 1655 r. Adam i Szczęsny Misiurkiewicze zostali spisani jako uczest
nicy zjazdu szlachty litewskiej dla potwierdzenia unii litewsko—szwedzkiej w Kiejdanach.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow.
wilkiskim, bez poddanych. To samo było w 1690 r. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Akta zja^dów^ T. 2, s. 312, 332. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 245: Misior; LPŻ, T. 2, s. 255: Misiura; Uruski, T. 11, s. 130; Zinkevicus, s. 372—373: Mykolas

M ISOW ICZ
T a r y f a 16 67

roku

Misoudcz Kamil zastawiI dym Konstantemu Falkowskiemu, który został spisany, у Wielkich Kalek dym 1
szlachecki w pow. widuklewskim
Nazwisko jest pewnie tego samego pochodzenia co Misiewicz (zob.). Być może należy
połączyć obie rodziny.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklew
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Missowicze herbu Jelita wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni
kowieńskiej. Może chodzi o Missewiczów tegoż herbu, miieszkających w pow. szawelskim? [Ciechanowicz].
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 242; Uruski, T. 11, s. 131.
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M ISTANO W ICZ
T a r y f a 16 67

roku

MistanomcpMikołaj, na którego miejscu postał spisany Madej Surwiło p Nagiów фт 1 szlachecki wpow.
rosieńskim
Nazwisko to patronimik od Mistana, jest skądinąd nieznane. Brak jest tego nazwiska
w polskich herbarzach.
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
M ISZEW ICZ
T a r y f a 16 67

roku

MispewicpKrpysptof, na którego miejscu postał spisany Benedikt Mon/dewicppPenowa [w tekście: Benowa]
dym 1poddański wpow. pojurskim
MispewicpMardn p [S\Kierdyn dym 1poddański w pow. pojurskim
Mispewicp Wacław na miejscu Marana Stanisławowicpa Steygniła p Dpiawgian dym 1 spłachetki wpow. po
jurskim
Nazwisko to patronimik od imienia Misza (od Michała), które może być pochodzenia
polskiego lub białoruskiego [LPŻ]. Może mają coś wspólnego z Misiewiczami? (zob.).
Zwraca bowiem uwagę fakt, że Krzysztof Misiewicz w taryfie 1690 r. mieszkał w tych
samych dobrach co Krzysztof Miszewicz w taryfie 1667 r.
Na Żmudzi spisano ich w taryfie 1667 r.: 3 rodziny w pow. pojurskim: dwie mia
ły po jednym, trzecia nie miała poddanego. Była to zatem szlachta drobna i nieuty
tułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 256: Miśas.

M ISZKUN
T a r y f a 16 67

roku

Mispkun Bałtromiej, na miejscu którego orap na miejscu Madeja Piotrowicpa i Marcina Luksy postał pisany
Ambropy Wismont p imienia naptrane\go] Myspkuny pipy kupnych gruntach pustospałych nowo posadpony 1
pod[ä\ ański dym w pow. spawelskim
Nazwisko wskazuje na pochodzenie litewskie i łączy się z nazwiskiem Miśkys, które za
pewne jest późniejszą przeróbką nazwiska Meśkys. To ostatnie nawiązuje zaś do litew
skiego miskas, czyli „las” [LPŻ]. Chyba bardziej przekonuje opinia Z. Zinkeviciusa o po
chodzeniu tego nazwiska od imienia chrześcijańskiego Michał, w zdrobnieniu Miś (as)
z litewską końcówką -un.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. szawelskim,
z jednym poddanym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana. Wspomnianej miejsco
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wości Miszkuny nie znaleziono. Niemniej jednak już w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. notowano grunt Miszkuny we włości szawelskiej.
Ź r ó d ł a : Skwar, s. 191: Miśkuny. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 258: Miśktmas, 257: Miśkys; Zinketdćius,
s. 290: Miśas, 373: Mykolas.

MISZTOWT
H. LUBICZ, ŁABĘDŹ
P opis 16 2 1 roku

Misytowt Jan z ucyesĄnikami] po kozacku koń 1 wpow. korszęwskim
T aryfa 16 67 roku

Alis-^toift Aleksander ^Ros^Mis^towtón' pagrodnic^y dym 1 wpow. wielońskim
Misytowt Jan na miejscu Kryysytofa Misytowta у Rosycy dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Misytowt Piotr StanislawowiczyRosycydym 1poddański w pow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Misytowt Aleksander yAntinik w pow. korsyewskim dym sylachecld 1
Alisytowt Jan z Rasycy Misytowtów wpow. wielońskim na miejscu Piotra i Aleksandra Misytowtów, Jana Koreywy i ypryykupli dym szlachecki 1
Misytowt Józef z Wielkich Palek w pow. widuklewskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: miś—i taut— Pierwszy
człon jest bliżej niejasny [LPŻ], ale zdaniem Z. Zinkeviciusa, łączy się z miśti, czyli „mie
szać się”, „zmieszać się” itp. Z kolei drugi człon został omówiony przyjatowtach (zob.).
Po raz pierwszy o Misztowcie wspomniano w księdze nadań wielkich książąt litew
skich z lat 1440-1498: „Mistowtu sernica”. Otrzymał on wtedy rodzinę poddanego, bez
konkretów.
Później zanotowano bojara korszewskiego Piotra Misztołtaycia w 1561 r., które
go ziemie graniczyły z siołem hospodarskim dzierżawy jurborskiej Giedminiszki [LA].
Dalsze informacje znajdują się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w W 1578 r.
Pietr [Stanisławowicz] Misztowt pożyczył 30 kop groszy, zabezpieczonych na dobrach
Kwesti we włości korszewskiej. W 1582 r. tenże darował żonie Barbarze Pietrownie Mikołajewicz część majętności Kwesti. W 1591 r. Jan, Jakub i Paweł Jurewicze Misztowtowicze kupili ziemię Misztowtowiczi w polu Roszczi we włości wielońskiej. W 1601 r.
Jakub Jurewicz z żonąGendrutąJakubownąMintowtowicze [sic; pewnie Misztowtowicze] kupili „krepostnuju diewku” [tj. poddaną chłopkę].
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Misztowtów tylko
w dwóch włościach: korszewskiej i wielońskiej.
W popisie wojskowymz 1621 r. spisano Jana Misztowta w pow. korszewskim, który
wystawił jednego konia z „uczestnikami”.
W 1648 r. elektorem króla polskiego Jana Kazimierza był Piotr Misztowt. Jest
najpewniej tożsamy z Piotrem Janem Misztowtem, który był rotmistrzem [sprawa
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niepewna], a na pewno podpisał akt konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej
w Szadowie w 1656 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. wielońskim: dwie miały jednego, a jedna nie miała poddanych. W taryfie 1690 r. spisano 3 ro
dziny w różnych powiatach: wielońskim, widuklewskim i korszewskim, bez poddanych.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytuowana.
W 1698 r. Aleksander Janowicz Misztowt darował swoim synom: Józefowi, Mar
cinowi i Samuelowi „imienicze” Antyniki [w pow. korszewskim], kupione od Daniela
Chrzczonowicza [AGAD]. Dane te potwierdza taryfa 1690 r.
Zwraca uwagę, że w 1690 r. w pow wielońskim spisano osadę szlachecką Roszczę
Misztowty. Owe Misztowty to XVI—wieczne Misztowtowicze, które były w polu Rosz
czę we włości wielońskiej. Chodzi o późniejszą okolicę szlachecką (lit. Miśtautai) nad
dolną Jawgiełą, dopływem Niemna, na północny zachód od Kiejdan. Tu było pewnie
gniazdo tego rodu.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Misztowtowie
herbu Lubicz i Łabędź. Misztowtowie herbu Lubicz mieszkali w pow. rosieńskim [Cie
chanowicz] .
Misztowtowie herbu Łabędź wywiedli się w 1794 r. [sic]. Protoplastą rodziny zo
stał Jerzy Misztowt (pokolenie I), ojciec dwóch synów (II): Jakuba i Jana. Zapoczątko
wali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii Jakub ojcował Stanisławowi (III),
który miał syna Piotra (IV), wnuka Samuela (V) i prawnuka Antoniego (VI). Ten ostat
ni w swoim testamencie z 1759 r. zapisał dobra rodowe Ambrożuny Satkuny [w pow.
jaswońskim] swoim synom (VII): Józefowi, Bartłomiejowi i Kazimierzowi. Z nich po
tomstwo miał tylko Kazimierz, który spłodził dwóch synów (VIII): Kazimierza, bezpo
tomnego i Jakuba Dominika. Ten ostatni wydal na świat dwóch synów (IX): Gabriela
Antoniego (ur. 1836) i Michała (ur. 1839), bezpotomnych.
Drugą, młodszą linię zaczął Jan (II), ojciec Adama (III). Ten ostatni spłodził dwóch
synów (IV): Aleksandra i Krzysztofa. Pierwszy z nich zostawił po sobie syna Aleksan
dra (V), ojca trzech synów (VI): Macieja, Stanisława i Kazimierza, bezpotomnego. Z nich
Maciej wydał na świat syna Antoniego (VII), który wraz z trzema kuzynami: Jerzym, Ga
brielem i Samuelem sprzedali te dobra w 1781 r. Józefowi Dowgialle. Wspomniany An
toni był ojcem czterech synów (VIII): Jana, bezpotomnego, Franciszka, Andrzeja, bez
potomnego i Wincentego. Z nich Franciszek wydał na świat trzech synów (IX): Justyna
Kazimierza (ur. 1807), Antoniego, bezpotomnego i Bonifacego. Wspomniany Justyn Ka
zimierz wydał światu trzech synów (X): Józefa (ur. 1823), Marcina (ur. 1836) z dwoma sy
nami (XI): Wincentym (ur. 1878) i Józefem (ur. 1880) oraz Pawła (ur. 1847).
Brat Justyna Kazimierza, czyli Bonifacy (IX) ojcował czterem synom (X): Kazimie
rzowi Bonifacemu (ur. 1863), Antoniemu Karolowi (ur. 1864), Józefowi Bonifacemu
(ur. 1868) i Janowi (ur. 1874).
Z kolei Wincenty, brat Franciszka (VIII), wydal na świat dwóch synów (IX): Floria
na Marcina z synem Janem (ur. 1864; X) i Zygmunta Andrzeja, bezpotomnego.
Natomiast brat Macieja — Stanislaw (VI), ojcował trzem synom (VII): Jerzemu,
Gabrielowi i Samuelowi. Pierwszy z nich wydal na świat dwóch synów (VIII): Daniela
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(ur. 1772) i Wincentego (ur. 1780), bezpotomnego. Wspomniany Daniel miał syna Feli
cjana Eustachego (IX), ojca Edmunda Wilhelma (ur. 1835; X).
Teraz dwaj bracia Jerzego: Gabriel i Samuel (VII). Pierwszy z nich zostawił po so
bie syna Adama (VIET), ojca trzech synów (IX): Kazimierza Michała, Wincentego Hie
ronima i Dionizego, bezpotomnych. Z kolei jego brat Samuel (VII) spłodził synajózefa
Dominika (ur. 1750; VIII), ojca Ignacego Mateusza (IX) i dziada dwóch wnuków (X):
Donata (ur. 1832) z synem Józefem (ur. 1881; XI) i Longina Wincentego (ur. 1837).
Trzeba dodać, że brat Aleksandra — Krzysztof (IV) miał synajana (V), bezpotom
nego [LVIA, F 391—8—2571].
Tu należy wspomnieć o Józefie Misztowcie, urodzonym w Kwaszjach] zlokalizo
wanych w guberni wileńskiej, ale niewątpliwie chodzi o późniejszą gubernię kowień
ską i pow. rosieński. Byl on księdzem kapelanem w 1. pułku ułanów w czasie powsta
nia listopadowego 1830-1831 r. Byl ranny. Po upadku powstania emigrował do Francji,
zmarł w 1844 r. w Colmar, miasteczku w Alzacji \Kompendium biograficptio—informacyjnej
W 1882 r. w tej guberni mieli oni następujące dobra: Misztowty, Kondratowicze
Kompy i Kwaszę. W dobrach tych, zlokalizowanych w pow. wilkiskim i korszewskim
(Kwaszę), Misztowtowie mieszkali od dawna, byli notowani np. w taryfach XVII w.
Ź r ó d ł a : AGAD, ZMRP, nr 051; Akta pjapdów, T. 2, s. 349; Elektorzy 1648 r\; IA, kol. 612—613; LM,
Upraśymą knyga 3, s. 49; LVLA, F 391—8—2571, k. 18 (skan 00045); ODVCA, vyp. 1, s. 34—171, 79—39; vyp. 2,
s. 159—12; vyp. 5, k. 259—225: Mintowt. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kocly, T. 4, s. 196; tenże, Suplement,
s. 241: Miostowt, 242: Misztowt; Kompendium biograficzna—informacyjne, s. 228; LPZ, T. 2, s. 258: Miśtautas;
Uruski, T. 11, s. 134.

MITKIEWICZ
H. KORAB, PRUS I
P opis 16 2 1 roku

Mitkiewicpjan pucpestnikami napodjepdku koń 1 w pow. ejragolskim
Mitkiewicp]ópef p braną na podjepdku koń 1 w pow. ejragolskim
T aryfa 16 67 roku

MitkiendcpAdam Augustynowiep na miejscu Augustyna Mitkieudcpa rodpica swego pMitkajciów dym 1 szla
checki w pow. telspęwskim
MitkiendcpAdam. Pacewicpjan [...] i pprpykupli od Adama Mitkieudcpapoddański dym 1 wpow. telspęwskim
Mitkiewicp Ambropy na miejscu Wacława Mitkieudcpa pMitkajciów dym 1poddański wpow. telspęwskim
Mitkiewicp Daniel [z] pastawy swej p Wirmian dymów 3 w pastawę do siebie odespłych od Jana Andrpejewicpa
Norwida. Tenpe p imieniepa swego ojepystego napwanego Mitkajcie i pprpykipli rodpica swego pniopspy pastaw
na dymy 3, tak i ojepysty dym 1, ogółem dymy 4 wpow. telspęwskim
Mitkiewicp Daniel, na którego miejscu postał spisany Mikołaj Łukowicp p Mitkajciów dym 1 splachecki
wpow. telspęwskim
Mitkiewicp fan Augusynondcp na miejscu Augusyna Mitkieudcpa rodpica swe\go] p Mitkajciów i p kupli
od Hrehorego i Kapimierpa Krpysptofowicpów Mitkiewicpów do paspni swojejprpyłącpywspy dym 1 splachecki
wpow. telspęwskim
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Alitkiewicpjan Spcpgsnonicp na miejscu Stanisława Mitkiewicpa p Rospcp dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Mickiewicz Jó'Zef na miejscu rodzica swe\gó\ Jana Mitkiewicpa z Rospcpewicpów dym 1 szlachecki w pow.
wielońskim
Alitkiewicp Jópef, na którego miejscu postał spisany Marek Woytkiewicp Z Żemigoly dym 1 szlachecki w pow.
ejragolskim
Mitkiewicp Kazimierz Symonowicz na miejscu Mikołaja Grońskiego z Matajciów dym 1 szlachecki w pow.
telspewskim
Mitkiewicp Krzysztof na miejscu Jana Mitkiewicpa -rodzica swego pMatajaów dym 1 szlachecki w pow. tel
spewskim
Mitkiewicp Krpysptof na miejscu jarospa Mitkiewicpa rodpjca p Omol dym 1 splachecki wpow. beipańskim
Mitkiewicp [F 11—1—752: Witkiewicz] Ławryn na miejscu Andrpeja Arglowic-pa pjunowicp w pow. ejra
golskim dym 1 splachecki
Mitkiewicp Matiasp Sebestyanowicp p Żemigoly dym 1 splachecki wpow. ejragolskim
MitkiewicpMikolaj pMelejkowicp Kompów dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
Mitkiewicp Piotr, na którego miejscu postał spisany jópef Lawdbor p Żemigoly dym 1 splachecki wpow. ejra
golskim
Mitkiewicp Stanisław. RudpiewicpPiotr dym i splachecki pAIejlispek i pprpykirpli od Stanisława Mitkiewicpa wpow. tendpjagolskim
Mitkiewicp żygmont Mikolajewicp p nabycia od Hrehore\go\ Giedwila p Kontowtów, apodług starych kwitów
oddawanie do skarbu na miejscu WAjciecha Kontowta dym 1 splachecki w pow. spawdowskim
Mitkiewicp Spuspwa jópef, na którego miejscu postał spisany Ławryn Mitkiewicp Spuspna p Bertulispek dym
1 splachecki w pow. tendpiagolskim
Mitkiewicpowa Alpbieta na miejscu malponka swe\go] Samuela Witkienicpa [sic] p Żemigoly dym 1 spla
checki wpow. ejragolskim
Mitkiewicpowa Hrehorowa żofia Bukontówna wdowa na miejscu Kapimierpa Mitkiewicpa pMitkajciówpoddański dym 1 wpow. telspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

MitkienicpAdam pPotousola [w Kop. 1 błędnie: Potonsle] wpow. telspewskim [dym] splachecki 1
MitkiewicpDaniel[z Dopszów Łukajczów w pow. telszewskim?] [dymów]poddańskich 6
Mitkiewicp [? W tekście raczej: Milkiewicz] Dawid i Krpysptof, od których Kapimierp Girgont na miejscu
Andrpeja Worony pprpykupB wypej wymienionych i Kapimierpa Brpopowskiego p okolicy Osmolgincpe wpow.
berpańskim dym splachecki 1
Mitkiewicp Jan [w Kop. 1 błędnie: Wilkiewicz] pRopanowicpów wpow. wielońskim dym splachecki 1
Alitkiewicp]ópef p Gurog ppipykupli Rupajciów wpow. berpańskim dympoddański 1
Alitkiemcp jópef [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 153 błędnie: Jerzy] pMitkajciów w pow. telspewskim
[dym] splachecki 1
Mitkiewicp jópef na miejscu ojca pAlitkajciów wpow. telspewskim [dym] splachecki 1
MitkiewicpMatiasp p Żemigoly w pow. ejragolskim dym splachecki 1
MitkiewicpAlichał pMitkajciów w pow. telspewskim [dym\poddański 1
Alitkiewicp Władysław p Władysławem Wisptńewskim p okolicy Bertulispek w pow. tendpiagolskim dym
splachecki 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

MITKIEWICZ

165

Jest tu problem Milkiewiczów i Mitkiewiczów. Tylko w jednym miejscu w taryfie 1690 r.
spisano Milkiewiczów: w Osmolginczach w pow. berżańskim. Teoretycznie można
przyjąć, że jest to odrębna rodzina od Mitkiewiczów Nazwisko Milkiewicz może być
patronimikiem litewskiego nazwiska Mtilkus, które najpewniej jest skrótem złożonego
imienia Milkintas lub Milkontas. Nie można jednak wykluczać genezy polskiej lub bia
łoruskiej tego nazwiska [LPŻ].
Wydaje się jednak, że chodzi tu raczej o Mitkiewiczów, w każdym razie jest to bar
dziej prawdopodobne. Mitkiewiczów notuje się sporo na Żmudzi, a dodatkowo w tary
fie 1667 r. spisano Krzysztofa Mitkiewicza w Omolach w pow berżańskim. Jest całkiem
prawdopodobne, że ta osoba jest tożsama z wymienionym wyżej Krzysztofem „Milkiewiczem” z Osmolginczów w tym samym powiecie.
Z kolei nazwisko Mitkiewicz to patronimik od imienia Mtitko, które pochodzi od
Dymitra. Występuje w języku polskim (Mitko, Mitka, Mitek) i białoruskim (Mitko), skąd
przeszło do języka litewskiego w formie Mtitkus [LPŻ]. Formy osobowe typu Mitko
i Mitkowicz (oraz Micko i Mickowicz) były dość popularne na Litwie, na co wskazuje
popis wojskowy W Ks. Litewskiego z 1528 r. Niemniej jednak na Żmudzi w tym popi
sie zanotowano tylko jednego bojara Ambrożeja Mitkowicza we włości widuklewskiej.
Najdawniejsze dane o tym rodzie sięgają czasów Witolda. Wielki książę miał nadać
pewne dobra w późniejszej okolicy szlacheckiej Przyjałgowo, tj. na wschód od Masiadów i na zachód od Barszczyc. Beneficjentem tego nadania najpewniej był wspólny
przodek Priałgowców: Gedowga, Montryma i Mitki. Wskazuje na to relacja z 1593 r.,
kiedy bojar Aleksy Pietrowicz w imieniu swoim i swojej braci złożył oświadczenie przed
sądem o spaleniu się dawnych dokumentów, w tym przywileju Witolda i króla Zygmun
ta [zapewne Starego], które służyły wszystkim Priałgowcom.
W 1514 r. bojar Szymko Mitkowicz, z bratem Bogdanem, został usynowiony przez
bojara Golmina, który dał mu „dworec” „na Szuszwie” [rzece] we włości tendziagolskiej, bez poddanych [LM, Kn. 9]. W 1523 r. bojar Szymko Mitkowicz bił czołem kró
lowi polskiemu Zygmuntowi I i wyprosił 10 służb i 4 pustosze we włości żosieckiej
w pow. wielońskim. Był on służebnikiem Stanisława Janowicza [Kieżgajły], starosty
żmudzkiego [LM, Kn. 12]. Może to jedna i ta sama osoba? Zob. niżej.
W 1529 r. notowano Jana Mitkiewicza herbu Prus I, właściciela wsi Mitkajcie na
Żmudzi [Wittyg|.
Właśnie w tym rejonie, między Masiadami a Barszczycami, notowano później boja
rów Mitkajciów i sioło o tej nazwie. Z aktu zamiany gruntów tych bojarów z 1564 r. wy
nika, że początkowo mieli swoje siedziby koło sioła hospodarskiego Jundiłow, a otrzy
mana odmiana znajdowała się koło granicy telszewskiej i siół Biasyków i Derkinciów.
Byli to następujący bojarzy gruściewscy Mitkajcie: Mikołaj Jakubayc, Jakub Fylipowicz,
Juri Mikołayc i „insza brać” [AWAK, T. 24, s. 270]. Z tym dokumentem koresponduje
fragment pomiary włości wieszwiańskiej z tegoż roku (1564). Zanotowano tam bojarów
telszewskich Mitkaicziów, którzy graniczyli z siołem wieszwiańskim Braterele oraz sio
łami Jundzil у i Prziałgowo [LA].
Podobny dokument o zamianie gruntów pochodzi jeszcze z 1569 r. Wtedy grupa
bojarów gruściewskich: Mitrymayciów i Mitkayciów utraciła ziemie, które przyłączono
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do siół hospodarskich Gieduciów i Szatów. Za to otrzymali odmianę koło tych samych
siół i granicy wieszwiańskiej [tamże, s. 335-336]. Ciekawe, że do owych Mitrymayciów
zaliczono: Jurka Mikołajewicza, Jakuba Fylipowicza, Jana Stanisławowicza i Piotra Bartkaycia, z których pierwsi dwaj byli nazwani Mitkayciami w dokumencie z 1564 r. Zaś do
Mitkayciów zaliczono: Mikołaja Stanisławowicza, Piotra Jakubowicza, Piotra Bartkaycia, Matysa Machaycia oraz Piotra i Jana Stanisławowiczów.
Ostatni, trzeci dokument tego typu, to list rewizorski Jakuba Laszkowskiego doty
czący włości telszewskiej, a więc należy go datować na lata 1569-1571. Wtedy grupa bo
jarów Mitkayciów: Janus, Andrzej Gryczaycie, Mikołaj, Bałtromiej Jaksztaycie, wdowa
Maryna Misiowa z zięciem Andrzejem Budrowiczem, Jerzy, Szymon i Jurgi Janowicze
oraz Gryguz [chyba Grygul] Jurgayc utraciła swoje ziemie, które przyłączono do sioła
hospodarskiego Tromasiedów. Odmianę otrzymali przy tym samym siole. Inne ziemie
tychże Mitkayciów zabrano do sioła hospodarskiego Gintowciów. Za to otrzymali od
mianę koło siół Skawdajcie i Gintowcie, nad rzeką Mostupis i siołem Judrani oraz grun
tami bojarów Jerubayciów [tamże, s. 511—512]. W sumie wymienione miejsca dotyczą
kilku rejonów Żmudzi: 1. na południe od Telsz przy granicy z włością wieszwiańską:
Judrany i rzeka Mastupis. 2. na wschód od Telsz: przy rzece Mastupis i wsi Gintowcie.
3. na północny zachód od Barszczyc: rzeka Progulba i leżąca bardziej na zachód wieś
Giejducie (koło Szatów). 4. na południowy zachód od Barszczyc: sioło Junduły (dawne
Jundiły), obok wsi Bratyki i Derkińcie.
Na Żmudzi w 1. połowie XVI w. dość dużą rolę odgrywali Szymko (Szymon) i Bog
dan (Bohdan) Mitkowicze. Pierwszy pochodził z Wrzeszczanic i w 1506 r. otrzymał na
danie dóbr Wereszczaczyńce w ziemi kamienieckiej. Dopiero w 1523 r. otrzymał nadanie
czterech pustoszy na Żmudzi. Był ciwunem dyrwiańskim [Małe Dyrwiany] w 1529 r., ciwunem ejragolskim w latach 1529—1548 i retowskim w 1533—1548. Nie żył w 1567 r., kiedy
w popisie wojskowym zanotowano Szymonową Mitkowicza [sic] z dwoma końmi wśród
„panów ciwunów”. Była to Elżbieta Stankówna Bielewiczówna, ciwunówna dyrwiańska.
Z kolei Bogdan był pisarzem dworów hospodarskich w ziemi żmudzkiej w 1531 r. [nie: pi
sarzem ziemskim żmudzkim, bo takiego wtedy nie było] oraz ciwunem dyrwiańskim [Ma
łych Dyrwian] w latach 1532—1556 i gondyńskim w 1542—1555 [różne lata są podawane
w różnych źródłach, przyjęto dane z „Urzędników żmudzkich”]. Synem wspomnianego
Szymka był Mikołaj Szymkowicz [Mitkowicz] Poszuszwieński, zwany Żmudzinem, ciwun
retowski w latach 1549—1555 i ejragolski w 1550—1563, kiedy zmarł. Jego żonąbyłajadwiga Marcinówna Czyżówna. Jego portret znajduje się obecnie w Kownie w Muzeum Sztuki
[Kauno Ciurlionio dailes muziejus; reprodukcja: Matuśakaite].
Dane te zweryfikował E. Saviscevas, który ustalił ojca obu Mitkowiczów, czyli
Mitka. Prawdopodobnie był on synem Biriała i należał do rodu Ejkucia. Wspomniany
Szymko Mitkowicz używał herbu Lis [Uruski błędnie: Prus]. Był ciwunem Małych Dy
rwian w 1529 r., ejragolskim w latach 1529—1548 i retowskim w 1533—1548. Ożenił się
z Elżbietą Bilewiczówną, z którą spłodził pięcioro dzieci: 1. Mikołaja (zm. 1563), ciwuna ejragolskiego w latach 1550—1562, marszałka hospodarskiego i dzierżawcę wielońskiego w 1558—1562, dwukrotnie żonatego z Anną „Macaite” [nazwisko XX—wieczne]
i Jadwigą Czyżówną; 2. Stanisława, żonatego z Katarzyną Wiekowiczówną; 3. Dorotę,
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żonę Stanisława Szemeta; 4. Annę, zamężną dwukrotnie: z Jurim Bilewiczem i Sebastia
nem Mikołajewiczem Kęstortem; 5. Zofię, dwukrotnie zamężną z Janem Wacławowiczem i Markiem Wnuczką. Z kolei brat Szymka, czyli Bogdan Mitkowicz, był pisarzem
żmudzkim w 1531 r., ciwunem Małych Dyrwian w 1532 oraz gondyńskim w latach
1542—1555. Ożenił się z Katarzyną Szczepanowną, nie miał dzieci. Jego główne dobra,
choć nie ojczyste, znajdowały się we włości tendziagolskiej nad rzeką Szuszwą, o czym
będzie mowa niżej [Saviscevas].
Są również dane o braciach Szymku [prawdopodobnie pomieszanym z Miszką]
i Bogdanie Mitkowiczach z 1514 r. Podali oni informację, że ich ojciec Mitko został
adoptowany przez bojara Golmina, który darował mu „dworec” we włości tendziagol
skiej „na Szuszwie” (bez poddanych). Ów Mitko dokupił pobliskie ziemie od Siemaszka
i jego brata. Wszystkie te operacje zostały potwierdzone właśnie w 1514 r. Nie wiado
mo, czy chodzi tu o wymienionych wyżej Mitkiewiczów: Szymona i Bogdana, co wydaje
się prawdopodobne [LM, Kn. 9].
Zatem podsumowując, Mitkiewicze (Mitkowicze) w połowie XVI w. odgrywa
li ważną rolę na Żmudzi jako posiadacze kilku ciwuństw oraz urzędu marszałka hospodarskiego, a więc dygnitarstwa szczebla ogólnopaństwowego. Ich problemem był
jednak brak potomstwa męskiego w trzecim pokoleniu: Mikołaja i Stanisława Szymkowiczów Poszuszwieńskich (Mitkowiczów). Nazwisko Poszuszwieński pochodzi od
posiadanych dóbr Poszuszwie we włości tendziagolskiej nad rzeką Szuszwą, nabytych
na początku XVI w. Tu Mikołaj Szymkowicz Poszuszwieński ufundował zbór kalwiń
ski, w którym chciał być pochowany. Obecnie zbór istnieje w tym sensie, że stanowi
kaplicę w kościele katolickim [sic], co nastąpiło w czasie tzw. rewindykacji kościołów
w dobie Kontrreformacji.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1599 r. Stanisław Janowicz Mitkowicz
sprzedał część folwarku Gieruli we włości telszewskiej. W niedatowanym dokumencie,
może z 1599 r., Matiej Simonowicz Mitkiewicz sprzedał część majętności Gieruli we wło
ści telszewskiej i grunt Mastupis [pewnie nad rzeką o tej nazwie]. Tenże w 1599 r. daro
wał żonie Hannie Jurewnie część majętności Mitkajtie we włości telszewskiej. W 1599 r.
Bałtromiej i Pietr Simonowicze Mitkiewicze sprzedali majętność Gieruli w Dumitrach we
włości telszewskiej wraz z przynależnymi doń gruntami. W 1597 r. Pietr Jurewicz Mitkajtis przekazał swojej siostrze Agacie i jej mężowi Awgusztynowi Hrehorowiczowi czwar
tą część „otczizny” w Dimitrach we włości telszewskiej „na wiecznyje wremiena”, bo nie
jest w stanie wypłacić jej odpowiedniej sumy pieniędzy z tytułu „nawyprawu i posag”. Za
tem można ustalić następującą genealogię Mitkiewiczów w tej włości: 1. Mitko. 2. Szymon
i Jan. 3. Maciej, Piotr i Bartłomiej Szymonowicze, Stanisław Janowicz.
W 1585 r. Jan Matiejewicz Mitkiewicz sprzedał „diadkowi” Juremu Mikołajewiczowi Mitkiewiczowi „otcziznę” w polu Roszczę we włości wielońskiej. W 1596 r. Matiej
Mitkiewicz sprzedał majętność w polu Wodokstieńskim we włości wielońskiej.
W 1589 r. Kasper Ławrynowicz Mitkiewicz z żoną Jadwigą Towtwiłowną sprzedał
„selco” Bogdaniszki we włości tendziagolskiej. W tym czasie wziął w zastaw majętność
Roszczę nad rzeką Po surą [raczej Kasurąwe włości ejragolskiej]. W 1599 r. tenże zasta
wił majętność Bardeliszki nad rzeką Szuszwą we włości tendziagolskiej.
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W 1590 r. Jan Stanisławowicz Mitkiewicz dokonał zamiany gruntów: za sianożęć
w polu Girdwojnowiczach we włości rosieńskiej dostał 3 sianożęci w Popełkach i Łowżach [zapewne również w Girdwojnowiczach]. Tenże w 1595 r. darował synowi Sebestianowi część majętności w Girdwojnowiczach. W 1595 r. sprzedał 2 sianożęci w Kołnujach we włości rosieńskiej. W 1599 r. Paweł Janowicz Mitkiewicz dokonał zamiany
gruntów: za ziemię w majętności Żoginie we włości rosieńskiej otrzymał uroczysko
Brumie w tej włości. Dane te pozwalają, ustalić następujący ciąg genealogiczny Mitkiewiczow w tej włości: 1. Mitko. 2. Stan. 3. Jan. 4. Sebastian.
W 1594 r. Martin Ławrynowicz Mitkiewicz pogodził się w sprawie podziału grun
tu Bertoliszki w majętności Poszuszwie nad ruczajem Szowdupem [we włości jaswońskiej]. Pewnie był on bratem wspomnianego wyżej Kaspra Ławrynowicza Mitkiewicza.
W 1594 r. kilku Mitkowiczów, mieszkających w polu Kompy we włości wilkiskiej
zawarło umowę o pomocy wzajemnej w przypadku sporów z sąsiadami. Byli to: Jakub
Jurewicz z synami Janem i Mikołajem oraz Hryhory Juriewicz. W tej włości notowano
następującą genealogię Mitkiewiczów: 1. Mitko. 2. Juri. 3. Jakub i Hryhory. 4. Jan i Mi
kołaj Jakubowicze.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Mitkiewiczów w sze
ściu włościach: głównie w telszewskiej (Gierule, Mitkajcie) oraz w wielońskiej (ojcowi
zna w polu Roszczę), tendziagolskiej, rosieńskiej (Girdwojnowicze), jaswońskiej i wilki
skiej (pole Kompy).
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
2 osoby w pow. ejragolskim, które albo z bracią, albo z „uczestnikami” składały się na
wyposażenie jednego konia. Nie była to więc szlachta zamożna.
W czasie Potopu Piotr Mitkiewicz włączył się do konfederacji szadowskiej szlachty
żmudzkiej w 1656 r., przeciwko Szwedom. W 1661 r. notowano jeszcze Ambrożego Mit
kiewicza w okolicy szlacheckiej Mitkajcie, który poniósł straty wojenne w czasie Potopu.
W taryfie 1667 r. spisano 19 rodzin, mieszkających głównie i tradycyjnie w pow. telszewskim (8) i ejragolskim (5), rzadziej w wielońskim (2) i pojedynczo w innych powia
tach. Prawie bez wyjątku była to szlachta niemajętna (17 na 19), bo tylko 2 rodziny miały
jednego lub czterech poddanych. Z obliczeń wyłączono 2 osoby (Adam i Stanisław Mitkiewicze) z powodu wzmianki o przykupli. Uwagę zwraca podwójne nazwisko: Mitkie
wicz Szuszwa we włości tendziagolskiej, wskazujące na położenie nad rzeką Szuszwą,
gdzie byli notowani już w 1514 r., zob. wyżej.
W kolejnej taryfie z 1690 r. spisano 9 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim (5) oraz pojedynczo w innych powiatach. Większość rodzin nie miała podda
nych (6 na 9), dwie miały po jednym, a wyjątkowo Daniel Mitkiewicz miał 6 poddanych.
Zatem była to szlachta na ogół drobna, choć z wyjątkami, i w zasadzie nieutytułowana.
To ostatnie zastrzeżenie dotyczy Mitkowiczów, żyjących w 1. połowie XVI w., którzy
późnie] wymarli.
W 1733 r. elektorem króla polskiego Sttanisława Leszczyńskiego był Stanisław Mit
kiewicz [raczej nie Mickiewicz].
Warto zwrócić uwagę, że 3 rodziny mieszkały w Mitkajciach w pow. telszewskim
i jedna w tendziagolskim w Bertuliszkach, czyli najpewniej w Bardeliszkach będących
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w ręku Mitkiewiczów przed 1599 r. Później był to chyba dwór Bertoliszki w gminie Kirianów [Kiryanowo, Kiryanów], dawniej Legiecie, czyli na południe od miasteczka Radziwiłiszki pod Szawlami.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Mitkiewiczów herbu Lis. Tego
herbu używał bowiem Symon Mytkiewicz, dzierżawca kroski w 1526 r. Rzecz w tym, że
owego Mitkiewicza trudno jest połączyć z innymi Mitkiewiczami ze Żmudzi.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mitkiewicze
herbu Prus.
Z 1799 r. pochodzi wywód Mitkiewiczów herbu Korab. Ich protoplastą był Augu
styn Mitkiewicz, ojciec Jana (pokolenie I i II). W 1696 r. ów protoplasta sprzedał Pogawience [może w pow oszmiańskim?]. Jego syn Jan zostawił po sobie dwóch synów (III):
Krysztofa, bezpotomnego i Franciszka. Ten ostatni wydał na świat dwóch synów (IV):
Tadeusza [imię napisano po polsku rosyjskimi literami] i Mateusza. W 1735 r. weszli oni
w posiadanie dóbr Wojdatany Teterwiniki |w tekście Pieszerwiniki] [w pow. pojurskim].
W 1778 r. wspomniany Tadeusz sprzedał te dobra.
Zarówno Tadeusz, jak i Mateusz (IV) byli założycielami dwóch linii tej rodzi
ny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Tadeusz jako ojciec trzech synów (V): Jana
(ur. 1772), Bartłomieja (ur. 1774) i Leona (ur. 1776). Pierwszy z nich spłodził syna Józefa
(ur. 1810; VI), ojca dwóch synów (VII): Aleksandra (ur. 1836) i Leonarda Marka (ur. 1840).
Z kolei brat Jana — Bartłomiej (V) wydał na świat dwóch synów (VI): Wincentego
(ur. 1810) i Ambrożego Stanisława (ur. 1812), bezpotomnego. Pierwszy z nich zostawił
po sobie czterech synów (VII): Wincentego Dionizego (ur. 1836), Franciszka Juliana
(ur. 1843), Adolfa i Bolesława (ur. 1861). Trzeci z braci to Leon (V), który powołał do
życia dwóch synów (VI): Jana Kazimierza (ur. 1821), bezpotomnego i Bartłomieja Da
niela (ur. 1833), ojca Józefa (ur. 1861; VII).
Drugą, młodszą linię prowadził Mateusz (IV) jako ojciec trzech synów (V): Stanisła
wa (ur. 1777), Wincentego (ur. 1789), bezpotomnego i Jakuba (ur. 1789) [sic; może jest to
błędna data urodzenia]. Pierwszy z nich ojcował czterem synom (VI): Michałowi Dioni
zemu (ur. 1807), Antoniemu (ur. 1809), Kajetanowi (ur. 1822) i Janowi Pawłowi (ur. 1823).
Z nich potomstwa doczekał się tylko Antoni, ojciec Kazimierza (ur. 1864; VII).
Teraz brat Stanisława — Jakub (V), który zostawił po sobie czterech synów (VI):
Teodora (ur. 1815), Leona (ur. 1819), Jerzego (ur. 1823) i Wincentego Konstantego
(ur. 1825). Potomstwa doczekał się tylko Jerzy, ojciec czterech synów (VII): bliźniaków
Wincentego ijan a (ur. 1862),Józefa (ur. 1866) i Jerzego (ur. 1870) [LATA, F 391—8—2571].
W 1835 r. wywiedli się Mitkiewicze herbu Prus. Za swego przodka przyjęli dwóch
protoplastów: Jakuba Mitkiewicza (pokolenie I), zanotowanego pod 1529 r., kiedy otrzy
mał jakiś przywilej od króla polskiego Zygmunta I oraz Jana Mitkiewicza, o którym ni
żej będzie mowa. Ten pierwszy posiadał dobra Mitkajcie, chodzi o 17 włók ziemi, które
otrzymał od rewizora Rayskiego w 1554 r. prawdopodobnie wskutek odmiany grun
tów. Po sobie zostawił pięciu synów (II): Jana, Missa [sic], Mikołaja, Stanisława i Bartło
mieja, wymienionych we wspomnianym dokumencie z 1554 r. Z nich potomstwo mieli
ostatni dwaj (III): Stanisław spłodził Jana, a Bartłomiej — Sebastiana. Wspomniany Jan
w 1626 r. posiadał dobra Mitkajcie od ojca. Po sobie zostawił Augustyna (IV), który te
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dobra zapisał swoim synom w 1649 г. (V): Janowi i Jakubowi. Wspomniany Jan otrzy
mał list żelazny od króla polskiego Jana III Sobieskiego w 1683 r. Natomiast potomstwa
doczekał się Jakub, który ojcował Józefowi (VI). Ten ostatni w 1693 r. wszedł w w po
siadanie Mitkajciów. Po sobie zostawił syna Franciszka (VII), posiadacza Mitkajciów
w 1714 r. i ojca trzech synów (VIII): Pawia, Franciszka i Józefa, posiadaczy Mitkajciów.
Z nich Paweł miał syna Andrzeja (ur. 1756; IX), a jego brat Franciszek — także Andrze
ja (ur. 1721; IX), a Józef — dwóch (IX): Benedykta i Ludwika.
Wymieniony wyżej Andrzej (IX) wydal najpewniej na świat dwóch synów [tekst
jest tu uszkodzony] (X): Franciszka (ur. 1791) i Wincentego Jana (ur. 1812). Z nich
pierwszy doczekał się syna Franciszka Teodora (ur. 1823; XI). Z kolei drugi Andrzej,
syn Franciszka (IX), miał syna Adama Tomasza (ur. 1770; X), ojca trzech synów (XI):
Aleksandra (ur. 1815), Juliana (ur. 1822) i Franciszka (ur. 1826). Do omówienia w tym
pokoleniu pozostali jeszcze bracia Benedykt i Ludwik (IX). Pierwszy z nich ojcował
dwóm synom (X): Fortunatowi (ur. 1788) i Rochowi Hiacyntemu (ur. 1794), a drugi —
Franciszkowi Antoniemu (ur. 1825). Z nich Roch Hiacynty zostawił po sobie Klemensa
Bonifacego (ur. 1830) i Ignacego Piotra (ur. 1832).
To była pierwsza linia rodziny od Stanisława (II). Jego brat Bartłomiej miał syna Se
bastiana (III) i wnuka Augustyna (IV), który nabył rodzinne Mitkajcie w 1629 r. Synem
tego ostatniego byl Adam (V), który nabył Mitkajcie w 1684 r. Po sobie zostawił dwóch
synów (VI): Andrzeja i Mateusza, wzmiankowanych w 1695 r. Pierwszy z nich powołał
do życia trzech synów (VII): Stefana, Jana i Marcina, którzy podzielili się dobrami ojczy
stymi w 1746 r. Z nich Stefan miał syna Jakuba (VIII), który w 1791 r. wszedł w posia
danie Mitkajciów. Jego synem był Tymoteusz (ur. 1797; IX), komornik graniczny pow.
telszewskiego, który nabył Mitkajcie w 1825 r. Po sobie zostawił dwóch synów: Anto
niego Stanisława (ur. 1831) i Telesfora (ur. 1833).
Z kolei brat Stefana, czyli Jan (VII), ojcował Józefowi (VIII), który wszedł w posiadanie
Gintyłów [w pow telszewskim] w 1768 r. Jego synem był Piotr (ur. 1747; IX), ojciec dwóch
synów (X): Szymona (ur. 1781) i Mikołaja (ur. 1784). Obaj mieli potomstwo (XI); pierwszy
wydal na świat trzech synów: Kazimierza (ur. 1812), Antoniego (ur. 1816) i Ignacego Jana
(ur. 1817), a drugi dwóch: Jana Stefana (ur. 1824) i Antoniego Brunona (ur. 1828).
Brat Andrzeja, czyli wspomniany już Mateusz (VI), wydał na świat syna Antonie
go (VII). Ten ostatni ojcował Tadeuszowi (VIII), który w 1778 r. posiadł dobra Potowsole [w pow. telszewskim]. Z kolei spłodził on syna Wiktorego (IX), który wszedł w po
siadanie tych dóbr w 1797 r. Jego synem byl Ignacy Bonifacy (ur. 1817).
Równolegle ze wspomnianym protoplastą wymieniono Jana Mitkiewicza (po
kolenie I), może jego brata. Wydał on na świat czterech synów (II): Szymona, Jurego, Jurka [sic] i Petra. Z nich wiadomo o potomstwie tego ostatniego, ojca Hrehora (III). W 1637 r. posiadał on dobra Mitkajcie. Jego syn Ambroży (IV) posiadał te
dobra w 1646 r. Syn tego ostatniego — Daniel (V) miał Mitkajcie w 1696 r., kiedy
spisał testament. Jego żoną była Zuzanna z Giniatów [pierwszą literę nazwiska po
prawiono]. Dobra te przekazał synowi Kazimierzowi (VI). W 1702 r. nabył on dobra
Wyrmiany [w pow. telszewskim]. Po sobie zostawił syna Jana (VII), notowanego pod
1769 r. z dokumentem asekuracyjnym. Wydal on na świat czterech synów (VIII): Jana,
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Bartłomieja, Fortunata i Longina, notowanych w źródłach w latach 1805—1816. Pierw
szy z nich spłodził syna Marcjana Nikodema (ur. 1810; IX). Jego brat Bartłomiej miał
syna Teofila Witalisa (ur. 1824; IX). Trzeci z braci, Fortunat, spłodził także tylko jedne
go syna — Stanisława Józefa (ur. 1830; IX), a ostatni, Longin, mógł pochwalić się dwo
ma synami (IX): Wincentym (ur. 1816) i Józefem (ur. 1826). Żaden z wymienionych nie
miał potomstwa, tak więc ta linia wymarła [LVIA, F 391—1—1045].
Genealogię Mitkiewiczów herbu Prus I opracował M. Brensztejn na podstawie
wywodu rodziny z 1799 r. Wywód jest podobny do przedstawionego wyżej, ale zawie
ra wiele nowych elementów. Jego protoplastą był Jan Mitkiewicz (pokolenie I), który
otrzymał dobra Mitkajcie w pow. telszewskim od króla polskiego Zygmunta I w 1529 r.
„za zasługi”. Spłodził on dwóch synów (II): Jakuba i Jana, którzy dziedziczyli wspólnie
owe dobra na podstawie źródeł z lat 1554 i 1564. Nic nie wiadomo o potomstwie Ja
kuba, tak więc linię rodziny kontynuował tylko Jan, który spłodził dwóch synów (III):
Piotra i Augustyna. Zapoczątkowali oni 2 linie rodziny. Synem Piotra był Hrehory (IV),
wzmiankowany w 1637 r. Miał on syna Ambrożego (V), który w 1646 r. kupił część
dóbr Mitkajciów od siostry Elżbiety. Spłodził on dwóch synów (VI): Michała i Daniela.
Z nich potomstwo miał tylko Daniel, który testamentem z 1696 r. zapisał Mitkajcie swe
mu synowi Kazimierzowi (VII). Ten ostatni był ojcem jana (VIII), z kolei ojca aż pięciu
synów (IX): Jana z synem Marcjanem, Bartłomieja (wzmianka z 1803 r.) z synem Teofi
lem Witalisem, Fortunata z synem Stanisławem Józefem, Szymona i Longina (wzmian
ka z 1830 r.) z dwoma synami: Wincentym i Józefem.
Większa była druga linia tej rodziny, poczynając od Augustyna (wzmiankowany
w 1649 r.). Miał on czterech synów (IV): Jakuba, Jana, Adama (wzmianka z 1684 r.) i Bar
tłomieja. Z nich potomstwo mieli Jakub i Adam. Problemem jest to, że wymieniono tyl
ko Józefa jako ojca Franciszka, czyli zostało pominięte jedno pokolenie, że ojcem Józefa
[o czym brak informacji, ale wiadomo o tym skądinąd; zob. niżej] był wspomniany wy
żej Jakub. Tak więc Jakub tworzył pokolenie IV, jego syn Józef V, a wnuk Franciszek VI.
Z kolei Adam (IV), brat Jakuba, spłodził dwóch synów (V): Andrzeja, który w 1704 r. ku
pił majętność Użtowsole-Dydele [w pow telszewskim] od Piotrowiczów i Mateusza, dzie
dzica Potowsolów, które testamentem z 1707 r. zapisał synowi Antoniemu (VI).
Wspomniany Franciszek z pokolenia VI z żony Magdaleny z Lutyków spłodził
czterech synów (VII): 1. Jana, który swoją część Mitkajciów zapisał trzem synom (VIII),
bezpotomnym: Bartłomiejowi, Stanisławowi i Kazimierzowi. 2. Franciszka. 3. Józefa,
który testamentem z 1783 r. swoją część Mitkajciów zapisał dwóm synom (VIII): Bene
dyktowi i Ludwikowi. 4. Pawła, ojca trzech synów (VIII): Kazimierza, Andrzeja z synem
Franciszkiem (ur. 1791; IX), dziedzicem Pacajciów od 1819 r. i wnukiem Franciszkiem
Teodorem (ur. 1823; X) oraz Pawła.
Wracam do trzech synów Andrzeja (V), syna Adama: Marcina, Stefana i Jana (VI),
którzy podzielili się dobrami ojczystymi Użtowsole—Dydele—Rymgale w 1746 r. Każ
dy z nich miał potomstwo: Marcin miał syna Kazimierza (VII), Stefan miał trzech sy
nów (VII): Jakuba, dziedzicaMitkajcióww 1791 r. z synem Tymoteuszem (ur. 1797; VIII),
Andrzeja z synem Wincentym Janem (ur. 1812; VIII) i Szymona; a Jan miał syna (VII)
Józefa, który dziedziczył dobra Gintyłły, które później sprzedał Siemaszkowej w 1768 r.
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i ojca Piotra (VIII). Ostatni z tego pokolenia to Antoni (VI), syn Mateusza, który byl oj
cem Tadeusza (VII), dziedzica Lewgowdów, które testamentem z 1797 r. zapisał swoim
synom (VIII): Wiktoremu i Ignacemu.
Następne dwie generacje należały do następujących osób. Potomstwo mieli dwaj
Józefowicze (VIII): Benedykt spłodził bowiem dwóch synów (IX): Fortunata (ur. 1788),
bezpotomnego i Hiacentego (ur. 1794), dziedzica Ukrynów w 1826 r. i ojca Klemen
sa (X), a Ludwik miał syna Franciszka (ur. 1825; IX), bezpotomnego. O potomstwie An
drzeja Pawłowicza była już mowa. Kolejnym był syn Tymoteusza Jakubowicza (VIII),
czyli Stanisław Antoni (ur. 1831; IX) oraz potomstwo Piotra Józefowicza (VIII) i Wiktorego Tadeuszowicza (VIII). Pierwszy z nich (czyli Piotr) miał dwóch synów (IX):
Mikołaja (ur. 1784) z trzema synami (X): Kazimierzem (ur. 1812), Antonim (ur. 1816)
i Ignacym (ur. 1817) oraz Szymona (ur. 1788), ojca dwóch synów (X): Jana (ur. 1824)
i Antoniego (ur. 1828). Z kolei potomstwo Wiktorego zakończyło się na jego trzech sy
nach (IX): Józefie (ur. 1810), dziedzicu folwarku Bandyszki, Sylwestrze (ur. 1815) i Igna
cym (ur. 1817) [MACB, F 84—1878].
Jest rodosłownaja Longina Mitkiewicza herbu Prus z 1833 r. [ur. ok. 1791], o któ
rym pisano w genealogii M. Brensztejna (IX). Przodkiem rodziny był zapewne jakiś Mitko (pokolenie I), mający dwóch synów (II): Jakuba i Jana [dane poprawiono, bo począt
kowo protoplastą rodu uznano Jana Mitkiewicza, co skreślono]. Posiadali oni Mitkajcie
wpow. telszewskim. Ów Jakub miał miał trzech synów (III): Jana [początkowo zapisa
no tylko jego], Stanisława i Bartłomieja. Czwarte pokolenie reprezentował Piotr, a na
stępne Jerzy i Krzysztof (V) [ten ostatni później dopisany]. Kolejno byli: Ambroży (VI),
Daniel (VII) [miał mieć dwóch braci: Jana i bliżej nieokreślonego], Kazimierz (VIII)
i Jan (IX), ojciec wspomnianego Longina (IX). Ów Longin miał nadal majętność Mit
kajcie oraz dwóch synów (X): Wincentego i Józefa [MACB, F 20—5318].
Należy jeszcze dodać, że były dwie różne miejscowości o nazwie Mitkajcie. Obok
omówionych wyżej i leżących kolo Przyjałgowa (między Barszczycami a Masiadami)
były jeszcze Mitkajcie w późniejszej gminie Gadonów na północny wschód od Telsz
w kierunku na Wieksznie, niedaleko Nieworan. W tym rejonie notowano jeszcze Dumitry i Gierule, o których była mowa w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Owe Mitkajcie
były okolicą szlachecką i w końcu XIX w. mieszkali tu: Bukontowie (37 dziesięcin ziemi),
Wojtkiewiczowie (18), Wojciechowscy (102), Girdwojnowie (171), Dowkontowie (220),
Markiewiczowie (38), Misiewiczowie (60), Mitkiewiczowie [!] (37), Narutowiczowie (40),
Naruszewiczowie (64), Niewiardowscy (130), Opolscy (76), Rudniccy (82), Ukrynowie (50) i Urbanowiczowie (14), w sumie 15 rodzin starej szlachty żmudzkiej [SG].
Fragment linii Mitkiewiczów jest w dokumencie pt. „Descendencya Wiermiańska”,
pewnie z XVIII w. Chodzi o dzieje dóbr Wiermiany w pow. telszewskim. Zanotowa
no tam Szymona Mitkiewicza, który spłodził Daniela i Kazimierza. Pierwszy ożenił
się z Anną Zaleską, z którą spłodził Jacentego, zakonnika; Jozafata, karmelitę; Kazi
mierza, żonatego z Zofią Kołyszko, bezpotomnego i Wincentego Dawida, żonatego
z Katarzyną Mikołajewiczówną sterilis. Z kolei Kazimierz ożenił się z Anną Stanisławówną Dowborówną z którą spłodził czworo dzieci: Jana, Samuela, Katarzynę, żonę
Jana Dowbora, potem Lukowicza i Barbarę, żonę Samuela Woydatta. Z nich Jan ożenił
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się z Krystyną Krzyżewiczówną i spłodził syna Józefa, żonatego z Weroniką Dobszewiczówną. Zaś Samuel Mitkiewicz miał żonę Katarzynę Ukrynównę, z którą spłodził
czworo dzieci: Antoniego, sterilis; Wincentego, żonatego z Elżbietą Przespolewską
również sterilis; Barbarę, żonę Lukowicza i Elżbietę, także sterilis. Tak więc ta linia Mitkiewiczów wygasła [MACB, F 9—2214].
W tym samym zbiorze jest brudnopis drzewa genealogicznego, jak można się do
myśleć, Mitkiewiczów z XIX w. Jego przydatność badawcza jest słaba. Wynika zeń, że
przodkiem rodu był jakiś Piotr (pokolenie I), który był przodkiem Tomasza i Stefa
na (II). O Stefanie nic nie wiadomo. Z kolei Tomasz zapewne ożenił się z Dorotą z Mit
kiewiczów i zmarł przed 1607 r. Miał on syna Wojciecha (III), wzmiankowanego pod
rokiem 1618, będący właściwym przodkiem Mitkiewiczów. Wydał on światu trzech sy
nów (IX7) : Jerzego, wzmiankowanego w latach 1632—1655; Józefa [imię poprawiono]
i Jana, być może też kilka córek. Z nich Jerzy prawdopodobnie ożenił się z Jadwigą z Pu
tramentów i spłodził z niej następujące dzieci (V): Gabrielą Michała (zm. 1698), Dawi
da i Brygidę. Z nich Gabriel ożenił się z Elżbietą z Milejków, potem z Marianną z Gierulskich, z którymi miał troje dzieci: (VI) Jana, Krystynę i Franciszka. Z kolei Dawid
żenił się również dwukrotnie: z Barbarą z Girdwoyniów w 1672 r. i z Anną z Witkie
wiczów „byłąMitkiewiczową”. Z tego związku narodził się Mateusz (VI), kontynuują
cy główną linię rodziny i Magdalena, zamężna Giniatowa. Wspomniana wyżej Brygida,
córka Jerzego, wyszła również za Giniata.
Z kolei kilka informacji o dzieciach Józefa Wojciechowicza (IV), żonatego z nie
znaną osobą po raz pierwszy i z Zuzanną z Lutyków po raz drugi (V): Katarzynie;
Mariannie; Mariaszu, żonatym z Anną z Lewgowdów, Michale, żonatym z Justyną
z Rymgaylów i Justyną „za Walentynowicza”. Z nich Matiasz i Michał byli wzmianko
wani w 1666 r. Nic nie wiadomo o ich potomstwie.
Tak więc główną linię rodziny kontynuował wspomniany już Mateusz (testament
z 1749 r.; VI). Ożenił się z Justyną z Narutowiczów, byłą Lutykową z którą spło
dził troje dzieci (VII): Macieja, Bartłomieja i Martę, później Szczepowską Z nich
Maciej ożenił się z Katarzyną z Godelów, oboje zmarli przed 1757 r. Przedtem zdą
żyli jednak powołać do życia troje dzieci (VIII): Eufrozynę, żonę Przespolewskiego;
Jana (ur. 1742) i Jozafata (ur. 1755). Z nich Jan ożenił się z Katarzyną z Mitkiewi
czów, z którą spłodził dwoje dzieci (IX): Kaspra (1788—1819), który kontynuował li
nię rodziny i Katarzynę, żonę Wojciechowskiego. Z kolei wspomniany Jozafat ożenił
się z Weroniką z Ibiańskich, z którą powołał do życia pięcioro dzieci (IX): 1. Felik
sa (ur. 1777), ożenionego z panią z Niemorszańskich [brak imienia], z którą spłodził
dwóch synów (X): Jana (ur. 1822) i Józefa (ur. 1828); 2. Jakuba (ur. 1794), żonate
go dwukrotnie: z Anną z Jakubowiczów i [puste miejsce], z którymi miał przynaj
mniej jednego syna Kazimierza; 3. Rozalię (ur. 1786), zamężną Czechowską. 4. Jerze
go (ur. 1788) i 5. Kazimierza (ur. 1804).
Wyżej wspomniano o Kasprze Janowiczu (IX), który żenił się dwukrotnie: z Fran
ciszką z Tośnickich i nieznaną z imienia Dowkont. Powołał do życia troje dzieci (X):
Ignacego (ur. 1816), żonatego z Benedyktą z Towtowiczów, z którą spłodził troje dzieci:
Józefa, Pelagię i Donata; Wincentego (ur. 1818), który w małżeństwie z nieznaną osobą
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spłodził sześcioro dzieci, ale podano imiona tylko dwóch: Kazimierę i Teofila; Annę,
zamężną Lukaszewiczową. Z nich Wincenty mieszkał w Kukach.
Wracam do Bartłomieja (VII), syna Mateusza, który mieszkał w Dymajciach.
Miał on syna Jana Antoniego (VIII) i Reginę, brak bliższych danych o nich [MACB,
F 9-2214, k. 37].
Osobno zamieszczono jeszcze linię Mitkiewiczów, wywodzącą się od Filipa Mitki (pokolenie I). Miał on dwóch synów (II): Jakuba (wzmianki z lat 1529, 1554) i Jana
(1554). Z nich Jakub doczekał się trzech synów (III): Stanisława (Stańkę), Mikołaja
i Bartłomieja, wzmiankowanych w 1554 r. Wspomniany Stanisław miał syna Jana (1590,
1626; IV), ojca Augustyna (1649; V) i Krystyny (1617), żony Lawryna Szymkiewicza.
Ów Augustyn spłodził syna Jakuba (wzmianka z 1649 г.; VI), ten Józefa (1692; VII),
a ten ostatni Franciszka (VIII). Dopiero od niego zaczynają się dokładniejsze informa
cje. Ow Franciszek zostawił po sobie czterech synów (IX): Pawła, Franciszka, Józefa
i Jana [tego ostatniego później dopisano]. Pierwsi trzej byli wzmiankowani pod rokiem
1766. Z nich Paweł miał syna Andrzeja (ur. 1756; X), ojca Franciszka (ur. 1791; XI)
i Wincentego (ur. 1812; XI) i dziada Franciszka Franciszkowicza (ur. 1822; XII).
Z kolei kilka informacji o braciach Pawła: Franciszku i Józefie (IX). Z nich Franciszek,
syn Franciszka Józefowicza, miał syna Andrzeja (ur. 1721; X) i wnuka Adama (ur. 1770;
XI), ojca trzech synów (XII): Aleksandra (ur. 1815), Juliana (ur. 1822) i znów Francisz
ka (ur. 1826). Natomiast Józef, brat Pawła i Franciszka (IX), spłodził dwóch synów (X):
Benedykta (wzmianki z 1795, 1816), ojca Fortunata (ur. 1788; XI) i Rocha (ur. 1794;
XI) z dwoma synami (XII): Klemensem (ur., 1830) i Ignacym (ur. 1832), oraz Ludwika
(wzmianki z 1795—1816), ojca Franciszka (ur. 1825; XI) [MACB, F 9—2214, k. 39].
Trzeba jeszcze wspomnieć o Mitkiewiczach-Żółtkach, którzy w XX w. powoływa
li się na swoje pochodzenie żmudzkie. Za swego przodka uznawali Józefa Mitkiewicza,
„cywuna Dyrwiańskiego” i posła na sejm 1621 r., który ufundował kaplicę Scalae Christi
w kościele pobernardyńskim w Wilnie [Mitkiewicz]. Informacja o urzędzie ciwuńskim
jest prawdziwa o tyle, że w XVI w. Szymko i Bogdan Mitkiewicze byli rzeczywiście ciwunami dyrwiańskimi, ale była to zupełnie inna rodzina. Z kolei posłowanie w 1621 r. ma
swoje umocowanie w herbarzu Niesieckiego, ale nie potwierdza tego monografia sejmu
z tego roku [nie podaje ona jednak pełnej listy posłów].
W 1882 r. w tej guberni mieli oni następujące dobra: Połajżupis, Witkajcie [Witkajcy], Łowmie, Mitkajcie i Wermiany, Rubieżajc[i]e—Narkajc[i]e, Maczuki i Podżuby [ra
czej Pubżuby]. Chyba wszystkie dobra leżały na Żmudzi i od dawna były związane
z Mitkiewiczami.
Ź r ó d ł a : A kta yardów , T. 2, s. 349; AWAK, T. 24, s. 270 (podobnie w: IA), 335—336, 511—512; Dworzecki
Bohdanowicz, k. 140; Elektorzy 1733 r. [Mitkiewicz lub Mickiewicz]; Elektorowie królów; s. 138 [Mitkiewicz];
IA, kol. 157; LM, Uprasymą knyga 9, s. 253 nr 414, 416; LVIA, F 391—1—1045, k. 171—175, F 391—8—2571,
k. 12 (skan 00025); MACB, F 9—2214 (descendencja dotycząca Wiermian), k. 37 (drzewo genealogiczne),
k. 39 (rodowód jednej linii), F 20—5318 (rodosłownaja z 1833 r), F 84—1878, k. 32; L. Mitkiewicz, Wspomnie
nia kowieńskie 1938-1939, Warszawa 1990, s. 15, 27, 306; Niesiecki, T. 6, s. 423M24; Obdukcja generalska
1661 r.; ODVCA, vyp. 1, s. 135-131, 140-216, 154-36; vyp. 2, s. 40-54, 42-88, 69-390,116-208, 142-603;
vyp. 3, s. 106-122, 127-75; vyp. 4, k. 18-139, 33-262, 85-210, 212-62: Mitkajtis; vyp. 5, k. 77-63, 151-238,
165—340, 196—53; Perapis 1528 t\, s. 289; Popis 1567 t\, kol. 1260; SG, T. 15, cz. 2, s. 341: Mitkajcie; UrsydDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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nicy centralni i dostojnicy, s. 108 nr 746; Urzędnicy żmudzcy, nr 218, 220, 271—272, 297, 375—376; 1 7toldiana,
s. 140 nr 175; Wittyg, s. 207. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 183: Malkiewicz, 197: Mitkiewicz;
LPŻ, T. 2, s. 244: Milkevicius, 245: Milkus, T. 2, s. 259: Mrtkevicius, Mitkus; Matuśakaite, ilustr. 11 po s. 32;
Pietrzak, Po Cecorye, s. 172 (sejm 1621 t\); Saviscevas, Żemaitijos savivalda, s. 335—337: Pasusvietis Mitkaitis
(3 osoby), 398: Paśuśyiećiai (Mitkaićiai), drzewo genealogiczne; Uruski, T. 11, s. 135.

MITOWICZ ZOB. WASILEWSKI
MITROW SKI
T a r y f a 16 67

roku

Mitrom ki Marcin Michałowicy na miejscu Mikołaja Mitrom kiego rodzica swe\go\ [sic] ~Beniusyajciów dym
1 szlachecki w pon>. telsyewskim
Nazwisko pochodzi od nazwiska litewskiego Mitras, które wiąże się ze słowem mitras,
czyli „zręczny”, „zwinny”, „sprytny” itp. Nie można wykluczyć pochodzenia od imie
nia Dimitrij [LPŻ]. Do tych rozważań trzeba dodać, że nazwisko ma polską, szlachec
ką końcówkę —ski. Może jednak chodzi o nazwisko odmiejscowe? W aktach ziemskich
żmudzlkich XVI w. notowano bowiem Mitruny we włości wielońskiej, w polu Laudańskim. Dzisiaj to wieś Mitriünai na wschód od Pacuneli.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Skwar, s. 190: Mitruny. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 260: Mitrauskas, 259: Mitras.

MIZATOWICZ ZOB. MIŻUTOWICZ
M IZ E R
T a r y f a 16 6 7

roku

Miyer Stefan, na którego miejscu yostał spisany Samuel Tondyiagplski у Goh dym 1 sylachecki wpow.jaswońskim
Miyerowa Halsyka [na miejscu] małyonka swe(go] Stanisława Miyera у Golu dym 1 sylachecki w pow.
jaswońskim
Nazwisko może ma charakter przezwiskowy i nawiązuje do litewskiego miyara, czyli
„płaksa”, „osoba często płacząca”. Nie można jednak wykluczyć związku z polskim na
zwiskiem Mizera [LPŻ]. O tej ostatniej możliwości nie wspomniał Z. Zinkevicius.
Na Żmudzi notowano ich, choć rzadko, w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1598 r. Walenty Matysowicz Mizerowicz kupił „szmat otczizny” w polu Golniewskim
we włości jaswońskiej. W tym roku Andrej Matysowicz Mizerowicz, pewnie brat Walen
tego, kupił ziemię Trunkiszkia w „polu i okolicy Golniewskiej”. Zatem w świetle tych akt
Mizerowie (Mizerowicze) mieszkali we włości jaswońskiej w polu Golniewskim.
Później notowano ich w źródłach XVII w. Stefan Mizer uczestniczył w unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 2 rodziny, mieszkające
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tradycyjnie w Golniach w pow. jaswońskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta
drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : A kta
T. 2, s. 341; ODVCA, vyp. 4, k. 301—81, 313—179. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2,
s. 260: Mizeras, Mizara; Ziiikevicius, s. 580: Mizaras.

MIZGIR
H. SIENIUTA
T a r y f a 16 67

roku

Mizgir Jerzy Wojciechowicz Rymkiewicz z Borejkian dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
Mizgjrd [sic] Józef ZKolnicz dym 1 szlachecki wpow. pojurskim
Mizgirowicz Stefan na miejscu Adama Dowkonta z S[t]ungajdów i zp^zykupli na miejscu Józefa Budryka
poĄ&w!\ski dym 1 wpow. sząwdowskim
Miygyr Micha! Kazjmierząwicz na miejscu Kazimierzą Januszewicza Meczgwiczą z Styolpian Bum dym 1
szlachecki w pow. pojurskim
T a r y f a 16 9 0

roku

MizgirJan na miejscu Wojciecha Swirtuna [z Awzbikowicz w pow. pojurskim?] i z zastany dympoddański 1
MiZgirJerpy ZBoregian w pow. pojurskim dym szlachecki 1
Mizgir Micha! z Kolnie w pow. pojurskim dym szlachecki 1
Adizgir Samuel na miejscu z Kolnie wpow. pojurskim dym szlachecki 1
MKzgjr Zygmunt i Jan, na miejscu których ząstał spisany Jakub Wcytkiemcz ZKabardyjów w pow. korsyewskim dym poddański 1
Nazwisko najpewniej pochodzi z języka białoruskiego i oznacza pająka tarantulę [LPŻ],
Zupełnie inne zdanie wyraził Z. Zinkevicius, który uznał Mizgira za nazwisko litewskie
i dwuczłonowe: m is- i gir—,dodając, że takie nazwisko występuje również na Rusi. Ten
sąd wydaje się bardziej uzasadniony.
W aktach ziemskich żmudzkich są tylko 2 wzmianki o tej rodzinie. W 1583 r. Jan Miz
gir Bornikajtis otrzymał prawo do ziemi w ciwuństwie retowskim nad rzeką Srują, koło
sioła Wietusze oraz prawa szlacheckie. Wspomniana wieś (lit. Vatusiai) znajdowała się pod
samym Retowem. Z 1595 r. pochodzi testament Jurija Misgirajewicza [powinno być: Mizgirowicza] Bornikowicza, w którym był zapis dla jego żony Jagnieszki Hanusowny na po
łowę majętności Misgirdy we włości retowskiej, nad rzekąjurą. Zob. niżej o tej wsi.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Mizgir ów tylko we wło
ści retowskiej, w kilku miejscach. Zwraca uwagę ich związek z Bornikowiczami (Bornikajtisami).
W 1611 r. król polski Zygynunt III potwierdził prawa szlacheckie grupie bojarów retowskich, w tym Mizgirom: Juremu Mikaytisowi i Wojciechowi Mikaytisowi [AWAK,T. 24].
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny, miesz
kające głównie w pow. pojurskim (3) i sąsiednim sząwdowskim (1). Z nich trzy nie mia
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ły, a jedna miała jednego poddanego. W taryfie 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających
prawie bez wyjątku w pow. pojurskim. Większość nie miała poddanych (3 na 5), a pozo
stałe — po jednym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1667 r. notowano podwójne nazwisko Mizgir Rymkiewicz.
Skądinąd wiadomo o wsi „ziemiańskiej” Mizgiry, należącej do starostwa retowskiego w 1784 r. Nie było tam już Mizgirów, lecz tylko cztery rodziny ziemian w ówczesnym
rozumieniu tego terminu, czyli chłopów. Wieś ta znajduje się na zachód od Judran, czy
li na południowy zachód od Retowa (lit. Misgiriai) [AWAK, T. 25]. Problem w tym, że
wieś ta leży z dala od Jury, jednak leży nad Judrą. Najpewniej chodziło o tę rzekę, któ
rą łatwo pomylić z dobrze znana Jurą. Za lokalizacją bojarów Mizgirów w tym rejonie
i granicy z pobliskimi bojarami Szołpianami Burniami we włości pojurskiej przema
wia jeszcze pomiara włości pojurskiej Jakuba Łaszkowskiego |po lit.: Leskauskasl] z lat
1553—1555 [Śveksna\.
W XIX w. Mizgierowie herbu Sieniuta wylegitymowali się ze szlachectwa w guber
ni kowieńskiej.
W 1799 r. w guberni wileńskiej wylegitymowała się ze szlachectwa rodzina Mizgierów [nie Mizgirów] herbu Sieniuta. W 1682 r. Kazimierz Mizgier, syn Jana (pokole
nie I i II), wszedł w posiadanie dóbr Mizgiery. Wydał on na świat dwóch synów (III):
Józefa i Szymona, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Pierwszą, starszą linię pro
wadził Józef (III), który w 1760 r. wszedł we władanie dobrami Żedejkiszki Szołpiany
Burnie [w pow. pojurskim]. Miał on syna Józefa (IV), który ojcował pięciu synom (V):
Antoniemu Janowi (ur. 1780), Pawiowi Piotrowi (ur. 1792), Rochowi (ur. 1795), Ka
jetanowi (ur. 1804) i Ludwikowi Kazimierzowi (ur. 1808). Wszyscy mieli potomstwo.
Wspomniany Antoni Jan spłodził syna Tymoteusza Felicjana (ur. 1816; VI). Jego brat
Paweł Piotr zostawił po sobie syna Franciszka Wincentego (ur. 1822; VI), a jego brat
Roch — trzech synów (VI): Józefa Nikodema (ur. 1831), Ludwika Stanisława (ur. 1833)
i Franciszka Stefana (ur. 1835) z dwoma synami (VII): Franciszkiem (ur. 1868) i Ja
nem (ur. 1873). Czwarty z braci, Kajetan, powołał do życia dwóch synów (VI): Jana
(ur. 1839) i Józefa (ur. 1841), a ostatni z braci Ludwik Kazimierz — syna Józefa Felik
sa (ur. 1842).
Druga, młodsza linia łączy się z Szymonem (III), który w 1783 r. sprzedał Szołpia
ny Burnie. Był on ojcem Józefa (IV), dziadem Dionizego Franciszka (ur. 1783; V) i pra
dziadem Józefa Kazimierza (ur. 1819; VI). Ta linia rodziny była więc skromna [LVIA,
F 391-8-2571].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 468, T. 25, s. 521; LVLA, F 391-8-2571, k. 26 (skan 00061); ODVCA, vyp. 2,
s. 105—38; vyp. 4, k. 41—318. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 198; LPŻ, T. 2, s. 261: Mizgiris;
Sveksna, s. 81—81 (fotokopia pomiary w języku polskim i tłumaczenie litewskie); Uruski, T. 11, s. 138; Zinkevicius, s. 223: Misgiras, Mizgiras.

MIŻUKIEWICZ (MIZUKIEWICZ)
T a r y f a 16 6 7

roku

Alipiikieimc-pjozef у Popelkiów dym 1 szlachecki wpow. hetmańskim
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T aryfa 16 9 0

roku

Miyukiewicz Hrehoiy z Popelkiów wpow. berjanskim dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Miżuk lub podobnego. Może nawiązuje do li
tewskiego nazwiska Mieżukas, pochodzącego od słowa mieiis, czyli „jęczmień” [Zinkevicius]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667 r\, jak i 1690,
spisano tylko jedną rodzinę, mieszkającą w tej samej miejscowości w pow. berżańskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Nie można wykluczyć związku z bojarami gondyńskimi Miżuykami alias Woynuciami, których notowano w ciwuństwie gondyńskim w 1637 r. [AWAK]. Ich śladem jest
dzisiaj wieś Miżuikai, składająca się z kilku niedużych osad rozrzuconych na dość du
żym obszarze na południowy zachód od Płungian i na wschód od Kulów.
Drugi trop jest chyba bardziej prawdopodobny i dotyczy dwóch bojarów spisanych
w popisie W Ks. Litewskiego z 1567 r. we włości dyrwiańskiej: Mikołaja Miżowicza
i zwłaszcza Gryszka Miżujkowicza. Włość dyrwiańska sąsiadowała z berżańską, gdzie
notowano ich w obu taryfach XVII w.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 484—485; Popis 1567 r., kol. 1347, 1348. L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 519:
Mieżukas.

MIŻUTOWICZ
H. MIĘSZANIEC
P opis 16 2 1 roku

MiyucMicha!z^ratem napod[jezdku] kań 1 w pow. pojurskim
T aryfa 16 67 roku

Miżptomcz [w tekście: Mizatowicz] Dawid Piotrowicz [z] nabycia odJana Krupskiego Mijutowicza według
kwitów do skarbu na miejscu Stefana Kilpina z Gierduciów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
AliżntowiczHrehoiy, Krzysztof, na miejscu których został spisany Joyef Dzjendolet z\S\Kierdyn dym 1 szla
checki w pow. pojurskim
Miżptowicz Kazimierz na miejscu którego oraz na miejscu Józęfa Kubszęwiczą został spisany Wojciech Giedwil z Kweśdów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Alijutowicz Krzysztof na miejscu którego został pisany Kacjmieiy Miłoszęwicz ZKolniczypoddański dym 1
wpow. pojurskim
As/Użęutowiczfaząiz>iamiejscuJerzęgo Piotmniczą i Adama Stawieła z[S\Kierdęn dym 1poddańsM wpow. pojurskim
MijutowiczMarchelPiotrowiczz[S\Kler4)in dym 1 szlachecki wpow.pojurskim
Mijutowicz Marcin i Salamon, na miejscu których zpstał spisany Jakub Mediszęwski z Gierduciów dym 1
szlachecki w pow. korszęwskim
Mifitowicz Kr/pski Dawid z Łapkosiów w pow. pojurskim dym szlachecki 1
T aryfa 16 9 0 roku

Mipitowicz Krupski Dawid z Kapkosiów dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
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

MIŻUTOWICZ

179

Nazwisko to patronimik od nazwiska Miżutas, które pochodzi od podobnego słowa,
oznaczającego siusianie, moczenie [LPŻ].
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć bardzo rzad
ko. W 1596 r. Mikołaj Janowicz Miżutiewicz z synem Benedyktem zastawił grunt Żondykiszka we włości korszewskiej. W 1597 r. tenże, tu zwany Miżutowiczem, darował
swoim synom: Jakubowi i Adamowi połowę majętności Gierdutojtie i ziemię Sawdeniszka we włości korszewskiej. Zatem notowano ich tylko we włości korszewskiej. Były
4 pokolenia tej rodziny: 1. Miżut. 2. Jan. 3. Mikołaj. 4. Jakub, Adam i Benedykt.
Później notowano ich w popisie wojsowym 1621 r., kiedy Michał Mizuc wystawił
jednego konia z bratem w pow. pojurskim. W taryfie 1667 r. spisano 8 rodzin, miesz
kających głównie w pow. pojurskim (5) i korszewskim (3). Większość nie miała podda
nych (6 na 8), pozostałe miały po jednym. Z kolei w 1690 r. spisano tylko jedną rodzi
nę w pow. pojurskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W obu taryfach niektórzy używali podwójnego nazwiska Miżutowicz Krupski.
Ta druga zapewne łączy się z posiadanymi dobrami — Krupa, których nie notowa
no na Żmudzi.
Z 1669 r. pochodzi testament Stanisława Marcinowicza Miżutowicza Krupskiego.
Był on dwukrotnie żonaty: z Małgorzatą Ambrożejewiczówną Jankajciówną (w pierw
szym małżeństwie była Eliaszową Michałowiczową Meynartową) i z Barbarą Krzysztofówną Meynartówną. Kazał się pochować w kościele retowskim. Z pierwszego małżeń
stwa miał dwóch synów: Jana i Daniela. Właściwie nic im nie zapisał, bo „na wszystkim
dosyć uczynił”, jedynie młodszy, w chwili małżeństwa miał otrzymać 20 kop groszy li
tewskich. Z pierwszego małżeństwa miał też majętność Mejnarty w pow. retowskim, któ
rą zapisał drugie] żonie. Braćmi wspomnianej Barbary byli Malcher i Piotr Krzysztofowicze Meynartowie [VUB]. Wzmiankowanych osób nie notowano w taryfach XVII w.
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Miżutowicze herbu Lubicz i Mięszaniec.
W 1799 r. wywiedli się Miżutowicze herbu Mięszaniec. Za swego przodka wzięli
Stanisława Miżutowicza, syna Łazarza (pokolenie I i II). Wspomniany Łazarz jest pew
nie tożsamy z osobą o tym rzadkim imieniu i nazwisku, spisanym w 1667 r. w Skierdyniu
w pow. pojurskim. W swoim testamencie z 1736 r. ów protoplasta zapisał dobra Skierdyny w pow. pojurskim synowi Michałowi (III).
Wspomniany Michał Miżutowicz sprzedał te dobra w 1768 r. Zostawił on po so
bie czterech synów (IV): Adama Felicjana (ur. 1756), Tadeusza (ur. 1759), Ignacego
Antoniego (ur. 1763) i Antoniego Kazimierza (ur. 1773), którzy zapoczątkowali 4 li
nie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł Adam Felicjan (IV), ojciec Mi
chała Macieja (ur. 1781; V). Ten ostatni wydał na świat czterech synów (VI): Kajetana
(ur. 1805), Jana Stefana (ur. 1815), Kazimierza Władysława (ur. 1817) i Adama Bernarda
(ur. 1821). Z nich Kazimierz Władysław zostawił po sobie dwóch synów (VII): Stani
sława (ur. 1858) i Kazimierza (ur. 1863).
Drugą linię prowadził Tadeusz jako ojciec pięciu synów (V): Józefa Augustyna
(ur. 1788), Tadeusza Felicjana (ur. 1791), Antoniego Onufrego (ur. 1794), Kajetana Fe
liksa (ur. 1797) i Michała (ur. 1804), bezpotomnego. Pierwszy z nich ojcował dwóm
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synom (VI): Fortunatowi Juwenatowi [sic] (ur. 1819) [wzmianka o utracie dworiaństwa] i Franciszkowi Józefowi (ur. 1823). Jego brat Tadeusz Felicjan spłodził trzech sy
nów (VI): Felicjana Filipa (ur. 1827), Franciszka Jana (ur. 1831) i Wincentego (ur. 1834).
Z nich Felicjan Jan wydal na świat Piotra Pawła (ur. 1861; VIII), jego brat Franciszek
Jan — syna Leona (ur. 1861; VIII), a Wincenty — trzech synów (VIII): Jana (ur. 1858),
Antoniego (ur. 1860) i Józefa (ur. 1862).
Kolejny brat Antoni Onufry (V) wydał na świat miał jednego syna Józefa Tomasza
(ur. 1835; VI), a jego brat Kajetan Feliks (V) — syna Jerzego (ur. 1833; VI).
Założycielem trzeciej linii jest Ignacy Antoni (JY), ojciec Kazimierza Wincentego
(ur. 1804; V). Zostawił on po sobie pięciu synów (VI): Teofila Karola (ur. 1825), Leona
(ur. 1835), Józefa (ur. 1837), Feliksa (ur. 1842) i Kajetana (ur. 1853) [zmieniono kolej
ność wymienionych braci zgodnie z chronologią]. Z nich potomstwa dorobił się tylko
Leon jako ojciec Adolfa (ur. 1864; VII).
Ostatnią, czwartą linię prowadził Antoni Kazimierz (IV), ojciec pięciu synów (V):
Ignacego (ur. 1805), Kazimierza Piotra (ur. 1809), Stanisława Jana (ur. 1811), bezpotom
nego, Jana Floriana (ur. 1819) i Piotra Pawia (ur. 1826). Pierwszy z nich, Ignacy, wydał
na świat trzech synów (VI): Józefa (ur. 1837), Piotra (ur. 1843) i Franciszka (ur. 1847).
Z nich Piotr ojcował czterem synom (VII): Antoniemu (ur. 1881), Janowi (ur. 1886),
Piotrowi (ur. 1888) i Romanowi (ur. 1893).
Jego brat Jan Florian (V) zostawił po sobie pięciu synów (VI): Antoniego (ur. 1842),
Wincentego (ur. 1844), Kazimierza (ur. 1850), Ludwika (ur. 1859) i Józefa (ur. 1861).
Z nich potomstwa doczekał się tylko Józef, ojciec dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1904)
i Antoniego (ur. 1909). Ostatni z braci, Piotr Paweł, miał także pięciu synów (VI): Piotra
(ur. 1858), Kazimierza (ur. 1860), Józefa (ur. 1862) i dwóch Janów [sic] (ur. 1864 i 1872)
[LVIA, F 391-8-2571].
Miżutowicze herbu Mięszaniec w XIX w. mieszkali w pow. rosieńskim i kowień
skim [Ciechanowicz]. W pow. kowieńskim mieszkali w Tronkiniach w gminie Kroki na
południowy zachód od Grynkiszek, czyli w żmudzkiej części tego powiatu. Tronkinie to
była okolica szlachecka, w której jeszcze w końcu XIX w. mieszkała szlachta: Grużewscy (10 dziesięcin ziemi), Iwaszkiewicze (18),Jawgiełłowie (12), Miżutowicze (17,5), Nagrodzcy (25) i Dulewicze, którzy z zaściankiem Bortkuniszki mieli 500 dziesięcin [SG].
Obecnie to Trankiniai.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-8-2571, k. 5 (skan 00013); ODVCA, vyp. 4, k. 97-300, 192-143 i 144; SG, T. 12,
s. 494: Tronkinie; VUB, F 7—ŻP 23 nr 57. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 195: Mirzutowicz
[sic] vel Miżutowicz; tenże, Suplement, s. 242: Mizutowicz; LPŻ, T. 2, s. 261: Mizutavicius, Miżutis; Uruski,
T. 11, s. 1139.

M LECZKO
H. DOLIWA, KORCZAK
P o pis 16 2 1

roku

Mlecpko ]an sędpia pjemskd pmujdpki po husarsku koni 7 — tojest -ppowinnośd koni 2, a ^ miłośd ku ojqyptiie koni 5
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T aryfa 16 67 roku

Mleczko Wiktor Konstanty sedyia yiemski ymujdyki dym 1, to jest karcyma n>mieśae Rosieńskim stojąca
wpow. rosieńskim. Tenje у majętności wieczystej Datnowa у miastecyka i у włości у karcymą i у bojary dymów
47 wpow. wielońskim. Тепуе у Pernarowa okolicy bojarzyn 1 dympoddański wpow. wilkiskim. Tenye ye wsi
Ilgiy wieczystej dymów 54 poĄA}ańskich wpow. ejragolskdm
T aryfa 16 90 roku

Mieczykowa Ewa Sawicka [Janowa Konstantynowa] dwun[ow\a wiesymańska у dóbr JKM d Pumie
w pow. M. Dyrwian у młynem dymów 15

Nazwisko jest zapewne pochodzenia białoruskiego [LPŻ]. Zdaniem Stanisława Alek
sandrowicza, było „być może polskiego pochodzenia” [PSB], Nazwisko szlacheckie
Mleczko notowano bowiem w Wielkopolsce i Małopolsce [SSNO]. Niemniej jednak
najwięcej danych wskazuje na pochodzenie z rodu ruskiego Korczaków z Rusi chełm
sko—wołyńskiej [Uruski].
Na Żmudzi wystąpili dość licznie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w W 1570 r.
Jan Wojtiechowicz Mleczko, pisarz ziemski upicki, kupił majętność Datnowo [we włości
wielońskiej]. Tenże w 1580 r. otrzymał dobra w polu Urnieżojtie we włości wielońskiej
od Ławryna Jurewicza, który go usynowił. Wtedy był podstarościm żmudzkim i sędzią
ziemskim wileńskim. W 1587 r. spisał on testament, w którym zapisał żonie Hannie Matwiejewnie Ogińskiej następujące dobra: Surwiliszki z folwarkami Wieżeliszki i Linkowo
w pow. kowieńskim, Datnowo w upickim [sic], Michajliszki w wiłkomierskim, Szyrwinty
i Porany w wileńskim, Pomoskie w oszmiańskim, Porawskie i folwarki Poswolski.
W 1592 r. Andrej Janowicz Mleczko za pożyczone 150 kop groszy zastawił „bojar
swoich” Towtykuńców, mieszkających pod Ejragołą.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano tylko dwóch Mleczków,
głównie Jana Wojciechowicza Mleczkę. Mieli dobra nie tylko na Żmudzi, tu posiadali
dobra we włości wielońskiej i ejragolskiej.
Skądinąd wiadomo, że Jan Wojciechowicz Mleczko, sędzia ziemski wileński [nie
byl podstarościm żmudzkim] miał czterech synów z żony kniaziówny Heleny Ogiń
skiej: Andrzeja, Jana, Jerzego i Mikołaja. Pierwszy z nich, Andrzej (zm. 1622) był sędzią
ziemskim upickim i kalwinem, związanym z powiatem upickim. Z kolei Jerzy był pisa
rzem ziemskim upickim, a Mikołaj — chorążym, potem podkomorzym orszańskim.
Ze Żmudzią związał się jedynie Jan (zm. 1627), najpierw pisarz ziemski żmudzki (od
1604), potem sędzia ziemski żmudzki od 1614 r. oraz sędzia i surogator grodzki w latach
1617—1618. Był także stolnikiem upickim w latach 1592—1613. Był posłem sejmowym
w latach 1613 i 1626, a tam został wyznaczony komisarzem do rozgraniczenia Żmudzi
z Kurlandią oraz deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1604 i 1628.
Spisano go w popisie 1621 r., gdy wystawił 7 koni husarskich, w tym tylko 2 „z powin
ności”. Wskazuje to na jego zamożność. W małżeństwie z Fedorą Zdanowną, starościanką rosieńską, miał dwóch synów: Wiktora Konstantego i Albrechta Wiktora.
Wspomniany Wiktoryn Konstanty Janowicz Mleczko (zm. 1679) porzucił kalwinizm i przeszedł na katolicyzm. Związany z dworem królewskim Władysława IV, został
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podsędkiem ziemskim żmudzkim ok. 1644 r. i sędzią ziemskim żmudzkim w 1652 r.
W iatach 1643—1644 był podstarościm żmudzkim. Podpisał unię kiejdańskąze Szwecją
w październiku 1655 r. W roku następnym włączył się do powstania przeciwko Szwe
dom, został pułkownikiem pospolitego ruszenia żmudzkiego i regimentarzem. Wielo
krotnie posłował na sejmy ze Żmudzi: konwokacyjny i elekcyjny 1648 r., sejm korona
cyjny 1649, sejmy w latach 1658, 1661, 1667, sejm abdykacyjny 1668, sejm elekcyjny
1669 i sejmy z lat 1670 i 1676 [PSB]. Był też deputatem żmudzkim do Trybunału Głów
nego w latach 1641,1650 i 1663. W 1670 r. został starostą żmudzkim. W taryfie 1667 r.
posiadał 103 dymy na Żmudzi, co stawiało go w rzędzie zamożnej szlachty. Był zwolen
nikiem obozu Paców na Litwie, który był przeciwny polityce króla Jana III Sobieskie
go. Ufundował kościół w Datnowie, ośrodku swoich dóbr, w 1672 r. Ożenił się z Eu
femią z Myszków, potem z Zofią Dołmat Isaykowską. Z pierwszą żoną miał dwóch
synów: Albrechta Konstantego, podstarościego żmudzkiego w latach 1670—1678 i Jana
Konstantego, ciwuna wieszwiańskiego oraz starostę purwiańskiego, miednickiego i hruszewskiego. Ten ostatni był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1672 r.
Z kolei jego brat Albrecht Wiktor był deputatem żmudzkim do Trybunału Głów
nego w latach 1666 i 1671.
Wspomniana w taryfie z 1690 r. Ewa [Balbina] Sawicka była córką Melchiora Sta
nisława, wojewody brzeskiego litewskiego (zm. 1668). Dwukrotnie wychodziła za mąż
za: Dominika Wołłowicza (zm. przed 1676), pisarzewicza wileńskiego, wójta kobryńskiego i horodelskiego oraz wspomnianego wyżej Jana Konstantego Mleczkę, ciwuna
wieszwiańskiego (nominacja z 1684 r.), zmarł w 1689.
W sumie Mleczkowie była to szlachta, która w pewnym momencie zbliżyła się do
magnaterii, osiągając urząd wojewódzki (starostwo żmudzkie), ale nie utrzymała swego
statusu społecznego i ekonomicznego. Piastowali oni ważne urzędy w XVII w.: zarów
no sądowe (sędzia ziemski), jak i administracyjne, nawet starosty żmudzkiego, a więc
najwyższe na Żmudzi senatorstwo. Byli też posłami na sejmy i deputatami do Trybu
nału Głównego, co świadczy o ich popularności wśród szlachty żmudzkiej. Uczestni
czyli także w elekcjach królów polskich w latach 1648—1674. W elekcji Jana Kazimierza
w 1648 r. elektorem był Wiktor Konstanty podsędek, w elekcji Michała Korybuta Wiśniewieckiego w 1669 — wspomniany Wiktor Konstanty, Jan sędzia ziemski i jego syn
sędzic Albrycht Konstanty oraz Jana III Sobieskiego w 1674 r.: wspomniany Albrycht
Konstanty podstarości żmudzki.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Mleczków z herbem Doliwa.
Niemniej jednak Wiktor Konstanty, sędzia ziemski żmudzki, miał inny herb — Kor
czak. Sporo o nim pisano, ale są to informacje znane skądinąd. Jego siostra Konstancja
przejęła po nim sporo dóbr, które weszły do domu Brzostowskich, bo jej mężem był
Władysław, referendarz litewski.
Kwestią sporną jest herb Mleczków Zdaniem Kojałowicza, używali herbu Doliwa,
inni, np. Niesiecki dawał im herb Korczak. Zdaniem Uruskiego, byli „niezawodnie ga
łęzią Korczaków”, czyli używali tego herbu.
Ź r ó d ł a : Deputaci', T. 1, s. 123, 193, 235, 265, 288, 299, 313, 317; Dworzecki Bohdanowicz, k. 140; Elek
torowie królów, s. 138; Elektorzy 1648, 1669,1674 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 44; ODVCA, vyp.l, s. 2-18,
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67—101; vyp. 2, s. 17—17; vyp. 3, s. 33—222; Taryfa woj. brzeskiego litewskiego, s. 19; Urzędnicy żmudzcy,
nr 510, 950, 981, 986, 1086, 1189, 1315. L i t e r a t u r a : Byliński, Dwa sejmy, s. 248 (sejm 1613 t\); Ciecha
nowicz, Kody, T. 4, s. 198; Kwak, s. 132 (sejm 1626 t\); LPŻ, T. 2, s. 261: Mlećka; PSB, T. 21, s. 396—400:
Mleczko: Andrzej, Jan, Wiktor Konstanty; Rachuba, U dyial iymtdgkiego, s. 346, 348, 351; SSNO, T. 3, s. 534—
535: Mleczka; Tyla, Żemaitija, s. 107—109; Uruski, T. 11, s. 140—144.

MLEKOWSKI
T a r y f a 16 67

roku

Allekowski Jan. Macguk Jan Ambrojejewicz na miejscu Jana Allekońskiego z Podegimia dym 1 szlachecki
w pow. niesgwiańskim

Nazwisko ma nieznaną genezę. Można tylko przypuszczać, że jest to forma spolonizo
wana od nazwiska Mlekus, notowanego w XVI w. na Litwie, albo oboczna forma nazwi
ska Mikowski, notowanego w końcu XVII w. w pow. grodzieńskim [Uruski].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wieszwiańskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LTruski, T. 11, s. 152—153: Mlekus, Mlikowski.

MNICHOWSKI ZOB. MINICHOWSKI

MOCZULSKI (MACZULSKI)
H. KORWIN
T a r y f a 16 6 7

roku

Macj/dski Adam Marcinowicz na miejscu Pawła Machulskiego у Kotkun dym 1 szlachecki wpow. melonskim
Macy/ilski Stanisław na miejscu Adama Mackjemcga z№itrun dym 1 szlachecki w pow. melonskim

Nazwisko podobno jest „zeslawizowaną” formą nazwiska litewskiego Maćys, które po
chodzi od imienia Matas, Motiejus, czyli Mateusz, Maciej [LPŻ]. Nie wykluczając tej
możliwości, nie można pominąć oczywistego faktu, że w Polsce było nazwisko szla
checkie Moczulski, często notowane na Podlasiu i Litwie.
W 1656 r. zanotowano Adama na Moczulnej Dedera Zwialicza, rotmistrza żmudzkiego i ziemianina województwa wileńskiego [Uruski]. Wspomniana Moczulna to naj
pewniej Moczulna Stary Dwór w pow. wołkowyskim w parafii strubickiej [Taryfa woj.
nowogródzkiego |.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wielońskim, bez
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Mieszkali na pograniczu
z pow upickim.
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa
Moczulscy herbu Abdank, Cholewa i Lis.
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W 1835 r. wywiedli się Moczulscy herbu Korwin. Za swego przodka przyjęli Ka
zimierza Moczulskiego (pokolenie I), posiadającego dobra Kotkuny alias Poskajście
w pow wielońskim w 1718 r. Dobra te notowano w ich ręku w taryfie 1667 r. Ożenił się
najpierw z Konstancją Rakiewiczówną, potem z Zofią Stasiewiczówną, z którymi wydał
światu trzech synów (II): Adama, Piotra i Antoniego. W swoim testamencie z 1732 r.
wspomniane dobra zapisał tym synom. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny: od Ada
ma i Piotra, bo o Antonim nic nie wiadomo.
Najpierw o starszej linii od Adama. Wspomniany Piotr w 1750 r. ustąpił swoją
część bratu Adamowi. Ten ostatni ożenił się z Rozalią Chołostowską, z którą spło
dził czterech synów (III): Jana, Franciszka, Karola i Mateusza. W swoim testamencie
z 1768 r. uczynił ich swoimi spadkobiercami, którzy dziedziczyli dobra rodzinne nierozdzielnie. Z nich Jan ożenił się z Konstancją Surwiłówna, z którą wydal światu syna
Macieja (ur. 1791; IV). Ten z kolei zawarł związek małżeński z EwąDomaszewiczówną,
z którą spłodził czterech synów (V): Franciszka Michała (ur. 1817), Jana Piotra Pawła
(ur. 1820), Michała Zachariasza (ur. 1822) i Wincentego Ludwika (ur. 1827).
Z kolei Franciszek (III), brat wspomnianego Jana, zszedł z tego świata bezpotomnie.
Jego brat Mateusz w 1795 r. ustąpił ze swojej części dóbr ojczystych na rzecz brata Karo
la. Ten z kolei wszedł w związki małżeńskie z Natalią Prosiewiczównąi wydał światu czte
rech synów (I"V): Ferdynanda, Nikodema, Józefa i Stanisława. Z nich Stanisław Karolewicz
ukończył pełny kurs nauk na Uniwersytecie Wileńskim, potem wstąpił „w sztacką służbę”
[tj. do służby państwowej rosyjskiej] do Wileńskiej Izby Skarbowej w 1828 r., potem prze
niósł się do Szpitala Wojennego w Białymstoku na stanowisko buhałtera. Jego brat Ferdy
nand ożenił się z Ewą Nowicką i wydał światu syna Michała Karola (ur. 1812; V).
Teraz wracam do wspomnianego Mateusza (III), syna Adama. Ożenił się z Anną
Żebrowską, z którą miał syna Onufrego (ur. 1794; IV), ojca dwóch synów (V): Jana An
toniego (ur. 1822) i Karola (ur. 1831).
Z kolei druga, młodsza linia rodziny od Piotra (II). Wspomniany Piotr ożenił
się z Konstancją Włodyczkowną [raczej Władyczkówna] i wydał na świat dwóch sy
nów (III): Jana (ur. ok. 1739) i Szymona (ur. ok. 1745). Z nich Jan ożenił się z GiertrudąMoczulską, z którą spłodził dwóch synów (IV): Antoniego i Salomona, Nabył dobra
Downary i Szarkszki w pow. upickim. Pierwszy z nich ożenił się z Anną Norwidówną,
z którą spłodził trzech synów (V): Ignacego (ur. 1806), Aleksandra Dionizego (ur. 1813)
i Antoniego (ur. 1825). Z kolei jego brat Salomon ożenił się z Wiktorią Mackiewiczówną, która dała mu jednego syna Józefa Jana (ur. 1809; V). Wspomniany Salomon miał
dobra Downagoła w pow. upickim.
Z kolei Szymon (III), syn Piotra, który ożenił się z Marianną Paczewską i spło
dził z nią trzech synów (IV): Wincentego (ur. 1778), Jana (ur. 1783) i Ignacego Fran
ciszka (ur. 1786). Znów najstarszy z nich ożenił się z Anną Dowborownąi miał syna
Ambrożego (ur. 1823; V). Jego brat Jan ożenił się z Ewą Szedzerzówną i wydał na
świat dwóch synów (V): Leonarda Aleksandra (ur. 1818) i Jozafata Franciszka (ur. 1824)
[LVIA,F 391-1-1045].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—1—1045, k. 143—147; Taryfa woj. nowogródzkiego, s. 165. L i t e r a t u r a : LPŻ,
T. 2, s. 264: Mociulskis, 130: Maciulskias, 129: Macys; Uruski, T. 11, s. 186—188.
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MODRZEJEWSKI (MONDRZEJEWSKI, MODRZEWSKI)
H. OSTOJA
T a r y f a 16 6 7

roku

Modrzejewski Krzysztof z Kankajć dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
Modrzejewski Mikołaj\ na którego miejscu i na miejscu Magdaleny Konopińskiej Staniunowej zpstał spisany
Jan NisławowiczzPogumerc Le/ajć dym 1 zagroĄniczy] wpow. tendzjagolskim
Modrzejewski [w tekście: Modrzewski] Samuel z Lekajaów dym 1 szlachecki wpow. tendzjagolskim
T aryfa 1690

roku

Modrzejewski Wawrzyniec zLenkajdów wpow. tendzjagolskim dym szlachecki 1
Mondrzęjewski Jan z^ejliszęk w pow. tendzjagolskim na miejscu TMikołaja Kiborta i zprgykuplą dym szla
checki 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia polskiego. W polskich herbarzach notowano Mą
drze jewskich i Modrzejewskich tego samego herbu Ostoja [Uruski].
W czasie Potopu Krzysztof Modrzewski uczestniczył w konfederacji szlachty
żmudzkiej w Szadowie w 1656 r., antyszwedzkiej. Prawdopodobnie należał on do tej
rodziny. W każdym razie w taryfie 1667 r. notowano Krzysztofa Modrzejewskiego.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow tendziagolskim: dwie bez poddanych, jedna miała jednego. W taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny
w pow. tendziagolskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1819 r. wylegitymowali się Mondrzejewscy [sic] herbu Ostoja. Ich protopla
stą został Stanisław Mondrzejewski (pokolenie I). W 1748 r. jego synowie (TI): Szy
mon i Michał podzielili się dobrami Widmiedzie Lenkajcie [w pow. tendziagolskim].
Dobra te należały do nich przynajmniej od 1667 r., zwano je najczęściej Lenkajciami.
Wspomniani bracia byli założycielami dwóch linii tej rodziny. W pierwszej, starszej linii
prym wiódł Szymon jako ojciec Wawrzyńca (III). Wiatach 1765 i 1768 dwaj kuzynowie:
Wawrzyniec, syn Szymona i Franciszek, syn Michała, Mondrzejewscy weszli w posiada
nie tych dóbr. Wspomniany Wawrzyniec powołał do życia dwóch synów (IV): Macieja
(ur. 1775) i Kazimierza (ur. 1790). Pierwszy z nich miał synajózefa Nikodema (ur. 1813;
V) i wnuka Wincentego (ur. 1857; VI). Zaś jego brat Kazimierz wydał na świat pięciu
synów (V): Ignacego (ur. 1818), Michała (ur. 1823), Antoniego Pawła (ur. 1825), Justy
na Marcina (ur. 1831) i Franciszka (ur. 1834). Z nich potomstwa doczekali się dwaj bra
cia: Ignacy i Antoni Paweł. Pierwszy z nich miał dwóch synów (VI): Piotra (ur. 1853)
i Stanisława (ur. 1860), a drugi — czworo dzieci: (VI) Romualda (ur. 1851), Klemensa
(ur. 1854) z trzema synami (VII): Florianem (ur. 1893), Hieronimem (ur. 1899) i Waleria
nem (ur. 1902) oraz Leokadię (ur. 1856) i Małgorzatę [ros. Margarita] (ur. 1859).
Druga, młodsza linia łączy się z Michałem (TI), ojcem dwóch synów (III): Stani
sława Feliksa (ur. 1774) [data jest chyba błędna i najpewniej chodzi o 1747 r.] i Fran
ciszka (ur. 1753). Wspomniany Stanisław Feliks ojcował Maciejowi (ur. 1773; IV), który
spłodził dwóch synów (V): Bonifacego (ur. 1792) i Franciszka [polskie imię rosyjskimi
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literami] (ur. 1799), bezpotomnych. Z kolei brat Stanisława Feliksa — Franciszek (III)
to ojciec dwóch synów (IV): Antoniego Franciszka (ur. 1762?) [może 1792] i Bogusława
Bartłomieja (ur. 1799). Pierwszy z nich ojcował czterem synom (V): Aleksandrowi Paw
łowi (ur. 1816), Jerzemu Józefowi (ur. 1818), Michałowi Hieronimowi (ur. 1822) i Syl
westrowi Marcelemu (ur. 1835), bezpotomnemu. Z wymienionych potomstwa doczeka
li się prawie wszyscy. Wspomniany Aleksander Paweł miał dwóch synów (VI): Michała
Ignacego (ur. 1846) i Konstantego (ur. 1847). Jego brat Jerzy Józef zostawił po sobie
także dwóch synów (VI): Antoniego (ur. 1855) i Wincentego (ur. 1858), a kolejny, trze
ci brat Michał Hieronim dał światu ponownie dwóch synów (VI): Wiktora (ur. 1849)
i Władysława (ur. 1857). Ci dwaj ostatni mieli także potomstwo: Wiktor wydał na świat
dwóch synów (VII): Stanisława (ur. 1886) i Zygmunta (ur. 1888), a jego brat Władysław
— trzech (VII): Jana (ur. 1883), Józefa (ur. 1894) i Władysława (ur. 1895).
Z kolei brat Antoniego Franciszka — Bogusław Bartłomiej (IV) to ojciec Francisz
ka [po polsku rosyjskimi literami] (ur. 1830; V) i dziad Ludwika (ur. 1866; VI) [LVIA,
F 391-8-2571].
Ź r ó d ł a : Akta zjagdów, T. 2, s. 350; LVIA, F 391—8—2571, к 118 (skan 00245). L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2,
s. 267: Mondrżejeyskas, 151: Mandziauskas; Uruski, T. 10, s. 287—288, T. 11, s. 199.

M O D ZELEW SK I (M OZELEW SKI)
H. BOŃCZA
T a r y f a 16 67

roku

Madzelewski [F 11-1-752 słuszniej: Modzelewski] Tomas-^^Drabuks^t dym 1 szlachecki n>pon>. powondeńskim
Modzelewska Sebestianowa Anna. Paszkiewicz Nawoysz Maciej na miejscu Anny Paszkiewiczpwny SebestianowejModzjelewskiej zBortkun dymy 2 poddańskie wpow. wielońskim
Mozalewski Stanisław, na którego miejscu zpstał spisany Konstanty Wysynarowski z^ontrymajciów dym 1
poddański w pow. twerskim
Mozelewski Matiasz na miejscu Stanisława Rotkiewicza z Gostup dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Mozęlewski Michał. Uwoyn Gabńel na miejscu Kazimierza Uwoynia rodzica swego z Medyngian z kupli od
Michała Mozęlewskiego i od Wojciecha Lawdgina 4 poĄd] ańskie dymy wpow. jorańskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Mozęlewski ]an [w Kop. 1: Mozelewski] z^eszkiów wpow. M. Dymian dym szlachecki 1

Wszystko wskazuje na potrzebę połączenia dwóch nazwisk: Modzelewski i Mozelewski.
Brak jest bezpośrednich dowodów, ale podobieństwo obu nazwisk i posiadanie tego sa
mego herbu przemawia za łącznym ujęciem obu rodzin.
Nazwisko Modzelewski może pochodzić z języka polskiego (Modzel), o ile nie jest
to późniejsza przeróbka z nazwiska Medeliauskas, które ma genezę litewską— od Medeikis [LPŻ]. Więcej wskazuje jednak na pochodzenie polskie, mając na uwadze szlachtę
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

MOŁOZEWICZ

187

Modzelewskich z Modzeli w ziemi łomżyńskiej na północnym Mazowszu, skąd rozeszli
się „w inne strony kraju” [Uruski],
Na Żmudzi zanotowano go po raz pierwszy w aktach ziemskich w 1600 r., kiedy
żona Anna Janowna Urbanowicz darowała Stanisławowi Andrejewiczowi Mozelewskiemu majętność Datnowo we włości wielońskiej.
W czasie Potopu 1655 r. trzech Modzelewskich podpisało unię kiejdańskąze Szwe
cją: Stanisław, Michał i Sebastianowa wdowa.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny, bo
z obliczeń wyłączono Michała Modzelewskiego z powodu wzmianki o kupnie. Poło
wa z nich nie miała poddanych (2 na 4), a druga połowa miała od jednego do dwóch.
Rodziny te mieszkały w dwóch różnych regionach Żmudzi: w pow. wielońskim (gdzie
byli od końca XVI w., oraz w centrum Żmudzi: w powondeńskim i twerskim. Z kolei
w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. Małych Dyrwian, bez poddanych. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Według wywodu tej rodziny herbu Bończa z 1819 r. za jej prekursora uznano Miko
łaja Modzelewskiego (pokolenie I), który z 1647 r. kupił majętność Powińcie na Żmu
dzi [raczej Powencie od położenia nad rzeką Wentą]. Dobra te wkrótce sprzedał i nabył
poddanych w pow. wileńskim we wsi Jordan Giełwań [czyli Giełwany Jordany w pow.
wileńskim]. Miał on syna Jana (II), wnuka Jana (III), prawnuka Franciszka (IV) i praprawnuka Nikodema (V), sędziego granicznego pow. trockiego, który się wylegitymował
w 1801 r. [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 311—312, 332; Kapica, s. 285-287; ODVCA, vyp. 5, k. 241—89. L i t e r a 
t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 201 (genealogia); LPŻ, T. 2, s. 264: Modzełiauskas, 195: Medeliauskas;
Uruski, T. 11, s. 201-207, zwłaszcza 202.

M OGIEŃ
T aryfa 1690

roku

Mogień Aleksander z Wielkich Kalek w pow. ndduklewskim dym szlachecki 1

Nazwisko jest chyba pochodzenia litewskiego, może od mognoti, czyli „zachwycać się”,
„lubować się” itp. [LPŻ].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. widuklewskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Z herbem Mogiła rodzina Mogieniów wylegitymowała się w 1801 r. w późniejszej
guberni kowieńskiej.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 264: Mogenis. Uruski, T. 11, s. 208.

M O ŁO ZEW ICZ
T aryfa 1690

roku

Mo loyewicz Krcysytof у Pirgisyek Po/uknia [chodzi jednak o Połukaje, nie Potaknie] w pow. kroskim
[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

188

MONCEWICZ

Nazwisko to patronimik od nazwiska Mołoza, skądinąd nieznanego. Być może zosta
ło przekręcone. W grę wchodzą jeszcze inne możliwości. Może jest to forma utwo
rzona od litewskiego nazwiska Malas (człon mal—) [Zinkevicius] albo forma pocho
dząca od imienia Malosz (cerkiewne Malachija), które może się łączyć się z imieniem
wschodnioslowiańskim Malofiej lub imieniem złożonym typu Małomir [Abramo
wicz, Citko, Dacewicz].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. kroskim, bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nie utytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 225: Małosz, 226: Małoszewicz; Zinkevicius, s. 287:
Malas.

MONCEWICZ
H. ŚLIZIEŃ
T a r y f a 16 6 7

roku

Moncewicp Adam, Jan Malcherowiep i Jakub Hrehorowic.p £ obrębu Montowicp nabranego pa rok 1667
i 1668 na rok po A 12 pa lat ж[шпего] 2 [wnieśli] 24 [także pokazali prawo wieczyste] [Królewszczyzny 1667 r.]
MoncewicpAugustin, na którego miejscu postał spisany Madej Petkiewicp p Podegim dym 1 szlachecki wpow.
wiespti-iańskim
Moncewicpjan z Syrajaów dym 1 spłachetki w pow. telspewskim
MoucewicpMaran pPrpya/gowa dym 1 szlachecki w pow. telspewskim
T aryfa 1690

roku

Moncewicpjakub p Moncp w pow. po/ongowskim na miejscu Dawida rodpica [dym] splachecki 1
Moncewicpjan p Moncp wpow. po/ongowskim [dym] splachecki 1
Moncewicpjerpy pMoncpów wpow.po/ongowskim [dym] splachecki 1
Moncewżcp [w Kop. 1 błędnie: Morcewicz] Jópef na miejscu Jana [Moncewicza] p Syrajaów w pow. telspewskim dym splachecki 1
MoncewicpMardn pPrpya/gowa w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
MoncewżcpPżotr na miejscu Dawida [Moncewicza] pMoncpów wpow. po/ongowskim [dym] splachecki 1
Moncewicp Stanisław na miejscu Stanisława Tarwida pjudupia wpow.po/ongowskim [dym] splachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Monca (lit. Monćius) czy Mońko. To pierwsze
prawdopodobnie jest pochodzenia litewskiego, od manäus, czyli „człowiek bogaty”,
choć nie można wykluczyć innego pochodzenia, np. niemieckiego (od Mensch) [LPZ].
Z kolei Mońko nawiązuje do takiegoż imienia, pochodzącego od cerkiewnego Manuiła
czy Mojsieja [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Jeszcze inne zdanie wyraził Z. Zinke
vicius, który skłonił się do sądu, że jest to nazwisko litewskie, utworzone od członu
mant-, produktywnego w antroponimii litewskiej.
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Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow telszewskim (2) i wieszwiańskim (1), bez poddanych. Wtedy zanotowano jeszcze Adama Moncewicza oraz Jana Malcherowicza i Jakuba Hrehorowicza, pewnie także Moncewiczów,
którzy mieszkali w obrębie Montowicze [Królewszczyzny 1667 r.]. Wspomniany obręb
to najpewniej późniejsze Moncze w pow. połongowskim, zob. niżej. Choć formalnie
spisano ich wśród dóbr królewskich, to pokazali oni prawo wieczyste na te dobra i naj
pewniej zostali wyłączeni z własności królewskiej.
W taryfie 1690 r. spisano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow. połongow
skim (5) i telszewskim (2). Żadna nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drob
na i właściwie nieutytułowana. Wyjątkiem był Kazimierz Ignacy Moncewicz, który był
skarbnikiem żmudzkim w 1767 r. Jego brat Franciszek piastował skromny tytuł chorą
żego pow. połongowskiego [pospolitego ruszenia] w tym czasie.
Gniazdem rodu były Moncze w pow. połongowskim, czyli późniejsza okolica szla
checka. Leżała na północny wschód od Dorbian. W końcu XIX w. mieszkali tu: Moncewiczowie (80 dziesięcin ziemi), Pikturnowie (76), Raczyńscy (140 i Tarwidowie (22) [SG].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Moncewicze
herbu Przyjaciel i Slizień. W tym czasie Moncewicze herbu Slizień mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Zachował się wywód Moncewiczów herbu Slizień z 1800 r., uzupełniony w 1832.
Przodkiem rodziny byl Adam Moncewicz (pokolenie I), który przybył tu z Gawryl
[w pow. telszewskim]. Był wzmiankowany pod 1637 r. Siedzibą rodziny były wspomnia
ne już Moncze. Dwór nie był duży, w 1851 r. miał jeszcze 210 hektarów (tj. 10 włók
ziemi). Wspomniany Adam przekazał te dobra synowi Michałowi (II) w 1694 r. i wnu
kowi o tymże imieniu (III). Ten ostatni miał syna Jana Antoniego (IV) i wnuka Fran
ciszka (1797; V). Z kolei Franciszek spłodził dwóch synów (VI): Kajetana Jerzego
(ur. ok. 1805) i Leona Polikarpia (ur. ok. 1817) oraz dwie córki: Monikę i Bogumiłę.
Dobra rodzinne przejął wspomniany Leon. Ożenił się z Teresą Choromańską (zwaną
z litewska Kurmanskyte, 1814—1875), z którą miał syna Leona (1841-1902; VII), oże
nionego z Heleną Budrecką (1843—1908), córką Józefa, pochodzącą z Jazduciów koło
Lenkimów. Miał on troje dzieci (VIII): ponownie Leona (1868—1912) [trzeci z kolei
Leon w rodzinie], Edwarda (zm. w dzieciństwie w 1870 r.) i Helenę. Z kolei Kajetan Je
rzy (VI) był uczestnikiem powstania listopadowego 1830—1831 r. Po wzięciu do niewoli
rosyjskiej został uwięziony w Pskowie i w końcu 1832 r. uniewinniony.
Nie byli to wszyscy członkowie tej rodziny. Skądinąd wiadomo o Stefanie Adamo
wiczu Moncewiczu, który spisał swój testament w 1724 r. Swoje dobra Moncze zapisał
synowi Stanisławowi i bratankowi Antoniemu. Z kolei córce Katarzynie, żonie Jakuba
Woynowicza, uczynił zapis w pieniądzu i naturze.
Do tej rodziny należała Elena Eringiene (ur. 1927) profesor onkologii. Pochodziła
z Moncewiczów Była wnuczką wspomnianej wyżej Mariji Raceviaüte—Monceviciene
(1880-1959) i Leona Moncewicza (Leonasa Monceviciusa), trzeciego z kolei Leona
w tej rodzinie. Małżeństwo to miało siedmioro dzieci. Wśród nich był Witold (lit. Vytautas, 1902-1961), ojciec Pani Profesor. Ożenił się on z Terese Virsilaite (1900-1951).
Byli to już ostami Moncewicze w gnieździe rodu, w Monczach.
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

190

MONGAYLO

Podobny wywód Moncewiczów herbu Ślizień pochodzi również z 1800 r. Ich
przodkiem został Michał Moncewicz, którego syn Michał (pokolenie I i II) w 1723 r.
zapisał dobra Moncze swojemu synowi Antoniemu (III). W 1781 r. ten ostatni zapi
sał je synowi Franciszkowi (TV). Wiadomo jeszcze, że ten ostatni miał syna Leona
(ur. 1817; V), ojca dwóch synów (VI): Leona Izydora (ur. 1842) i Leona (ur. 1868)
|LVIA, F 391-8-2571].
W 1800 r. wywiedli się jeszcze Moncewicze herbu Ślizień. Ich protoplastą został
Stefan Moncewicz, ojciec Jana (pokolenie I i II). Ów protoplasta w 1672 r. kupił dobra
Syrajcie [w pow. telszewskim]. W 1724 r. jego syn Józef (III) zapisał te dobra synowi
Janowi (IV). W 1751 r. ten ostatni sprzedał wspomniane dobra. Tenże w swoim testa
mencie z 1762 r. nadal posiadał Syrajcie i zapisał je synom (V): Jerzemu i Mikołajowi.
Byli oni założycielami dwóch linii tej rodziny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł
Jerzy jako ojciec czterech synów (VI): Filipa (ur. 1776), Józefa (ur. 1778), Macieja i Igna
cego. Z nich Filip wydał na świat syna Franciszka (ur. 1817; VII), bezpotomnego. Jego
brat Józef powołał do życia trzech synów (VII): Jana (ur. 1810), bezpotomnego, Alber
ta Mateusza (ur. 1822) i Kazimierza (ur. 1826). Z nich Albert Mateusz zostawił po so
bie pięciu synów (VIII): Norberta (ur. 1850), Adama Tomasza (ur. 1851), Władysława
(ur. 1854), Wacława (ur. 1861) i Bernarda (ur. 1865). Również jego brat Kazimierz (VII)
mógł pochwalić się także pięcioma synami (VIII): Franciszkiem (ur. 1855), Antonim
(ur. 1861), Michałem (ur. 1862), Izydorem (ur. 1864) i Piotrem (ur. 1867).
Z kolei następny brat Filipa — Maciej (VI) wydał na świat dwóch synów (VII): Sta
nisława (ur. 1810) i Justyna Gerarda (ur. 1824), bezpotomnych. Ostatni z braci Filipa
to Ignacy (VI), ojciec dwóch synów (VII): Jerzego (ur. 1819) i Józefa (ur. 1830). Pierw
szy z nich miał dwóch synów (VIII): Antoniego Joachima (ur. 1862) i Feliksa (ur. 1863),
a drugi — jednego: Stefana (ur. 1856; VIII).
Drugą, młodszą linię prowadził Mikołaj (V), ojciec Augustyna (VI) i dziad Floria
na Jana (1829—1902; VII). Ten ostatni spłodził dwóch synów (VIII): Stefana Teodora
(ur. 1876) i Wacława Kaspra (ur. 1879) [FATA, F 391-8-2572].
Ź r ó d ł a : Królewszczyzny 1667 r.; LVIA, F 391-8-2571, k. 93 (skan 00193), F 391-8-2572, к 71 (skan
00119); SG, T. 15, cz. 2, s. 351: Moncze; Urzędnicy żmudzcy, nr 1189. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 249: Monczewic z, 250: Mońko; Ciechanowicz, Rody3T. 4, s. 203; LPŻ, T. 2, s. 150:
Mancevicius, Manćius; Prof. Plena Pńgiene, s. 235—237 (streszczenie wywodu rodziny), 238—240 (testament
z 1724 r.) i in; Skłodowski, s. 374; Uruski, T. 11, s. 233; Zinkewicius, s. 288: Mantas.

MONDRZEJEWSKI ZOB. MODRZEJEWSKI
MOND WIŁ ZOB. MONTWIŁ
MONGAYŁO
T a r y f a 16 67

roku

Mongayło Piotr na miejscu rodzicielki Marianny Mongayłowej %Jankmi dym szlachecki 1 w pow. wilkdskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Mongayłło Stanisław pMongajłów Bakiewicp wpow. wiłkisłdm dym spłachetki 1
Mongayło Bartłomiej p Piłsud Poworda wpow. korspewskim dym spłachetki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: man—i gaił—. O obu była już
mowa, zob.: Butman i Bargayło [LPŻ].
Ród został zanotowany na Żmudzi w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego
z 1528 r.: Dowgiał Mongiajłowicz we włości wilkiskiej i Pietr Mongiałowicz w berżańskiej.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w W 1581 r. Mongaj łowicze: Stanisław Szymkowicz, Paweł Jurewicz i Mikołaj Wojtiechowicz kupili ziemie w polu Golniewskim we
włości jaswońskiej. W 1591 r. wspomniany Stanisław Szymkowicz wraz z siostrą Kateriną i innymi zawarł ugodę w sprawie sporu o majętność Dżakojni we włości tendziagolskiej. Tenże w 1595 r. otrzymał od teścia Hryhorego Pietrowicza Mielwidowicza część
majętności Mielwidy [we włości wilkiskiej]. W 1600 r. Mikołaj Wojtiechowicz i Paweł Ju
rewicz Mongajłowicze sprzedali sianożęć w polu Golniewskim. W sumie we wspomnia
nych aktach notowano Mongayłów głównie we włości jaswońskiej w polu Golniewskim
oraz w sąsiednich włościach: tendziagolskiej i wilkiskiej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę
w pow. wilkiskim, bez poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. wilkiskim i korszewskim, także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Zwraca uwagę osada Mongajły Bakiewicze, później zwana okolicą szlacheckąMongayłowicze (1775 r.). Chodzi o rejon Pernarowa na wschód od Ejragoły, gdzie notowa
no m.in. Miłaszuny (1690: Miłaszewicze Mongajły). Tu pewnie było gniazdo tego rodu,
tym bardziej, że Mongayłów notowano we włości wilkiskiej już w 1528 r.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 72-171; vyp. 2, s. 178-291; vyp. 3, s. 119-346; vyp. 5, k. 266—282; Perapis
1528 r., s. 297. L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 218: Mangailas.

MONGIN (MĄGIN)
T aryf a 16 6 7 roku

Mcjgin Malcher, na którego miejscu postał spisany Jakub Targoński pSurwiłów dym 1 splachecki wpow. kroskim
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: m an- i gin—. O obu była już
mowa, zob.: Butman i Gimbut [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. kroskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej Monginowie
herbu Abdank i Jelita.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 151—153: Manginas; LTruski, T. 11, s. 234.
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MONGIRD
H. WADWICZ
T a r y f a 16 6 7

roku

Mongjrd Abram JuromcpzGonkojn dym 1 szlachecki wpow. wiebńskim
Mongjrd Ba/tromiej z Gonkojn dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Mongjrd Dawid na miejscu Kaspra Mongirda £ Gonkojn dym 1 szlachecki wpow. ndelońskim
Mongjrd Gabriel na miejscu Jópefa Mongirda rodpica swego p Gonkojn dym 1 szlachecki wpow. ndelońskim
Mongjrd Jakub Szczgsnowicz Bogdanowicz z Senkisgek 4im I szlachecki w pow. ndelońskim
MongirdJan Pawłowicz na miejscu Pawia Mongirda i na miejscu Daniela Beynara z Gonkojn dym 1 szlachec
ki w pow. wiebńskim
Mongird Kapimierz na miejscu Bogdana Mongirda pSpylebw dym 1 szlachecki w pow. ndelońskim
Mongjrd Marcin Bogdanondcz\na miejscu] Andrzeja Markowicza Domaspenicpa pDowgirdów dym 1 szla
checki wpow. tendzjagolskim
MongirdMaran Bogdanomcpna miejscu Andrzeja Domaszywicpa pSenkiszpk dym 1 szlachecki wpow. niebńskim
Mongird Marek na miejscu Bogdana Mongirda z Szyldów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Mongird Mikołaj Bogdanowicz na miejscu Stanisława Bogdanowicza Mongirda rodzica swego z Gonkojn dym
1 szlachecki w pow. wielońskim
Mongird Piotr z Geniów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Mongird Stanisław na miejscu Krzysztofa Dutkiewicza z Wodukspt dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Mongird Tomasz Maranowicp Mikołajendcz na miejscu Marana Mikołajewicza Mongirda rodpica swe[go]
Z Gołkojn dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim
Mongirdowa Pawłowa Krystyna Gostówna na miejscu Pawła Mongirda małżonka swe\go] i na miejscu Hrehore[go] Walentynowicza Sebestianowżcpa z Goln dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Mongjrd Gabriel z Gonkojniów w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Mongjrd KazjmierpzSzybl w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Mongird Marcin z Dowgirdów wpow. tendzjagolskim dym szlachecki 1
Mongird Marcin z Gonkojniów w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Mongird Marcin z Gonkun w pow. wiebńskim z bratem dym szlachecki 1
Mongrd Mikołaj z Gonkojniów w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Mongird Piotr pS enkan w pow. wielońskim na miejscu Jakuba Mongirda i zprpykupli od Stanisława Tomaspewicpa dym szlachecki 1
Mongird Stanisław, od którego Mikołaj Putrament p Wielkich Palek w pow. widuklewskim na miejscu Pani
Satkoń skiej kupił niewielką własność dym szlachecki 1
Mongird ZachariaszzMejäspek w pow. tendzjagolskim psiestrpanem dym splachecki 1
Mowgird Jan Pawłowicz Z Gajlwin wpow. wielońskim na miejscu rodzica dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: man—i gird-. O obu była już
mowa, zob.: Butman i Dowgird [LPŻ].
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Po raz pierwszy na Żmudzi odnotowano ich w popisie wojskowym W Ks. Litew
skiego z 1528 r. we włości wielońskiej — Pietr Mongirdowicz.
Potem była mowa o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. Kaspor Bogdanowicz Mongird kupił majętność nad rzeką Polaną we włości wielońskiej.
W 1590 r. Wojtiech iju ri Bogdanowicze Mongirdowicze sprzedali część gruntów w Szyłelach we włości wielońskiej Matiejewnie Bogdanowej Mongirdowicz i jej synom: Zygimontowi, Janowi, Szczefanowi i Matiejowi. Skądinąd wiadomo, że wszyscy sześciu byli
rodzeństwem i synami Bogdana.
W 1590 r. Andrej Pietrowicz Mongirdowicz wziął w zastaw majętność Gonkojni we włości wielońskiej, który kupił w 1595. W 1598 r. Martin Jakubowicz Mongird
sprzedał niwy w polu Gonkojni swoim krewnym: Wojtiechowi, Juremu, Zygimontowi,
Janowi, Szczefanowi i Matiejowi. W tym roku ci sami wraz z niewymienionym dotąd
bratem Stanisławem kupili uroczysko w polu Gonkojniach.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. widać, że chyba wszyscy
wyżej wymienieni byli dość ściśle ze sobą spokrewnieni i mieszkali we włości wieloń
skiej, na Laudzie, głównie w Gonkojniach. Prawdopodobnie byli oni potomkami Pio
tra Mongirdowicza z popisu 1528 r. Może jego synem byl Andrzej Piotrowicz Mon
girdowicz z 1590 r.?
W 1655 r. trzech Mongirdów podpisało unię kiejdańską ze Szwecją: Bartłomiej
z Mingajła, Bartłomiej i Stanisław. Zwraca uwagę nawiązanie do pochodzenia od Mingajły, pewnie do Jakuba Mingajły, mającego dobra na Żmudzi, który w unii horodelskiej
z 1413 r. przyjął polski herb Syrokomla.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 15 rodzin, mieszkających
w pow. wielońskim (14) i wyjątkowo w tendziagolskim (1), bez poddanych. W taryfie
1690 r. spisano 10 rodzin, mieszkających głównie w pow. wielońskim (7) i tendziagol
skim (2). Żadna nie miała poddanych. Była to zatem szlachta dość liczna, ale drobna
i nieutytułowana.
Uwagę zwraca forma Bogdanowicz Mongird w taryfie 1667 r. Ów Bogdanowicz
to część nazwiska, a nie patronimik. Może to przydawka pochodzeniowa: z Bogdana?
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mongirdowie
herbu Łabędź i Wadwicz. Nie wiadomo, kiedy, ale na pewno w połowie XIX w. Mongir
dowie posiadali dwór Miszucie w pow. telszewskim, gmina Korciany. W XIX w. miesz
kali też w pow. szawelskim z herbem Wadwicz [Ciechanowicz].
W 1799 r. wywiedli się Mongirdowie herbu Wadwicz. Za swego przodka przyjęli
Wacława Mongirda (pokolenie I), który w 1698 r. zapisał dobra Gonkojnie [w pow. wie
lońskim] swoim synom (II): Bartłomiejowi i Andrzejowi. W obu taryfach XVII w. noto
wano ich w tych dobrach. Wspomniani bracia byli założycielami dwóch linii tej rodziny.
W pierwszej, starszej linii prym wiódł Bartłomiej, który w swoim testamencie z 1747 r.
zapisał te dobra swoim synom (III): Marcinowi i Janowi. Pierwszy z nich wydał na świat
dwóch synów (IV): Dominika i Franciszka Michała. Z nich Dominik spłodził czterech
synów (V): Dionizego Franciszka, Franciszka Romualda, bezpotomnego, Konstantego
Jordana i Aleksandra, bezpotomnego. Wspomniany Dionizy Franciszek wydał na świat
także czterech synów (VI): Franciszka Józefa, Władysława Konstantego, Antoniego
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Ksawerego i Stanisława. Tylko pierwszy z nich miał potomstwo, trzech synów (VII):
Mieczysława Franciszka, Witolda Franciszka i Ignacego Cezarego.
Brat Dionizego Franciszka — Konstanty Jordan (V) był ojcem trzech synów (VI):
Bolesława Tomasza [polskie imię rosyjskimi literami], Zygmunta Marka i Józefa Danie
la. Z nich potomstwa doczekał się tylko ten drugi, ojciec dwóch synów (VII): Stanisła
wa i Konstantego.
Brat Dominika, czyli Franciszek Michał (IV) miał syna Donata Benedykta (V), bez
potomnego.
Nie omówiono dotąd potomstwa Jana, brata Marcina (III). Wydał on na świat syna
Józefa (IV), który w 1785 r. wszedł w posiadanie dóbr Gonkojnie, otrzymanych od ojca
Jana. Wspomniany Józef byl ojcem Kazimierza (V), który zostawił po sobie trzech sy
nów (VI): Franciszka Mikołaja, Antoniego Tomasza Franciszka i Teodora. Z nich po
tomstwo miał tylko pierwszy z nich, ojciec czterech synów (VII): Leona, Wincentego,
Aleksandra i Jana Onufrego.
Druga, młodsza linia pochodzi od Andrzeja (II). Spłodził on dwóch synów (III):
Ignacego i Michała, którzy w 1754 r. sprzedali dobra Bogdany Lutkiewiczom. Pierw
szy z nich ojcował Benedyktowi (IV), ojcu Wincentego Kazimierza (V), który spłodził
siedmiu synów (VI): Mieczysława Kandyda [ros. Kandit] Angela, Juliusza Jana, bezpo
tomnego, Jana Wiktora Benedykta, Edwarda Józefa, Florentego Marcjana, Michała Ka
zimierza i Kazimierza. Z wymienionych potomstwo mieli (VII): Mieczysław Kandyd
Angel miał dwoje dzieci: Jana i Zofię Fryderykę; Jan Wiktor Benedykt — dwóch synów:
Władysława Jana i Witolda Józefa; Edward Józef — trzech: Michała, Edwarda i Adama
i Michał Kazimierz — jednego: Wacława.
Z kolei brat Ignacego — Michał (III) zostawił po sobie syna Wincentego (TV), ojca
trzech synów, bezpotomnych (V): Feliksa Jana, Jakuba Ignacego i Józefa Jerzego [LVIA,
F 391-8-2571].
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 303, 305; LVIA, F 391-8-2571, k. 51; ODVCA, vyp. 1, s. 198-73; vyp. 2,
s. 117—229, 118—238; vyp. 4 ,к 3—21; vyp. 5 ,к. 14—104, 15—106;Perapis 1528 r., s. 297. L i t e r a t u r a : Cie
chanowicz, Suplement, s. 243; LPŻ, T. 2, s. 153: Mangirdas, 267: Mongirdas; Petrauskas, U etm os diduomene,
s. 269: Mingaila Jokubas; Uruski, T. 11, s. 235.

MONIEWICZ ZOB. NONIEWICZ
M O N KIEW ICZ
H. LUBICZ
P opis 16 2 1 roku

Monkiewicz Augustyn ^uc^esĄaskarsń] po kopacku koń 1 w pow.pojurskim
МопЫетс.уDandd typiątej części ojccycpty piesko są standt wpow. pojurskim, а у inscych ccyści, które Dandd
Piaćbornej pabra/, stawićpowinien
Monkżendc£ Hrehory z uczestnikami] po kopacku koń 1 w pow. ndduklewskim
Monkienicpjan na brataprotestowa!, sam od siebie po kopacku koń 1 w pow. tendyjagolskdm
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

MONKIEWICZ

T a r y f a 16 67

195

roku

Monkiewicz Andrzej, na którego miejscu został spisany Aleksander Jagmin z Kweść dym 1 szlachecki wpow.
korsyewskim
MonkiemczAugustyn na miejscu Sebestiana Hrehomidcya Monkiewicza rodzica swego pLęmb dymy 4poddańskie i na miejscu Je/pego Narkiewicpa i Jadwigy Janowej Wizjerowej zastawnym prawem dym 1, ogółem 5
dymów poddańskich wpow. pojurskim
Monkiewicz Bałtromiej na miejscu Piotra Monkiewicza z Poobela dym 1 szlachecki wpow. sząwelskim
Monkiewicz Benedikt na miejscu Krzysztofa Miszęwiczą z Benowa [w tekście: Benowa] dym 1poddański
w pow. pojurskim
Monkiewicz Dawid [na miejscu] Andrzeja Monkiewicza rodzica swe\go] z Goryszpw dym 1 szlachecki
wpow. widuklewskim
Monkiewicz Dawid zMejliszek dym 1 szlachecki wpow. tendzjagolsldm
Monkiewicz Eliasz na miejscu Stanisława Zygmontowiczą Monkiewicza [F 11—1—752: rodzica swego]
Z Gostap ogrodniczy dym 1 w pow. wielońskim
MonkiewiczJan Józefowicz zUmiajow dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
MonkiewiczJan na miejscu Stanisława Monkiewicza rodzica swe\go] z Gadrykiów dym 1 szlachecki w pow.
wielońskim
MonkiewiczJan Tomaszęwicz Z Ujumedzia dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
MonkiewiczJan zEaldym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
MonkiewiczJan z Umia-jów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
MonkiewiczJerzy, na którego miejscu wystał spisany Adam Siawcił z Kołnuj Benowa dym 1 szlachecki w pow.
pojurskim
MonMewiczKazjmierzna miejscu Mikołaja Monkiewicza zDowkint!awek dym 1 szlachecki w>pow. kroskim
Monkiewicz Kazimierz Z Eronkin dym 1 szlachecki w pow. tendyjagolskim
Monkiewicz Kazimierz na którego miejscu został spisany Stefan Jutkiewicz z Jakubowicz 4Ут l szlachecki
wpow. wilkiskim
Monkiewicz Krzysztof na miejscu Krzysztofa Janowicpą Raglewskiego z Kog/ajciów dym 1 szlachecki w pow.
rosieńskim
Monkiewicz Matiasz Madejewicz na miejscu Mikołaja Monkiewicza brata swego z Biłsud Monkajć dym 1
szlachecki w pow. korszęwskdm
MonkiewiczMelchier\f\<i\ Wojdechomcznamiejscu ŁawrynaStanisławowicza Bacewicza yKawp dym 1 szla
checki w pow. medyngiańskim
MonkiewiczMiko/aj na miejscu Jerze\go] Augustynowicza z Poobela dym 1 szlachecki w pow. sząwelskim
Monkiewicz Mikołaj, na którego miejscu został spisany Wojdech Dmowski z Bosyęsząwia dym 1 szlachecki
wpow. kroskim
Monkiewicz Paweł z Ujumedz dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Monkiewicz Pl°tr na miejscu Krystyny Biotrówny Eutkiewiczpwej z Gostupów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Monkiewicz Piotr na miejscu Madeja Montkiewiczą [sic] rodzica swego z Urniajpw dym 1 szlachecki wpow.
wielońskim
MonkiewicyPiotr, na którego miejscu został spisany Wojciech BortkiendczzPo&eliks i z p mykupli [•••] dym 1
szlachecki w pow. widuklewskim
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Monkiendcу Salamon na miejscu Krzysytofa Reygola у Reygol dym 1 szlachecki wpow. kroskim
MonMenicy Stanisław Wojdechonicy ZBowbl dym 1poddański w pow. pojurskim
Monkiewicz Stanisław z Urniayów dym szlachecki 1 w pow. wielońskim
MonMenicy Stanisław kaznodzieja zboru krasnogolskiego 7 [dymów] poddańskich w pow. beryańskim
Monkewicz Wacław Stanisław [na miejscu] Mikołaja Monkiewicza rodzica swego yMonkisyek Syowkot
dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskm
Monkiewicz Walerian Jurewicz,,a miejscu rodzica swe\go] Jerzego Augustinowiczą Monkiewicza z Benowa
poddański dym 1 wpow. pojurskm
Monkiewicz Wojaech na miejscu Ławryna Twiebowicza z Romanisyęk dym 1 szlachecki wpow. retowskim
Monkiewicz Dawid na miejscu Adama Monkiewicza rodzica z Drabuksyt i od Stanisława Monkiewicza,
od Jana Monkiewicza Tytowiczą kupnym prawem nabyte i z kupli od Dawida Andrzęjewiczą Kasperowicya
czyrartej czyści dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim
Monkiewiczpwa Malcherowa Kataryna Minmdówna wdowa z Monkiszek dymy 3 poddańskie w pow. tendzjagolskim
MonMenicyowa [w tekście: Monkiewiczówna] Janowa Tomkewiczpwa Judita Paszyjdemcyówna [na miejscu]
Jana Tomkieaicya Monkiewicza [GB: pewnie męża] z Wo/odkajć dym 1 szylachecMwpow. tendzjagolskm
Monkiewiczpwa Michałowa Magdalena Walentinonicyówna na miejscu ma/yonka swego Mchała Tyta Mon
kiewicza, mianowawszy małżymka swego chorego z Drabuksyt dym 1 szlachecki w pow. powondeńskm
T aryfa 1690

roku

Monkiewicz Adam na miejscu Janów Monkiewiczów i Stanisława Monkiewicza [z] Umiaszów w pow. wie
lońskim dym szlachecki 1
MonkiewiczAndrzęj z Uy/imedytów wpow. widuldewskim excepto ржу kupli dympoddański 1
Monkiewicz Augustyn ydóbr JKMri Raibszysyek wpow.pojurskim dympoddański 1
Monkiewicz Augustyn yLemp i Popenowa wpow. pojurskim poddańskich dymów 6
Monkiewicz Bartłomiej z Pojezierza w pow. widuldewskim dym szlachecki 1
Monkiewicz Dawid, na którego miejscu zpstal spisany Mathiasy Ławcewicy [z Wizgirdiszek w pow. widuklewskim?] dym szlachecki 1
MonkiewicyTranciszyk na miejscu rodyica BenedyktaMonkiewicya, KrzysztofaMisiewicya [i] Wojciecha Peldowicya у Popenowa wpow. pojurskim dymówpoddańskch 2
Monkewicy Gabriel yPopenowa у Wyybo/ysyek w pow. pojurskim dympoddański 1
MonkiewicyHeliaszzSokmecze [w Kop. 1 słuszniej: Sokmedzie] w pow. tendyiagolskim у kupli od Sta
nisława Jusykiewicya [i] Kayjmie/ya Tymińskiego Gulbiny PoyadyMe w tym powiecie dym sylachecki 1
Monkiewicyjan [w Kop. 1: Markiewicz] Ligieyko [w Taryfie Żmudzi 1690 r., s. 51 błędnie: Sigieyko]
£ synowcem niedzielnym у Gojkon wpow. wielońskim dym sylachecki 1
Monkiewicyjan у Boksyan wpow. widuldewskim dym sylachecki 1
Monldewicyjan у okolicy Les[z]cye alias Dogie wpow. ejragolskim dym sylachecki 1
Monkiewicyjan yPojeyioiy i yPuyów w pow. widuklewskim dym poddański 1
Monldewicyjan. Kasper Boreysya na miejscu Temelewicyowej yEndrików w pow. wiebńskim i przykupli od
Jana Monkiewicya dym sylachecki 1
M onldewicyjóyef na miejscu Pawła Monkiewicya у tryędej cyęśd у Uyumedzja wpow. widuklewskim zyprzykupli od Rujala Okokkiego, a yprawnych yawodówprzydym spustosyałych dym szlachecki 1
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AlonkiewicpKapjmieiapna miejscu Mikołaja Monkiewicpa yIV»’/fe///]lawek] wpow. kroskim [dym\poddański 1
Monkiewicp Kapjmierp na miejscu ojca pMołowian wpow. spawelskim dym splachecki 1
Monkiewicp Kapjmierp na miejscu rodpjca p imienia Kretkompia w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Monkiewicp Kapjmierp pjakubowicp wpow. wilkiskim dym splachecki 1
Monkiewicp Krpysptof na miejscu Malchera Spymowicpa pjanowdowa w pow. korspewskim dym splachecki 1
Monkiewicp Łukasp p Bołtmispek w pow. widuklewskim dym splachecki 1
MonkiewicpMalcher na miejscu rodpjca pMonkispek Denkajetów w pow. tendpjagolskim dympoddański 1
MonkiewicpMarcin na miejscu rodpjca pProbela wpow. spawelskim dym splachecki 1
MonkiewicpMikołaj p Probela wpow. spawelskim na miejscu Jerpego Augustynowicpa dym splachecki 1
Monkiewicp Mikołaj, na miejscu którego posta! spisany Jópej' Iwaspkiewicp p Sakajdów w pow. widuklew
skim dym splachecki 1
Monkiewicp Pogiński Dawid p Drabukspt Polukaa wpow. powondeńskim [dym] poddański 1
Monkiewicp Stanisław p Upumedpja trpedej cpyści w pow. widuklewskim pprpykupli od Jana Denartowicpa
dympoddański 1
MonkiewicpTomasppRomanispek wpow. retówskim, pprpykuplipo Sdramach jagowdach pimienicpa Ław
kowa Mostajdów Bowblów w pow. pojurskim, pKutajnżów Gielpydów w pow. medyngiańskim [dymów] poddańskich 2
Nazwisko to patronimik od nazwiska litewskiego Mankus. Pochodzenie tego ostatniego
nie jest całkiem jasne: ma albo genezę litewską (Mankus to zdrobnienie od Man—kantas
lub pochodzi od mankus, czyli „myślący”, „wnikliwy”, „zamyślony” lub mankyti, czyli
„miąć”, „miętosić”, „zginać”, „składać”, „rozwijać”, „doskonalić” itp. Może też łączyć
się z polskim imieniem Manko, Manek itp., które pochodzi od Matyjasza, i to jest naj
bardziej prawdopodobna hipoteza [LPŻ]. Jednak zdaniem innych badaczy Monkiewicz
to patronimik od nazwiska Mońko, które wiąże się z cerkiewnym imieniem Manuił lub
Mojsiej [Abramowicz, Citko, Dacewicz], Wreszcie zdaniem Z. Zinkeviciusa nazwisko to
łączy się z litewskim Monas (człon mon—).
Na Żmudzi pojawili się w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w.
W 1528 r.byli to: Mikutis Monkajtis we włości kroskiej, Olechno Monkajtis w rosieńskiej, Jan Monkiewicz, Bołtromiej Monkowicz i Butrym Monkowicz w wielońskiej, Mac
ko Monkowicz i Olechno Monkowicz w tendziagolskiej, Pietr Monkowicz w szawdowskiej i Hryhor Mon’kowicz w rosieńskiej oraz następujące osoby z imieniem Mońko:
Możrymowicz we włości ejragolskiej, Prożnajtis w widuklewskiej, Rymkowicz w ejragolskiej i Slinszowicz w korszewskiej oraz Mon’ko Micowicz z wielońskiej. W sumie zano
towano 14 bojarów, mieszkających w różnych włościach, najwięcej w wielońskiej (4) oraz
w tendziagolskiej, rosieńskiej i ejragolskiej (po 2), tj. w południowo wschodniej Żmudzi.
W kolejnym popisie z 1567 r. spisano tylko jednego bojara we włości widuklew
skiej — Stasa Monkajtisa. Można przypuszczać, że byl synem Mońki Prożnajtisa
z 1528 r. z tej włości.
Tu można wspomnieć o rodzinie Monkiewiczów Kiełpszów, o której była mowa
przy Kiełpszach (zob.). Pochodzą oni z rodu Kiełpszów, notowanego w końcu XIV w.
Kolejno byli to: Knet (1390—1399), jego syn Kiełpsz (1405—1420) i dwaj wnukowie:
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Manko (1440) i Taliat (1481?). Prawdopodobnie synem Manka był Petko Mongowicz
(ciwun w 1491 r.), potem Pietr Monkowicz, spisany we włości szawdowskiej w 1528 r.,
może tożsamy z poprzednim? Ten ostatni spłodził trzech synów: Pawła, Stanisława
i Jana. Z nich Paweł miał syna Augustyna (wzmianka z 1582 r.) [Saviscevas]. Niektóre
z tych informacji można rozwinąć. Wspomniany Piotr Monkiewicz był bojarem szawdowskim w XVI w. W 1551 r. kupił on „dvorec swój pusty otczizny” Pinowiu we włości
pojurskiej [tj. w Penowie] od rodzonego brata Mikołaja. W popisie wojskowym 1567 r.
notowano Jana Kiełpszę, syna owego Piotra [Gudavicius].
Wiadomo jeszcze o bojarach korszewskich Monkayciach (Montkayciach), którzy
w 1569 r. dostali odmianę za zabrane im grunty. Odmiana ta znajdowała się w rejonie
siół hospodarskich Witagoła. Piłsudy, Potuły i Ryngale [AWAKJ. W popisie 1528 r. za
notowano Mońka Slinszowicza w tej włości.
Sporo wiadomości o tym rodzie znajduje się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1576 r. Bałtromiej Hryhorowicz Monkiewicz otrzymał od żony Barbary Jakubowny
Stecewicz dobra ruchome i nieruchome w majętności Pokopurni we włości rosieńskiej.
W 1585 r. został oskarżony o przywłaszczenie niwy Miłokniszki nad rzeką Szał toną we
włości rosieńskiej. W 1586 r. sąd wydał wyrok w sprawie Bałtromieja, Walentyna i Mi
kołaja Hryhorowiczów Monkiewiczów o niezwrócenie majętności Derbutowiczi we
włości ejragolskiej, zastawionej przez ich ojca. W 1599 r. Jakub Hryhorewicz Monkie
wicz z żoną Dorotą Jakubowną Stecewicz ustąpił 2 służby ludzi w majętności Pokopurnie: Tarasojtie i Rudojtie.
W 1578 r. Jan Pietrowicz Monkiewicz darował żonie Hannie Jucownie Chwetkowicz część majętności Pienowie nad rzeką o tej nazwie we włości pojurskiej. W 1585 r.
tenże jako Monkiewicz Kiełprz [sic] miał majętność Pojurze [we włości pojurskiej]. Ten
że w 1589 r. kupił część majętności Pojurze w Pienowi we włości pojurskiej. W 1598 r.
Awgusztyn [Stanisławowicz] Monkiewicz pogodził się ze swoją ciotką (był jej bratan
kiem) Brigidą Pietrowną Monkiewicz Stanisławową Korizniną w sprawie podziału ma
jętności, pozostałej po śmierci Jana Pietrowicza Monkiewicza. W tym roku tenże daro
wał żonie Kristinie Bukontownie majętność Pienowi w Pojurzu we włości pojurskiej.
Tenże w 1599 r. zastawił żonie Polonii Wojtiechownie [Dowiat] majętność Pojure-Pienowie we włości pojurskiej. Tenże w 1600 r. darował wspomnianej żonie majętność
Łowkowo we włości szawdowskiej i Pienowi w pojurskiej, a swemu szwagrowi (bratu
żony) Juremu Wojtiechowiczowi Dowiatowi sprzedał grunt Korklany [może we włości
powondeńskiej?].
W 1581 r. Mikołaj Martinowicz Monkiewicz otrzymał parobka w majętności Wierpiany [we włości kroskiej] od Wencława Szemiota, dzierżawcy skirstymońskiego i rosieńskiego, u którego służył. Tenże w 1584 r. otrzymał od ww. Szemiota 2 służby ludzi
i część pustoszy Gagiszki, należącej do „dworca” Wajgowskiego we włości użwenckiej, w Gierdziagole. Tenże w 1584 r., jako komornik żmudzki, sprzedał wspomnianą
pustosz we włości berżańskiej. Należy tu wyjaśnić, że pustosz ta rzeczywiście była we
włości berżańskiej (w Gierdziagole), ale należała do dworca Wajgowskiego, który znaj
dował się w sąsiedniej włości użwenckiej. Z innego dokumentu jednak wynika, że na
urząd komornika żmudzkiego został mianowany dopiero w 1592 r. W 1586 r. zapisał
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swojej żonie Katerinie Jurewnie w formie wiana 350 złotych polskich, zabezpieczo
nych na majętności Monkuniszki we włości tendziagolskiej. Tenże w 1592 r. sprzedał
2 służby ludzi zwanych Gagiszki nad jeziorem Dubiszom [właściwie Dubiną, obecnie
Duobenas] w Gierdziagole [we włości berżańskiej]. W 1593 r. sprzedał połowę pusto
szy zwanej Gagiszki i Bieniszki nad jeziorem Dubiną. w Gierdziagole. Wziął też w za
staw 5 włók ziemi „ljudmi osiełych” (tj. zasiedlonych przez poddanych) z sioła Lewikojni w majętności Szawkoty [we włości tendziagolskiej]. W 1583 r. Paweł Janowicz
Monkiewicz sprzedał ziemię Łukaszowszczyznę we włości kroskiej.
W niedatowanym dokumencie, może z 1599 r., Adam Szczefanowicz Monkiewicz
sprzedał część gruntów Mikaczi w Kwestiach we włości korszewskiej. W 1599 r. Wojtiech Szczefanowicz Monkiewicz sprzedał część majętności Kwesti w Poożnie w tej
włości. W 1592 r. Jan Janowicz Monkiewicz zastawił dwóch poddanych w uroczysku
Growżeli [we włości korszewskiej] i dwóch następnych, należących do dworu Ligieniszki [w tej włości]. W 1596 r. Jan Monkiewicz [czy ten?] za sumę 50 kop groszy za
stawił swoje grunty Mostwiliszki i Kiniszki w polu Janowdowie we włości korszew
skiej. W 1598 r. Jan Janowicz Monkiewicz sprzedał Janowdowo we włości korszewskiej.
W 1599 r. Jan Monkiewicz wziął w zastaw część majętności Piłsudy we włości korszew
skiej. W 1598 r. Dorota Lukaszowna Pawłowicz Monkiewicz darowała synowi Wojtiechowi Monkiewiczowi połowę majętności Piłsudy we włości korszewskiej.
W 1589 r. Andrej Markowicz Monkiewicz wziął w zastaw 2 służby w majętno
ści Niekraszewiczi w Lowżach we włości rosieńskiej. Tenże w 1590 r. kupił grunty
w Szowkułojtiach w polu Lawżi we włości rosieńskiej. W tym roku nabył też majętność
Lunszany (Lupszany) w polu Żemigolskim we włości ejragolskiej i ziemię w Roszczach
koło rzeki Kagury we włości ejragolskiej. Pożyczył też 13 kop groszy, zabezpieczo
nych na dwóch służbach w majętności Wysoki Dwór w Poszuszwiu we włości jaswońskiej. Również w tym roku kupił niewolnego parobka w majętności Kołnuje we włości
rosieńskiej i 4 włóki ziemi w majętności Roszczi we włości ejragolskiej. Przed 1592 r.
sprzedał połowę majętności Roszczi koło rzeki Kasury [czy Kagury?] we włości ejra
golskiej. W 1592 r. kupił sioło Bratyki we włości wieszwiańskiej. Tenże w 1593 r. wziął
w zastaw dwóch danników wjatkojniach we włości rosieńskiej. W 1594 r. kupił sianożęć Stulmiszki w ziemi Rimkiszki w majętności Pietkuny w tej włości. Wtedy wziął
w zastaw 4 sianożęci w majętności Pokłony w tej włości. W 1595 r. tenże wziął w za
staw 4 sianożęci w majętności Mostwiły [we włości rosieńskiej] i kupił „ziemlicę” Kirkutiszki i Miłoknuszki w tej włości. W tym roku kupił tam majętność Łąkowo. Tenże
w 1596 r. kupił ziemię Somaszkowszczyzna—Perkuniszkia w polu Pokoporniach [tj. Pokopurniach] we włości rosieńskiej. W tym roku wziął w zastaw uroczysko Kumkoje—
Saczuny w Podubisiu we włości rosieńskiej oraz ziemię Szarkwitis w Żirzdiach w tej
włości. W 1597 r. tenże kupił 3 niwy nad rzeką Kierupem, oddzielone od majętności
Mostwiły we włości rosieńskiej oraz grunty tej majętności: gaje i sianożęci. Osobno
kupił wówczas „ziemlicę” Erkliszkia w Kołnujach i sianożęć Iżdagaj—Kupstie we wło
ści rosieńskiej. W 1598 r. tenże kupił majętność w Kołnujach i Girdwojny w tej wło
ści. W tym roku kupił jeszcze 3 niwy w majętności Bilewicze we włości rosieńskiej oraz
grunty majętności Mostwiły: uroczysko, niwkę i sianożęć. Również w tym roku kupił
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pustosz Maleszyszki we włości rosieńskiej. Znów w 1599 r. kupił 2 pustosze Simojtyszki i Ergliszkia w Kołnujach we włości rosieńskiej. Wtedy zamienił się gruntami: za
niwy i sianożęci otrzymał bliżej nieokreślone dobra od Mikołaja Stankiewicza Bilewicza.
W 1600 r. tenże sprzedał 2 „ziemlicę” w Pokopurniach. W 1599 r. Kasper Stanisławowicz Lenartowicz Monkiewicz sprzedał majętność Monkuny w Girdwojniach we wło
ści rosieńskiej. W 1599 r. Andrej Martinowicz Monkiewicz dokonał zamiany gruntów:
otrzymał 3 niwy, wygony, dyrwany i sianożęć w majętności Pietkuny we włości rosień
skiej w zamian za poddanego z ziemią.
W 1590 r. Jan Monkiewicz sprzedał niwę w majętności Ugiany we włości ejragolskiej. W 1598 r. Paweł Wojtiechowicz Monkiewicz z żoną Martą Mikołajewną kupił
dom w uroczysku Nargiełajtie w polu Ugiany we włości ejragolskiej. W tym roku miał
majętność o tej nazwie. W tym roku kupił jeszcze uroczysko Nargiełojtie w Ugianach.
W 1588 r. Jan Stanisławowicz Olechnowicz Monkiewicz, podpisek grodzki żmudzki, został oskarżony o pobicie, miał brata Pawła. W 1597 r. Stanisław Olechnowicz
Monkiewicz darował synowi Pawłowi połowę majętności Zaniemonie w Jakubowiczach
we włości wilkiskiej, a więc po drugiej stronie Niemna w stosunku do głównej części
Żmudzi. W 1599 r. tenże darował bratu Hryhoremu połowę majętności Jakubowiczy
w tej włości. W 1597 r. wspomniany Paweł Stanisławowicz sprzedał część majętności
Bobiany [we włości wielońskiej]. W 1598 r. tenże zapisał żonie Hannie Mikołajewnie
Dowgiałowicz-Narbutowej część majętności Zaniemeńskiej, zwanej Jakubowicze, we
włości wilkiskiej.
W 1597 r. Jakub Bałtromiejewicz Monkiewicz kupił połowę „otczizny” w polu Urnieżojtiach we włości wielońskiej. W 1598 r. Jezof Tomaszewicz Monkiewicz z żoną
Hanną Stanisławowną Niemirowną kupił majętność w polu Gostuni [tj. Gostupi] we
włości wielońskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Monkiewiczów
w 12 włościach: rosieńskiej, ejragolskiej, użwenckiej, tendziagolskiej, berżańskiej (Gierdziagoła), korszewskiej (Piłsudy, Janowdowo), pojurskiej, szawdowskiej, jaswońskiej,
wieszwiańskiej, wilkiskiej i wielońskiej. Stosunkowo licznie byli reprezentowani we wło
ści rosieńskiej. Tam też notowano trzech braci Hryhorowiczów Monkiewiczów, naj
pewniej synów Hryhora Monkowicza z popisu 1528 r. w tej włości. Należy zwrócić
uwagę, że zanotowani w popisie 1528 r. liczni Monkiewicze (Monkowicze) byli spisani
także w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. w tych samych włościach, choć trudno po
łączyć obie grupy z wyjątkiem wspomnianych Hryhorowiczów. Z kolei Olechnowicze
Monkiewicze zanotowani w końcu XVI w. we włości wilkiskiej są potomkami Olechny
z popisu 1528 r. Nie wiadomo jednak, którego. W grę wchodząbowiem 2 osoby: Olechno Monkajtis we włości rosieńskiej i Olechno Monkiewicz w tendziagolskiej. Trzeba
jeszcze wspomnieć o ojcowiźnie Urniaże (Urneżojti) we włości wielońskiej oraz o Mon
kiewiczach Kiełpszach we włości pojurskiej.
W popisie wojskowym z 1621 r. zanotowano czterech Monkiewiczów w pow.: pojurskim (2), widuklewskim i tendziagolskim (po 1). Stawiali konia z „uczestnikami”,
co wskazuje na to, że nie byli zamożni. Wymieniony tam Augustyn [Stanisławowicz;
wg Saviscevasa — Pawłowicz] Monkiewicz w pow. pojurskim był notowany w aktach
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ziemskich żmudzkich XVI w. W 1620 r. był nazwany synem Stanisława i właścicielem
dóbr Panowa [właściwie Pienowie itp.] w pow. pojurskim. Skarżył się na sąsiadów, że
„zachwatili” mu niwy pod miasteczkiem Chwejdańskim [ODVCA]. Można dodać, że
w herbarzu Kojałowicza notowano dwóch szlachciców: Jana i Grzegorza [Hrehora]
Monkiewiczów, którzy używali herbu Lubicz odmienny.
W akcie unii kiejdańskiej ze Szwecją z 1655 r. spisano zaś pięciu Monkiewiczów:
Andrzeja, Dawida, Jakuba, Jana i Michała. Z nich Jakub uczestniczył jeszcze w zjeżdzie
wjaswojniach. Przed lipcem 1658 r. zmarł Mikołaj Monkiewicz, który dzierżył niewiel
ką królewszczyznę — zaścianek Monkiszki (4 włoki) w pow. tendziagolskim, między
gruntami Borgajłów i Lipkolniów [ML].
Z 1675 r. pochodzi testament Wojciecha Konstantego Stanislawowicza Monkie
wicza [tekst jest słabo widoczny]. Kazał się pochować w kościele ławkowskim przez
żonę Katarzynę Hrehorewiczownę Breygiownę i braci. Miał imienicze Romaniszki
w pow. retowskim. Sprawę komplikowało jednak rodzeństwo z dwóch małżeństw: To
masz i Justyna z pierwszego oraz Magdalena z drugiego, wszyscy mieli zapisy na tych
dobrach. Dodatkowo Tomasz dostał dobra przykupne Kuj tajny [VUB, F 7—ZP 26].
Testator był notowany w taryfie 1667 r. w tej miejscowości, a jego syn Tomasz w ko
lejnej taryfie z 1690 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 36 rodzin, co stano
wi jeden z największych wyników na Żmudzi. Mieszkały one głównie w pow. wielońskim (8), potem w tendziagolskim i pojurskim (po 5), w widuklewskim (4), kroskim (3),
korszewskim, powondeńskim i szawdowskim (po 2), w dalszych pojedynczo. Zdecy
dowana większość z nich nie miała poddanych (29 na 36), a pozostałe miały niemal
z reguły po jednym z trzema wyjątkami: 3, 5 i 7 poddanych. W taryfie 1690 r. spisano
27 rodzin, nie liczono bowiem dwa razy Augustyna: jako właściciela ziemskiego i jako
użytkownika królewszczyzny. Z nich najwięcej mieszkało w pow. widuklewskim (9),
w wielońskim, pojurskim i szawelskim (po 3) oraz w wilkiskim i tendziagolskim (po 2).
Większość z nich nie miała poddanych (16 na 27), a pozostałe najczęściej miały po jed
nym (8). Tylko w trzech wypadkach było więcej : dwie rodziny miały po dwóch pod
danych, a jedna — nawet 6. W sumie była to na ogół szlachta drobna, ale z kilkoma
wyjątkami, i nieutytułowana. Jedynym urzędem, i to dość niskim, było komornictwo
żmudzkie, posiadane przez Mikołaja Monkiewicza w 1594 r. [IA].
Jeden z nich, Franciszek z Tyta Monkiewicz był elektorem króla polskiego Stanisła
wa Augusta Poniatowskiego w 1764 r.
W taryfie z 1690 r. zwracają uwagę jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, dwie rodziny
używały podwójnego nazwiska: Pogiński i Ligieyko [nie: Sigieyko]. Ci ostatni mieszka
li w pow. wielońskim w Gonkojniach i Kuszlejkowiczach, czyli na Laudzie. Po drugie,
jeden z Monkiewiczów mieszkał w Monkiszkach Lenkajciach w pow. tendziagolskim.
Wymienione tu Monkiszki niewątpliwie nawiązują do nazwiska tej rodziny. Niemniej
jednak nie jest to raczej jej gniazdo. Sama nazwa może być stosunkowo późnego pocho
dzenia, skoro nie notowano jej w aktach ziemskich żmudzkich XVI w ; są Monkiszki,
ale w innych włościach żmudzkich. W każdym razie w końcu XVI w. Monkiewiczowie
mieszkali już w tej włości. Monkiszki tendziagolskie można zlokalizować na wschód od
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Szawkotów przy drodze do Poszuszwia. Obok leżały Lenkajcie; obie miejscowości wy
mieniono w taryfie z 1690 r.
Członkowie rodziny używali dwóch przydomków: Drusiejko i Tyt w taryfie
1667 r., od których mieli pochodzić. Część Monkiewiczów była wyznania kalwińskie
go [Konarski],
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Monkiewicze herbu Lubicz.
W 1798 r. wywiedli się Monkiewicze tegoż herbu. Za swego przodka przyjęli Mi
kołaja Monkiewicza (pokolenie I), który w 1586 r. nabył dobra Monkiszki [w pow. tendziagolskim]. Dobra te posiadali Monkiewicze w świetle obu taryf XVII w. W 1624 r.
jego syn Jerzy (II) otrzymał te dobra od wspomnianego ojca, protoplasty rodziny. Na
stępny dokument pochodzi dopiero z 1776 r., kiedy Stanisław Monkiewicz, syn Jerze
go, (III) [sic] płacił podatek „za krestian” [czyli musiał być szlachcicem, a nie chłopem].
W 1778 r. Bogusław z bratem Ludwikiem Teodorem, synowie Stanisława, Monkiewi
cze (IV) mieli dobra Monkiszki. Z nich Bogusław był ojcem Pawła (V) i dziadem Bogu
sława Franciszka Konstantego (ur. 1823; VI). Zaś jego brat Ludwik Teodor miał syna
Teofila Dominika (ur. 1810; V) [LVIA, F 391-8—2571, k. 53]. Należy zwrócić uwagę na
lukę w chronologii między II a III pokoleniem: 1624 i 1776.
Omawiana rodzina była kalwińska. Wspomniany w pokoleniu III Stanislaw Mon
kiewicz był gubernatorem żelwieńskim w 1761 r., czyli urzędnikiem gospodarczym
w dobrach Żelwy Grużewskich, także kalwinów. W 1750 r. ożenił się z Eleonorą z Ko
tłów, która dała mu siedmioro dzieci (IV), w tym Bogusława Macieja (ur. 1755) i Ludwi
ka Michała (ur. 1763). Z nich Bogusław został pastorem, chyba w Montwidowie pod
Kiejdanami, ożenił się z Zofią Lipińskąw 1796 r. Na świat wydali oni czworo dzieci (V):
Konstantego Pawła (ur. 1797), Joannę Ludwikę (ur. 1798), Aleksandra Bogumiła (1801—
1805) i Ludwika Teodora (ur. 1802). Ich ojciec Bogusław zmarł w wieku 54 lat w 1808,
jest więc tożsamy z wymienionym wyżej Bogusławem Maciejem (ur. 1755). Mieszkał on
w Monkiszkach [Konarski].
W 1803 r. wywiedli się Monkiewicze herbu Lubicz, którzy uznali za swego przod
ka Michała Monkiewicza (pokolenie I). Był on właścicielem dóbr Drabukszty Połukście
[w pow. powondeńskim]. Dobra te rzeczywiście posiadali oni w obu taryfach XVII w.
Wspomniany protoplasta w 1684 r. zapisał te dobra synowi Michałowi (II). W 1759 r.
ten ostatni podzielił te dobra między swoich synów, z których wymieniono tylko Fran
ciszka (III). Z kolei w 1795 r. ten ostatni w swoim testamencie zapisał te dobra czterem
synom (IV): Kazimierzowi, Augustynowi, Julianowi Maciejowi [po polsku rosyjskimi li
terami] (ur. 1787) i Ludwikowi Bartłomiejowi (ur. 1791).
Wymienieni wyżej czterej bracia zapoczątkowali 3 linie tej rodziny, bo Augustyn
nie miał potomstwa. W pierwszej, najstarszej linii Kazimierz był ojcem czterech sy
nów (V): Jana Józefa (ur. 1808), bliźniaków Aukantego [ros. Awkantij] Onufrego i Jo
zafata Marka (ur. 1810) i Kazimierza Piotra (ur. 1823), bezpotomnego. Z nich Jan Jó 
zef miał dwóch synów (VI): Aleksandra Bonifacego (ur. 1839) z dwoma synami (VII):
Józefem (ur. 1862) i Julianem (ur. 1864) oraz Antoniego (ur. 1829). Jego brat Aukanty Onufry zostawił po sobie czterech synów (VI): Izydora (ur. 1837), Bonifacego
(ur. 1842), Pawia (ur. 1843) i Rocha (ur. 1846). Następny z braci, czyli Jozafat Marek
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dal światu dwóch synów (VI): Stanisława (ur. 1842) z synem Józefem (ur. 1869) oraz
Adama (ur. 1844).
Założycielem drugiej, średniej linii był Julian Maciej (TY), który ojcował czterem
synom (V): Zygmuntowi Jerzemu (ur. 1817), Marcjanowi Walerianowi (ur. 1824), Ada
mowi (ur. 1825) i Fanciszkowi Edwardowi (ur. 1827), bezpotomnym. Na nich wymar
ła ta linia.
Trzecią i najmłodszą linię prowadził Ludwik Bartłomiej (IV), ojciec trzech sy
nów (V): Jana Ludwika (ur. 1823), bezpotomnego, Stanisława Grzegorza (ur. 1830)
i Leona Juliana (ur. 1835). Wspomniany Stanislaw Grzegorz wydal na świat syna Kon
stantego Felicjana (ur. 1857; VI), a jego brat Leon Julian — dwóch synów (VI): Jana An
toniego (ur. 1858) i Władysława (ur. 1862) \LY1A, F 391-8-2572, k. 57].
Z 1804 r. pochodzi wywód Monkiewiczów herbu Lubicz. Ich przodkiem został Piotr
Monkiewicz (pokolenie I), który w swoim testamencie z 1724 r. zapisał dobra Urniaże
[wpow. wielońskim] synowi Jerzemu (II). Dobra te były wich ręku przynajmniej od 1667 r.
Wspomniany Jerzy Monkiewicz sprzedał te dobra w 1752 r. W testamencie z 1763 r. Adam
Monkiewicz (III) zapisał pewną sumę pieniędzy synowi Wawrzyńcowi (IV).
Genealogia tej rodziny była następująca od protoplasty Piotra i jego syna Jerze
go (II). Był on ojcem trzech synów (III): oprócz wspomnianego Adama miał jeszcze
Antoniego i Józefa, o których brak jest bliższych danych. Wspomniany Adam ojcował
Wawrzyńcowi (IV), który wydal na ten padół łez dwóch synów (V): Józefa (ur. 1760)
[raczej 1790] i Macieja Kazimierza (ur. 1791). Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny.
W pierwszej, starszej Józef zostawił po sobie czterech synów (VI): Adama Wawrzyń
ca (ur. 1826), Antoniego (ur. 1830), Zygmunta (ur. 1831) i Stanisława (ur. 1842). Z nich
potomstwa doczekało się dwóch braci (VII): Adam Wawrzyniec spłodził syna Józe
fa (ur. 1864), a Antoni — dwóch synów: Hieronima (ur 1870) i Franciszka (ur. 1872).
Drugą linię prowadził Maciej Kazimierz (V), ojciec dwóch synów (VI): Stanisła
wa (ur. 1831) i Kazimierza Wiktora (ur. 1834). Z nich Stanisław mógł się pochwalić
sześcioma synami (VII): Władysławem (ur 1860) z adnotacją „w prawosławii Wołodimir” [należy przyjąć, że przeszedł na prawosławie] z synem Michałem (ur 1893) oraz
Bolesławem (ur 1862), Longinem (ur. 1866), Kazimierzem (ur. 1871), Stanisławem
(ur 1875) i Janem (ur 1879). Zaś jego brat Kazimierz Wiktor (VI) wydał światu trzech
synów (VII): Juliana Polikarpa (ur. 1864), Jana (ur. 1871) i Józefa (ur. 1876) [LVIA,
F 391-8-2571, k. 81].
Z 1804 r. pochodzi wywód Monkiewiczów herbu Lubicz. Ich protoplastą został
Krzysztof Monkiewicz (pokolenie I), ojciec Jana i Tomasza (II). W 1669 r. ów protopla
sta zapisał synom: dobra Kondratowicze [chyba w pow. wilkiskim] Janowi i Dowgajcie
Tomaszowi. W 1702 r. wspomniany Jan Monkiewicz zapisał swoje dobra synowi Stani
sławowi (III). W 1768 r. kolejny Stanisław (IV), syn wspomnianego Stanisława, zapisał
te dobra synowi Józefowi (V). Z kolei w 1714 r. Jakub (III), syn Tomasza, wszedł w po
siadanie Dowgajciów, które sprzedał w 1754 r
Ich genealogia była następująca od braci: Jana i Tomasza (II), założycieli dwóch li
nii rodziny. Na czele pierwszej, starszej linii stał Jan, który ojcował Stanisławowi (III),
dziadował także Stanisławowi (IV). Ten ostatni miał syna Józefa (V), ojca Augustyna
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Tomasza (ur. 1803; VI), bezpotomnego i Ignacego (ur. 1813; VI). Ów spłodził trzech
synów (VII): Józefa (ur. 1843), Aleksandra (ur. 1845) i Benedykta (ur. 1849).
Z kolei druga, młodsza linia łączy się z Tomaszem (II), ojcem Jakuba (III) i dzia
dem dwóch wnuków (IV): Mateusza i Tadeusza. Z nich Mateusz zostawił po sobie syna
Stanisława (ur. 1782; V), który spłodził czterech synów (VI): Marcina (ur. 1817), Fran
ciszka (ur. 1819), Jana Aleksandra (ur. 1832) ijerzego (ur. 1835), bezpotomnych. Z kolei
jego brat Tadeusz (IV) mógł się pochwalić trzema synami (V): Mateuszem (ur. 1786),
bezpotomnym, Michałem (ur. 1788) i Piotrem (ur. 1790). Z nich Michał dał światu
dwóch synów (VI): Antoniego Feliksa (ur. 1819) i Jana Adama (ur. 1825). Wspomniany
Antoni Feliks ojcował dwóm synom (VII): Feliksowi (ur. 1849) i Michałowi (ur. 1853).
Zaś jego brat Jan Adam spłodził także dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1855) i Stani
sława (ur. 1864). Z nich pierwszy zostawił po sobie dwóch synów (VIII): Leonarda
(ur. 1881) ijuliana (ur. 1888).
Do omówienia pozostał jeszcze Piotr, brat Mateusza i Michała (V). Na świat wydał
on dwóch synów (VI): Fabiana Kaspra (ur. 1835) i Wincentego (ur. 1842), bezpotom
nego. Natomiast Fabian Kasper mógł się pochwalić czterema synami (VII): Jakubem
(ur. 1876), Janem (ur. 1879), Mieczysławem (ur. 1887) i Eustachym (ur. 1899) [LVIA,
F 391-8-2571, k. 78].
W 1804 r. wywiedli się jeszcze Monkiewicze herbu Lubicz. Ich protoplastą został
Józef (pokolenie I), ojciec trzech synów (II):Jakuba,Jana i Mateusza. Według testamen
tu z 1679 r. wspomniany protoplasta posiadał dobra Baksztany [pewnie Braksztany czy
Baksztany w pow. szawdowskim]. W 1740 r. Jakub, Jan i Mateusz weszli w posiadanie
tych dóbr. W 1780 r. wspomniany Mateusz sprzedał te dobra.
Wobec braku potomstwa u Jakuba i Jana linię rodziny kontynuował Mateusz (II) jako
ojciec pięciu synów (III): Stefana, Jerzego, Macieja, Joachima i Andrzeja. Z nich tylko dwaj
mieli potomstwo: Stefan i Macie], tworząc 2 linie rodziny. W pierwszej, starsze] linii Stefan
zostawił po sobie dwóch synów (IV): Macieja (ur. 1766) i Szymona Tadeusza (ur. 1771).
Z nich Maciej wydał światu syna Stanisława (1806; V), bezpotomnego, a jego brat Szy
mon Tadeusz miał trzech synów (V): Franciszka (ur. 1809), Józefa (ur. 1811) i Dominika
Jana (ur. 1827). Z nich Franciszek wydał na świat jednego syna — Józefa (ur. 1853;VT),
jego brat Józef zostawił po sobie czterech synów (VI): Wiktora (ur. 1858), Ignacego „Reopalda” [pewnie chodzi o Leopolda lub Leonarda] (ur. 1862), Michała (ur. 1867) i Więcesława [ros. Wencesław] Kazimierza (ur. 1873). Trzeci z braci, czyli Dominik Jan (V) do
czekał się aż siedmiu synów (VI): Hipolita (ur. 1858), Stanisława (ur. 1860), Bolesława
(ur. 1862), Antoniego Piotra (ur. 1865), Władysława (ur. 1867) z trzema synami (VII): An
tonim (ur.1893), Leonem Bolesławem (ur. 1895) i Wacławem (ur. 1897) oraz Dominika
(ur. 1870) i Mieczysława (ur. 1878) [tego ostatniego później dopisano].
Na czele drugiej, młodszej linii stał Maciej (III), ojciec trzech synów (IV): Marcina
(ur. 1750), Macieja Stanisława (ur. 1760) i Józefa (ur. 1769). Pierwszy z nich wydał na
świat dwóch synów (V): Jakuba (ur. 1786) i Tadeusza (ur. 1792). Obaj mieli po jednym
synu: pierwszy — Cypriana Mikołaja (ur. 1830), drugi — Franciszka (ur. 1828).
Z kolei brat Marcina — Maciej Stanisław (IV) ojcował dwóm synom (V): Wincen
temu (ur. 1799) i Janowi Piotrowi (ur. 1808). Pierwszy z nich miał dwóch synów (VI):
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Franciszka (ur. 1834) i Antoniego (ur. 1854), a drugi — jednego (VI): Antoniego
(ur. 1840). Drugi brat Marcina, czyli Józef (IV) zostawił po sobie pięciu synów (V):
Dominika (ur. 1792), Wincentego (ur. 1795), Tadeusza (ur. 1797), Andrzeja (ur. 1802),
bezpotomnego i Józefa (ur. 1809). Pierwszy z nich — Dominik wydał na świat jednego
syna (VI) — Franciszka (ur. 1820). Jego brat Wincenty miał pięciu synów (VI): Leona
Józefa (ur. 1820) z dwoma synami (VII): Józefem (ur. 1857) i Franciszkiem (ur. 1864)
oraz Józefa Pawła (ur. 1822) z czterema synami (VII): bliźniakami Antonim i Janem
(ur. 1853), Wincentym (ur. 1854) i Franciszkiem (ur. 1856) oraz Jana (ur. 1824), Francisz
ka (ur. 1828) z dwoma synami (VII): Adamem (ur. 1877) i Izydorem (ur. 1878) oraz Ka
zimierza (ur. 1833). Kolejny brat Tadeusz (V) miał jednego syna Kazimierza (ur. 1835;
VI), podobnie jak ostatni z braci — Józef, ojciec Antoniego Szymona (ur. 1857; VI)
[LVIA, F 391-8—2572 k. 83. Wywód może zawierać jakiś błąd, np. przestawienie kolej
ności dat urodzenia niektórych osób].
Z 1817 r. pochodzi wywód tej rodziny herbu Lubicz. Za jej protoplastę został uzna
ny Stanisław Monkiewicz, syn Józefa (pokolenie I i II). Otrzymał on dobra Urnieżojti [w pow. wielońskim] od Zofii Monkiewiczowej w 1644 r. Chodzi tu o dobra Urniaże,
o których pisano wyżej. Syn Stanisława, Piotr (III) otrzymał w przywileju króla polskiego
Zygmunta III z 1611 r. godność woźnego żmudzkiego. Spłodził on dwóch synów (IV):
Jerzego i Kazimierza, którzy w 1731 r. posiadali dobra Pietkiszki Utkiszki i Paczetyszki,
które otrzymali od matki Anny Wosdiewiczow[ej] i „hetki” [ciotki] Heleny Stanisławowej
Monkiewiczowfej]. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii Je
rzy zostawił po sobie trzech synów (V): Józefa Szymona, Adama i Tadeusza. W 1786 r.
wspomniani bracia podzielili między sobą dobra Urniaże alias Urniażajcie zwane też Piet
kiszki Utkiszki i Gieczeniszki, które w 1790 r. Adam i Tadeusz sprzedali.
Wracam do wspomnianych wyżej trzech braci: Józefa Szymona, Adama i Tade
usza z pokolenia V Pierwszy z nich wydal na świat trzech synów (VI): Jana (ur. 1800),
Onufrego (ur. 1810) i Szymona (ur. 1813). Z nich Jan miał dwóch synów (VII): Jana
(ur. 1829) i Antoniego (ur. 1831). Pierwszy wydał na świat trzech synów (VIII): Wincen
tego (ur. 1853), Aleksandra (ur. 1856) i Stefana (ur. 1862). Zaś jego brat Antoni zostawił
po sobie dwóch synów (VIII): Andrzeja (ur. 1876) i Wincentego (ur. 1879).
Z kolei kilka informacji o dwóch braciach Jana: Onufrym i Szymonie (VI). Pierw
szy wydal na świat dwóch synów (VII): Józefa (ur. 1845) [wzmianka o utracie dworiaństwa] i Alfonsa (ur. 1851), bezpotomnych. Natomiast jego brat Szymon dał światu także
dwóch synów, też bezpotomnych (VII): Roberta (ur. 1862) i Alberta (ur. 1864).
Teraz pora na obu braci Józefa Szymona: Adama i Tadeusza (V). Wspomniany
Adam spłodził czterech synów (VI): Antoniego (ur. 1790), Stanisława, Kazimierza i Ta
deusza. W przywileju króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1793 r.
wspomniany Kazimierz otrzymał stopień porucznika „Wojsk Polskich”. Jednak potom
stwa doczekał się tylko ten ostatni z wymienionych, tj. Tadeusz, jako ojciec dwóch sy
nów (VII): Dominika (ur. 1797) i Jerzego Marka (ur. 1804), bezpotomnego. Natomiast
Dominik powołał do życia syna Franciszka Boriasza [sic] Antoniego (ur. 1831; VIII).
Z kolei wspomniany Tadeusz (V) był ojcem trzech synów (VI): Józefa, bezpotom
nego, Stefana i Wincentego. Według testamentu z 1799 r. widać, że wymienieni bracia
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posiadali dobra Urniażojti [właściwie Urnieżojcie], otrzymane od ojca. Z nich Stefan oj
cował Adolfowi Piotrowi (ur. 1831; VII), a jego brat Wincenty — trzem synom (VII): Ja
nowi Fabianowi (ur. 1829), Antoniemu (ur. 1836) i Klaudiuszowi [ros. Kławdij] (ur. 1839).
Drugą, młodszą linię prowadził Kazimierz (IV), który w 1760 r. sprzedał dobra
Pietkiszki Utkiszki i Paczetyszki. Był on ojcem Macieja (ur. 1749; V) i dziadem Stani
sława (VI). Ten ostatni ojcował trzem synom (VII): Sylwestrowi Józefowi (ur 1827),
Longinowi (ur. 1829) i Antoniemu (ur 1831). Potomstwo miał tylko Longin jako ojciec
Józefa (ur 1865; VIII) i dziad Antoniego (ur 1896; IX) [LVIA, F 391—8—2572, k. 69].
W 1819 r. wywiedli się Monkiewicze herbu Lubicz, którzy posiadali dobra Poabele [w pow. szawelskim]. Dobra te notowano u nich już w taryfie 1667 t Protoplastą ro
dziny był Józef Monkiewicz (pokolenie I), który w swoim testamencie z 1758 r. zapisał
wspomniane dobra synowi Franciszkowi (II). Ten z kolei w swoim testamencie z 1790 r.
zapisał je synom (III): Adamowi, Tadeuszowi i Ludwikowi. Z nich potomstwo mieli
drugi i trzeci (IV). Tadeusz był ojcem dwóch synów: Franciszka Szymona i Ignacego
Franciszka, a Ludwik miał także dwóch synów: Jana Aleksandra i Wincentego Francisz
ka. Kolejne, V pokolenie tworzyli: Justyn [ur 1860], syn Franciszka Szymona; Kazimierz
[ur 1863], Wincenty Józef [ur. 1870], Aleksander [ur. 1872], Stanisław [ur. 1876] i Kle
mens [ur 1878], synowie Ignacego Franciszka; Michał [ur. 1858] i Aleksander [ur 1860],
synowie Jana Aleksandra oraz Jan Alfons [ur. 1863], syn Wincentego Franciszka [LVIA,
F 391—8—2571, k. 75; F 708—2—2442, dane w nawiasie kwadratowym].
W 1835 r. wywiedli się Monkiewicze herbu Lubicz. Ich protoplastą został Marcin
Monkiewicz (pokolenie I), który spłodził trzech synów (II): Józefa, Andrzeja i Jana.
Wzmiankowano o nich w testamencie ich stryja Jana Mikołaja Monkiewicza z 1709 r ,
w którym byl zapis na dobra Poobele w pow. szawelskim. Wspomniany Józef Monkie
wicz spłodził syna Franciszka (III), a dalszy wywód tej rodziny pokrywa się z przedsta
wionym wyżej [LVIA, F 391—1—1045].
Znów z 1835 r. pochodzi wywód Monkiewiczów, prawdopodobnie herbu Lubicz.
Ich przodkiem byl Szymon Monkiewicz (pokolenie I), mający syna Jana (II), wnuka
Antoniego (HI), prawnuka Tadeusza (IV) i trzech praprawnuków (V): Józefa, Pawia
i Stanisława. Z nich Paweł [Piotr Ignacy] (1825-1870) był dorpatczykiem. Urodził się
w majętności Monkajcie w pow. rosieńskim [dawniej w korszewskim w parafii Girdyszki]. Syn Tadeusza, szlachcica, katolika i Izabeli Suchodolskiej. Gimnazjum ukoń
czył zapewne w Kownie. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Dorpackim w latach
1846—1849. Członek Konwentu Polonia w 1846 r., prawa filistra otrzymał w 1849. Zie
mianin w guberni kowieńskiej, pewnie w rodzinnym majątku. Miał niedzielną majęt
ność Jocze (wraz z bratem). Uczestnik powstania styczniowego 1863 r. Za dostarczenie
powstańcom żywności i za „przestępcze kontakty z buntownikami” został zesłany na
Syberię z utratą praw stanu i konfiskatą majątku. Żył w Tomsku czy w gub. tomskiej do
1868 r. i potem we Wiatce, mieście gubernialnym na północ od Kazania, gdzie zmarł.
W kraju zostawił żonę i dwoje dzieci. Zdaniem policmajstra z 1870 r. o nim: „Żiwiet
oczen ujedinenno, zanjat iskljuczitefno naukami, a osobenno matematikoj. Jeśli o kom
iż ssyfnych można skazat, czto imejet nesomnennye i zamieczatefnyje naucznye swiedenija, to eto, bessporno, można otniesti k Monkeviczu” [Źródła: AA 4889; AP 265;
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AV; EAA, F 402—7—67 (immatrykulacja); LVLA, F 525—15—931, k. 16; SG, T. 6, s. 662:
Monkajcie. Literatura: T. Dvoreckaja, Ućastnikip o l’skogo msstanija 1863—1864godov v vjatshoj ssylke. Biobibäograficeskij slovar, Kirov 2002, s. 102—103; Śliwińska, Sybeńa, s. 267—268;
Trynkowski, Dorpatcpycy, s. 88, 98; Tyla, Uełmiai, s. 101, nr 152; Umski, T. 11, s. 237].
Syn wspomnianego Pawła dorpatczyka to Bogusław, który w 1882 r. posiadał ro
dzinne Monkiszki.
W 1882 r. w guberni kowieńskiej następujące dobra należały do Monkiewiczów:
Montwiłany, Urniaże [błędnie Umiarze], Czudy, Piktowirze [Piktowiże], Monkiszki,
Drabukszty, Joce [Jocie], Kolnicy [Kolnice] i Czepajc[i]e. Prawie wszystkie z nich leżały
na Żmudzi i często od dawna należały do Monkiewiczów. Wyjątkiem są leżące w pow.
kowieńskim: Piktowiże w gminie Rumszyszki i Czudy w gminie Janów.
Ź r ó d ł a : Akta pjapdów, T. 2, s. 285, 309, 310, 341; AWAK, T. 24, s. 318; Elektorzy 1764 r.; IA, kol. 366;
Kojałowicz, Compendium, s. 161; Konarski, s. 188: Mąkiewicz, 204—206: Monkiewicz; LVIA, F 391—1—1045,
k. 126-127, F 391-8-2571, k. 53 (skan 00117), 75, 78 (skan 00165), 82 (skan 00173), F 391-8-2572, k. 57
(skan 00095), 69 (skan 00115), 83 (skan 00143), F 708-2-2442, k. 25, 55, 58, 97, 114 i in.; ML, Ks. wpisów
nr 131, s. 134 nr 462; ODVCA, vyp. 1, s. 41-299, 56-220, 66-90, 97-162, 112-118, 121-285, 142-260,
167-273, 175-58, 184-82, 199-98; vyp. 2, s. 32-243, 33-246, 39-51, 88-63, 114-179, 121-282, 122-296,
125-341, 136-522, 137-551, 139-569, 151-720; vyp. 3, s. 4-40, 9-113, 24-87, 34-224, 51-236, 67-212,
74-94, 75-120, 105-98, 121-380, 122-391, 126-54; vyp. 4, к. 47-360, 66-77, 71-113, 95-287, 121-85,
172-261, 205-8 i 12; 207-28, 216-98, 281-74, 282-85, 300-73, 309-145, 313-175; vyp. 5, к. 1-1, 9-69,
27-198, 29-219, 30-220, 39-290, 40-296, 47-354, 57-129, 61-458, 76-56, 93-190, 123-11, 139-142,
149-219, 151-234, 165-344, 173-104, 186-199, 197-66, 219-145, 220-148, 223-172, 224-184; vyp. 7,
к. 303-25; Perapis 1528 r., s. 297, 296, 295, 324, 331, 337; Popis 1567 r , kol. 1293; VUP, F 7-ŻP 26, nr 18
(1675). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, R ody, T. 4, s. 206 (wzmianka o pow kowieńskim); Gudavicius, Gediminopilies, d. 2, s. 83, 88; Lietuvos bajorąpalikuoniai, s. 154—155: Monkeviciai; LPŻ, T. 2, s. 154: Mankevicius,
Mankus, 267—268: Monkevicius; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 328: Mankaitis, 393: Kelpśos (tabkca ge
nealogiczna); Uruski, T. 10, s. 288: Mąjkiewicz, T. 11, s. 237—238: Monkiewicz.

MONKOWSKI
T a r y f a 16 6 7

roku

Л-Ionkowski Jarosp na miejscu Jana Monhowskiego rodpica swego i na miejscu Marana Piotrowicza pastawny
1poĄ d] ański p Pobijatyspek w tej okolicy wpow. berpańskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Mańkowski Jetgy ZPobiatyspek w pow. berpańskim na miejscu rodpica dym spłachetki 1
Nazwisko można wyjaśnić na dwa sposoby. Może to być spolonizowana forma nazwi
ska Monkiewicz (zob.), utworzona przez dodanie polskiej, szkacheckiej końcówki —ski.
Druga możliwość to związek z polskim lub białoruskim nazwiskiem Mańkowski [LPŻ].
Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w.: jedna rodzina w tej samej miej
scowości w pow. berżańskim. Jedna miała jednego, druga nie miała poddanych. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 154: Mankasuskas, 267: Monkauskis.
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MONTKIEWICZ

MONSTOWICZ ZOB. MOSTOWICZ
MONSTWIL ZOB. MOSTWIL
M O N TKIEW ICZ
T aryfa 16 9 0 roku

MontkiewiczJan zKawdgin w pow. widuklewskim dym szlachecki 1
Montkiewicz Salomon z okolicy Kezgoł wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Alontkiewicz Stanislaw z Bobiów w pow. pojurskim dym szlachecki 1
Montkiewicz Wawrzyniec z Poszęszpwia wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od Montka, ma niejasną genezę. Może jednak chodzi o Mon
kiewiczów (zob.)? Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach.
Niemniej jednak nieliczne wzmianki o tej rodzinie są w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1585 r. Andrej Wenclawowicz i Mikołaj [brak patronimiku] Montkiewicze nabyli grunty Medyny w polu Golkońskim we włości wielońskiej. W tym roku Jan
Stanislawowicz Olechnowicz Montkiewicz [zob.: Monkiewicz] otrzymał od swojej bab
ki Haleny Pacowny Juszkiewicz majętność Bobiany we włości wielońskiej.
W taryfie z 1690 r. spisano 4 rodziny, mieszkające w pow. kroskim (2) oraz poje
dynczo w innych powiatach. Żadna nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drob
na i nieutytułowana.
Źr ódł a : ODVCA, vyp. 1, s. 168-283,174M7.

M O N TO W T
H. LUBICZ, POBÓG ODM.
P opis 16 2 1 roku

Montowt Krysztof z ucZesAnikami] napod^t zdku] koń 1 w pow. pojurskim
Montowt Zacharyjasz Z »^[stoikami] na pod{)tzöka\ koń 1 w pow. żprańs/dm i medyngiańskim
T a r y f a 16 67

roku

Mintowt [sic] Józef zMontowtów i Łunajdów w pow. medyngiańskim [dym] poddański 1
Montowd [sic] Mikołaj, na którego miejscu zpstal spisany Kazimierz Kudrewicz z Piepol dym szlachecki 1
wpow. wilkiskim
Montowt Adam Piotrowiczna miejscu Wojdecha Adamowicza jankunowiczą, na miejscu Wojciecha Janowicza
Pawłowicza, na miejscu Augustyna Buywida i synaAJgo] Gabriela Bitywida ząstany z imienia Syarauy, na
miejscu Andrzeja Gabryałowicza Szewskiego i Wojdecha Adamowicza jankunomczą z Małej Gojżęwki
dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Montowt Adam Andrzęjewicz na którego miejscu zpstal spisany Kazimierz Twirbut i na miejscu Roszęzgńskiego z Piepol dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Montowt Balcer z Pepol dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
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Montowt Dawid на miejscu Jana Plusp/denicpa pjawojspyspek i Ławrynispek dym 1 szlachecki w pow. gondyńskim
Montowt Jan na miejscu Wojciecha Nałkowskiego pEunajdów dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
[Montowt] StanislawowiczJan, na którego miejscu zostali spisani Jan Montowt, Gabńel Waydechowicp JóZ ęf Kapimiergomcpjapdowscy, takpe Gżedgowpdpia i Stanislaw Kospuda [w tekście: Kosczuja] p obrębu
Spukia napinanego pa rok 1667, który się skończy/г//<w[n°] ^668 w dpień św. Jana Krpddela wnieśli 7:15
[także pokazali prawo wieczyste] [Królewszczyzny 1667 r.]
Montowt Jerpy Matysomcp na miejscu rodpica swego Matysa Montowta pMejnartów dym 1 splachecki w pow.
retowskim
MontowtJerpy Zygmontowicp p ojcpystego iprpykupnej cpąstki odJerpego Juwcewicpa [sic] pMontowtów na do
mowapaspnią obróconej dym 1 splachecki wpow. medyngiańskim
Montowt Kapimierp Zachańaspewicp na miejscu Zachańaspa Montowta [GB: pewnie ojca] £ Montowtów
[z] prpykupliej cpęśd od Jerpego Jucewicpa dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Montowt Krpysptof [F 11—1—752: Kazimierz] pokolżcy Bordpiówsplachecki dym 1 wpow.potumspewskim
Montowt Marcin Miko/ajewicp p rekuperowanej ojcpypny od wielebnej kapituły pmudpkiej pMontowtów dym
1 splachecki w pow. medyngiańskim
Montowt Maran na miejscu Adama rodpica p kupli od Ba/tromieja Tarwida [z] Jekajtyspek [na marginesie:
z Tarwidów] 2 podańskie dymy w pow. porańskim
Montowt Mateusp ksiądp p imienicpa swego i po brad suych dpiedpicpnego Montowty napinanego dym 1 spla
checki wpow. medyngiańskim
Montowt Stanislaw Ambropejewicp na którego miejscu orap na miejscu Stanisława Botouicpa posta/ spisany
Jan Pióro pMontowt 2 pagrodnicpe dymy wpow. medyngiańskim
Montowt Stanisław SebestianowicppPiepol dym splachecki 1 wpow. nilkiskim
Montowt Stanisław na miejscu Wojdecha Adamowicpa Goylewicpa p Gojlewicp dym 1 splachecki w pow.
M. Dyrwian
Montowt Stanisław Piotrowicp na miejscu Piotra Bałtromiejewicpa Montowta [GB: pewnie ojca] p Piepoł
dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
Montowt Stefan p imienia Montrymispek [na marginesie: z Dziuginian] na miejscu Abrama Montrymowżcpa sekretarpa JKMci poddańskie 2 dymy w pow. telspewskim. Tenpe p imienia Mont/ymispek na miejscu
Marana Janowicpa Giedowga pDpiuginian dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Montowt Stefan pMontowtów dym 1 splachecki wpow. medyngiańskim
Montowt ZachadasppMontowtów dym 1 splachecki wpow. medyngiańskim
Montowtowa Janowa Ewa Eabunowska pa malponka swego namieniła chorego na miejscu rodpica swego Tomaspa Łabunowskiego p Żadejkiów dym 1 splachecki wpow. medyngiańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Montow\j\ Maran p Tarwidów w pow. porańskim iprpyk/pli [dym] poddański 1
Montowt Frandspek [Kazimierz] Montowt skarbnik piński p dóbrJKMd p Eopajaów i Zamb wpow. twerskim dymówpoddańskich 8. Tenpe pdóbr JKMd pŁowmian wpow. korspewskim dymów 2. Tenpe pMedygian
wpow. porańskim i kupli [dym] poddański 1. Tenpe p Rubepajciów wpow. wiespiwiańskim dympoddański 1
Montowt Jakub p Wiekspiiel w pow.potumspewskim [dym] splachecki 1
Montowt Jan Balcer p [Jakubowicz?] wpow. wilkiskim ppól dyma splacheckiego [sic]
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Montowt fan z Montowtów wpow. medyngiańskim na miejscu Rymkiewicza [dym] poddański 1
Montowt Maciej na miejscu rodzica z Gojlewiczpw Pokoluisyek wpo w. medyngiańskim lejący dympoddański 1
Montowt Stanisław -yMontowtów wpow. medyngiańskim na miejscu ojca [dym] szlachecki 1
Montowt Stanisław z Piepol w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Montowt Stefan, na którego miejscu zpstal spisany Florian Montrymonńcz\yt Kop. 1: Flory] z^zj^fidan
w pow. telszewskżm[djm\ poddański 1
Montowtowa [w Kop. 1 błędnie: Azontowtowa, słusznie w Kop. 7] Agatha na miejscu Krzysztofa Kontowta zKontowtów wpow. sząwdowskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: man—i taut—. O obu była już
mowa, zob.: Butman ijatow t [LPZ].
Poniekąd należy wspomnieć o Montowtach, możnowładcach z 1. połowy XV w.
Ich protoplastą był Aleksander Montowt herbu Topór, pochodzący z rejonu Solecznik.
Do dużego znaczenia doszedł jego wnuk Stanisław Bartoszewicz Montowtowicz [a],
który znacznie powiększył dobra rodzinne. Ożenił się z wdową po Janie Kontowcie Ja
dwigą z domu Olechny Sudymontowicza. Wniosła mu ona dobra na Żmudzi, spadek po
panach żmudzkich Kontowtach: Pojurze, Kroże i Cytowiany (zatwierdzenie z 1499 r.).
Z braku potomstwa dobra te przeszły na Szemiotów (zob.) [Pietkiewicz; Petrauskas].
Na Żmudzi pojawili się w 1514 r., kiedy bojar wilkiski Jurij „z brateju” Montowtowiczem skarżył się na to, że urzędnik hospodarski pociągał go do płacenia „posiedy”,
chociaż oni byli bojarami, zwolnionymi od tej powinności [LM].
Później spisano ich w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.: Montowt
Dowginowicz z włości wielońskiej i Stepan Montowtowicz z wilkiskiej.
W 1554 r. wymieniono szereg bojarów wilkiskich Montowtowiczów, którym ode
brano ziemie i przyłączono do dworu wilkiskiego: Froncka Jurewicza z bracią, Jana Petrowicza z bracią, Szymka Stanisławowicza z bratem, Piotra Antonowicza z bratem, Sta
nisława Szczefanowicza [pewnie syn Stepana Montowtowicza z popisu 1528 r.], Jurija
Hryhorewicza „z dwiema braty”, Misza Janowicza, Bernata Wojciechowicza z bratem,
Jana Krzczonowicza „s cztyrma braty” i Walentina Bałtromiejewicza. Otrzymali oni od
mianę gruntów nad rzeką Ałgupią (Ołgupią), Struną z jej dopływem Żywa Woda i zie
miami Olizarowicza i kniazia Ogińskiego [AWAK]. Wiadomo też, że w 1559 r. bojarzy
„Montowtowie” graniczyli z puszczą hospodarską wilkiską, koło ziem bojarów Poniewiaskich i kniazia „Woginskiego” [tj. Ogińskiego] i siół hospodarskich wilkiskich [Revizija puść 1559 g.]. Dane te pozwalają stwierdzić, że Montowtowie otrzymali odmianę
gruntów na południowy zachód od Poniewieżyka, mniej więcej naprzeciwko Bobtów,
leżących jednak po drugiej stronie Niewiaży. W tym rejonie notuje się obie rzeki, zwane
po litewsku obecnie: Struna i Algupis. Sa one na skraju rozległego lasu, zwanego Kró
lewskim (Karalgris), czyli dawnej puszczy królewskiej wilkiskiej.
Więcej wiadomo o tym rodzie z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1581 r. Sta
nisław Montowtowicz wraz z żoną JedwigąJurewną sprzedał część majętności w polu
Lipniuńskim we włości wielońskiej. W 1599 r. tenże [Stanisław Jurewicz?] kupił majęt
ność Girdzi, nie wiadomo w jakiej włości.
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W 1593 r. Hryhory Urbanowicz Montowtowicz wziął w zastaw część majętności
w polu Żornojniach we włości kroskiej.
W 1596 r. doszło do podziału majętności Montowtyszki nad rzeką Minią we wło
ści medyngiańskiej między następującymi Montowtowiczami: Szczefanem Hryhorowiczem, Hryhorym i Martinem Jakubowiczem, Jakubem i Ambrożym Szczefanowiczami,
Kasprem Martinowiczem, Stanisławem i Janem Jurewiczami, Żygimontem Kasperowiczem iJadwigąJurewnąSzczefanowąPawłow[iczową?]. Z nich Hryhory Jakubowicz
Montowt w 1598 r. kupił część majętności Skierdyny we włości pojurskiej. W tym roku
Zigimont Kasperowicz Montowtowicz zastawił część włóki w uroczysku Gowdutyszki
we włości medyngiańskiej. Tenże w 1599 r. zastawił swoim krewnym Kasprowi Martinowiczowi Montowtowi i Jakubowi Szczefanowiczowi [Montowtowi] część majętności
Montowtyszki we włości medyngiańskiej.
W sumie szczególnie ta ostatnia informacja z akt ziemskich żmudzkich o podziale
rodowych Montowtyszek jest godna uwagi. Wskazuje ona, że w 1596 r. było 9 męskich
przedstawicieli tego rodu, synów sześciu bojarów. Mieszkali oni w Montowtyszkach,
czyli w osadzie szlacheckiej nad rzekami Minią i Wiłką, ta ostatnia to prawy dopływ
górnej Minii, na północny zachód od Żoran. Była to północna część powiatu (włości)
medyngiańskiego. Nazwa ta nie zachowała się do dzisiaj. Oprócz Montowtów (Montowtowiczów) medyngiańskich byli Montowtowie wielońscy, czy może wielońsko—wflkiscy. Tych ostatnich notowano już w popisie wojskowym z 1528 r., a później w aktach
ziemskich żmudzkich XVI w. i w taryfie z 1690 r.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
dwóch Montowtów: Krzysztofa w pow. pojurskim oraz Zachariasza w żorańskim i medyngiańskim [w praktyce w tym ostatnim, gdzie byli notowani od dawna], którzy wysta
wili konia z „uczestnikami”. W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Jerzego Montow[t]a,
który podpisał unię kiejdańskąze Szwecją.
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 22 rodziny, mieszkające głównie w pow. medyngiańskim (10) oraz wilkiskim (6), w pozostałych pojedynczo. Zdecydowana większość
z nich nie miała poddanych (19 na 22), pozostałe miały od jednego do dwóch.
Na uwagę zasługuje informacja o Janie Montowcie, mieszkającym w obrębie (póź
niejszej okolicy szlacheckiej) Szukie w pow. połongowskim w 1667 r. [Królewszczyzny
1667 r.]. Bliżej pisano o tym przy Jazdowskich i Koszuciach.
W taryfie 1690 r. spisano 10 rodzin, mieszkających głównie w pow. medyngiańskim (3) i wilkiskim (2), w pozostałych były pojedyncze rodziny. Połowa z nich (5) nie
miała poddanych, a wśród pozostałych dominowali właściciele jednego poddanego (4).
Jedynym wyjątkiem był Franciszek Montowt, który posiadał 12 poddanych, głównie
zresztą z dóbr królewskich. Zatem była to szlachta drobna, choć z nielicznymi wyjątka
mi, i nieutytułowana, przynajmniej na Żmudzi. Byli jednak elektorami królów polskich
w Warszawie: Jana Kazimierza w 1648 r. (Stefan) i Michała Korybuta Wiśniowieckiego
w 1669 r. (Jan i Kazimierz Montowtowie).
W 1667 r. zanotowano podwójne nazwisko: Montowt Smilgiewicz (zob.).
Na Żmudzi zanotowano Krzysztofa Montowta w 1624 r. Z kolei Stefan był elekto
rem ze Żmudzi króla polskiego Jana Kazimierza w 1648 r. Czy to nie on ufundował altarię
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w kościele w Telszach przed 1677 r.? Bardziej znany był Kazimierz Abraham Montowt, skarbny litewski (zastępował podskarbiego) w latach 1670—1672. Wcześniej, w 1667 r.
opracował sumariusz skarbu W Ks. Litewskiego, a w 1669 był elektorem ze Żmudzi (obok
Jana Montowta) króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Z kolei wg Kojałowicza Kazimierz byl dworzaninem, pisarzem skarbowym litewskim i wreszcie skarbnym
litewskim, zmarł 12 marca 1633 r. w Warszawie. Uczestnikiem zjazdu szlachty litewskiej
dla potwierdzenia unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. był Jerzy Montowt.
W taryfie z 1690 r. spisano Franciszka Kazimierza Montowta (zm. przed 28 XI
1718), który byl uczestnikiem konfederacji Żmudzi w 1704 jako chorąży pow. medyngiańskiego, żorańskiego i twerskiego. Użytkował wieś królewską Łowmiany w pow. korszewskim. We wspomnianej konfederacji wymieniono jeszcze jednego Montowta, nie
podając jego imienia. Był on konsyliarzem tej konfederacji z pow. Wielkich, Małych Dyrwian i birżyniańskiego.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Montowtowie herbu Lubicz.
W 1799 r. wywiedli się Montowtowie herbu Lubicz. Za swego przodka przyjęli Pio
tra Montowta (pokolenie I), który posiadał dobra Piepole [we włości wilkiskiej] w 1554 r.
Dobra te posiadali Montowtowie zgodnie z danymi obu taryf XVII w. W 1611 r. Adam
Piotrowicz Montowt (II) zapisał połowę tych dóbr synowi Mikołajowi (III). W 1649 r.
Piotr Adamowicz Montowt (IV) posiadał Piepole. Spłodził on trzech synów (V): Ada
ma, Stanisława i Eliasza. W swoim testamencie z 1692 r. Adam Montowt, który nie miał
potomstwa, zapisał te dobra swoim braciom: Stanisławowi i Eliaszowi, a po śmierci Sta
nisława jego synom (VI): Stefanowi i Adamowi.
Wspomniani bracia Stanisław i Eliasz (V) byli założycielami dwóch linii tej rodzi
ny, bo Adam nie miał potomstwa. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Stanisław jako
ojciec (VI) Stefana i Adama, bezpotomnego. Stefan zaś ojcował Piotrowi (VII), bezpo
tomnemu, na którym wygasła ta linia. Ow zapisał w swoim testamencie z 1710 r. Piepo
le swoim krewnym: Władysławowi i Piotrowi z młodszej linii.
Drugą, młodszą linię prowadził Eliasz (V), ojciec dwóch synów (VI): Piotra, bez
potomnego i Władysława. Ten ostatni w swoim testamencie z 1713 r. zapisał dobra
Piepole synom (VII): Szymonowi, Antoniemu, bezpotomnemu i Józefowi. Z nich Szy
mon zostawił po sobie syna Ignacego (VIII), który w 1795 r. sprzedał swoją część Piepoli krewnemu Józefowi. Ow Ignacy był ojcem trzech synów (IX): Jozafata (ur. 1789),
Onufrego (ur. 1792) i Ignacego 1796). Wspomniany Jozafat (IX) mógł pochwalić się
czterema synami (X): Konstantym Szymonem [po polsku literami rosyjskimi], Ignacym,
Justynem Ludwikiem (ur. 1830) i Józefem (ur. 1839), bezpotomnym. Jego brat Onu
fry spłodził także czterech synów (X): Konstantego, Antoniego (ur. 1830), Waleriana
(ur. 1835) i Juliana (ur. 1842). Z wymienionych potomstwa doczekali się trzej bracia.
Najpierw Konstanty Szymon dał światu dwóch synów (XI): Antoniego (ur. 1860) i Mi
chała Wacława (ur. 1865). Jego brat Ignacy miał także dwóch synów (XI): Antoniego
(ur. 1868) i Ignacego (ur. 1879), a trzeci z braci — również dwóch synów (XI): Józefa
(ur. 1856) i Wacława (ur. 1860).
Brat Onufrego i Jozafata to Ignacy (IX), który ojcował trzem synom (X): Ludwiko
wi Aleksandrowi (ur. 1829), Józefowi Wincentemu (ur. 1831) i Wincentemu (ur. 1854).
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Z kolei bratem Szymona był Józef (VII), który w 1774 r. wszedł w posiadanie
tych dóbr. Tenże w swoim testamencie z 1789 r. zapisał dobra Piepole synowi Anto
niemu (VIII). Ten ostatni był ojcem dwóch synów (IX): Józefa Ignacego (ur. 1811)
i Antoniego Wincentego (ur. 1821), bezpotomnego. Zaś Józef Ignacy zostawił po so
bie dwóch synów (X): Klemensa Andrzeja (ur. 1861) i Juliana Wojciecha (ur. 1863)
[LVIA, F 391—8—2572].
Zdaniem Kojałowicza, używali herbu Pobóg odmienny.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 307; AWAK, T. 24, s. 149—150; Elektorowie królów, s. 141; Elektorzy 1648 r.;
Kojałowicz, Compendium, s. 222; Konfederacja 1704 r\, s. 688, 705; Królewszczyzny 1667 r ; LM, Upraśymą
knyga 9, s. 228 nr 347; LVIA, F 391-8-2572, k. 85 (skan 00147); ODVCA, vyp. 1, s. 67-94,151^459; vyp. 3,
s. 79—170; vyp. 4, k. 60—37; vyp. 5, k. 11—81, 84—121, 121—3 i 4; Perapis 1528 r\, s. 234, 297; Revizija puść
1559 g , s. 45; Sigillata, s. 179 nr 1193; U rydnicy centralni i dygnitarze, s. 183 nr 1466. L i t e r a t u r a : LPŻ,
T. 2, s. 155: Mantautas, 268: Montautas; Paknys, s. 177; Petrauskas, U etuvos diduomene, s. 262—264: Mantautas,
Mantautitis; Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie, s. 134; LTruski, T. 11, s. 240—241.

M O N TRYM (MĄTRYM, M ONTRYMOW ICZ)
H. DOLIWA, SYROKOMLA
P opis 16 2 1 roku

Mątrym Krpysptof у »qwTjnikami] pachołka posiał Jópefa Stanisławowicpa, a sam się у sędpią grodpkim
[Mikołajem Talwoszem] paaągnąłpo kopacku koń 1. Tenpe pkowieńskdejmajętnościpo kopacku koń 1
MątymowicpPawel pucpesĄnikami] po kopacku koń 1 n>pon>. telspewskim
Montymowicp Hrehory p Myyt/jnikami] po kopacku, pprotestem na drugich koń 1 wpow. telspewskim
T aryfa 16 6 7 roku

Montńm Dandd pjonajdów dym 1 spłachetki w pow. pojurskim
Montym Ambropy p Prpya/gowa 2 poddańskie dymy wpow. telspewskim
Montym Andrpej [na miejscu] Jakuba Montryma pMacajćросЩапъЩ dym 1 w pow. ndduklewskim
Montrym Dawid na miejscu Adama Montryma brata pjonajdów dym 1poddański wpow. pojurskim
Montrym Jan na miejscu Pałtromieja Montryma i Tygmonta Podegińskiego p Prpya/gowa poddański dym 1
wpow. telspewskim
Montym Jan. WirgońskiJerpy [...] na3 pawiedpione odtejpe majętności [Podubisie Birialiszki] JanomMan
t y mówi [...] [ogółem] 7 dymówpoddańskich w pow. rosieńskim
Montym Jan wojski kowieński na miejscu rodpica swego Krpysptofa Montyma p Pokopania dymów 3 pod
dańskich wpow. rosieńskim
Montym Kapimierp. G ygul Stanisław [...] p pastany od Kapimierpa Montyma poddańskich dymów 2
wpow. pojurskim
Montym Krpysptof. Ostrowski Chypostom na miejscu rodpicielki Justyny Petkunówny Kasperowej Ostrow
skiej p Kolnij w pow. rosieńskim i pprpykupli od Adama Q vyjcz] onowicpa, takpe na miejscu Krpysptofa
Montyma wpow. kroskim Upojnie Spomany poĄd]ański dym 1
MoHtymowicpAbram Kapimieip sekretarpJKMci p imienia swego Kolnian dymów poddańskich i pagrodnicpych 14, prpy tym dymów 8 w tympe powiecie i okolicy od Jadwigi Mostwilówny Janowej Eydimtowej, od Jana
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Stanis/awomcpa Ęydimta i od Krpysptofa Gimbuta, od Augustyna Mopryma i od]ana Kinstowta po Wojcie
chu Babinie nabytych pJanowdowa dymów 22 wpow. korspewskim. Tenpejako Montrimouicp dymów poddańskich 6 [nazwanych] Wirpały do imienia przysłuchujących krom na dymach dwu w tympe poniecie w okolicy
Berpach Narwoyspach po Pietrpe Andrpejenicptt Nam'cyspu nabytych. Item 1 dym w tympe poniecie w okoli
cy Berpach Sunriciach po Dawidpie B/aponicpu Perskowdpie sobie dostałym, [ogółem] dymów 9 w pow. powondeńskim. Montowt Stefan pimienia Montrymispek [Na marginesie: z Dziuginian] na miejscu Abrama
Montrymowicpapoddańskie dymy 2 w pow. telspewskim. Montrymonicp Abram Kapimierp sekretarpJKMci
pjolwarku swego i wioski Opuspan pa rok 1665 i 1666, pkońcpone in an[no] 1667 Ąnia] 20 July potrąciwspy rokjeden, co Ich MM PP Wojskowi intraty brali, wniósł do skarbu 7.15 [Królewszczyzny 1667 r.]
Montrymonicp Kapimierp na którego miejscu postał spisany Dawid Pymkiewicp [...] poddański dym 1 w pow.
pojurskim
T aryfa 16 9 0 roku

Mątrym Wojciech Jerpy p Prpyałgowa wpow. telspewskim [dym] poddański 1
Montńmowicp Florian na miejscu Zofii Dowgiałownej Montrimonicpowej matki swej p majętności Kołnian
w okolicy janowdowie dymów 5, item p okolicy Kweściów dym 1, p okolicy janowdowa dym 1, itemjako opie
kunpanny Kasparskiej p Pospylą dym 1, item pastawnych Gowcp Kumpesp Goniprowo dymy 2, ogółem wpow.
korspewskim dymówpoddańskich 10. Tenpejako opiekun panny Marianny Dowgiałówny p dóbr pastawnych
Talatów ppołowicy miastecpka Ławkowa w pow. spawdowskim na miejscu Andrpeja Cpyrskiego dymów pod
dańskich 3. Tenpe [w Kop. 1: Flory] na miejscu Stefana Montowta pDpiuginian wpow. telspewskimjdym]
poddański 1. Tenpe na miejscu rodpirielki p Berp na miejscu Kolyspki dymów 4, pAnuspyspek i p pastany od
Eustaego Anuspewicpa dym 1, p Wierpił i Narwojspyspek w pow. powondeńskim dymów 2, ogółem poddań
skich 7 [dymów]. Tenpe p dóbr Juspkispek w okolicy Ławkowie w pow. spawdowskim pastawnych od Paw
ia Konarpewskiego dym poddański 1. Tenpe p dóbr Norkajciów alias Kubepajriów w okolicy Rubepajciach do
Dpigiunian nalepących wpow. wiesptriańskim dym poddański 1.
Montrym Dawid pjonajciów w pow. pojurskim na miejscu brata dympoddański 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: man—i rim—. O obu była już
mowa, zob.: Butman, Butrym [LPZ].
Montrym wraz z Giedowgiem i Mitkąbyli wspólnego pochodzenia tzw. Priałgowcami, którzy otrzymali nadanie w czasach wielkiego księcia Witolda, zob.: Giedowg. Do
ich potomkow należeli Montrymowicze (Montrymowie), Mitkiewicze i Możejkowicze
(Możeykowie).
Na Żmudzi ród pojawił się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.:
Wołodko Montrimowicz we włości berżańskiej, Jakub i Jan Montrimowicze w pojurskiej i Janko Montrimowicz w widuklewskiej oraz Montrym Jurewicz w rosieńskiej.
W osobnym rejestrze we włości telszewskiej spisano jeszcze Piętka Mantrimowicza
z brataniczem.
W 1557 r. zanotowano Bałtromieja Pietrowicza Montrimowicza, ziemianina
we włości twerskiej. Posiadał on dobra Narmańskie, bliżej nieznane [LM]. Z kolei
w 1569 r. bojarzy gruściewscy Montrymaycie (Mitrymaycie) i Mitkaycie (zob.) wspól
nie otrzymali odmianę za zabrane im grunty [AWAK]. Chodzi o ziemie na północny
zachód od Barszczyc.
Więcej informacji jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1581 r. Jan Stanisławowicz Montrim zamienił się z siostrą przyrodnią Giendrutą Pietrowną Borkowicz
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niwami w majętności Pokopurnie we włości rosieńskiej. Tenże w 1585 r. otrzymał od
żony Zofii Mikołajewny Stan [czy]kiewicz jej posag w postaci majętności Pokopurni.
Tenże w 1592 r. kupił dom w uroczysku Pokopurni „na gore reki Dubisy”. W 1595 r.
uczestniczył w podziale następujących majętności: Lowkowo we włości szawdowskiej, Dziuszniany [tj. Dziawgiany] z gruntem Montrimiszka w pojurskiej i Janowdowo w Promiadiewie w rosieńskiej. W tym roku sprzedał wspomniane dobra Łowkowo
i ziemię Montrymiszki w Dziawgianach. Znów w 1597 r. kupił sianożęci w majętności
Niekraszewiczy w okręgu Pokopurnieńskim, nad rzeką Szałtonąwe włości rosieńskiej
oraz niwy w majętności Łupszejni w Pokopurniach, pod górą Pokopurnie we włości
ejragolskiej [zamiast rosieńskiej]. Tenże w 1598 r. kupił 2 ziemie w majętności Ugiany
w okręgu Żymigolskim we włości ejragolskiej oraz niwę w okręgu Pokopurnieńskim,
koło góry Pokopurnie we włości rosieńskiej. W 1599 r. kupił majętność Pokopurni oraz
część majętności Janowdowo w okręgu Promiadiewskim w tej włości.
W 1583 r. Bałtromiej Janowicz Montrimowicz sprzedał połowę „otczizny” w Omolach we włości berżańskiej.
W 1598 r. Ławryn Rymkiewicz Montrimowicz sprzedał bratu Janowi swoją „otcziznę” Skawdminiszki nad rzeką Krożentąwe włości korklańskiej.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich XVI w. widać, że Montrymów noto
wano w sześciu włościach: rosieńskiej, szawdowskiej, pojurskiej, ejragolskiej, berżań
skiej (wzmianka o ojcowiźnie) i korklańskiej (także wzmianka o ojcowiźnie). Najwię
cej pisano o Janie Stanisławowiczu Montrimie, związanym z włością rosieńską, przede
wszyskim z dobrami Pokopurnie, późniejszej okolicy szlacheckiej, leżącej na wschód
od Rosieni, przy drodze do Betygoły. W pobliżu była góra Kopurna, wspominana
w źródłach [SG]. Być może ów Jan Montrim był wnukiem Montryma Jurewicza z tej
włości z popisu z 1528 r. Dawne osadnictwo było również we włości berżańskiej, przy
najmniej od 1528 r.
Z kolei gniazdo tego rodu mogło być albo we włości rosieńskiej w rejonie miej
scowości Pokopurnie, o czym pisano wyżej, albo we włości pojurskiej w Dziawgianach,
albo w Łowkowie [Ławkowie] we włości szawdowskiej. Dziawgiany leżały na południo
wy zachód od Szyłeli i za tą lokalizacją przemawiają dane z akt ziemskich żmudzkich,
gdzie notowano grunt Montrimiśki w Dziawgianach. Podobną nazwę notowano też
w Łowkowie.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
3 osoby, mieszkające w pow. telszewskim [przy jednej nie podano przynależności powia
towej], które stawiały jednego konia z „uczestnikami”, a więc była to szlachta niezamożna.
W 1644 r. Abraham Kazimierz Montrymowicz miał otrzymać dobra Przyałgów
alias Opuszany w pow. telszewskim za zasługi wojenne. Tenże ok. 1650 r. ufundował
kaplicę w kościele bernardynów w Telszach.
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 11 rodzin, mimo pewnych wątpliwości co do
tożsamości Kazimierza Montryma z Kazimierzem Montrymowiczem z pow. pojurskiego oraz Dawida Montrima z Dawidem Montrymem z Jonajciów. Mieszkali oni
w różnych powiatach, najwięcej w pojurskim (4) oraz telszewskim i rosieńskim (po 2),
w pozostałych pojedynczo. Zwraca uwagę, że tylko 2 rodziny nie miały poddanych,
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tj. przytłaczająca większość (9 na 11) miała poddanych. Na ogół chodziło od jednego
do trzech z wyjątkiem Abrama Montrymowicza, sekretarza królewskiego, który miał
dobra w trzech powiatach: korszewskim, powondeńskim i telszewskim o łącznej wiel
kości 33 dymów. Wiemy jeszcze o posiadaniu przezeń niewielkiej dzierżawie Opuszany
wpow. wieszwiańskim (14 dymów) [Królewszczyzny 1667 r.].
W taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w różnych powiatach: telszew
skim, pojurskim i korszewskim. Dwie z nich miały po jednym dymie poddańskim. Naj
więcej, bo 23 dymy miał Florian Montrymowicz (zm. 1709), co stawiało go w rzędzie
zamożnej szlachty żmudzkiej. Dobra te leżały w pow. korszewskim (10), powondeń
skim (7), szawdowskim (4), oraz wieszwiańskim i telszewskim (po 1). Był synem Zofii
Dowgiałówny. Był strażnikiem żmudzkim w 1702 r. i sekretarzem królewskim. Ożenił
się z Hortensją (Florencją) Bykowską.
W sumie była to szlachta zamożna i utytułowana. Roman Wawrzyniec Abrahamowicz Montrymowicz byl cześnikiem żmudzkim w latach 1700—1713, kiedy zmarł. Oże
nił się z Katarzyną Chomińską. Podobny urząd cześnika żmudzkiego pełnił Michał
Montrymowicz w 1745 r.
Montrymowie (Montrymowicze) uczestniczyli tylko w elekcji króla polskiego Jana
Kazimierza w 1648 r. w Warszawie: Jan [w tekście: Muntrym], Kazimierz i najbardziej
utytułowany z nich Abraham Kazimierz „Kancelaryi K[róla] J[ego] M[ości] pisarz”.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Montrymowie
i Montrymowicze herbu Syrokomla. Wiadomo, że używali jeszcze herbu Doliwa.
W 1799 r. wywiedli się Montrymowie herbu Syrokomla. W najstarszym doku
mencie z 1710 r. Adam z synem posiadał dobra Aużbikowo [wpow. pojurskim]. Choć
dokument wpisano do ksiąg upickich, to późniejsze dokumenty wiążą tę rodzinę ze
Żmudzią. W następnym dokumencie, testamencie z 1760 r., podano, że Jakub posia
dał te dobra.
Genealogia tej rodziny wyglądała w sposób następujący. Protoplasta Adam Montrym (pokolenie I) miał syna Augustyna (TI) i wnuka Jakuba (III), ojca trzech synów (IV):
Józefa, Karola i Tadeusza, bezpotomnego. Pierwsi dwaj rozpoczęli dwie linie rodziny.
W pierwszej, starszej linii Józef wydał na świat trzech synów (V): Aleksandra Franciszka
(ur. 1812), Tadeusza Mikołaja (ur. 1814) i Mikołaja Mateusza (ur. 1820). Z nich potom
stwa doczekał się tylko ten drugi jako ojciec dwóch synów (VI): Wincentego (ur. 1853)
i Adolfa (ur. 1854).
Druga, młodsza linia łączy się z Karolem (IV) jako ojcem dwóch synów (V): Anto
niego (ur. 1807) i Karola (ur. 1819), bezpotomnego. Tak więc potomstwa doczekał się
tylko Antoni, który ojcował czterem synom (VI): Józefowi (ur. 1831), Wincentemu Mi
chałowi (ur. 1838), Aleksandrowi (ur. 1840) i Ludwikowi (ur. 1843) z synem też Ludwi
kiem (ur. 1876) [LVIA, F 391-8-2571].
W 1810 r. wywiedli się Montrymowie herbu Doliwa. W najstarszym dokumencie,
niestety uszkodzonym, tj. w testamencie Jerzego Montryma jest zapis dóbr Przyjałgfowo] dla jego synów (III): Jana i Tomasza. Kolejny dokument pochodzi z 1735 r., kiedy
wspomniany Tomasz Montrym dobra te postąpił [nie widać]. Był on bezpotomny, linię
rodziny prowadził więc jego brat Jan, ojciec Antoniego (IV). Ten ostatni wydał na świat
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trzech synów (V): Jerzego, Benedykta, bezpotomnego i Franciszka. Zapoczątkowali oni
2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Jerzy, który w 1796 r. zapisał
dobra Medyngiany synowi Mateuszowi, a pozostałym: Bonawenturze i Walentemu wy
znaczył pieniężne zadośćuczynienie (VI).
Rekapitulując, można powiedzieć, że ich protoplastą został Kazimierz (pokole
nie I), mający syna Jerzego (II) i dwóch wnuków (III): Jana i Tomasza, bezpotomnego.
Z nich Jan ojcował Antoniemu (IV) z trzema synami (V): Jerzym, Benedyktem, bezpo
tomnym, i Franciszkiem. Zapoczątkowali oni dwie linie rodziny. W pierwszej, starszej
linii Jerzy zostawił po sobie trzech synów (VI): Mateusza, bezpotomnego, Bonawenturę
i Walentego. Z nich Bonawentura dał życie synowi Kazimierzowi Albinowi (ur. 1816;
VII), który przekazał je swoim pięciorgu dzieciom (VIII): Józefowi (ur. 1848), Micha
łowi (ur. 1849), Annie Kunegundzie [ros. Konegunda] (ur. 1851), Barbarze (ur. 1855)
i Eleonorze (ur. 1860). Natomiast jego brat Walenty (VI) zostawił po sobie syna Cele
styna (ur. 1815; VII), ojca Jana (ur. 1851; VIII).
Drugą, młodszą linię zaczął Franciszek (V), ojciec trzech synów (VI): Adama
(ur. 1785), Tadeusza Józefa (ur. 1787), bezpotomnego i Wincentego Józefa (ur. 1797).
Z nich Adam ojcował Ignacemu Adamowi (ur. 1815; VII) i Juliuszowi Piotrowi
(ur. 1830), sterilis. Z kolei Ignacy Adam doczekał się czterech synów (VIII): Władysła
wa Bartłomieja (ur. 1845), Stanisława (ur. 1848), Leona (ur. 1850) i Ludwika (ur. 1862).
Do omówienia zostało jeszcze potomstwo Wincentego Józefa (VI). Na świat wy
dał on trzech synów (VII): Kazimierza Jana (ur. 1828), Ignacego Jana Feliksa (ur. 1829)
i Jana Franciszka (ur. 1834), bezpotomnego. Z nich Kazimierz Jan doczekał się syna
Piotra Pawła (ur. 1853; VIII), a jego brat Ignacy Jan Feliks — syna Jana (ur. 1880; VIII)
[LVIA, F 391-8-2572, k. 55].
W 1836 r. wywiedli się Montrymowicze herbu Syrokomla. Za swego przodka przy
jęli Abrahama Kazimierza Montrymowicza (pokolenie I), żyjącego w XVII w. Będąc se
kretarzem królewskim i dworzaninem, posiadał liczne dobra szlacheckie i królewszczyzny. W 1644 r. dostał nadanie na wieś królewską Przyałgowo alias Opuszany [w pow.
telszewskim]. W 1658 r. posiadał dobra dziedziczne Dziuginiany [w pow. telszewskim]
oraz Kołniany [w pow. korszewskim] prawem zastawnym od Siemaszków. Dobra te po
siadali przynajmniej w 1667 r., na co wskazuje taryfa.
Jego synem był Bartłomiej (II), rotmistrz pow. wiłkomierskiego, notowany
w 1665 r. Po sobie zostawił syna Stanisława (III), o którym wiadomo, że spłodził trzech
synów (IV): Jakuba, Adama i Aleksandra. Posiadali oni dobra Mimojnie Posrowcie [?]
w pow. wiłkomierskim, gdzie osiedlili się. Pominięto dalsze dzieje tej rodziny, która wy
niosła się ze Żmudzi |LVIA, F 391-1-1053].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 335—336; Elektorzy 1648 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 274; Królewszczyzny
1667 r.; LM, 3 7 -oji Teismą byłą knyga, s. 83—84 nr 62; LM, I ieh yą reikalą knyga 1, s. 166; LVIA, F 391—1—
1053, k. 106-108, F 391-8-2571, к 121 (skan 00253), F 391-8-2572, к 55; ODVCA, vyp. 1, s. 7 4-207,9051, 160-144, 163-197, 186-119; vyp. 3, s. 23-69, 108-153; vyp. 4, k. 8-63, 209^42 i 44; vyp. 5, k. 29-217,
35-264, 113-344, 173-399, 184--483; Perapis 1528, s. 297, 374; SG, T. 8, s. 541: Pokopumie; Slovar, s. 195:
Montrimiśki; Urzędnicy żmudzcy, nr 545, 578,1280. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 207; LPŻ,
T. 2, s. 155: Mantrimas, 268: Montrimas; Paknys, s. 177; Uruski, T. 11, s. 242—243.
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H. DOŁĘGA, MOGIŁA, TĘPA PODKOWA, WIENIAWA
P opis 1 6 2 1 roku

Mątnid Madej Janowicppucpe[s,tnikanń] napodßezdku] koń 1 wpow. telspewskim
Mondwid Stanisław pucpesĄnskasm] po kozacku koń 1 w pow.powondeńskim
Montnid Andrpej pucpe[itsAkasm\ napodj\e.zäku\ koń 1 w pow. gondyńskim
Montwid Jan pa się po kopacku koń 1 w pow. wiespwiańskim. Tenpe p trpedej cpęśd konia po kopacku, na
/«yysjtniki] protestował, koń 1 w tympowiecie
T aryf a 16 6 7 roku

Montwid Daniel Adamowicp p kupli od Augustina Sągay/y p Pospyla dym 1 spłachetki wpow. korspewskim
Montwid Daniel dym 1, a drugi spadły po Hrehoremu [sic] Dutkienicpit pusty pMontwidów na swą paspnią
[obrócił] dym 1 splachecki w pow. telspewskim
MontwidJan Kipysptofowicp na miejscu rodpica swe\go] Krpysptofa Montnida p Dargwajniów dym 1 splachec
ki w pow. wiespwiańskim
Montwid Michał p Eketajda [na marginesie: z Szornel; F 11-1-752: z Szornel Rekietajcia] od pod
danegojednego napwanym Syrtowtispki w pow. berpańskim miespkającego dym 1poddański [spisany w pow.
wieszwiańskim]
T a r y f a 16 9 0

roku

Mątwid Kapimierp wrap p Janem Krasnowskim [w Kop. 1: Kraszanowski] postali spisani pKęstajdów
wpow. telspewskim [dym] splachecki 1
Montwitjerpy MichalowicppSpornel w pow. wiespwiańskim dym splachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: mant—i vid—. O obu była już
mowa, zob.: Dowmont i Buywid [LPŻ].
Chyba najstarsza wzmianka dotyczy Katarzyny, wdowy po Montwidzie, która wraz
z innymi ufundowała kaplicę w kościele w Krożach w 1478 r. Zmarły mąż był właścicie
lem siedmiu dworów w: Krożach, Worniach, Korklanach, Berżanach lub Birżynianach
(Birzneny) i trudnych do ustalenia: [odolauka [janowdowo?], Kopolauka i Crizolauka
[MACB, F 256-3918].
Sprzed 1529 r. pochodzi informacja o Montwidzie, który „prasek sobie puszczu
Aniełowiszcza na rece na Worduwie”. Dobra te przejęli jego dwaj synowie Montwidowicze: Możejko i Piotr, bojarzy telszewscy, którzy właśnie w 1529 r. prosili króla pol
skiego Zygmunta Starego o potwierdzenie ich własności, pochodzącej z czasów Jana
Kieżgajłowicza, starosty żmudzkiego [1450—1486]. Król Zygmunt potwierdził to. Poto
mek tych bojarów telszewskich, Mikołaj Montwid, przedstawił ten dokument w 1719 r.
[AWAK]. Chodzi o obszar nad rzeką Wardawą, o czym zob. niżej.
Na Żmudzi zostali zanotowani w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego
w XVI w. W 1528 r. był to Janusz Montwidowicz we włości berżańskiej. Znów w 1567 r.
spisano we włości telszewskiej: Hryhoreja Montwidowicza i Michajłę Montwida, w ber
żańskiej Butkusa Montwidojtisa i w gondyńskiej Wojtiecha Mowtwidowicza.
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Niewiele więcej pisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1543 r.
[czy data nie jest błędna?] Andrej Monwidojtis sprzedał „otcziznę” w Janowdowie we
włości korszewskiej. Zob. niżej o Aleksandrze Andrzejewiczu, pewnie jego synu.
W 1582 r. Dorota Ławrynowna Piętrowa Montwidowicz[owa] darowała syno
wi Bałtromiejowi [Pietrowiczowi] połowę majętności Szorneli we włości wieszwiańskiej. W 1592 r. wspomniany Bałtromiej został potwierdzony w „szlacheckiej wolno
ści” przez króla polskiego Zygmunta III. Tam powołano się, że jego ojciec Pietr został
nazwany ziemianinem w poborze z 1578 r. W 1593 r. ów Bałtromiej został określony
jako: Pietrowicz Montwidowicz Jekstaitis [jest to błędny odczyt, chodzi o Jeketaitisa,
zob. niżej]. W 1597 r. Katerina Pietrowna Montwidowicz skwitowała swego brata Bałtromieja po otrzymaniu odeń czwartej części majętności Szorneli z tytułu „pridannogo”. W 1599 r. wspomniany Bałtromiej kupił grunty Szorneli w polu o tej nazwie we
włości wieszwiańskiej.
W tym miejscu trzeba sięgnąć do innego przekazu i umieścić fragment genealogii
Montwidów, posiadaczy dóbr Szornele, później zwanych Montwidyszkami, od ich na
zwiska. Protoplastą rodziny był Piotr Montwidowicz (pokolenie I i II), bojar wieszwiański notowany w 1573 r. Miał on syna Bartłomieja (II), a ten Michała (III). Ten ostatni
był zwany: Michał Bartłomiejowicz [nie ma pewności, czy chodzi o Michała Bartłomiejewicza czy Michała Bartłomieja?] Ekietaytys Montwid. Po sobie zostawił on dwóch sy
nów (IV): Jerzego i Jakuba, którzy zaczęli 2 linie rodziny. W pierwszej linii Jerzy ożenił
się z Katarzyną Płuszkiewiczówną, która dała mu tylko córkę Krystynę (V). Ta wyszła
za mąż za Piotrowicza, a ich córka Anna została żoną Żylewicza.
Druga linia Montwidów łączy się z Jakubem (IV), który ożenił się z Katarzyną
Stanczykiewiczówną. Ich syn Franciszek (V) ożenił się Zofią Fiałkowską, nie miał jed
nak dzieci. Po jego śmierci wspomniana Zofia wyszła ponownie za mąż za Okuniew
skiego, a posiadane dobra Montwiliszki ustąpiła Jazdowskim.
W ten sposób dobra Montwidyszki wyszły z rąk Montwidów i przeszły do Żylewiczów, potem do Gintyłów, oraz Jazdowskich i Węsławskich [Mickunas, Sarneles]. Należy
dodać, że forma Ekietaytys w nazwisku Bartłomieja Montwida jest znana z innych źró
deł. W taryfie 1667 r. zanotowano bowiem Michała Montwida z Eketajcia [na margine
sie: z Szornel, a w innym odpisie: z Szornel Rekietajcia]. W tym wypadku Eketajcie czy
Szornele Rekietajcie to nazwa miejscowa w rejonie Szorneli. Nazwa nie zachowała się
do dzisiaj. Oczywiście, nie można wykluczyć, że nazwa ta to nie tylko nazwa miejscowa,
ale i osobowa. W antroponimii litewskiej jest tylko jedna, dość podobna nazwa osobo
wa — Jekelaitis, oboczność od imienia chrześcijańskiego Jakub [Zinkevicius].
Wracam do akt ziemskich żmudzkich z 1589 r., kiedy Szczefan Pietraszewicz Pie
trowicz Piktutojt [Piktunojt] Montwid oświadczył, że pozwani przezeń Hryhory Janowicz Montwid i Jan Staszkowicz Pietrowicz w sprawie „o niepostuplenie delu rownago w domu własnom otcziznom” Powordowi Montwidi we włości telszewskiej nie
pojawili się w sądzie. W 1590 r. Hryhory Montwid i Jan Staszkajtis zawarli umowę
ze Szczefanem Pietrowiczem w sprawie jego „imienicza” w Powordowiu w Montwidach. Ugoda ta dotyczyła wspomnianego Szczefana Pietraszewicza Piktunojtia Mon
twida z Janem Staszkajtiem, Hryhorym Janowiczem Możejkowiczem Montwidem
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i Pietrowiczem [?] Martinowiczem. W 1593 r. Jan Staszkiewicz zastawił Hryhoremu
Montwidowi grunt Montwidy. W tym roku ten ostatni otrzymał włókę ziemi w Montwidach od wspomnianego wyżej Szczefana Pietrowicza Montwida. W 1595 r. Hryhory Montwid sprzedał część „otczizny” Birikiszkia we włości telszewskiej. W tym
roku darował on żonie Katerinie Łukownie trzeciznę majętności Montwidy. Również
w tym roku tenże jako Hryhory Janowicz Montwid Możejkowicz z Janem Staszkowiczem i innymi pogodzili się w sprawie majętności Montwidy nad rzeką Wordową [we
włości telszewskiej].
W 1592 r. Mikołaj Wojtiechowicz Montwid sprzedał część ziemi Strowkiszki w Jewszajtiach [tj. Jawszajcie] we włości medyngiańskiej.
Na marginesie sporu o dobra Lekimany we włości gondyńskiej między Jamontowiczami w 1589 r. wymieniono Aleksandra Andrejewicza Montwida, żonatego z Barbarą
Pawłowną Adamowicz Jamontowicz. Sprawa przeniosła się do Trybunału Głównego
w Wilnie. Zakończył ją syn Lenarta, czyli Adam, po śmierci swego ojca oraz pozwanego
Aleksandra Montwida w 1593 r.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Montwidów w pię
ciu włościach: wieszwiańskiej, korszewskiej, medyngiańskiej, gondyńskiej i telszewskiej.
W tej ostatniej było chyba gniazdo tego rodu. Należy przypomnieć, że w tej włości no
towano w popisie 1567 r. Hryhoreja Montwidowicza i Michajlę Montwida. Wspomnia
ny Hryhorej jest najpewniej identyczyny z Hryhorym Janowiczem Montwidzem Możejkowiczem z akt ziemskich żmudzkich z 1595 r. Zaś ten ostatni jest potomkiem Możejki
Montwidowicza, którego zanotowano w 1529 r. Zatem wiadomo o Montwidzie (po
kolenie I), który miał dwóch synów w 1529 г. (II): Możejkę i Piotra. Z nich Możejka
był ojcem Jana (III) i dziadem Hryhora (IV). Jego brat Piotr spłodził Stanka (III), ojca
Jana (IV) oraz Bartłomieja (III).
Gniazdem rodu były najpewniej Montwidy w Powordowiu we włości telszewskiej.
Nazwa ta pozwala zlokalizować tę miejscowość nad rzeką Wardawą, lewym dopływem
Wenty. Najpewniej chodzi o Montwidzie (lit. Mantvydziai) na południowy wschód od
Żydyków. Jest to w pobliżu rzeki Wardawy i rzeczki Vajdotas [nazwa współczesna], czyli
znanej z XVI w. Vojdatup, gdzie notowano Montwidy [Slovar]. Jeszcze w końcu XIX w.
w Montwidziach notowano: Witkiewiczów (25 dziesięcin ziemi), Giecewiczów (202),
Ławcewiczów (48), Pacewiczów (10) i Przyjałgowskich (68) [SG].
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisa
no 4 osoby, stawiające konia z „uczestnikami” w różnych powiatach: telszewskim, powondeńskim, gondyńskim i wieszwiańskim. W taryfie 1667 r. zanotowano 4 rodziny,
także mieszkające w różnych pow.: telszewskim, wieszwiąnskim, berżańskim i odle
głym od nich korszewskim. Większość z nich nie miała poddanych (3 na 4), ostatnia
miała jednego. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. telszewskim
i wieszwiańskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana do
końca XVII w. Wyjątkiem byl urząd stanowniczego żmudzkiego dla Józefa z Możeyka
Montwida w latach 1740—1765.
W 1661 r. wśród poszkodowanych działaniami wojennymi z czasu Potopu był Ja
kub Montwid, mieszkający w okolicy Montwidzie.
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W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Montwidów herbu Dołęga.
Herbu tego użył w 1596 r. Kazimierz, ziemianin żmudzki. W 1577 r. Piotr byl ziemia
ninem żmudzkim włości wieszwiańskiej, gdzie miał dobra w Szornelach. W 1581 r.
zanotowano Mikołaja Wojciechowicza Montwida we włości gondyńskiej. Jego żoną
była Anna Petrowna. Ich starsza córka Zofia wyszła za mąż za Jana Janowicza Zmayła. W tym roku darował on połowę swego imienicza ojczystego Olksniany i połowę
trzech włók ziemi Połuksty we włości medyngiańskiej. Jego brat stryjeczny Aleksan
der Andrejewicz potwierdził (?) to prawo darowne. Z 1589 r. pochodzi sprawa sądo
wa, na temat której podano trochę szczegółów S[z]czepan Pietraszewicz Piotrowicza
Piktutojć Montwid toczył sprawę sądową z Grzegorzem Janowiczem Montwidem oraz
z Janem Staszkiewiczem Piotrowiczem i jego żoną Dorotą MaciejownąPietraszewicza
Piotrowicza Piktutojcia córką. Wspomniani Szczepan i Dorota byli kuzynostwem, bo
ich dziadem był Piotr. Także Grzegorz był bratem stryjecznym Doroty. Innymi słowy
genealogia tej rodziny była następująca: 1. Montwid. 2. Piktutojć. 3. Piotr. 4. Pietrasz,
Maciej i Jan. 5. Szczepan, Dorota i Grzegorz [właściwie Hrehory]. Z nich ojciec Szcze
pana, czyli Pietrasz, zmarł w rok po urodzeniu syna w 1566 r. [nareszcie jakiś konkret].
Wtedy dziad, czyli Piotr, wziął w opiekę swoją niewiestkę [synową] Zofię Jurewnę
i wnuka Szczepana. Wkrótce jednak dziad zmarł (1569), po którego śmierci wszystko
zabrali Grzegorz i Dorota wobec małoletności powoda, który miał wtedy 4 lata. Nie
znamy zakończenia tej sprawy. Przedmiotem sporu były dobra Powardowy Montwidy
lub Montwidy w Powardowiu we włości gruściewskiej i telszewskiej, „podle rzeki Wardowy i rzeczki Wojdatupis”.
Wywody te wymagają komentarza. W sposób istotny pogłębiają one wiedzę
o Montwidach, pokrywając się z danymi z akt ziemskich żmudzkich XVI w. Oprócz
danych o Montwidach w Montwidach [miejscowości] jest tu informacja o Montwidach
gondyńskich i medyngiańskich. Powstaje tu następująca linia genealogiczna: 1. Mon
twid. 2. Wojciech i Andrzej. 3. Mikołaj Wojciechowicz i Aleksander Andrzejowicz.
4. Zofia i NN Mikołajewny.
W tymże herbarzu podano, że w 1592 r. wspomniany Mikołaj Wojciechowicz miał
dobra Jawszajcie i inne we włości medyngiańskiej. W 1626 r. Adam Bałtromiejewicz,
ziemianin żmudzki, po pierwszej żonie Zofii Mikołajewnie Dumgierdownie miał grunt
w Wankiach Norgajliszkach we włości powondeńskiej. W 1672 r. Grzegorz i Adam to
czyli spór sądowy ze Stefanem i Janem Montwidowiczami o niedopuszczenie ich do
imienicza Montwidzie w pow. telszewskim po ich dziadzie S[z]czepanie. Były to dobra
niedzielne. W 1686 r. Kazimierz Montwidowicz, jenerał żmudzki, z żoną Katarzyną
Stanczykiewiczowną posiadał grunty w okolicy Opułach [w pow. telszewskim]. Nabyli
również części gruntów w okolicy Stanajciach „uroczyszczem Przybudkiszki, Dyrdziszki, Sontaki” na Żmudzi w pow. gondyńskim za prawem wieczystym w 1701 r.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Montwidowie
herbu: Leliwa, Lubicz i Wieniawa. Montwidowie herbu Mogiła i Tępa Podkowa miesz
kali w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
Z 1804 r. pochodzi wywód Montwidów herbu Wieniawa. Ich przodkiem został Jan
Montwid (pokolenie I), który posiadał dobra Tydiewi [?] Goniprowo [pewnie w pow.
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korszewskim]. W 1683 r. zapisał je synowi Michałowi [tekst częściowo uszkodzony].
W 179[dalej nie widać] dobra te sprzedał Michał Montwid (IV), syn Józefa (III). Sy
nem wspomnianego wyżej Michała był Jan Józef Montwid (V), ojciec czterech sy
nów (VI): Albina (ur. 1820), Andrzeja z trzema synami (VII): Anicetym (ur. 1864),
Teofilem (ur. 1866) i Józefem oraz Rajmunda (ur. 1833) i Teofila (ur. 1835) [LVIA,
F 391-8-2572, k. 62].
Z 1819 r. pochodzi wywód Montwidów herbu Leliwa. Najstarszy dokument od
nosi się do 1740 r., kiedy Szymon Montwid posiadał dobra Sontoki [pewnie w pow. widuklewskim]. Dobra te sprzedali jego synowie w 1777 r. Genealogia tej rodziny była
więcej niż skromna: protoplasta Szymon (pokolenie I) miał syna Feliksa (II), wnuka
Felicjana (ur. 1787; III), ojca dwóch synów (IV): Tadeusza Waleriana Feliksa (ur. 1833)
i Kamila Urbana (ur. 1835) \LV1A, F 391-8-2571].
Zachowała się rodosłownaja Wiktoryna Stepanowicza z Możejka Montwida
z 1797 r. Według niej przodkiem rodziny był Daniel z Możejka Montwidowicz (poko
lenie I i II). Miał on syna Jakuba (III), który był właścicielem majętności Montwidy na
Żmudzi [w pow. telszewskim] w 1644 r. Jego synem był Stefan (1670 г ; IV), mający syna
Józefa (V), wnuka ponownie Stefana (VI) i prawnuka Wiktoryna (VII), wyżej wymienio
nego. W 1797 r. miał on 73 lata [ur. ok. 1724 r], był bezdzietnym wdowcem, co chyba
należało wtedy do rzadkości [МАСВ].
Używali przydawki pochodzeniowej — z Możejka, czyli od swego protoplasty zna
nego z 1529 r. Podobnej przydawki używali Pikielewicze (zob.).
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 75—76; Dworzecki Bohdanowicz, k. 144v; LVIA, F 391—8—2571, k. 69 (skan
00149), F 391-8-2572, k. 62 (skan 00103); MACB, F 20-3891 (rodosłownaja z 1797 r), F 256-3918 (wypis
z księgi ziemskiej żmudzkiej nr 14691, k. 278—279); Obdukcja generalska 1661 r.; ODVCA, vyp. 1, s. 50—
107, 78-9; vyp. 2, s. 48-163, 73-137, 94-134, 183-362; vyp. 3, s. 26-109, 53-1, 70-38, 71-51, 72-76, 89337, 127-65, 136-229; vyp. 4, к. 37-287; vyp. 5, к. 74-39, 140-150; Perapis 1528, s. 297; Popis 1567, kol.
1303, 1321; SG, T. 15, cz. 2, s. 352: Montwidze; Slovar, s. 195: Montvidy. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Suplement, s. 244; LPŻ, T. 2, s. 155: Mantvydas, 269: Montvydas; LTpiti ir егещ vardynas, s. 183: Vaidotas;
Uruski, T. 11, s. 243; Zinkevicius, s. 363: Jekelaitis. Internet: E. Micktmas, Sarneles bajorkaimo Montmdiśkią
dvarelio istorijos hnmpai.

M O N TW IŁ (M ONDW IL, M O N W ILLO )
H. LELIWA, SZEPTYCKI, TRZY KOLUMNY
T a r y f a 16 67

roku

Mondnil Jerpy, na którego miejscu -posta/ spisany Gabńel Noreyko p Gostowtów dym 1 splachecki wpow. wielońskim
Mondwił Kapżmżetpna miejscu Jópefa Mondwiła rodpica swe\go\ pLipniun dym 1 splachecki wpow. wielońskim
Mondwił Wojciech na miejscu rodpica swe\go] Marka Mondwiła p Gostowtów dym splachecki 1 w pow. wie
lońskim
Mondwił [w tekście: Mądwił] Samuel na miejscu Jópefa Mondwiła rodpica swego pLipniun dym 1 splachec
ki w pow. wielońskim
Montwił Andrpej na miejscu Prpecispewskiego Piotrowicpa pNatrecispek dym 1 splachecki w pow. pojurskim
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Montwił Bałtromiej Janowicz z Oja/dów dym 1 szlachecki wpow. wieluńskim
Montwił Eliasp na miejscu rodzica swego Walentyna Montwiła z Stungajńów dym 1 szlachecki w pow. spawdowskim
Montwił Piotr KrzysztofoniczzOżą/ciów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Montwił Stanisław Wojaechowicz Z Ożąjciów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Montwiłł Krzysztof Andrzęjowiczna miejscu Andrzeja Mondwiła rodyica swego zLlpulun dym 1 szlachec
ki wpow. wielońskim
Montwiło Ławryn na miejscu Stanisława Montwiła rodzica zStungajciów dym 1 szlachecki wpow. sząwdowskim
Montni/owiczMiko/aj na miejscu Kapimierza Montwiłowicza z l >lusZcZ‘t m l szlachecki w pow. kroskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Mondwił Danid z Gostowtowicz w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Mondwil Hrehoiy z Ozajć w pow. wielońskim zptyy kuplami dym szlachecki 1
Mondwił ]an z okolicy zEewina w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Mondwil Samuel z okolicy Roszęzkipniun wpow. wiebńskim z bratem na miejscu Józefa ojca dym szlachecki 1
Mondwil Stanisław z okolicy z Lewina w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
Montwi! [w Kop. 9: Montwid] Adam z dszjjn w pow. kroskim na miejscu Józęfa Minmonta [dym] szla
checki 1
Montwił Jan z okolicy Butkiszęk Niekrasypszęk w pow. ejragolskim dym szlachecki 1
Montwił [w Kop. 10: Mątwid] Jakub z Burniów wpow. niesząiańskim na miejscu ojca dympoddański 1
Montwiło Wawrzyniec zStogajdów wpow. sząwdowskim dym szlachecki 1
Montwiło z Stungajńów w pow. sząwdowskim na miejscu ojca dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: mant—i vil—. O obu była już
mowa, zob.: Dowmont i Buywid [LPZ].
Ród pochodzi z pow. kowieńskiego, gdzie jeszcze w 1690 r. notowano „Ród Montwiłów Antoginia”. Chodzi o rejon na północny wschód od Bobtów w tym powiecie.
Dziś jest tu wieś Antagyne.
Montwiłowie byli na Żmudzi już w XV w , o czym świadczy księga nadań wielkich ksią
żąt litewskich z lat 1440-1498, gdzie znajduje się następująca wzmianka: „Montvflu zemlja
Krożewa”. Prawdopodobnie chodzi o nadanie ziemi we włości kroskiej lub wilkiskiej [Gojżew]. Z koleiw 1509 r. była wzmianka o Jiudiach” powiatu wielońskiego: braciach Dowtorcie, Jakutiu i Koiłu Montwiłowiczach, mających niwę zapewne nad rzeką Niemen [LM].
Na Żmudzi notowano Montwiłów w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego
z 1528 r.: Jana Montwiłowicza we włości wielońskiej i Andreja Montwiłojtisa w kro
skiej. Pewnie ten pierwszy przyszedł na Żmudź z pow. kowieńskiego, a drugi może był
synem beneficjenta wspomnianego wyżej nadania z XV w.
W 1537 r. wymieniono Matieja Montwiłojtisa, bojara włości widuklewskiej, który
był świadkiem w sprawie sporu Dowiatowiczów z Iwaszkiewiczem [AWAKJ.
Więcej o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w W 1571 r. Stani
sław Janowicz Montwiłowicz i Martin Jackowicz Montwiłowicz, oprócz innych, sprze
dali swoją część majętności Czekakompy w Gojżowie we włości wilkiskiej.
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W 1575 r. Bor[t]ko Montwiłowicz darował swojemu zięciowi Jakubowi Jurewiczo
wi majętność Kwesti we włości korszewskiej.
W 1581 r. Stanisław Gabrijałowicz Montwił oświadczył o kradzieży czeladzi niewolnej w jego majątku Golnie we włości jaswońskiej.
W 1585 r. Juri Mikołajewicz Monwiłowicz sprzedał majętność Monwiłowiczi
[= Montwiłowiczi we włości wielońskiej]. Tenże w 1590 r. darował żonie Dorotie Janownie Bartoszewicz Paleckiej 300 kop groszy, zabezpieczonych na części majętności
Mon [tjwiłowiczi we włości wielońskiej. Tenże w 1595 r. uczestniczył w podziale grun
tu Memławki w majętności Wielkie Paleki we włości widuklewskiej z Paleckimi, czyli
z krewnymi żony. W testamencie z 1594 r. zapisał żonie Dorotie część majątku rucho
mego w majętności Mon [tjwiłowiczi. W 1595 r. Łukasz i Paweł Matysowicze Monwiłowicze kupili ziemię w polu Lipniunach we włości wielońskiej, nad rzeką Gajsrupis.
W 1598 r. Szczasny Bałtromiejewicz Monwiłowicz z żoną Jadwigą Hryhorewną sprze
dali Krisztofowi Tomaszewiczowi Monwiłowiczowi majętność Mon[t]wiłowiczi. Ten
ostatni jako Montwiłowicz w 1599 r. kupił majętność Montwiłowiczi we włości wieloń
skiej. Był woźnym włości wielońskiej.
Ok. 1589 r. Walenty Jurewicz Montwiłowicz przekazał innemu część swoich grun
tów Berkeniany we włości telszewskiej.
W 1590 r. toczył się spór „o dom otczizny po niebożcziku Andreju Montwiłowiczu zostały”, czyli o Wojdatany i Poontie, koło rzeki Onty we włości kroskiej. Nie
można wykluczyć, że ów Andrej jest tożsamy z Andrejem Montwiłojtisem z popisu
1528 r. w tej włości. Stronami sporu być może byli Montwiłowicze: Tomasz Mikołaje
wicz z dziećmi: Pietrem, Janem, Sebestianem i Kateriną oraz Jan Ławrynowicz i Hanna
Andrejewna Montwiłowicz, żona Szymka Gimbutowicza i jej siostra Hanna Andrejewna [może Anna?]. Być może synem zmarłego Andreja Montwiłowicza był wzmianko
wany tam Pietr Andrejewicz z matką Pietruszką.
W 1590 r. Jan i Kasper Stanisławowicze Bogdanowicze Monwiłowicze dali siostrze
Alżbietie „pridannoje” w formie części ziemi w polu Jaguczańskim we włości ejragolskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano Montwiłowiczów
w ośmiu włościach: wilkiskiej, wielońskiej, ejragolskiej, jaswońskiej, korszewskiej, wi
duklewskiej, kroskiej i telszewskiej. Z nich w kroskiej i wielońskiej byli notowani od po
czątku XVI w. Na ogół były to skromne informacje.
Należy dodać, że prawdopodobnie mieszkali oni jeszcze we włości rosieńskiej,
gdzie w popisie z 1589 r. wymieniono Marka Mikołajewicza Monwiłowicza, służebnika
Mikołaja Miłoszewskiego, dzierżawcy jaswońskiego [Popis rosieński 1589 r.j.
Wspomniane tu Montwiłowiczy (czy Monwiłowiczy) we włości wielońskiej to póź
niejsza okolica szlachecka Montwiłłany (obecnie po lit. Mantviloniai) w gminie Jaswojnie, na południe od Kiejdan. W XVI w. było to pole, w 1690 r. pisano różnie: Modwiły,
Mondwiłowicze, Montwiły. W końcu XIX w. mieszkali tu: Baniewiczowie (6 dziesięcin
ziemi), Butkiewiczowie (21), Wizgirdowie (21), Gawdziewiczowie (16), Monkiewiczo
wie (20) i Rechlewiczowie (20) [SGj.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 12 rodzin, mieszkających
głównie w pow. wielońskim (8), znacznie mniej było ich w szawdowskim (2) i pojedyn
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czo w innych. Z dwoma wyjątkami była to szlachta bez poddanych (10 na 12). Znów
w taryfie 1690 r. spisano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. wielońskim (5) oraz
w szawdowskim i wieszwiańskim (po 2) i pojedynczo w innych. W sumie są 2 rejo
ny Żmudzi: południowo-wschodni (wieloński i ejragolski) i centralny z odchyleniem
na północno-zachodni (szawdowski i wieszwiański). Prawie żadna rodzina nie mia
ła poddanych (10) z jednym wyjątkiem z jednym poddanym. Zatem była to szlachta
drobna i nieutytułowana. Posiadali jednak drobne urzędy powiatowe w końcu XVIII w.
W 1790 r. Alojzy Montwił byl chorążym pow. żmudzkiego [nie podano jakiego], a Win
centy Mątwi! w 1798 r. był rotmistrzem pow. kroskiego [pospolitego ruszenia szkachty],
oczywiście byłym [po rozbiorach Rzeczypospolitej w 1795 r.] [AWAK],
Rodzina ta posiada monografię pióra Ony Mildy Stonkuviene—Montvilaite, litew
skiego historyka amatora. Autorka ta zaprezentowała kilka rodzin Montwił ów na Żmu
dzi. Pierwszym byli Montwiłowie „krosko—chwejdańscy” (Krażip—Kvedarnos) herbu
Szeptycki [s. 82—103]. Wspomniany tam „Aloyzas Montvila”, rzekomo chorąży jakie
goś powiatu na Żmudzi i mieszkający chyba w dworze Lemby w 1597 r. to w rzeczywi
stości Aloizy Montwił, „chorąży powiatów xięstwa Żmuydzkiego”, ale żyjący w 1790 r.
Ten przykład wskazuje na potrzebę ostrożnego korzystania z tej pracy. Nic nie wiado
mo o posiadaniu przez Montwiłów dóbr we włości pojurskiej w XVI w. [ODVCA], ani
w tym powiecie w 1690 r. [Taryfa],
Natomiast rację ma wspomniana badaczka, pisząc o posiadaniu przez Montwiłów
„krosko—chwejdańskich” dóbr Stungajcie (1690 też Stogajcie, obecnie po lit. Stungaićiai) w pow. szawdowskim, na południe od Szawdowa [s. 85-103]. Z jednego doku
mentu z 1649 r. wynika, że Grzegorz Montwiło (pokolenie I) miał te dobra z tytułu
małżeństwa z Marią Stungiewicz. Później Stungajcie należały do syna Grzegorza —
Stanisława (II) i czterech wnuków (III): Józefa, Jana, Jakuba i Wawrzyńca (zanotowany
w taryfie z 1690 r.). Dobra te przejął później wspomniany Jakub i jego syn Jerzy (IV) na
mocy testamentu ojca z 1695 r. wraz z dobrami „Pariećiai” [współczesna nazwa litew
ska, pewnie chodzi o Parejgi] we włości pojurskiej. Jerzy ów kupił później dobra Poworcie Piłsudy w pow. korszewskim. Przekazał on swe dobra synom (V): Janowi i Anto
niemu. Z nich Jan przekazał Poworcie Piłsudy swoim synom (VI): Janowi, Brunonowi
i Antoniemu. Z kolei Antoni (V), syn Jerzego, darował Stungajcie i „Pariećiai” swoim
dwóm synom (VI): Dominikowi i Ignacemu. Więcej wiadomo o kolejnym Jerzym (VII),
synu Antoniego, który w 1762 r. posiadał spory majątek: Kłajsze i Użminie w pow. medyngiańskim, Łomy, Witkiszki i Rekście w korszewskim, Popenowo i Gloryszki w pojurskim oraz Chwałojnie w potumszewskim [w tekście monografii nazwy zostały podane
po litewsku wbrew zasadzie historyzmu]. Dobra te zostały podzielone w 1783 r. mię
dzy trzech synów Jerzego (VIII): Alojzego, Tadeusza Szymona (swoją część przekazał
Alojzemu) i Felicjana. Zanotowano tam jeszcze nieznane skądinąd dobra Poragowdzie
i Monkiszki w pow pojurskim. Wspomniany Alojzy jest tożsamy z chorążym z 1797 r.,
wzmiankowanym wyżej i zmarłym w 1804 r. Wtedy dobra jego przejął syn Onufry (IX),
chorąży pow. pojurskiego. Syn tego ostatniego Antoni (ur. 1825; X) uczestniczył w po
wstaniu styczniowym 1863 r., za co skonfiskowano mu majątek Poragowdzie i zesłano
do guberni ołonieckiej. W 1884 r. pozwolono mu wrócić do Litwy.
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Drugą rodzinę Montwiłów herbu Trzy Kolumny opracowała ta sama badaczka.
Nazwała ją „wielońską”, bo pochodziła z włości o tej nazwie [s. 104—107]. Początki
osadnictwa Montwiłów rzeczywiście sięgają XVI w., najstarsza wzmianka odnosi się do
1509 r. [nie 1508]. Jednak genealogię tej rodziny wywiodła ona dopiero od Stanisława
(pokolenie II), syna Kazimierza (I), posiadającego dobra Roszczę Lipniuny w 1727 r.
Skądinąd wiadomo, że dobra te w 1690 r. posiadał Samuel, najpewniej dziad wspo
mnianego Stanisława. Ten ostatni miał dwóch synów (III): Michała i Bartłomieja, który
dziedziczyli te dobra i zapoczątkowali 2 linie rodziny. W pierwszej, starszej linii Michał
zapisał Tipniuny swoim synom (IV): Wawrzyńcowi i Jerzemu w 1775 r. Wspomniany
Wawrzyniec zostawił po sobie trzech synów (V): Antoniego Franciszka, Józefa Jakuba
i Adama. Z nich Antoni Franciszek wydal na ten padół łez dwóch synów (VI): Stani
sława (ur. 1812) i Dominika (ur. 1814). Tinię rodziny prowadził ten drugi jako ojciec
trzech synów (VII): Marcelina Dominika (ur. 1852), bezpotomnego, Romana (ur. 1855)
i Hieronima (ur. 1857), także bezpotomnego. Z nich Roman powołał do życia dwóch
synów (VIII): Bolesława (ur. 1882) i Konstantego (ur. 1884).
Z kolei Józef Jakub, brat Antoniego Franciszka (V), spłodził syna Tomasza
(ur. 1819), bezpotomnego. Ostatni z braci, czyli Adam (V), zostawił po sobie Leona
Stanisława (ur. 1822) i Konstantego Bartłomieja (ur. 1824). Potomstwa doczekał się tyl
ko ten ostatni, który ojcował Bolesławowi (ur. 1870; VI), także bezpotomnemu.
Wspomniany w pokoleniu IV Jerzy, brat Wawrzyńca, dał światu syna Józefa (V),
który spłodził trzech synów (VI): Leopolda Teofila (ur. 1829) z synem Władysławem
(ur. 1870; VII) oraz Michała Nikodema (ur. 1830) i Adolfa Jana Piotra (ur. 1832).
Teraz druga, młodsza linia od Bartłomieja (III), który w 1795 r. sprzedał swoją
część rodzinnych Lipniunów bratankom: Wawrzyńcowi i Jerzemu, zastrzegając, że nie
szkodzi to interesom jego syna Jana (IV). Ten ostatni zostawił po sobie syna Stefana (V),
ojca Felicjana Michała (ur. 1810; VI) i Ludwika (ur. 1818; VI). Z nich Felicjan Michał
doczekał się dwóch synów (VII): Piotra (ur. 1855) i Ludwika (ur. 1858).
Trzecia rodzina Montwiłów herbu Leliwa jest zwana przez wspomnianą badacz
kę „Ożaićią—Dauburaićirt”, czyli ożajcko—dowborajcką, od dwóch miejscowości koło
Krakinowa: Ożajcie i Dowborajcie [s. 108-115 i 116—117]. Początki tej rodziny wiąże
ona z posiadaniem przez niewymienionego bliżej Montwiłę dóbr „Ravciai i Lipnenai”
w 1614 r., czyli prawdopodobnie Roszczę Lipniuny, miejscowość dobrze znana w pow.
wielońskim i wzmiankowana wyżej przy rodzinie herbu Trzy Kolumny. Najpewniej jest
to jeden ród, o wspólnym pochodzeniu. Bardziej konkretne dane o tej rodzinie po
chodzą dopiero z połowy XVII w., kiedy wymieniono Krzysztofa (pokolenie II), syna
Stanisława (I), mającego siedmiu synów (III): Marcina, Michała, Stanisława, Jana, Pio
tra, Macieja i Grzegorza. Zapoczątkowali oni 2 linie rodziny: od Jana i od Grzegorza.
W pierwszej linii Jan ojcował Bartłomiejowi (IV), notowanemu w 1662 r., co potwierdza
taryfa 1667 r.: Bartłomiej Janowicz Montwił w Ożajciach miał 1 dym szlachecki. Ów
Bartłomiej doczekał się pięciu synów (V): Michała, Andrzeja, Stanisława, Jana i Mate
usza. Z nich Jan w 1712 r. [jednak w tekście podano 1713 r.] zrzekł się praw do mająt
ku rodzinnego Ożajcie na rzecz dwóch braci: Andrzeja i Mateusza, a w 1678 r. nabył
dobra Wodokty, chyba w pow. upickim. Te ostatnie dobra należały do tej linii MontwiłDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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łów jeszcze w końcu XVIII w. Wspomniany Jan dał życie dwóm synom (VI): Micha
łowi i Marcinowi. Wspomniany Michał ojcował czterem synom (VII): Kazimierzowi,
Janowi, Władysławowi i Stefanowi. Z nich linię rodziny prowadził Jan jako ojciec Bar
tłomieja (VIII) i dziad Michała (IX). Ten zaś zostawił po sobie trzech synów (X): Józe
fa, Justyna (ur. 1797) i Jana. Wspomniany Justyn wydał światu syna Michała Bronisława
(ur. 1828; XI), który ojcował siedmiu synom (XII): Piotrowi Józefowi (ur. 1855) z sy
nem Józefem (ur. 1890; XIII) oraz Józefowi Tadeuszowi (ur. 1857), Wiktoremu Alek
sandrowi (ur. 1858), Michałowi (ur. 1860) z czterema synami (XIII): Janem (ur. 1899),
Stanisławem (ur. 1900), Bronisławem (ur. 1908) i Michałem (ur. 1911) oraz Ignace
mu Justynowi (ur. 1861) z trzema synami (XIII): Władysławem (ur. 1901), Michałem
(ur. 1902) i Edwardem (ur. 1908) oraz Antoniemu Władysławowi (ur. 1862) z czterema
synami (XIII): Józefem (ur. 1904), Demontym [?, lit. Domantas] (ur. 1906), Antonim
(ur. 1914) i Romanem (ur. 1918) oraz Ludwikowi (ur. 1865).
Z kolei Marcin, brat Michała (VI), w 1710 r. zapisał dobra Wodokty synowi Jano
wi (VII). Onże z synem Mateuszem (VIII) w 1777 r. sprzedali te dobra. Wspomniany
Mateusz zostawił po sobie trzech synów (IX): Józefa, Michała i Stanisława. Z nich Mi
chał został wprowadzony w posiadanie Ożajciów w 1802 r. Miał on syna Leona Rafała
(ur. 1819; X), bezpotomnego. Jego brat Stanisław wydał na świat dwóch synów, także
bezpotomnych (X): Józefa Stanisława (ur. 1818) i Stefana Bartłomieja (ur. 1820). Linię
rodziny prowadził więc Józef, ojciec pięciu synów (X): Antoniego Szymona (ur. 1817)
z synem Jerzym (ur. 1854; XII) oraz Szymona Fabiusza (ur. 1820), Karola Adama
(ur. 1823) z synem Karolem (ur. 1854; XI) oraz Marcina Teofila (ur. 1827) i Jerzego Ber
narda (ur. 1829).
Drugą, młodszą linię zaczął Grzegorz (III), zapewne tożsamy z wymienionym
w taryfie z 1690 r. Hrehorym, właścicielem Ożajciów Ojcował on trzem synom (IV):
Jerzemu, Krzysztofowi i Stefanowi. Z nich Krzysztof kontynuował linię rodziny jako
ojciec Jana (V). Ten ostatni w swoim testamencie z 1731 r. zapisał rodzinne Ożajcie sy
nowi Antoniemu (VI). Wspomniany Antoni wydał światu dwóch synów (VII): Józefa
i Andrzeja. Z nich Józef spłodził syna Tadeusza (wzmianka z 1773 r.; VIII), bezpotom
nego, a jego brat Andrzej wszedł w posiadanie Ożajciów w 1770 r. W 1791 r. przeka
zał on te dobra wraz z zakupionymi dobrami „Riaukutiśkiai Surviliskiai” [Surwiliszki]
swoim synom (VIII): Jerzemu i Wincentemu. Z nich Jerzy zostawił po sobie rekordo
wą w tej rodzinie liczbę dzieci, bo 10 (IX): Stefanię (ur. 1843), Juliana (ur. 1846), Tytu
sa (1848—1908) z synem Antonim Janem (X) oraz Teodozję (ur. 1850), Maksymiliana
(ur. 1852), Eufrozynę (ur. 1857), Weronikę (ur. 1859), Konstantego Feliksa (ur. 1860),
Adama Ignacego (ur. 1862) i Stefana (ur. 1866).
Z kolei jego brat Wincenty (VIII) doczekał się tylko pięciu synów (IX): Kazimierza
Wincentego (ur. 1821), Konstantego Ignacego (ur. 1823), Karola (ur. 1825), Klemensa
Franciszka (ur. 1830) i Ignacego (ur. 1835).
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Montwił ło
wię herbu: Kolumna, Szeptycki i Trzy Kolumny. Zdaniem Uruskiego pierwsza i trze
cia rodzina wspólne pochodzenie: według kronikarzy pochodzenia rzymskiego (od le
gendarnego Palemona), a według niego samego — normańskiego. Nie trzeba chyba
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

228

MONTWIŁ (MONDWIL, MONWIŁŁO)

tłumaczyć, że obie koncepcje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a sam ród
Montwiłów jest pochodzenia litewskiego. Niżej przedstawię różne wywody MontwiT
lów, nie wchodząc wyjątkowo w szczegóły ze względu na bogate materiały do tej rodzi
ny, w tym głównie wspomnianą wyżej monografię tego rodu.
W 1799 r. wywiedli się Montwiłłowie herbu Trzy Kolumny. Ich przodkiem został
Stanisław Montwiłł, syn Kazimierza, żyjący w XVIII w. i posiadający dobra Roszczę
Lipniuny [w pow. wielońskim] [LVIA, F 391—8—2571]. Dobra te były w ich ręku w świe
tle obu taryf XVII w.
W tymże 1799 r. wylegitymowali się Montwiłłowie o nieznanym herbie, których
protoplastą był Stanislaw Montwiłł. Był on właścicielem dóbr Stungajcie Parajgie
[w pow. szawdowskim] [LVIA, F 391—8—2572, k. 75]. Dobra te rzeczywiście posiadali
Mostwiłłowie w 2. połowie XVII w.
Z 1803 r. pochodzi wywód tej rodziny herbu Leliwa za swego przodka przyjęli Jana
Montwiłła, mającego dobra Ożajcie [w pow. wielońskim] [LVIA, F 391-8-2572, k. 73].
Potwierdzają to taryfy z XVII w. Inna gałęź tej rodziny i herbu w tym roku za swego
przodka przyjęła także Jana Montwiłła, którego syn Mikołaj w 1677 r. otrzymał Wodokty od swego dziadka Stanisława Bartłomiejewicza [tamże, k. 75].
W 1836 r. wywiedli się Montwiłłowie herbu Leliwa. Za swego przodka przyjęli Mi
kołaja Montwiłłę, żyjącego w XVII w. Był właścicielem dóbr w pow. wielońskim [LVIA,
F 391-1-1053].
Wywodzący się w 1837 r. z tymże herbem za swego przodka uznali Jana Montwił
łę, żyjącego w XVIII w. i posiadającego dobra Surwiliszki [w pow. wielońskim] [LVIA,
F 391-1-1059].
Do tej rodziny zapewne należy włączyć Mołwiłła [sic] herbu Leliwa, znanego
„przede wszystkim na Żmudzi” i Mintwiła [sic] herbu Trzy Kolumny także ze Żmudzi
[Ciechanowicz].
W 1882 r. w guberni kowieńskiej posiadali oni szereg dóbr: Lipluny, Gojżewka
[błędnie Hojżewka] i Zastrabie, Żagowicze, Antoginie, Witorty, Jasudy i Narmojnie.
Pierwsze cztery miejscowości to dobra w dawnej Żmudzi w pow wielońskim i wilkiskim. Pozostałe leżały głównie w pow. kowieńskim. Były one w ręku Montwiłłów od
dawna, o czym świadczą taryfy z XVII w
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 91, 93, 464; LM, Utpasymą knyga 3, s. 49; LM, Upraśymą knyga 8, s. 317—318;
LVIA, F 391-1-1053, к 117-119, F 391-1-1059, к 3-5, F 391-8-2571, к 84, F 391-8-2572, к 73, 75;
ODVCA, vyp. 1, s. 15-231 i 232, 24-397, 75-221, 142-265, 156-73; vyp. 2, s. 48-165; 74-438, 110-110,
120-268, 128-394, 149-698; vyp. 3, s. 127-77; vyp. 4, k. 3-22, 109-5; vyp. 5, k. 54-407; Perapis 1528 r.,
s. 297; Popis rosieński 1589 r , nr 44; SG, T. 15, cz. 2, s. 352: Montwiłłany, Taryfa woj. trockiego, s. 149.
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 203: Mołwiłł, 207—208: Montwiłł; tenże Suplement., s. 241: Mintwiłł; LPŻ,T. 2, s. 156: Mantvilas, 269: Montvilas; Skłodowski, s. 334; O. M. Stonkuviene—Montvilaite,Monhilai. Gentys nuo seniausią laiku ikl XX a. prad^os, Marijampole 2009, s. 82—117; Umski, T. 11, s. 243—244.
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T aryfa 16 67 roku

Morkurt Symon jako zastawnik od Jana Landy dyieiyący z majętności Pokiewsrome [tj. Pokiemsrowcie]
Ljty majcie poĄó\ ańskich dymów 4 wpow. wiekńskim
Morkutowa [F 11—1—752 dodano: Janowa] Anna z dymu nabyte\yp\ od Macieja Narwoyszą Paszkiewicza
ZPokirsgynia pod[d] ańskich dymów 6 wpow. wiekńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Morkutowa Potencjana [w Kop. 1: Merkułowa] z^okierscynia wpow. wiekńskim dympoddański 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, łączy się z imieniem łacińskim, potem chrześci
jańskim Marek, po litewsku Markus [LPŻ].
Nie wiadomo, czy nie należy tu włączyć Juchnę Mierkutewicza, bojara z włości wilkiskiej, zanotowanego w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.
W zjeździe szlachty litewskiej dla potwierdzenia unii kiejdańskiej ze Szwecją
w 1655 r. uczestniczyło trzech Morkutów (też Morkuktów): Jan, Paweł i Szymon.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. wielońskim, z poddanymi: miały 4 i 6 dymów. W 1690 r. zanotowano tylko jedną rodzinę
w pow. wielońskim, z jednym poddanym. Prawdopodobnie doń odnosi się wzmianka
z taryfy woj. trockiego o posiadaniu jednego dymu z Batan w pow. upickim przez Jana
Barzkiewicza „po p. Morkucie za atestacyją grodu żmujdzkiego”. Zatem była to szlach
ta drobna i nieutytułowana.
W 1697 r. elektorem króla polskiego Augusta II był Ignacy Morkunt [sic], cześnik
połocki [w tekście płocki].
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 420; Elektorzy 1697 r.; Perapis 1528, s. 279; Taryfa woj. trockiego, s. 185.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 164: Markus, 271: Morkus, Morkutis; Uruski, T. 11, s. 266.

MORO (MORĘ, MORY)
H. WŁASNEGO
T a r y f a 16 6 7

roku

Morę Mikołaj na miejscu Mikołaja Jaszęcęwskiego y; imieniczą Gord Galwicy [tak na marginesie, bo
w tekście błędnie: Gawlacz] poddański dym 1 w pow. telszęwskim. Mory Mikołaj na miejscu Mikołaja
Jaszęzewskiego z Dyjuginian dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Morę Mikołaj na miejscu Stanisława Denisowiczą zdawkowa poddański dym 1 wpow. sząwdowskim
Moret Jakub na miejscu Stanisława Kosyuda z imienia Kosyitć 3 poĄA]ańskie dymy wpow. połongowskim
T aryfa 1690

roku

Morę [w Kop. 1: Mory] Konstanty z imienicz dwóch [:] Galynicye [w Kop. 1: Golnicze] i Dyjugiany
w pow. telszęwskim dymów szlacheckich 2
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Nazwisko jest trudne do wyjaśnienia. Są 3 teorie w tej sprawie: polska, łotewsko—nie
miecka i francuska. Pierwsza zakłada, że Mo rowie herbu Mora pochodzą z ziemi war
szawskiej ze wsi Mory i byli „licznie rozrodzeni” w tej ziemi, znani w XVI i XVII w.
[Uruski]. Teorię tę potwierdza herbarz Kapicy, który notował Morów w ziemi wiskie j już
w XV w. i wykazywał ich związek z Korytkowskimi. Teorii tej jako umocowanej w źró
dłach nie można lekceważyć. Druga teoria jest dziełem językoznawców litewskich, któ
rzy wskazali na pochodzenie Morów od łotewskiego lub niemieckiego nazwiska Moor,
Mohr itp. [LPŻ]. W jakimś stopniu teorię tę potwierdza osadnictwo Morów w pow.
telszewskim, w jego północnej części przy granicy z Inflantami (późniejsza Łotwa).
I wreszcie trzecia teoria, o której pisał Mykolas Birżiśka w swoich wspomnieniach. Pi
sząc o sąsiadach, mieszkających niedaleko jego rodzinnego miasteczka Wieksznie w ów
czesnym pow. szawelskim, wspomniał również o Morach z dworu Daubiszki, poło
żonego nad rzeką Dobikinią, koło jej ujścia do Wenty (dawniej należał do starostwa
tryskiego). Nazywali się oni początkowo Moreau, co spolszczono na Moro.
Najstarsza wzmianka dotyczy Jakuba Murraya (Moor, More, Morey), dowódcy dragonii dwornej króla polskiego w 1633 r. \Akta ^ja^dónĄ.
Notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano 3 rodziny mieszkające
w różnych powiatach: telszewskim, szawdowskim i połongowskim. Wszystkie miały
od jednego do trzech poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow.
telszewskim, mającą 2 dymy. Zatem była to szlachta drobna, choć mająca z reguły lai
ku poddanych. Nie była utytułowana z jednym wyjątkiem. Konstanty Antoni Morę był
bowiem strukczaszym żmudzkim w latach 1693-1704, zmarł przed 1706 r. Ożenił się
z Marianną Ludwiką Jeleńską, sędzianką ziemską mozyrską. Zanotowano go w taryfie
1690 r. jako posiadacza dwóch dymów szlacheckich [sic].
Mikołaj Mory był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego
w 1669 r. w Warszawie.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymował się ze szlachectwa Moro vel Mora
herbu Mora. Mora vel Moro herbu Mora mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Z 1797 r. pochodzi drzewo genealogiczne Morów herbu Moro, sporządzone przez
Ignacego Morę, koniuszyca wendeńskiego na potrzeby kancelarii pow. brasławskiego.
Wspomniany Ignacy był nie synem koniuszego wendeńskiego, lecz jego wnukiem, a do
kładniej: synem Antoniego i wnukiem Dominika, owego koniuszego [w spisie koniu
szych wendeńskich jest błędnie zapisany jako Dominik Manelli Azora zamiast Mora].
Musiał on mieć osiadłość w pow. brasławskim. Rozpoczął on genealogię swojej rodziny
od biskupa kujawskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego Antoniego Moro z 1555 r. [nie
było takiej osoby]. Jednak właściwym „prapradziadem” był Kolomea Moro, Włoch,
który wydał córkę za Dominika Skrzetuszewskiego, sekretarza królewskiego. Od swe
go pana otrzymał nadanie w województwie połockim nad rzeką Usaszą. Następnie pra
dziadem był Konstanty Mora, strukczaszy żmudzki, co akurat jest zgodne z faktami,
był nim bowiem w latach 1693-1704 (około). Jego bratem był Jan, żonaty z Marianną
Jeleńskąz pow. mozyrskiego. Przy niej podano pierwszą datę, 1700 r., kiedy toczyły się
spory z Jeleńskimi. Jego drugą żoną była chyba Budrykówna, najpewniej ze Żmudzi.
Synem wspomnianego Konstantego był Wojciech, elektor króla Stanisława Leszczyń
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skiego, zmarł na Żmudzi w [skan uniemożliwia ustalenie tego faktu wskutek zagięcia
dokumentu w tym miejscu]. Miał on trzech synów: Stanisława, żonatego z Hryniewiczowną, chorążego pow. „gusidzińskiego” na Żmudzi [prawdopodobnie gondyńskiego], pochowanego w Plungianach; Michała, żonatego z Michniewiczowną, mieszkali
w pow. telszewskim i Jakuba, zabitego w wojsku pruskim, nie był żonaty. Obaj bracia:
Stanisław i Michał zapoczątkowali 2 linie rodziny. Stanisław dał światu trzech synów:
Antoniego, pochowanego w Plungianach; Józefa, dominikanina w Grodnie i Jana, po
chowanego także w Plungianach oraz córkę Mariannę, „na opiece u Hryniewicza”, sę
dziego żmudzkiego.
Z kolei linia Wojciecha, ojca pięciorga dzieci: Michała, „schowanego” [tj. pochowa
nego] w Tyrkszlach na Żmudzi; Heleny, „takoż nie żyje”; Jana, także zmarły; NN córki,
„schowanej w Tyrkszlach” i Mateusza, jw.
Na tym kończyła się linia żmudzka Morów, pominięto drugą linię od „pradziada”
Jana Mory, który posiadał folwark Ilza w Księstwie Inflanckim [LVIA, F 391^1—1944].
Urudnicy inflanccy, s. 90, nr 746.
Zachowała się genealogia rodziny Morów z 1800 r. Za jej przodka został uzna
ny Jan Moro (pokolenie I), sekretarz królewski Jana III Sobieskiego, wzmiankowany
w 1690 r. Miał dobra w Księstwie Inflanckim, folwark Iłża nabyty od Dowgina. Jego
synem byl Stanisław (II), określony niesłusznie protoplastą tej rodziny. Miał on wspo
mniane dobra po ojcu i spłodził pięciu synów (III): Hieronima, Karola, bezpotomne
go, Michała, Jakuba, bezpotomnego i Dominika. Z nich najstarszy Hieronim wydał
na świat syna Ignacego (IV), bezpotomnego. Z kolei jego brat Michał miał dwóch sy
nów (IV): Piotra, który „przeszedł zagranicę do Moskwy i o nim wiadomości żadnej nie
ma” oraz Mateusza, ojca trzech synów (V): Bazylego z synem Kazimierzem (VI), który
był „w pułku”[w armii rosyjskiej]; Ignacego z synem Franciszkiem (VI), o którym „nie
wiadomo, gdzie” [jest] i Wincentego czy raczej Romana z dwoma synami (VI): Apolina
rym i Aleksandrem, będących w 3 klasie w gimnazjum witebskim „na funduszu”.
Ostatni z synów Stanisława Janowicza to Dominik (III), koniuszy wendeński. Spło
dził on aż siedmiu synów (IV): Jacka, bezpotomnego, rotmistrza powiatu brasławskiego; Jakuba, bezpotomnego; Józefa, także rotmistrza pow. brasławskiego i ojca Micha
ła; Antoniego, ojca trzech synów: Andrzeja, Justyna i Ignacego oraz Szczęsnego, Piotra
i Karola, bezpotomnych.
Następne pokolenia tworzyli tylko Józef i Antoni (IV). Tak więc Michał Józe
fowicz (V) miał czterech synów (VI): Piotra, służącego w podolskim pułku piechoty
w stopniu podporucznika; Feliksa Jakuba, deputata pitejnego [zapewne chodzi o urzęd
nika ds. podatku od trunków w Izbie Skarbowej], dziedzica Nalejków (?); Anicetego
Ksawerego, registratora kolegialnego, dziedzica Puszamonta (?) i Aleksandra, sekretarza
kolegialnego, dziedzica Porzecza. Z kolei dzieci Antoniego były „bez osiadłości” (V):
Andrzej był księdzem, Justyn, bezpotomny, a Ignacy spłodził czworo dzieci (VI): Józe
fa, mieszkającego w Gruzji; Adama, Wincentego Kazimierza i córkę Józefę [МАСВ].
Wymieniony wyżej Dominik (III) wśród siedmiu synów spłodził m.in. Józefa i An
toniego (IV), którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Z nich Józef zostawił po sobie
syna Michała (zm. 1830; V), wychowanka Uniwersytetu Wileńskiego i ojca czterech
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synów (V), z których przyjrzymy się tylko Aleksandrowi (1813—1898; YI). Był on długo
letnim sekretarzem (przedtem pisarzem) marszałka szlachty pow. szawelskiego w latach
1832—1889 [czy do 1868?]. Pozostawił po sobie zapiski historyczne o Szawlach i pow.
szawelskim. Byl „zacnym obywatelem Żmudzi. W Nejpulach zawołany gospodarz”
[Jankowski]. Jego syn Antoni Michał (1846-1917; VII) byl absolwentem Politechniki
Ryskiej, gdzie należał do założycieli korporacji „Concordia Rigensis”, która „otwarcie
manifestowała propolskie sympatie” [wówczas nie było tu polskiej korporacji studenc
kiej]. Później ożenił się z hrabianką rosyjską pochodzenia tatarskiego Darią Wasiliewną
Olsufiew, dzięki bogactwu której kupił wspomniany dwór Daubiszki. Sam Antoni byl
człowiekiem wykształconym „bardzo dobrym, bardzo przyjemnym, nieźle oczytanym
(po rosyjsku i polsku), ale bezwolnym, rozpieszczonym, nieprzystosowanym do poważ
nego spojrzenia na życie” [Birżiśka]. Utrzymywał kontakty z kulturą polską (miał na
przykład polskie obrazy historyczne z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warsza
wie), ale cały dom i rodzina były mniej lub bardziej zrusyfikowane.
Z kolei linia od Antoniego, brata Józefa (IV), który spłodził trzech synów (V),
w tym Ignacego. Ten wydal światu syna Adama (VI), który miał trzech synów (VII):
Antoniego Nikodema (ur. 1851), Wiktora (ur. 1852) i Bronisława (ur. 1854). Z nich An
toni miał majętność Bolsie [nie wiadomo jednak jakie?] i dwóch synów: Czesława Pawła
i Adama Antoniego.
Ź r ó d ł a : Akta pjapdów, T. 2, s. 267; Birżiśka, Anuo metu, s. 4S—49; Elektorowie królów, s. 142; Kapica, s. 195,
288; LVIA, F 391^4-1944, F 708-2-2448, k. 12, 18, 33, 43, 54; MACB, F 201-32; Urzędnicy żmudzcy, nr 1304. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 208; Janicki, Studenci polscy, T. 1, s. 169; Janowski,
s. 289; LPŻ, T. 2, s. 269: Moras; Uruski, T. 11, s. 246: Mora i 267: Moro.

MOS ARS KI ZOB. MOSZARSKI

MOSIEWICZ
H. TOPACZ
P opis 16 2 1 roku

Mosiemcpjakub ppół koniapo kopacku koń 1 w pow. ejragolskim
T aryfa 16 90 roku

Mosiewicp.Aleksander Jan wojewoda mśds/awski, spadewski, rosieński i Sucharski starosta, p dóbr JKMd awuństwa spa\x\dowskiego dymówpoddańskich 64. Tenpe p Bogdanowa wpow. telspewskim pa attestacjągrodu
lidpkiego [dymów] poddańskich 65
Nazwisko to patronimik od Mosieja, imienia wschodniosłowiańskiego [Abramowicz,
Citko, Dacewicz]. Zdaniem językoznawców litewskich nazwisko jest pochodzenia li
tewskiego, łączy się z nazwiskiem Masys. To ostatnie pochodzi od imienia biblijnego
i chrześcijańskiego Mateusz, Maciej (po lit. Matas, Motiejus) lub, co chyba mniej praw
dopodobne, od zdrobnienia imienia Tomasz, również pochodzenia biblijnego [LPŻ].
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Z kolei, zdaniem Z. Zinkeviciusa, w grę wchodzą dwie możliwości: albo od imienia Ma
ciej (lit. Motiejus), o czym była już mowa, albo od formy Masas (człon mas-).
Wedługwywodu z 1798 r. rodzina pochodzi z pow. lidzkiego, gdzie w końcu XVI w.
posiadali oni dobra Osowa Bastuny (1584). Jej przodkiem był Marcin Mosiewicz (poko
lenie I), który miał dwóch synów (II): Ambrożego i Jana. Ten pierwszy dał światu rów
nież dwóch synów (III): Adama i Dawida z synem Janem Stanisławem (IV), a Jan miał
trzech (III): Marcina, Stefana i Stanisława. Z nich Marcin ożenił się z Anną Kontrymówną, z którą spłodził dwóch synów (IV): Samuela i Aleksandra Jana, o którym niżej
będzie mowa. Od końca XVII w. sprawowali oni lokalne urzędy.
Na Żmudzi notowano ich w popisie wojskowym 1621 r. w pow. ejragolskim, kiedy
Jakub Mosiewicz wystawił konia z „pól konia”. W taryfie 1690 r. notowano tylko jedną
osobę, Aleksandra Jana Mosiewicza, wojewodę mścisławskiego, ze 129 dymami, w tym 64
to były dobra szlacheckie w pow telszewskim. Była to już wielka własność, na pograniczu
własności szlacheckiej i magnackiej. Jego główną siedzibą byl jednak powiat lidzki, gdzie
w tym czasie miał dobra: Berdowka z 55 dymami, Horodna z Komuchami z 15 i Błotna
z karczmą z 61, pewnie ogrodnicy w Lidzie — 12 oraz królewszczyzna Koniuchy z 7 dy
mami. Razem czyni to 150 dymów, a z dobrami na Żmudzi — 279. Miał jeszcze Kietowiszki w województwie trockim (26 dymów) oraz 2 kamienice: w Wilnie i Grodnie.
Wspomniany w taryfie z 1690 r. Aleksander Jan Mosiewicz (Moszewicz)
(zm. 12 III 1697) pochodził z drobnej szlachty lidzkiej. Związany z Sapiehami, był
kolejno: podstarościm w ciwuństwie retowskim w 1659 r., pisarzem grodzkim lidzkim
w latach 1667—1670, pisarzem ziemskim lidzkim w 1671-1672, ciwunem szawdowskim w 1676 (nie utrzymał się na urzędzie lub był tylko dzierżawcą), chorążym lidz
kim w 1680, podwojewodzim wileńskim w 1682, marszałkiem lidzkim w 1684 i woje
wodą mścisławskim w 1690. Gdy wjeżdżał uroczyście na województwo mścisławskie
w 1691 r., zostały wydrukowane dwa panegiryki autorstwa Tomasza Ruszewskiego,
magistra filozofii i nauk wyzwolonych Akademii Wileńskiej pt. „Fastigium palatinum
glorioso volatu” oraz „Złote jabłko godności senatorskiej”, poświęcone głównie jego
żonie Katarzynie „Mlonskiej” [tj. Młądzkiej lub Młądzkiej] i jej rodzinie. Rodzina
żony pochodziła z Mazowsza, z pow. czerskiego. Wtedy był również starostą „rasieńskim, sochareńskim” i innym. Był posłem na sejmy i deputatem do Trybunału Głów
nego. Ożenił się dwukrotnie z: Heleną Wawrzecką i Katarzyną Mlądzką, sędzianką
ziemską smoleńską, z którymi miał syna Franciszka Józefa (zm. 1716): dworzanina
królewskiego, podstolego lidzkiego (1687—1691), chorążego lidzkiego (1694?—1714)
i marszałka lidzkiego (1714—1716).
Z kolei brat Marcina, Stefan, miał syna Jana, żonatego z Florianną Zaleską i dwóch
wnuków: Jana i Krzysztofa Dominika. Znów Jan Stanislaw, syn Dawida, miał trzech sy
nów: Eliasza Onufrego, karmelitę, Stanisława i Mikołaja, miecznika lidzkiego i jego sy
nów [LVIA, F 391-1-861].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mosiewicze
herbu Topacz.
Mosiewicze tegoż herbu wywiedli się w 1804 r. Za swego przodka przyjęli Samuela
Michała Mosiewicza (pokolenie I), który pewnie był związany z wymienionymi wyżej
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Mosiewiczami. W 1723 r. zapisał on dobra Poworcie Piłsudy [w pow korszewskim]
swoim synom (II): Józefowi i Mateuszowi. W 1789 r. syn Józefa Stanisław (III) i syn
Mateusza Macie] (III) sprzedali te dobra.
Wspomniani w pokoleniu III bracia zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierw
szej, starszej linii Józef wydał na świat syna Stanisława (III), ojca Józefa (IV). Ten
ostatni ojcował dwóm synom (V): Kazimierzowi (ur. 1793) i Antoniemu (ur. 1795).
Pierwszy z nich spłodził dwóch synów (VI): Konstantego (ur. 1826) i Kajetana Dona
ta (ur. 1837), zaś drugi — także dwóch (VI): Teofila Szymona (ur. 1835) i Aleksandra
Michała (ur. 1857).
Druga, młodsza linia łączy się z Mateuszem (II), ojcem Macieja (III). Był on ojcem
czterech synów (IV): Piotra Dominika, Antoniego, Marcina i Mateusza. Z nich Piotr
Dominik zostawił po sobie syna Jerzego (ur. 1814; V), ojca trzech synów (VI): Jana
(ur. 1840) z synem Wiktorem Norbertem (ur. 1878; VII) [później dopisanym], Jerzego
Dionizego (ur. 1842) i Kazimierza (ur. 1853).
Z kolei kilka informacji o braciach Piotra Dominika (IV). Antoni był ojcem Fran
ciszka (ur. 1828; V), który wydał na świat dwóch synów (VI): Jana (ur. 1851) i Feliksa
(ur. 1852). Z nich Feliks powołał do życia trzech synów (VII): Władysława (ur. 1880),
Mieczysława (ur. 1881) i Witolda Adolfa (ur. 1888). Następny brat to Marcin (IV), ojciec
trzech synów (V): Konstantego Andrzeja (ur. 1832), Rocha Mamerta (ur. 1835) i Marcina
Józefa (ur. 1836). Z nich potomstwo miał tylko Roch Mamert, ojciec trzech synów (VI):
Władysława (ur. 1877), Stanisława Jerzego [ros. Georgij] (ur. 1881) i Józefa (ur. 1884).
Ostatni z braci to Mateusz (IV), który wydal na świat Jana Leona (ur. 1836; V), ojca
dwóch synów (VI): Adolfa Eustachego (ur. 1864) i Jana Piotra (ur. 1866) [LVIA, F 391—
8-2571, k. 56].
Ź r ó d ł a : LATA, F 391—1—861, k. 11 (wywód z 1798 i\), F 391—8—2571, к 56 (skan 00121); T. Ruszewski,
Z.łote jabłko godności Senatorskiey... [wjazd na województwo mścisławskie], Wilno 1691; Taryfa woj. trockie
go, s. 51, 94; Taryfa woj. wileńskiego, s. 68, 209, 235; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 694; Urzędnicy żmudzcy,
nr 411. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 251: Mosiewic; LPŻ, T. 2, s. 171: Maseyićius,
172: Masys, 272: Mosevicius; PSB, T. 23, s. 38^40: Mosiewicz Aleksander Jan; Uruski, T. 11, s. 293-294.

MOSIEY (MOSZEY, MOYSIEY)
H. TOPACZ
T aryf a 16 6 7 roku

MosiejewicyowaAdamowa HelenaPiotromcypuma ^Żemigoły dym 1 zagrodnicy w pow. ejragolskim
Mosiey Jan [na miejscu] rodyica swego Daniela Mosieja z Owsyont gromniczych] dy[móvĄ 2 w pow. rosieńskim
T aryfa 16 90 roku

Mosiey Jan ~imienia Owsyan w pow. rosieńskim dympoddański 1
Mosyey Mikołaj Karol ~Żemigoły w pow. ejragolskim ogrodniczy dym 1
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Nazwisko pochodzi od imienia biblijnego Mojżesz, w języku ruskim Mojsej [LPŻ].
Zwraca związek z Mosiewiczami, m.in. ten sam herb.
Na Żmudzi notowano ich od popisu wojska W Ks. Litewskiego z 1567 r., gdzie od
notowano Jana Martinowicza Mojsiejewicza z dwoma końmi we włości ejragolskiej. Bli
żej będzi o nim mowa niżej. Tu można dodać, że wspomniany Jan Marcinowicz Mojsiejewicz w 1595 r. uczestniczy! w sporze o fundację altarii w kościele Betygolskim przez
Bartłomieja Jurewicza w 1517 r., zob.: Golian. W 1595 r. ów Jan Marcinowicz przyznał
się, że wspomniany Bartłomiej z 1517 r. był jego „diadkiem”.
Później notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1577 r. Martin Mojsiejewicz kupił połowę ziemi Burczyszki i Giedczyszki w polu Żymigolskim we włości
ejragolskiej. W 1583 r. Jan Martinowicz Mojsiejewicz, czyli syn ww., zastawił swojej żonie
Hannie Stanisławownie Romanowicz grunty w Szowkotach we włości tendziagolskiej.
Tenże w 1585 r. kupił pustosz Natkiszkia w polu Szowkockim, należącą do majętności
Diakojni we włości tendziagolskiej. W 1590 r. Zuzan[n]a i Hanuchna [sic] Mikołajewny
Mojsiejewny skarżyły się na Jana, że po śmierci ich ojca Mikołaja Mosiejewicza i matki
Reginy Janowny Adamowicz został ich opiekunem, ale nie wykonuje swoich obowiąz
ków. Przejął bowiem ich dobra Pażobryszki we włości rosieńskiej [tj. pewnie Pożabry], ale
nie tylko nie utrzymywał ich, ale wręcz wygnał z tych dóbr. Można przypuszczać, że cho
dzi o Jana Marcinowicza Mojsiejewicza, brata zmarłego Mikołaja i najbliższego, bo stryja,
owych dziewczynek: Zuzanny i Hanny. W 1591 r. ów Jan Martinowicz Mosiejewicz kupił
grunty w polu Kniebany [chyba Kiebojcie] we włości rosieńskiej. W 1593 r. Jan Mojsieje
wicz [pewnie Martinowicz] darował synowi Stanisławowi 3 sługi putne. W 1594 r. otrzy
mał 2 sługi putne w Leszczach we włości ejragolskiej oraz niwę i sianożęć w Pożabrach
od Krisztofa Mikołajewicza Mojsiejewicza, swego bratanka, i kupił odeń 3 niwy w Poża
brach. Wtedy też zamienił się gruntami w majętności Żemigoła we włości ejragolskiej.
W 1598 r. pogodził się w sprawie sporu o sianożęć Natkiszki w polu Szowkockim.
Z kolei wspomniany Krisztof Mikołajewicz Mojsiejewicz w 1595 r. sprzedał 2 niwy
i grunt w Pożabrach. W tym roku sprzedał on stryjowi Janowi połowę niwy Czekiszkia
Opidemy (Czeczyszka Apidemie) i sianożęć nad rzeką Żabrą w polu Pożabrowskim we
włości rosieńskiej oraz grunty majętności Pożabry. W 1596 r. sprzedał mu kolejną niwę
nad rzeką Żabrą. W tymże roku sprzedał innemu dalsze grunty majętności Pożabry.
Znów w 1597 r. sprzedał stryjowi „siemiejstwo sługi putnogo” w Leszczach we włości
ejragolskiej i zamienił się pewnymi gruntami w Pożabrach z innym bojarem. Zastawił
tam jeszcze 7 niw i 2 sianożęci. W 1598 r. sprzedał dalsze grunty w polu Pożabrowskim
i inne grunty m.in. w polu Ringszyle [tj. Rynkszyle] [też nad rzeką Żabrą], W 1599 r.
ustąpił swoim siostrom: Zuzannie i Alżbietie obręb w majętności Pożabry i sprzedał
grunty w tej majętności. W 1595 r. wspomniana wyżej Zuzanna Mikołajewna Mojsie
jewicz, siostra Krzysztofa, z mężem Janem Szczefanowiczem skwitowała swego brata
z tytułu otrzymania odeń czwartej części majętności Pożabrze.
W 1580 r. Mikołaj Martinowicz Mojsiejewicz zamienił się ziemiami z Kasprem Ju
rewiczem Czechowiczem, podkomorzym wiłkomierskim: dwór Dukszty w pow. wileń
skim za majętność Pożabry we włości rosieńskiej. Zmarł przed 1590 r., zob. wyżej.
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W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Mojsiejewiczów tyl
ko w trzech włościach: rosieńskiej (Pożabry), ejragolskiej (Żemigoła i Leszcze) oraz
tendziagolskiej (Szawkoty). Najwięcej wiadomo o włości rosieńskiej, szczególnie o Pożabrach, z którymi byli związani wszyscy Mojsiejewicze. Była to pewnie ich ojcowi
zna. Można też ustalić następującą genealogię tej rodziny: 1. Mojsiej. 2. Marcin i Miko
łaj. 3. Jan Marcinowicz, Krzysztof Mikolajewicz i jego siostry. 4. Stanisław Janowicz.
Wzmiankowana tu Żemigoła była we władaniu Mosiewiczów jeszcze w 1690 r.
Później notowano ich w źródłach XVII w. Adam Konstanty Moysiey był uczest
nikiem konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej, zawiązanej w Szadowie
w czerwcu 1656 r.
Byli notowani w obu taryfach XVII w. W 1667 i 1690 r. spisano po 2 rodziny
w pow. ejragolskim i rosieńskim. Wszyscy mieli poddanych, ale z reguły chodziło o jed
nego (z jednym wyjątkiem) i to najczęściej o dym ogrodniczy lub zagrodniczy. Była to
zatem szlachta drobna i zasadniczo nieutytułowana. Jedynym wyjątkiem był Mikołaj
Karol z Mila Mosiey (lub Mosiej), łowczy żmudzki w latach 1685—1688, notowany jesz
cze w taryfie 1690 r. Był też deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1685 r.
Uwagę zwraca jego przydawka pochodzeniowa: z Mila.
Wiadomo, że Konstanty Mosiey był właścicielem Owszontów w rejonie Kawłoki
w pow. rosieńskim w 1711 r. Pewnie był synem Jana Mosieya, posiadającego te dobra
w 1690 r. Wspomniany Konstanty ożenił się z Esterą Naszewską i miał nieznane bliżej
potomstwo. Testament spisał w 1746 r., żądając pochowania go na bliżej nieokreślonym
„cmentarzyku” [zdaniem A. Vaisvily chodzi o dworski cmentarzyk, w rzeczywistości
używano słowa „mogiłki”] i niezwłocznego zbudowania kapliczki na tym miejscu, gdzie
dawniej była kaplica [Vaiśvila]. Zobacz niżej wywód z 1799 r.
Mosieyowie wylegitymowali się ze szlachectwa w późniejszej guberni kowieńskiej
w latach 1799 i 1849. W XIX w. Mosieyowie herbu Topacz mieszkali w pow. rosieńskim
[Ciechanowicz].
W 1799 r. Mosieyowie wywiedli się z herbem Topacz. Za swego przodka przyjęli
Jana Mosieya (pokolenie I). Był on notowany w obu taryfach XVII w. jako właściciel
Owszontów (Owszanów) w pow. rosieńskim. W 1743 r. jego syn Konstanty (II) zapi
sał dobra Owszanty alias Kawłoki swoim synom (III): Marcinowi i Ignacemu. Cho
dzi o dobra na północny wschód od Rosieni, przy ujściu Łukny do Dubissy (obecnie
Kaulakiai).
Wspomniani bracia byli założycielami dwóch linii tej rodziny. Pierwszą, starszą li
nię prowadził Marcin (III), który w 1780 r. zapisał te dobra synowi Kazimierzowi (IV).
Ten ostatni w swoim testamencie z 1797 r. zapisał je swoim trzem synom (V): Jerzemu
Leonowi (ur. 1791), Sylwestrowi i Kazimierzowi (ur. 1797). Ci w 1817 r. sprzedali te do
bra. Z wymienionych potomstwo miał tylko Kazimierz jako ojciec czterech synów (VI):
Antoniego Ignacego Józefa (ur. 1826), Konstantego Kazimierza (ur. 1833), Kazimierza
(ur. 1838) i Ignacego Kazimierza (ur. 1849).
Druga, młodsza linia rodziny łączy się z Ignacym (III), ojcem czterech synów (IV):
Mateusza (ur. 1762), Stanisława Grzegorza (ur. 1764), Nikodema (ur. 1766 [w tekście
ewidentny błąd: 1866] i Franciszka Stefana (ur. 1769). W 1789 r. sprzedali oni swoją
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część tych dóbr. Z wymienionych Mateusz wydal na świat czterech synów (V): Wincen
tego Michała (ur. 1793), Benedykta (ur. 1798), Teodora (ur. 1803) i Michała (ur. 1814).
Wspomniany Wincenty Michał ojcował pięciu synom (VI): Walentemu Piotrowi
(ur. 1819), Mateuszowi (ur. 1823), Janowi Marcelemu (ur. 1828), Ignacemu (ur. 1830)
i Wincentemu (ur. 1838).
Brat Wincentego Michała — Benedykt miał dwóch synów (VI): Wincentego
(ur. 1835) i Marcina Bartłomieja (ur. 1849). Tyleż synów miał następny brat Teodor (VI):
Felicjana Kaspra (ur. 1838) i Jana Cypriana (ur. 1849). Ostatni z braci, Michał, spłodził
syna Leonarda (ur. 1852; VI).
Teraz pozostali bracia Mateusza. Stanislaw Grzegorz (TV) to ojciec trzech sy
nów (V): Mikołaja Jakuba (ur. 1802), Bonawentury (ur. 1812) i Ferdynanda Józefa
(ur. 1818). Z nich potomstwo miał tylko ten pierwszy jako ojciec dwóch synów (VI):
Józefa Mikołaja (ur. 1849) i Jana Jakuba (ur. 1850). Trzeci brat tego pokolenia to Ni
kodem (IV), który wydal na świat dwóch synów (V): Ignacego Jana (ur. 1801) i Józefa
(ur. 1804), bezpotomnych. Ostatni, czwarty z braci — Franciszek Stefan (IV) ojcował
Felicjanowi (ur. 1804; V), który zostawił po sobie czterech synów (VI): Jana Hipolita
(ur. 1828), Ludwika Józefa (ur. 1833), Wincentego Kaspra (ur. 1849) i Hieronima Fran
ciszka (ur. 1850) [LVIA, F 391-8-2571].
Mosieyowie używali przydawki pochodzeniowej — z Mila. Pewnie mieli świado
mość wspólnego pochodzenia z Milewiczami (zob.).
Ź r ó d ł a : у 1kta pjapdóir, T. 2, s. 349; Deputaci, T. 1, s. 360; LVIA, F 391—8—2571, k. 48 (skan 00105);
ODVCA, vyp. 1, s. 41-297, 64-56, 129-20, 153-27; vyp. 2, s. 143-626, 169-152; vyp. 3, s. 84-255, 94-71,
119-338 i 342, 120-362, 122-395, 124-25 i 28, 125-38, 126-51; vyp. 4, к. 32-255, 38-293, 88-235, 166212, 208-38, 229-191, 235-236, 240-270; vyp. 5, к. 11-82,12-89, 29-218,121^400,160-303; Popis 1567
г., kol. 1328; Urzędnicy żmudzcy, nr 713. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 210; LPŻ, T. 2, s. 134:
Maisiejus, 272: Mosiejus; Umski, T. 11, s. 293; Ynisvila, s. 140—141.
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H. DOŁĘGA
P opis 16 2 1 roku

M ostowej Stefan p //qyjstiiikami] po kozacku koń 1 wpow. porańskim i medyngiańskim
T aryfa 16 67 roku

MostowicpAndipej na miejscu Piotra Bychowskiego pDowgialispek Pomskolnia dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim. LenartowicpSamuelp kupli odAndtpejaMostowicpa pPoruspkolniaDowgialispek dym 1 szlachec
ki w pow. rosieńskim
Mostowicz Hrehoty, na którego miejscu i Kapimierpa Spoltmira postał spisany Dawid Społtmir p Berp dym 1
Mostowicpjan na miejscu rodpica swego Daniela Mostowicpa pEjdynik dym 1 splachecki wpow. medyngiańskim
Mostomcpjerpy JanowicppEjdynik dym 1poddańsld w pow. medyngiańskim. Mostowicp Jerpy, na którego
miejscu orap na miejscu Aleksandra Dpieńdoleta posta/ spisany Jan Rymkiewicp p okolicy Ejdinik wpow. me
dyngiańskim 1 dympoddański do imienia ŚcigajIów nalepące\go] wpow. twerskim
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Mostowicz Kaźmierz Kiyysytofonicy na miejscu rodzica swego Krygsytofa Janowicya Mostowicza i na miejscu
Ambrojego judpietra z Ejdynik 1 dym poddański wpow. medyngiańskim
Mostowicy Kazimierz na którego miejscu został spisany Micha/ Hrehorowicz [Nazwisko nieodczytane]
zDrabukszf Nanrojsyów dym 1poddański w pow.powondeńskim
MostowicySamuel zĘjdiników dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
MostowicyScyepan yEjdynik 1podd[ański] dym wpow. medyngiańskim
Mostowicz Stanislaw Hrehorowicz na miejscu rodzica swego Hrehorego Mostowicza Stefanowicza Z Ejdinik
dym 1 szlachecki wpow. medyngiańskim
MostowicyZygmont na miejscu Kryystyny [sic] Pymkiewicyowej yDrabuksyt dym 1 sylachecki wpow. powondeńskim
Mosytowicy Gabriel na miejscu Piotra Mostowicza z Gorysyek poddański dym 1 w pow.pojurskim
T aryfa 16 9 0 roku

Monstowicz Dawid na miejscu Niewiardowskiego z Gielygciów wpow. medyngiańskim [dym] poddański 1
MonstowiczDaniel [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 124 błędnie: Paweł] na miejscu rodyica у Glorysyek
wpow. pojurskim dym szlachecki 1
Mostowicy Gabriel у Ejdinik wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
Mostowicyjan [z Ejdynik w pow. medyngiańskim?] dym szlachecki 1
Mostowicyjan yEjdyników w pow. powondeńskim [dym] sylachecki 1
Mostonicy Stefan yEjdyników wpow. medyngiańskim [dym\poddański 1
MostowicyyEjdyników wpow. medyngiańskim [dym] sylachecki 1
Mostowicyowa Halsyka yPiowskol [w Kop. 1: Poruskolnie] wpow. rosieńskim [dym] sylachecki 1
Mosytowicy [w Kop. 1 i 10: Mostowicz] Matiasy у Rubeyajäow w pow. wiesywiańskim na miejscu Kayimierya Rubeyewicya dym sylachecki 1
Najpierw trzeba wyjaśnić 2 podobne nazwiska: Monstowicz i Mostowicz. Wydaje się, że
są one tego samego lub podobnego pochodzenia, choć w herbarzach polskich notuje
się je jako 2 odrębne rodziny. Niektórzy badacze litewscy uznają ich za 2 różne rodziny
[LPŻ], mm są odmiennego zdania [Z. Zinkevicius].
Nazwisko Monstowicz to patronimik litewskiego nazwiska Manstys (od Mastas)
czy Monstys, które wiąże się z litewskim mastjti, czyli „myśleć” czy mastis — „myśl”,
„zamierzenie” [LPZ]. Z kolei nazwisko Mostowicz to patronimik od nazwiska Masta,
Most itp. Może być pochodzenia litewskiego, od mastyti, czyli „pleść”, „plątać”, „wią
zać”, „wyplatać” itp. Nie można wykluczyć pochodzenia niemieckiego (Mast) [LPZ],
Zdaniem Z. Zinkeviciusa, to nazwisko litewskie pochodzące od nazwy Mąstas, którego
gwarową odmianą jest Monstas.
Na Żmudzi zanotowano ich po raz pierwszy w popisach wojskowych W Ks. Li
tewskiego z 1528 r.: Stanisa Mostajtisa we włości medyngiańskiej i Andreja Mostowicza
w jaswońskiej. Ten pierwszy został trochę inaczej przedstawiony jako Stanisław Mon
stowicz herbu Dołęga, który byl właścicielem wsi Medyngiany [był to raczej dwór we
włości medyngiańskiej] w 1528 r. [Wittyg]. Jest to najstarsza wiadomość o tej rodzi
nie na Żmudzi.
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Z inwentarza włości retowskiej z lat 1563—1585 wiadomo, że sioło retowskie Tolkalidy graniczyło z ziemiami bojarów medyngiańskich Mastajciów [AWAK]. Wieś ta ist
nieje do dzisiaj jako Taukolydżiai na południe od Twerów, gdzie później notowano tych
bojarów, zob. niżej dane z 1571 r.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w , gdzie notowano Mostów, Mostojtiów
i Mostowiczów. W 1577 r. bracia Giedgowd i Mingowd Mostejkowicze podzielili się do
brami Kiewnary we włości kroskiej.
W 1584 r. Martin Wojtiechowicz Most zawiadomił o przekazaniu „pridannogo”
[posagu] swoje córce Zofii. W 1589 r. tenże zastawił „rezę gruntu” w Kowszanach we
włości gondyńskiej. W 1591 r. darował żonie Hannie Andrejewnie Ginejt majętność
Konstoty we włości retowskiej. Tenże w 1594 r. kupił majętność Łowkowo w Mostojtiach we włości pojurskiej oraz sprzedał część majętności Rejsty i część „otczizny” Pudajniu-dóawkas nad jeziorem Parszas i po obu stronach rzeki Rowdzia we włości pojur
skiej. W 1595 r. Kazimir Martinowicz Most, pewnie jego syn, otrzymał od żony Kristiny
Jachimowny Szczefanowicz majętność Obwojszowo we włości pojurskiej i Selwestriszki w Lembie [w tej włości].
W 1585 r. Paweł i Szczefan Jakubowicze Andruszkowicze Mostajtie ustąpili
z dwóch majętności: Mostajtie nad jeziorem Porszom (tj. Parszas) i Lemby we włości
pojurskiej i z ziem w tej włości. W 1586 r. ciż sprzedali połowę niwy Rejsty we włości
powondeńskiej. Poznajemy to 4 pokolenia tej rodziny: 1. Mostojt. 2. Andruszko. 3. Ja
kub. 4. Jakubowicze: Paweł i Szczefan.
W 1571 r. bracia Mikołaj i Stanisław Pietrowicze Mostojtisy mieli potwierdzone
prawo do gruntów w zaścianku koło sioła Tołkolidy nad rzeką Ajstrą. W 1586 r. został
rozstrzygnięty spór Mikołaja Pietrowicza Mostajtia o zastawione dobra Ejdinikuławkas
nad rzeką Ławką we włości medyngiańskiej [tj. Ejdyniki], W 1595 r. tenże darował żonie
Katerinie Mikołajewnie Bogdanowicz majętność Ejdiniki koło rzeki Łowki we włości
medyngiańskiej i „ziemlicę” Ulianiszki. W 1586 r. Żigimont Stanisławowicz Mostowicz
darował żonie Barbarie Jakubownie majętność Ojdiniki (Wojdiniki) z ziemią Szłażyszki [Słojżyszkia] we włości medyngiańskiej. W testamencie z 1589 r. Mikołaj Stanisła
wowicz Mostowicz zapisał żonie Dorotie Mickownie Stanisławowicz część majętności
Wojdyniki [czyli Ejdyniki] we włości medyngiańskiej. W niedatowanym dokumencie,
zapewne z 1590 r., Juri i Daniel Mikołajewicze Mostowicze kupili niwę Giniatyszki we
włości medyngiańskiej. Należy pamiętać, że w tej włości notowano Mostajtisa w popisie
1528 r., którego potomkami byli Piotrowicze, Stanisławowicze i Mikołajewicze.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Mostów i Mostowi
czów w sześciu włościch: kroskiej, medyngiańskiej, powondeńskiej, pojurskiej, gondyń
skiej i retowskiej. Większość z nich koncentrowała się wokół jeziora Parszas na połu
dnie od Wo mi. Był to obszar głównie włości szawdowskiej, powondeńskiej i pojurskiej.
Tu notowano miejscowość Mostojti, która nie zachowała się do dzisiaj. W aktach ziem
skich żmudzkich XVI w. notowano Mostojti jako majętność i miasteczko [sic] we włości
pojurskiej, nad jeziorem Parszas w Lowkowie [Siovar]. Ważna informacja pochodzi z ta
ryfy 1690 r., gdzie zanotowano Lawków Mostajcie Bowble w pow. pojurskim (s. 172).
Lokalizacja Ławkowa nie budzi wątpliwości, miasteczko to leży na południowy zachód
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od jeziora Parszas. Z kolei Bowble to późniejsze Bauble — 2 wsi w parafii Lawków
[Tabela Buszyńskiego]. Prawdopodobnie chodzi o późniejsze Wobały [mapa Chrza
nowskiego] lub Bobaly [Trzywiorstówka], obecnie Vabalai, czyli osada na północ od
Ławkowa, przy tym miasteczku. Tu też należy szukać Mostajciów (Mastajciów), a ści
ślej — z położonym w tym rejonie mostem.
W 1670 r. testament spisał Stanislaw Hrehorewicz Mostowicz. Chciał być pocho
wany przy kościele twerskim. Miał „ubogą ojczyznę” Ejdyniki w pow. medyngiańskim,
którą podzielił na dwie równe części między żonę Annę Augustynównę Liadborównę
i syna Kazimierza. Dalej uregulował sprawy ze swoim rodzeństwem: bratem Janem
i dwoma siostrami: Anną i Ewą. Chodziło o majętność macierzystą Rubeżajcie w pow.
wieszwiańskim „w rodzie Mingiałowym” [sic], którą testator sprzedał, a otrzymane pie
niądze miały zostać podzielone między nimi. Z kolei ich macocha, bywsza Hrehorowa
Mostowiczowa, a teraźniejsza Kazimierzowa Dziętoletowa, otrzymała od testatora wia
no w wysokości 30 kop groszy i 12 złotych. Wreszcie trzecia, najmłodsza siostra, czyli
Krystyna, „która drugiego małżeństwa” z panem Dziandoletą pozostaje przy macosze,
miała otrzymać pieniądze zgodnie z testamentem ich ojca Hrehorego [VUB]. Z tego
testamentu poznajemy 3 pokolenia rodziny: 1. Hrehory. 2. Stanisław (testator) i Jan.
3. Kazimierz Stanisławowicz. Z kolei z taryfy 1667 r. wynika, że ów Hrehory był synem
Stefana (pokolenie czwarte), którego notowano w popisie 1621 r. w pow. żorańskim
i medyngiańskim [spisanych łącznie].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszkających
głównie w pow. medyngiańskim (6) i powondeńskim (3), w pozostałych pojedynczo.
Z nich nieznaczna większość (6 na 11) miała po jednym poddanym, pozostałe nie mia
ły żadnego. Tu zanotowano 3 pokolenia Mostowiczów z Ejdynik: 1. Jan. 2. Krzysztof.
3. Kazimierz. Z kolei w 1690 r. zanotowano 9 rodzin Mostowiczów i Monstowiczów
(tych ostatnich tylko 2), mieszkających tradycyjnie głównie w pow. medyngiańskim (5),
w pozostałytch pojedynczo. Z nich tylko 2 rodziny miały jednego poddanego. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W swoim testamencie z 1684 r. Andrzej Monstowicz, dziedzic Poruszkola Dowgwiliszek w pow. rosieńskim, chciał być pochowany „naprzeciwko wielkich drzwi pro
wadzących do kościoła szydłowskiego, przy wejściu do świątynii”. Tego typu życzenia
były wprawdzie rzadkie, ale zdarzały się. Były one albo wyrazem chrześcijańskiej poko
ry i poniżenia, albo wzorowały się na znanym geście hetmana wielkiego litewskiego Mi
chała Paca (zm. 1682), który kazał pochować się pod progiem kościoła św. Piotra i Paw
ła na Anto kołu w Wilnie [Vaisvila].
W XIX w. Mostowicze herbu Dołęga mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz],
Z kolei Monstowicze w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa herbu
Dołęga i Nieczuja. Mieszkali oni w parafii twerskiej w pow. telszewskim [Buszyński]
oraz w pow. rosieńskim i telszewskim; ci ostatni z herbem Dołęga [Ciechanowicz]. Już
te informacje wskazują, że niektórzy Monstowicze i Mostowicze mieli ten sam herb Do
łęga i mieszkali w tym samym powiecie rosieńskim.
Najpierw o Monstowiczach. W 1799 r. wywiedli się Monstowicze herbu Dołęga.
Za swego przodka przyjęli Zygmunta Monstowicza (pokolenie I), który w swoim testaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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mencie z 1693 r. zapisał dobra Drabukszty Połukście [w pow. powondeńskim] dwóm
synom (II): Mariaszowi (Mateuszowi) Antoniemu i Jerzemu. W 1726 r. Jerzy, syn Zyg
munta, zapisał dobra Poszyle Drabukszty Mostyszki synowi Kazimierzowi, a drugiemu
Stanisławowi wyznaczył pewną sumę pieniędzy. Ten ostatni w 1753 r. nabył dobra Po
szyle Stracze. Tenże w 1771 r. te dobra [tu zwane Poszyle Straszyszki] zapisał synowi Ja
kubowi. W 1745 r. Jerzy sprzedał swoją część tych dóbr bratu Mateuszowi Antoniemu
i jego synowi Piotrowi. W 1776 r. Maciej i Karol, synowie Pawia [w tekście pierwotny
patronimik: Jurewicze skreślono], weszli we władanie wspomnianych dóbr.
Genealogia tej rodziny w drugim pokoleniu została rozdzielona na 2 linie: od Ma
riasza Antoniego i od Jerzego. W pierwszej, starszej linii Mariasz Antoni dał życie syno
wi Piotrowi (III), który zostawił po sobie dwóch synów (IV): Macieja i Karola. Z nich
Maciej spłodził trzech synów (V): Macieja (ur. 1763), Franciszka (ur. 1766) i Ignacego
(ur. 1781). Wspomniany Maciej doczekał się pięciu synów (VI): Gaudentego (ur. 1798)
[wzmianka o utracie dworiaństwa], Kazimierza (ur. 1805) z trzema synami (VII): Waw
rzyńcem Wincentym (ur. 1839), Józefem Danielem (ur. 1843) i Tadeuszem Ignacym
(ur. 1850) oraz Jana Hilarego (ur. 1809) z synem Antonim (ur. 1852; VII) oraz Rajmun
da (ur. 1812) i Augustyna (ur. 1814).
Teraz dwaj bracia Macieja: Franciszek i Ignacy (V). Wspomniany Franciszek ojco
wał dwóm synom (VI): Adamowi (ur. 1814) i Janowi (ur. 1817), bezpotomnym. Nato
miast jego brat Ignacy spłodził syna Hiacynta Franciszka (ur. 1815; VI), ojca Szymona
(ur. 1849; VII).
Znów Karol, brat Macieja (IV) dał życie dwóm synom (V): Piotrowi (ur. 1791)
i Józefowi (ur. 1795). Z wymienionych Piotr zostawił po sobie trzech synów (VI): Jó 
zefa Maksymiliana (ur. 1820), Franciszka Ksawerego (ur. 1828) i Teonarda Antoniego
(ur. 1835), bezpotomnych. Z kolei jego brat Józef (V) wydał na świat dwóch synów (VI):
Franciszka (ur. 1817) z trzema synami (VII): Leopoldem Ambrożym (ur. 1836), Julia
nem Ludwikiem (ur. 1839) i Cyprianem (ur. 1850) oraz Jana Piotra (ur. 1851) [jest to
najpewniej błędna data]
Druga, młodsza linia pochodzi od Jerzego (II), ojca Stanisława i Kazimierza (III).
Z nich Stanisław miał syna Jakuba (IV), ojca dwóch synów (V): Mateusza i Win
centego (ur. 1791). Wspomniany Mateusz spłodził syna Rajmunda (VI) [wzmianka
0 utracie dworiaństwa w 1876 r.]. Zaś jego brat Wincenty zostawił po sobie trzech
synów (VI): Wincentego (ur. 1819), Karola (ur. 1826) z trzema synami (VII): Wincen
tym (ur. 1862), Kazimierzem (ur. 1866) i Piotrem (ur. 1871) oraz Jana Piotra (ur. 1828)
[LVIA, F 391-8-2571, k. 68].
Z 1804 r. pochodzi wywód Monstowiczów herbu Dołęga. Ich przodkiem został
Stanisław Monstowicz (pokolenie I), który w 1696 r. nabył majętność Ejdyniki [w pow.
powondeńskim lub medyngiańskim]. W testamencie z 1737 r. jego syn Mateusz (II) za
pisał dobra Ejdyniki i Каиру Miedniki alias Kawłoki swoim synom (III): Andrzejowi
1 Maciejowi. Ci sprzedali Ejdyniki w 1760 r. Obaj bracia zapoczątkowali 2 linie tej ro
dziny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Andrzej (III) jako ojciec Filipa (ur. 1759;
IV) i dziad Franciszka Michała (ur. 1796; V). Ten ostatni zostawił po sobie trzech sy
nów (VI): Józefa (ur. 1823), Franciszka Aleksandra (ur. 1826) i Kajetana (ur. 1828).
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Druga, młodsza linia łączy się z Maciejem (III), który w swoim testamencie z 1783 r.
zapisał dobra Каиру Miedniki alias Kawłoki [w pow. medyngiańskim] synom (IV): An
drzejowi i Mateuszowi. Pierwszy z nich miał syna Adama (ur. 1794; V), bezpotomnego.
Natomiast jego brat Mateusz spłodził trzech synów (V): Kazimierza (ur. 1800), Antonie
go (ur. 1802) i Tomasza (ur. 1812). Z nich linię rodziny kontynuował Kazimierz jako ojciec
Piotra Pawła (ur. 1821; VI). Ten ostatni wydał na świat trzech synów (VII):Jana (ur. 1854),
Stefana (ur. 1857) z trzema synami (VIII): Janem (ur. 1896),Dionizym (ur. 1897) iPiotrem
(ur. 1901) oraz Piotra Aleksandra (ur. 1862) [LATA, F 391—8—2571, k. 96].
Zachowała się rodosłownaja Macieja Monstowicza z 1804 r. W jej świetle przod
kiem rodziny był Stanisław Monstajtis (pokolenie I), wzmiankowany pod 1528 r. Był on
właścicielem dóbr Medyngiany w powiecie o tej nazwie. Miał on syna Piotra (wzmian
ka z 1595 r.; II), wnuka Stanisława (III) i prawnuka Jana (IV). Syn tego ostatniego Ste
fan (V) był notowany w 1659 r\, który był ojcem kolejnego Stanisława (1696 r.; VI).
Jego syn Mateusz (VII) władał majętnościami Ejdyniki i Miedniki (1737 r.), miał syna
Macieja (wzmianka w testamencie z 1783 r.; VIII) i wnuka Mateusza (ur. ok. 1761; IX),
bezdzietnego [МАСВ].
Z kolei znane są następujące genealogie Monstowiczów. Zachował się wywód
Mąstowiczów [brak herbu] z 1832 r. Według niego protoplastą rodziny był Szcze
pan Janowicz Mąstowicz (pokolenie I i II), który dziedziczył część majętności w oko
licy Ejdynikach w pow. medyngiańskim (wzmianka z 1643 r.). Spłodził on syna Hrehorego (testament z 1659 r.; III), ten zaś miał dwóch synów (IV): Stanisława i Jana
(wzmianka z 1659 r.). O potomstwie pierwszego brak jest danych [zob. jednak wyżej].
Zaś Jan spłodził syna Jakuba (V), który ożenił się z Katarzyną Kęszninianką (ponow
nie ożenił się z Martą z Kilczewskich, byłą Aleksandrową Woytkiewiczową) i wydał na
świat trzech synów (VI): Mikołaja, dziedzica majętności Ejdyniki; Joachima i Szymo
na. Z nich Mikołaj miał dwóch synów (VII): Benedykta z synem Augustynem (VIII)
i Ignacego (ur. 1752) z dwoma synami (VIII): Jerzym (ur. 1784) z dwoma synami: Win
centym (ur. 1818) i Dominikiem (ur. 1823) oraz Kazimierzem (ur. 1785) z synem Pio
trem Pawiem (ur. 1821). Jego brat Joachim miał trzech synów: Ignacego z dwoma syna
mi: Stanisławem i Adamem, Stefana z dwoma synami: Józefem Aleksandrem (ur. 1797)
z synami: Józefem Adamem (ur. 1821) i Franciszkiem (ur. 1824) oraz Janem Feliksem
(ur. 1799) i Antoniego, porucznika. Ostatni z braci — Szymon miał syna Kazimierza
[LVIA]. Warto zwrócić uwagę na to, że pierwsze pokolenia tego wywodu zgadzają się
z przedstawionymi wyżej danymi z lat 1667—1690. Doszło jedynie jeszcze jedno poko
lenie: Stefan był synem Jana.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 25, s. 389—390; LVIA, F 391—1—1026, k. 104 (wywód 2 1832 r., drzewo genealo
giczne), F 391—8—2571, k. 68 (skan 00145), 96 (skan 00201); MACB, F 20—4264 (rodosłownaja z 1804 r.);
ODVCA, vyp. 1, s. 179-3, 181-34, 192-210, 197-58; 202-132; vyp. 2, s. 37-10, 121-289, 160-26; vyp. 3,
s. 96—91,122—388; Perapis 1528 r., s. 298; Slovar, s. 196: Mostojti; VUB, F 7—ŻP 23, k. 116—117 (cz. 2); Wittyg, s. 210. L i t e r a t u r a : Buszyński, Opisanie, s. 40 przyp. 3; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 207: Monstowicz,
210; Mostowicz; tenże, Suplement, s. 243; Lietuvos bajorąpalikuoniai, s. 155—158: Monstaviciai (dotyczy głów
nie XX w , zawiera błędy, m.in. znany polski pisarz to Tadeusz Dołęga—Mostowicz (1898—1939), który nie
miał nic wspólnego z Mons towieżami); LPZ, T. 2, s. 175: Masta, Mastavicius, Masteika, 273: Mostavicius,
268: Monstavicius, Monstys, 155: Manstavicius, Manstys; Uruski, T. 11, s. 239; Vaisvila, s. 164; Zinkevicius,
s. 288: Mąstas.
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MOSTOWSKI
H. DOŁĘGA
T a r y f a 16 67

roku

Mostowski Jan Marcinowicz z Pokitten ząffodniccy dym 1 wpow. widońskim
Mostowski Katyimier^Marcinowic-yyPolan [pierwsza litera poprawiona] dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Nazwisko może wiązać się z nazwiskiem polskim lub białoruskim Mostowski albo po
chodzić od litewskiego nazwiska Masta, Masteika, do którego dodano polską, szlachec
ką końcówkę —ski [LPŻ]. Za polskim pochodzeniem przemawia fakt, że byl to „dom
dawny w województwie płockiem” na Mazowszu. Część z nich przeniosła się do Litwy
[Uruski]. Jednak Z. Zinkevicus opowiedział się za litewskim pochodzeniem Mostow
skich (lit. Mostauskas i inne).
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wielońskim: jed
na bez poddanych, druga z jednym zagrodnikiem. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w Mostowscy herbu Dołęga wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni
wileńskiej. Mieli dobra Juchniszki na Żmudzi, zob. niżej [Ciechanowicz].
W 1798 r. wywiedli się Mostowscy herbu Dołęga, którzy uznali za swego protopla
stę Kazimierza Mostowskiego (pokolenie I). W swoim testamencie z 1715 r. zapisał
on dobra Polany [w pow. wielońskim] synowi Józefowi (II). Należy dodać, że w taryfie
1667 r. spisano Kazimierza Marcinowicza Mostowskiego w tej miejscowości. W 1730 r.
syn Józefa Michał (III) wszedł w posiadanie tych dóbr. Tenże w swoim testamencie
z 1755 r. zapisał dobra Doborajcie Wodokty [w pow. wielońskim] swoim synom (IV):
Józefowi i Antoniemu. Byli oni założycielami dwóch linii tej rodziny. Pierwszą, starszą
linię zaczął Józef, który w 1785 r. zapisał czwartą część wspomnianych dóbr synowi
Franciszkowi (ur. 1765; V). Ten ostatni wydal na świat dwóch synów (VI): Kazimie
rza Marka (ur. 1806) i Fabiana Jana (ur. 1811). Z nich Kazimierz Marek zostawił po so
bie dwóch synów (VII): Adama (1842-1916) z synem Feliksem (ur. 1883; VIII) i Mi
chała (1849-1915). Z kolei jego brat Fabian Jan (VI) ojcował Franciszkowi (ur. 1842;
VII), który wydał na świat trzech synów (VIII): Piotra (ur. 1876), Władysława (ur. 1878)
i Franciszka (ur. 1882) z synem Antonim (ur. 1909; IX).
Można dodać, że wspomniani synowie Kazimierza: Adam i Michał zostali pocho
wani na cmentarzu parafialnym w Wodoktach. Przy Adamie podano, że był uczestni
kiem walki z caratem — powstania 1863 r., absolwentem Uniwersytetu Petersburskie
go, autorem podręczników szkolnych, pogrzebanym w Charcysku na Ukrainie [może to
Charcyz, stacja kolejowa na linii charkowsko—azowskiej w Okręgu Wojska Dońskiego].
Pochowano tam również Adama, syna Michała, oficera wojska rosyjskiego, poległego
w 1916 r. na froncie austriackim.
Druga, młodsza linia łączy się z Antonim (IV), który w 1778 r. ugodził się z bratem
Józefem w sprawie rezygnacji z pretensji do wspomnianych dóbr. Antoni wydał na świat
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czterech synów (V): Adama Feliksa (ur. 1798), Jana Wincentego (ur. 1806), bezpotom
nego, Antoniego (ur. 1816) i Karola Tomasza (ur. 1821), także bezpotomnego. Z wy
mienionych Adam Feliks zostawił po sobie dwóch synów (VI): Antoniego Anzelma
(ur. 1826) i Józefa (ur. 1831), bezpotomnego. Zaś Antoni Anzelm mógł się pochwalić
sześcioma synami (VII): Józefem Szymonem (ur. 1859), Antonim Julianem (ur. 1861),
Bolesławem Jerzym (ur. 1862), Stanisławem Adamem (ur. 1864), Jerzym [wyjątkowo za
pisany po polsku rosyjskimi literami, choć przed chwilą to imię zapisano po rosyjsku
jako Jurij] (ur. 1866) i Michałem (ur. 1872).
Z kolei brat Adama Feliksa — Antoni (V) ojcował trzem synom, bezpotomnym (VI):
Józefowi (ur. 1864), Janowi (ur. 1865) i Adamowi (ur. 1867) |LVIA, F 391—8—^2571].
W 1836 r. wylegitymowali się Mostowscy herbu Dołęga w guberni wileńskiej. Ich
przodkiem był Marcin Janowicz Mostowski (pokolenie I i II), mający dobra Juchniszki w polu Polanach [w pow. wielońskim], kupione w 1630 r. Spłodził on syna Kazi
mierza (III), który „w naturalnej sukcesji” przejął dobra ojcowskie, miał je np. w la
tach 1657—1658. Posiadał jeszcze pobliskie Pokutenie [Dowbory w pow. szawelskim
w XIX w.]. Miał syna Józefa (IV), o którym wiadomo, że był ojcem Michała (V). Ten
ostatni w 1742 r. kupił dobra Wodokty od Dąbrowskich i sprzedał rodzinne Polany.
Po sobie zostawił trzech synów (VI): Józefa, Mikołaja, pijara i Antoniego. Z nich Józef
kupił dobra Dowborajcie czyli Wodokty od Rajuńców w 1779 r. W 1802 r. kupił do
bra Towginajcie alias Uszpurwie od Towginów. Spłodził dwóch synów (VII): Ignacego
(zm. przed 1836 r.) i Franciszka (ur. 1765), który w 1813 r. wszedł w posiadanie połowy
Dowborajciów jako posagu jego żony Marianny z Rajuńców. Po sobie zostawił dwóch
synów (VIII): Kazimierza Marka (ur. 1806) i Fabiana Jana (ur. 1811).
Z kolei Antoni, brat Józefa (VI), był ojcem czterech synów (VII) z dwóch żon:
Anny Iwaszkiewiczówny i Tekli Moczulskiej [?]: Adama Feliksa (ur. 1798), Jana Wincen
tego (ur. 1801), Antoniego (ur. 1816) i Karola Tomasza (ur. 1821). Z nich potomstwa
doczekał się tylko Adam Feliks jako ojciec dwóch synów (VIII): Antoniego Anzelma
(ur. 1826) ijózefa (ur. 1831) [LVIA, F 391—1—1053; Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—1—1053, k. 101—103, F 391—8—2571, k. 66 (skan 00141). L i t e r a t u r a : Ciecha
nowicz, Rody, T. 4, s. 211; LPŻ, T. 2, s. 175: Mastauskas, 273: Mostauskas; Skłodowski, s. 379; Zinkevicius,
s. 288: Mastas.

MOSTOWT (MOSZTOWT)
T a r y f a 16 67

roku

Mostowt Balcer [na miejscu] Spcpęsny Jamontówny Hrehorowej Mostowtowej pGoln dym 1 szlachecki wpow.
jaswońskim
Mostowt Hrehory [na miejscu] Marka Mostowta rodzica p Goln dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim. Mostowt Hrehory, na którego miejscu postał spisany Chryzostom Ostrowski p Goln dym 1 szlachecki w pow.
jaswońskim
Mostowt Krzysztof [na miejscu] Wojciecha Mostowta rodpica pMostowtów dym 1 splachecki wpow.jaswońskim
Mostowt Wojciech Maciejewicp na miejscu rodpica swego Stanisława Maciejewicpa Mostowta p Goln dym 1
splachecki w pow. jaswońskim
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Mostowt ZjgmontJózefowicz [na miejscu] Józefa Maciejewiczą Mostowta [GB: pewnie ojca] ^ Golu dym
1 szlachecki w pow. jaswońskim
T aryfa 16 9 0

roku

Mosptowt Hreho/y z Goln Mosztowtów i zpn yk jpü od Balcera Mosytowta [dym] szlachecki 1 w pow.
jaswońskim
Mosptowt Zygmont zMosptowtów Goln i zyprzykupli [dym] szlachecki 1 wpow. jaswońskim
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: mąs—i taut—Pierwszy łączy się
z litewskim mastyti, czyli „myśleć”, „rozumowić” lub mastis, czyli „myśl”, „zamierzenie”,
o drugim była mowa przy Jatowtach [LPŻ].
Najstarsza wzmianka o Mostowtach na Żmudzi dotyczy sługputnych skirstymońskich [we włości rosieńskiej] w 1524 r. Niemniej jednak nie można tu mówić o bojarach.
Wspomniani słudzy protestowali przeciwko przymuszaniu ich do służby tjahłej [czyli
chłopskiej]. Sprawa ich statusu została odłożona do przyjazdu króla polskiego do Li
twy i jej rozpatrzenia [LM]. Później nie notowano Mostowtóww we włości rosieńskiej.
Później notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć stosunkowo
rzadko. W 1589 r. Łukasz Stankiewicz Mostowtowicz darował siostrzeńcowi Jezofowi
Szymonowiczowi część majętności Usztelszy (Uszteli) nad jeziorem Telszem we włości
szawelskiej. W roku następnym uczynił to samo w odniesieniu do drugiego siostrzeńca
Pietra Szymonowicza. To samo zanotowano pod 1596 r. Zatem we wspomnianych ak
tach notowano ich tylko we włości szawelskiej.
Następnie notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin, miesz
kających tylko w pow jaswońskim i bez poddanych. Znów w 1690 r. spisano 2 rodziny
w pow. jaswońskim, także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko Stefan Mostowt był elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego
w Warszawie w 1733 r.
We wspomnianych taryfach Mostowtów notowano w Mosztowtach (Mosztowty
Golnie) wpow. jaswońskim. Chodzi o późniejszą okolicę szlachecką, położonąna połu
dnie od miasteczka Kroki (lit. Mastautai). Był to obszar okręgu i pola Golnie, stąd dru
gi człon tej nazwy. W końcu XIX w. w tej okolicy mieszkali: Kuczewscy (158 dziesięcin
ziemi), Mackiewiczowie (27) i Szymkiewiczowie (47) [SG].
W XIX w. Mostowtowie herbu Dołęga wylegitymowali się ze szlachectwa w guber
ni kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1733 r.; LM, 1 pasym u knyga 14, s. 143—144 nr 264; ODVCA, vyp. 2, s. 108—92, 109—
101; vyp. 4, k. 79—169; SG, T. 15, cz. 2, s. 356: Mostowty. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 273: Mostautas,
175: Mastautas; Uruski, T. 11, s. 301.

M O STW IŁ (M O N STW IL, M OSTW IŁO)
H. POBÓG
P opis 1 6 2 1 roku

Mostni// Aleksander zaczesĄnlikasm\po usarsku koń 1 wpow. rosieńskim
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T aryfa 16 67 roku

MoHstwi! Marcin na miejscu Salamona Mojeyka у Chwałojn 1 szlachecki dym w pow. potumsyewskim
Mostwil Piotr Janowicy ZBilewicy dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Mostwil Adam na miejscu Andrzeja Butka z Gierdyiagoły dym 1 szlachecki wpow. beryańskim
Mostwil Adam, na którego miejscu i Malchera Kontowta zpstał spisany Jan Moyrym z Połakiscia Kikajniów
poddański dym 1 wpow. retowskim
Mostwil Andrzej. Petkiewicyjerzy Felijan z imienia Pokroyont Porayjsyek od ropnych osób i od Andryeja
Mostwila z kupionego z ogrodniczych, ubogich dymów 6, a/wdajańskich] drugie 6 [...] ogółempoddJwiskidĄ
i zagrodniczych dymów 35 wpow. kroskim
Mostwil Dawid. NiekraszJerzypo śmierci nieboszczyka Dawida Mostwila na miejscujego dymy 4 poddańskie
[...] yMostwilisyek w pow. rosieńskim
Mostwil Mikołaj zGirszyw dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Mostwil Samuel na miejscu Andrzeja Birialy z Gierdyiagoły dym 1 szlachecki wpow. berżańskim
Mostwill Samuel z Syowkot dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
Mostnyl Stanisław z Gierdyiagoły Ponend/y dym 1 szlachecki w pow. berżańskim
T aryf a 16 9 0 roku

Mostwil Samuel rayem z Malcherem i Michałem PGkśaami у Syowkot w pow. tendzjagolskimjako у niemy;dzielnego imieniczą dym szlachecki 1
Mostwiło Mateusy Z Gierdyiagoły w pow. berzytńskim dym szlachecki 1
Mostwiło Mikołaj yKińsyek [w Kop. 1 błędnie: Krzyszki] i z kuplą w pow. rosieńskim [dym] sylachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: m ąst- i vil—. O obu była już
mowa, zob.: Mostowt i Butwił [LPŻ].
Na Żmudzi Mostwil pojawił się trzykrotnie w księdze nadań wielkich książąt litew
skich z lat 1440—1498. Najpierw otrzymał „dwie siemicy”, potem Mostwil Żodejkowicz
otrzymał „czołowieka u Rosejniech” z uwagą, że nie był to ani putny, ani kunicznik,
a nadanie było „do woli”. Trzecie nadanie dotyczyło „czołowieka Gejdusa”, a benefi
cjentem był Mostwil. W sumie zlokalizować można tylko nadanie dla Mostwila Żodejkowicza we włości rosieńskiej.
Geneza tej rodziny łączy się z rodem Żodejki, od którego pochodzą najbardziej
znani Billewiczowie (zob.). Wspomniany protoplasta Żodejko miał m.in. syna Mo
stwila, notowanego w latach 1440-1450. Spłodził on dwóch synów: Bogdana i Jurija.
Z nich Bogdan ożenił się z Anną Juriową, z którą spłodził trzech synów: Jana, żonate
go z Anną Pietraszkowną; Mikołaja, bliżej nieznanego i Stanisława, używającego herbu
Mogiła (lit. Kapas, nazwa XX-wieczna). Ten ostatni był najbardziej znany z nich, był
bowiem namiestnikiem dzierżawcy rosieńskiego i skirstymońskiego w 1525 i ciwunem
korszewskim w 1553 r. Notowano go w 1542 r. jako bojara żmudzkiego [Boniecki], Jego
żona była prawdopodobnie krewną Andreja Rukowicza. W każdym razie spłodził z nią
czterech synów: Jerzego (Jurija), mającego syna Jana, Mikołaja, Józefa, żonatego z He
leną Bilewiczówną, tj. swoją daleką krewną i Piotra.
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Z kolei drugi syn Mostwiła, czyli Juri, spłodził syna Stanisława, ten miał syna Ga
briela, żonatego z Katarzyną „Motiejaite” [pewnie Matiejewnąlub Matysowną], z którą
spłodził Stanisława i Barbarę.
Wspomiany wyżej Bogdan Mostwiłowicz wraz ze swymi trzema synami ufundował
altarię w kościele rosieńskim w 1504 r. Zapisał wówczas dziesięcinę ze swoich trzech
dworów: Rosienie, Szawkoty i Podubisie [Codex MednicensiĄ. W popisie wojskowym
W Ks. Litewskiego 1528 r. spisano tylko trzech synów Bogdana: Stanisława, Mikołaja
i Jana Bogdanowiczów, którzy wystawili tylko po jednym koniu we włości rosieńskiej.
Tu były bowiem ich główne dobra. W kolejnym popisie 1567 r. spisano Józefa Mostwiła
i Mikołaja Stanisławowicza Mostwiła, o czym niżej będzie mowa [Saviscevas; podstawa
ustaleń o rodzie Żodejki].
W popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. są również dane o tym ro
dzie. W 1528 r. spisano dwóch Juszków Mostwiłowiczów: bojarów we włościach berżańskiej i tendziagolskiej. W osobnym rejestrze dla włości telszewskiej zanotowano
jeszcze Mostwiła Gowdikowicza. Znów w 1567 r. został zarejestrowany pan Jezuchw
[tj. Józef] Mostwiło z dwoma końmi i jednym pieszym („drab”) wśród „panów ziemian”
oraz bojarzy: Bałtromiej Mostwiłojtis we włości telszewskiej i dwaj kuzyni: Mikołaj
Stanisławowicz i Krysztof Janowicz Mostwiłowie w rosieńskiej: pierwszy wystawił 2,
a drugi — jednego konia. Wspomniany Bałtromiej Mostwiłojtis był pewnie synem Mo
stwiła Gowdikowicza z popisu 1528 r., czyli były 3 pokolenia: 1. Gawdik. 2. Mostwił.
3. Bartłomiej (pierwsze imię chrześcijańskie).
Niejasny jest pewien dokument, który pochodzi z 1468 r. Wymieniono tam ,Jiudi Krożskoje wołosti”, wśród nich był Pac Mostwiłajtis [LM], skądinąd bliżej nieznany.
Wyjątkowo dużo informacji mieści się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1571 r. wspomniany wyżej Krisztof Janowicz Mostwił zapisał swojej żonie Katerinie
Siemaszkownie część majętności we włości rosieńskiej, leżącej między dobrami Bielewi
czów. Tenże w 1574 r. sprzedał 2 pustosze: Wojtkiszki i Rakiszki we włości rosieńskiej.
W 1584 r. syn wyżej wymienionego Adam Krisztofowicz sprzedał niwę Janowszczizna
Mostwiłowszczizna w Bielewiczach nad rzeką Szołtoną we włości rosieńskiej.
Tenże w 1586 r. darował matce część majętności Mieżirecze we włości widuklewskiej, a ta ostatnia uczyniła to samo wobec niego. Zaś w 1592 r. otrzymał z żoną Zuzan
ną Adamowną Rustejkowicz od teściowej troje czeladzi w majętności Ugiany we wło
ści ejragolskiej. Wspomniana żona darowała mu część majętności Mostwiły we włości
rosieńskiej w 1594 r. W 1596 r. sprzedał niwy i sianożęci za 40 kop groszy. Tenże wraz
z żoną i matką w 1599 r.sprzedał majętność Mieżirecze nad rzeczką Ruganą.
W 1576 r. Juri Stanisławowicz Mostwił darował bratu Jezofowi część majętności
Widukle w tej włości. W 1581 r. Juri Stanisławowicz Mostwiłł [sic] sprzedał 2 pusto
sze we włości berżańskiej, nad jeziorem Kniewo koło rzeczki Knietawy. W 1582 r. Juri
sprzedał bratu Mikołajowi pustosz Rimkiszki we włości kroskiej.
W 1561 r. Jezof Mostwił zamienił się ziemiami z Wojtiechem Bielewiczem, cho
dziło o sianożęci. Tenże w 1566 r. zamienił się ziemiami nad Dubissąwe włości rosień
skiej. W 1582 r. Jozef Stanisławowicz Mostwił [tj. wspomniany wyżej Jezof] kupił zie
mie w uroczysku Tarwojniszka i Witkiszka w Podubisiu we włości rosieńskiej. W 1584 r.
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Józef [tak napisano po rusku] Stanisławowicz Mostwiłowicz z żoną Heleną [w innym
akcie: Hanna] Andrejewną Bielewicz kupił pustosz Dowkszyszki nad Dubissąwe włości
rosieńskiej. Tenże w 1588 r. zamienił się gruntami z powinowatym Wojtiechem Bielewi
czem: za grunty i staw w polu Bielewiczach dostał ziemię Szedrujkiszkia w Wigienach we
włości rosieńskiej. Tenże w 1590 r. zamienił się gruntami z bratem Mikołajem: za część
służby poddanego w polu Gierdziagoła i majętności Rosieńskiej dostał sianożęć w tej
majętności nad rzeką Szołtoną i Prijurką. Tenże w 1593 r. sprzedał ziemię Worniszki we
włości berżańskiej. W 1593 r. zastawił sianożęć Obrub w majętności Rosieńskiej i osob
no dwóch danników wjatkojniach we włości rosieńskiej. W 1593 r. Jezof Stanisławowicz
Bogdanowicz [nowy andronimik] Mostwił darował bratu Mikołajowi uroczysko Wolejkiszki we włości gierdziagolskiej [tj. berżańskiej]. Tenże w 1597 r. sprzedał grunty majęt
ności Mostwiły: gaje i sianożęci. Z kolei w 1598 r. zastawił grunty majętności Widukle:
pola, niwy i sianożęci nad rzekami Ringą i Olsą. W tym roku sprzedał też sianożęć w ma
jętności Bilewicze w Mostwiłach. W 1599 r. sprzedał 2 niwy w uroczysku Mostwiły, nale
żące do majętności Rosieńskiej. Znów w 1600 r. zastawił 4 służby ludzi zwane Dubiany
w majętności Mostwiły, nad rzeką Gończą [Honczą],
W 1581 r. wspomniani bracia Juri i Jezof oświadczyli, że chcą zakończyć sprawę
podziału dóbr w Mostwiłach z bratem Mikołajem Stanisławowiczem. Sprawę tę ukoń
czyli ugodąw 1584 r., która dotyczyła podziału nie tylko Mostwiłów, ale i Rosieni. Z ko
lei w 1586 r. po śmierci brata Jurija Mikołaj i Jezof opisali dom zmarłego w Mostwiłach
„na gore reki Szołtony”. W 1592 r. syn zmarłego Jan Jurewicz otrzymał od „diadkow
swoich” Mikołaja i Jezofa dom „otcowski” w Mostwiłach. W roku następnym zastawił
niwy w tym majątku, a w 1594 r. sprzedał 3 niwy zwane Bogdanowszczyna i dalsze niwy
oraz zastawił pustosz Łowcyszka, należące do majętności Mostwiły. Tenże w 1596 r.
sprzedał gaj w tej majętności oraz osobno pustosz, sianożęci i gaj oraz obrub w Kniabach „w ziemi żmudzkiej’. Zastawił również 6 niw w polu Mostwiłach. Tenże w 1597 r.
sprzedał grunty w Mostwiłach, potem 3 niwy w tej majętności i znów 1 niwę i wreszcie
grunty Podmostwiły w Mostwiłach.W końcu w 1598 r. zastawił on majętność Mostwiły
i sprzedał pewne grunty tej majętności. Majętność tę sprzedał w 1599 r.
W 1578 r. Mikołaj Stanisławowicz Mostwił sprzedał dwie niwy Lepokolnskija
i niwę w Okmeninie we włości rosieńskiej. Tenże [?] w 1581 r. darował żonie Barbarie
Stanisławownie Surwiłownie część majętności Rosieńskiej w tej włości. W 1582 r. kupił
pustosz we włości kroskiej „w okolice w Matużojszka” (Matużiszka). Tenże w 1598 r.
zastawił chłopa w polu Gierdziagoła [we włości berżańskiej]. W 1589 r. Mikołaj Bogda
nowicz [w innym akcie: Stanisławowicz, co słuszniejsze] Mostwił skarżył się na bisku
pa żmudzkiego Melchiora Giedrojcia, że w jego dobrach stołowych Girtakol ukrywa się
zbiegła od niego „diewka czeladnica Marta moskowna” [tj. niewolna z Moskwy]. Naj
pewniej skarżący miał swoje dobra w pobliżu tego majątku biskupiego. Wiadomo, że
miał dwór w Bielewiczach, pewnie ośrodek dóbr Rosieńskich. Tenże w 1592 r. zastawił
połowę gruntów Maliszyszkia [Maleszyszki] koło rzeczki Probowda we włości rosień
skiej, które jeszcze w tym roku sprzedał. Tenże w 1593 r. sprzedał pustosz Szowliszkia
w Gierdziagole we włości berżańskiej. Znów w 1595 r. zastawił 4 sianożęci w majętno
ści Mostwiły i sprzedał sianożęć Para Piawnis w majętności Mostwiły w Kiebojtiach we
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włości rosieńskiej. Tenże w 1595 r. sprzedał sianożęć w Mostwiłach i zastawił 2 służ
by ludzi w Gierdziagole kolo rzeki Gońcy [we włości berżańskiej]. Znów w 1596 r. za
stawił grunt Mazurkiszki we włości rosieńskiej. W 1597 r. zastawił niwę Pokopurni
i „szmat” gaju, należące do majętności Mostwiły oraz sprzedał części lasów i sianożęci tej majętności. Tenże w 1598 r. zastawił poddanego w polu Gierdziagoła i osobno
niwę we włości rosieńskiej oraz sprzedał pustosz Maleszyszki we włości rosieńskiej.
Znów w 1599 r. zastawił on majętność Dogiapole i sianożęć Pokopurni w tej włości.
W 1600 r. zastawił „krepostnogo czełowieka” [tj. poddanego] w majętności Gierdzia
goła. W 1598 r. Jan Jurewicz Mostwił zastawił majętność Mostwiły.
W 1583 r. doszło do ugody Stepana [czy to nie pomyłka i w rzeczywistości nie cho
dzi o Stanisława? Zob. niżej] Gabryjałowicza Jurewicza Mostwiła w sprawie czeladzi
niewolnej. W 1584 r. Gabrijał Stanislawowicz Jurewicz Mostwił darował żonie Katerinie Matiejewnie 150 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Szowkoty [tj. Szawkoty] we włości tendziagolskiej oraz córce Barbarie: służbę ludzi i 2 pustosze w tej ma
jętności. Tenże w 1588 r. darował zięciowi Janowi Matiejewiczowi Aleksandrowiczowi
i jego żonie Barbarie [swojej córce] grunty Didis Ławkas w majętności Szowkoty. Znów
w 1590 r. darował synowi Stanisławowi połowę majętności Szawkoty [w tekście błędnie
Towkoty] pod warunkiem spłacenia swoich zobowiązań wobec siostry Hanny. Tenże
w 1594 r. darował żonie Dorotie majatek ruchomy i dożywocie w majętności Szowko
ty. Z kolei syn Stanisław Gabryjałowicz otrzymał od żony Rainy Mickowny Mackiewicz
majętność Golni we włości jaswońskiej w 1594 r. Tenże w 1595 r. sprzedał część sianożęci i niw w tej majętności, a w 1598 r. zastawił całą majętność. Tenże w 1598 r. kupił
część poddanych w polu Golnie. Zaś w 1599 r. sprzedał pół służby ludzi w majętności
Żwojry w polu Jaguczańskim we włości ejragolskiej. W tym roku zastawił poddanego
w polu Propuły we włości ejragolskiej. Oświadczył również o przekazaniu prawa do
dożywotniego użytkowania pustoszy Kalwiszki w Golniach swojemu pasierbowi Janowi
Mikołajewiczowi Skinderowi.
W 1583 r. Matiej Pietrowicz Mostwiłowicz kupił „dworec” Roszczi nad rzeczkąjejsmiłgą we włości wielońskiej [w tekście oczywisty błąd: włość korszewska]. Zapewne
w 1599 r. syn wyżej wymienionego [?] Jan Matiejewicz Mostwił sprzedał majętność Mostwiliszki w Roszczach we włości wielońskiej. Chyba tenże, Jan Matysowicz Mostwił,
w 1590 r. kupił 2 służby ludzi we włości kroskiej: Michałajtie koło jeziora Bijatiszka
[tj. Bijaty] i Burkszy w Gordanach, należące do majętności Trowlany we włości berżań
skiej [tj. Trawlany]. W 1595 r. Jan Matysowicz Mostwił otrzymał od matki Barbaryjanuszewny Matysowej Mostwiłowicz część majętności Mostwiliszki w polu Roszczeńskim
we włości wielońskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Mostwił ów w sześciu
włościach: rosieńskiej, widuklewskiej, ejragolskiej, berżańskiej, kroskiej i wielońskiej.
Szczególnie licznie byli reprezentowani w rosieńskiej, gdzie leżały ich rodowe Mostwi
ły. Genealogia ta była następująca: 1. Monstwił. 2. Bogdan. 3. Bogdanowicze: Stanisław,
Mikołaj ijan . 4. Stanisławowicze: Juri, Józef i Mikołaj; Krzysztof Janowicz. 5. Jan Jure
wicz, Zofia Józefówna, Adam Krzysztofowicz. Mieli oni dobra głównie z trzech wło
ściach: rosieńskiej, widuklewskiej i berżańskiej. Byli oni krewnymi Billewiczów. Osobno
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byli Monstwiłowie we włości wielońskiej w Roszczach (Piotrowicze) i w tendziagolskiej
w Szawkotach (Gabryjałowicze).
Wielokrotnie wzmiankowane tu Mostwiły we włości rosieńskiej leżały nad rzekami
Szołtoną [tj. Szaltona] i Kierupem, lewym dopływem Szałtony. Dodatkowo wiadomo,
że takie dobra jak Bilewicze i Kiebojcie leżały w Mostwiłach [ODVCA], Wszystkie te
informacje pozwalają wyrazić przypuszczenie, że chodzi o rejon na południowy wschód
od Rosieni w kierunku pobliskiego miasteczka Girtakol. Tam były Kiebojcie (lit. Kebaićiai) i Bilewicze (lit. Biliünai) oraz płynęła górna Szaltona i była rzeka Kempe (nazwa
współczesna), która znajdowała się przy wsi Kiećiai koło Girtakola [w Upip ir eżerp vardynas chyba błędnie: Kniećiai]
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie 1621 r. spisano jedną osobę
wpow. rosieńskim, która wystawiła jednego husarza z „uczestnikami”. W taryfie 1667 r.
zanotowano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżańskim (3) i rosieńskim (2),
w pozostałych pojedynczo. Z obliczeń wyłączono 2 osoby (Andrzeja i Dawida): pierw
szy był „nieboszczykiem” w 1667 r., a o drugim była wzmianka o kupnie. Rodziny te,
z jednym wyjątkiem, nie miały poddanych. Znów w taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny
mieszkające w różnych powiatach. Żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Mostwiłowie
herbu Mogiła. Skądinąd wiadomo o herbie Pobóg [Ciechanowicz].
Z 1799 r. pochodzi wywód Monstwiłłów herbu Pobóg. Za swego protoplastę
przyjęto Jana, ojca Andrzeja Monstwiłła (pokolenie I i II). Ten ostatni w 1745 r. zapi
sał dobra Motejsze [w pow. wilkiskim] swojemu synowi Stanisławowi (III). W 1771 r.
wspomniany Stanisław Monstwiłł zapisał te dobra swoim synom (IV): Bartłomiejowi,
Kazimierzowi i Franciszkowi. Ci w 1794 r. sprzedali je.
Wspomniani bracia zapoczątkowali 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii
prym wiódł Bartłomiej jako ojciec czterech synów (V): Ignacego (ur. 1781), Dominika
(ur. 1786), Tadeusza (ur. 1791) i Mateusza (ur. 1795), bezpotomnego. Z nich Ignacy ojco
wał trzem synom (VI): Józefowi (ur. 1825), Hieronimowi Andrzejowi (ur. 1829) i Ignace
mu Kleofasowi (ur. 1838). Tylko pierwszy z wymienionych miał syna Jana (ur. 1856; VII).
Druga, średnia linia łączy się z Kazimierzem (IV), ojcem dwóch synów (V): Fran
ciszka Wawrzyńca (ur. 1782) i Tadeusza (ur. 1784). Pierwszy z nich spłodził trzech sy
nów (VI): Nikodema Mateusza (ur. 1816), Leona (ur. 1822) i Franciszka (ur. 1836). Z nich
potomstwa doczekał się tylko Leon jako ojciec dwóch synów (VII): Franciszka (ur. 1856)
i Leona Wincentego (ur. 1871) [później dopisanego]. Z kolei brat Franciszka Wawrzyń
ca — Tadeusz (V), to ojciec Antoniego Augustyna, bezpotomnego (ur. 1815; VI).
Trzecią, młodszą linię prowadził Franciszek (IV), ojciec trzech synów (V): Jana Ka
spra (ur. 1794), Michała (ur. 1799) i Antoniego (ur. 1802). Pierwszy z nich powołał do
życia syna Jana Szymona (ur. 1826; VI), ojca czterech synów (VII): Józefa (ur. 1847), An
toniego (ur. 1850), Felicjana (ur. 1854) i Jakuba (ur. 1856). Jego brat Michał (V) wydał na
świat syna Ignacego (ur. 1840; VI), a ten — syna Michała (ur. 1870; VII). Ostatni z bra
ci, Antoni (V), miał czterech synów (VI): Cypriana (ur. 1836), Franciszka (ur. 1838), Ka
zimierza Macieja (ur. 1846) i Szymona (ur. 1847). Z nich potomstwa doczekał się tylko
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Franciszek, ojciec trzech synów (VII): Kazimierza (ur. 1869), Pawła (ur. 1871) i Stani
sława (ur. 1873) \LV1A, F 391-8-2571].
Ź r ó d ł a : LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 271; LM, Upraśymą knyga 5, s. 49—51; LM, I 'ieśąą reikalą knyga 1,
s. 166; LPŻ, T. 2, s. 175: Mastvila, 273: Mostviks; LVIA, F 391-8-2571, к 116 (skan 00241); ODVCA,
vyp 1, s. 12-185, 19-301, 29-77, 34-182, 35-185, 41-303, 62-23, 76-251, 78-6, 79-24, 80-51, 84-114,
96-150, 106- 15, 17 i 20, 107-27, 128-9, 140-227 i 229, 141-246, 144-293, 171-5, 199-95, 200-105,
208-217; vyp. 2, s. 19-61, 24-141, 56-261, 69-385, 111-135, 126-368, 137-541 i 549, 138-562, 145-655;
vyp. 3, s. 11-136, 34-227, 47-166, 50-212, 67-211, 72-66, 74-105, 90-346, 92-27, 99-139, 105-98, 107
i 109,108-148,111-206,114-251 i 257,141-309; vyp. 4, к 45-350,53^408,71-113, 91-257 i 259,92-263,
110-7,120-85,122-96,171-253,172-257,182-61,185-91, 205-8, 207-28, 234-226, 236-241, 240-271,
261-149, 262-153, 264-168, 287-121, 308-140; vyp. 5, k. 28-207, 31-235, 44-330, 47-354, 56-416, 61458, 94-194, 102-258, 118-378, 148-216, 188-514, 206-45, 207-51, 218-132, 253-186; Perapis 1528 r ,
s. 298;Popis 1567r,k o l. 1260,1306,1327; Slovar, s. 196: Mostvily. L i t e r a t u r a : Boniecki,Pocpet, s. 179:
Mestwiłło; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 329: Mąstvilas, 408: Zadeikos gimine [Ród ZodejM], 4. Mąstvik i; Upiu ir czcru vardynas, s. 73: Kerupe; Umski, T. 11, s. 301.

MOSZARSKI (MOSARSKI)
P opis 1 6 2 1 roku

Mosanki Wojciech sam pa się po kopacku koń 1 wpow. porańskim i medyngiańskim
T aryfa 16 6 7 roku

Mosparska Janowa Jadwiga Wayniłowicpowa p Spawpdrowia dym 1poddański wpow. medyngiańskim
Nazwisko, o ile nie chodzi np. o Mocarskiego, podobno jest pochodzenia polskiego [LPŻ].
Teoretycznie może się łączyć z imieniem Mos, Mosze czy Moszko, pochodzącym od Amosa, Taumazjusza lub Mojżesza [Tichoniuk]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisa
no jedną osobę w pow. żorańskim i medyngiańskim [spisano łącznie oba powiaty]. W ta
ryfie 1667 r. spisano jedną rodzinę w pow. medyngiańskim, z jednym poddanym. Była
to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 171: Mosarskis; Tichoniuk, s. 67, 118, 135.

MOSZEY ZOB. MOSIEY
MOSZTOWT ZOB. MOSZTOWT

MOTEYSZA (MOTESZ, MOTEYSZ)
T aryf a 16 6 7 roku

Motesp Stanisław Mikołajewicp na którego miejscu postał spisany Knysptof Aleksandrowicp p Le/onmspek
dym 1 spłachetki wpow. wilkiskim
Moteyspjópef, na którego miejscu postał spisany MatżaspDaspkiewicppMatejspów dym spłachecki 1 wpow.
wilkiskim
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MOTOWICZ

Motyas.p Florian Jurewicz na którego miejscu posta! spisany Hrehory M adejemp p Matejspów dym 1 spła
chetki wpon>. willdskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Aloteyspa Aleksander pRustejkowicp w pow. wiekńskim dym szlachecki 1
Nazwisko pochodzi od imienia biblijnego i chrześcijańskiego Mateusz, które po li
tewsku brzmi Matas. Nazwisko Mateisas może pochodzić od niemieckiego Matthais,
Matheis [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, w grę wchodzi tylko ta pierwsza możliwość.
Nazwisko to pojawiło się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć wyjątkowo
rzadko. W 1595 r. podano informację o Jadwigie Janownie Michajłowicz Hryhorowej
Matejsza, która sprzedała część majętności w Skrebinach nad Niemnem [we włości wilkiskiej]. W 1599 r. Hryhory Janowicz Matisz, najpewniej ta sama osoba, sprzedał bratu
Janowi część majętności Matiszi w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej.
Gniazdem rodu były najpewniej Motejsze, dawniej zwana: Matiszi i Matejszowiczi
[Slovar]. Później była to okolica szlachecka Motejsze w gminie Wilkija, położona na po
łudnie od Wysokiego Dworu i na południowy wschód od miasteczka Czekiszki [Trzywiorstówka]. W końcu XIX w. mieszkali tam Urniażowie, obecnie nie istnieje.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny, mieszkające
w pow. wilkiskim, bez poddanych. Znów w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow.
wielońskim, także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 3, s. 116—288; vyp. 5, k. 168—363 (Matisz); Slovar, s. 181: Matejsovici; SG, T. 15,
cz. 2, s. 358: Motejsze. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 178: Mateisas, Mateiśis, Matas; Zinkevicus, s. 375:
Motiejus.

MOTOWICZ
P opis 16 2 1 roku

MotondcpAdam po usarsku koń 1. Tenpepo kopacku koń 1 wpow. widuklewskim
MotondcpLawryn pe trpech cpęśd konia p »qyfljnikami] po kopacku koń 1 w pow. kroskim
MotowicpMalcher p bratem swym Stanisławempo husarsku koń 1 w pow. ndduklewskim. Cip obaj p drugiej
majętnośapo husarsku koń 1
Motowicp Stanisław p opieki Jópefa Burty po kopacku koń 1 w pow. ndduklewskim
T aryf a 16 6 7 roku

MotondcpAndrpej na miejscu rodpidelki swej Barbary Kopakiendcpónmy Jerpynej jamontowejjako chorej pmajętnośd swej nasypanej Miłpowiany [na marginesie: z Mołowian] dymów 27 poĄd\ańskich w pow. nd
duklewskim. Tenpe na miejscu rodpidelki p majptnośd napwanej Łowka Spawdy 16 dymów poddańskich
w pow. spawdowskim
Motondcpjerpy Karol p imienia swego dpiedpicpnego napnmego Wielkich Falek dymów 16 w pow. ndduklew
skim. Konstanty Żółkowski [w tekście: Żułkowski; F 11—1—752: Falkowski] p pastandonego dymu od
Karola Motowicpa p Wielkich Falek w pow. widuklewskim dym 1 spłachetki
Motondcp Wawrpyniec [na miejscu] Mikołaja Nowdeckiego pimienia Sowrkomppoddjańskie] dymy 3 wpow.
kroskim
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T aryf a 16 9 0 roku

Matowiej Karol p Wielkich Kalek w pow. widuklewskim dymówpoddańskich 4
Motowicp Wawrzyniec p Swierpkompia [w Kop. 9: Sorkompiów] Kojюра w pow. kroskim [dymów] pod
dańskich 3
Motowicpówna [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 146 błędnie: Hołowiczówna] Mariannapanna pMiłpowian w pow. widuklewskim dymów 5 poddańskich
Nazwisko to patronimik od imienia Matas, czyli Mateusz. Jest tego samego pochodze
nia co Motejsza (zob.) [LPZ],
Na Żmudzi pojawili się w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w.
W 1528 r. spisano Jakuba Motewicza we włości kroskiej. Zaś w 1567 r. Paweł Jakubo
wicz Motowicza [sic] stanął z dwoma końmi i jednym pieszym we włości widuklewskiej.
Był więc stosunkowo zamożny. Prawdopodobnie był synem Jakuba Motewicza z popi
su 1528 r. Skądinąd wiadomo, że żoną Pawła Motowicza była Hanna Paszkowiczowna
Podskarbiewiczowna, którzy mieli syna Jana Pawłowicza Motowicza. Ten ostatni ojco
wał Juremu, znanemu z 1572 r. [MACB, F 256—1081].
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w W 1574 r. Paweł Mikołajewicz Motowicz
darował żonie Katarinie Bałtromiejewnie Jagmintowicz [raczej Jagintowicz jak w in
nym dokumencie] połowę majętności Sewrokompy, nad rzekąjurąw e włości kroskiej.
W 1585 r. wymieniona Katarina jako wdowa oświadczyła, że otrzymała główszczyznę
za zabicie jej męża od Jana Pietrowicza Mikołajewicza Motowicza [a więc bratanka jej
męża] i innej osoby. Suma główszczyzny (40 kop groszy) była zabezpieczona na majęt
ności złoczyńców — Sewrokompach.
Z aktu z 1598 r. dowiadujemy się, że Stanisław Janowicz Motowicz był bratem
stryjecznym Jakuba Pawłowicza Motowicza. Tak więc Jan i Paweł byli braćmi. W te
stamencie Mikołaja Stanisławowiczajuszkiewicza z 1579 r. był zapis dla braci: Jurija,
Mikołaja i Stanisława Janowiczów Motowiczów na „dworec” w majętności Liakowo we włości rosieńskiej. W 1580 r. Juri Janowicz Motowicz sprzedał połowę ma
jętności Lojtikszti we włości rosieńskiej. W 1586 r. wspomniany Stanisław Janowicz
był żonaty z H anną Adamowną Podskorbiewicz [raczej Podskarbowicz]. W 1591 r.
wraz z żoną [zwana tu Paszkiewicz] sprzedał poddanego w polu Warn[o]ławkis we
włości widuklewskiej. Znów w 1592 r. darował żonie [tu zwana Pawłowicz; jest to
ta sama osoba] 600 kop groszy, zabezpieczonych na dwóch majętnościach: Widukle
i Miłżowiany. Z kolei w 1600 r. kupił majętność Widukle—Lowksedy we włości w i
duklewskiej .
Z kolei kilka informacji o Jakubie Pawłowiczu Motowiczu. W 1588 r. nastąpiłaugoda w sprawie majętności Łojtiki we włości widuklewskiej między dwoma Motowiczami, braćmi stryjecznymi: Jakubem Pawłowiczem i Stanisławem Janowiczem. W 1592 r.
Jakub Pawłowicz Motowicz otrzymał od żony Doroty Hryhorowny Jakubowicz Liauda „pridannoje” [posag] w jej testamencie. Tenże w 1596 r. otrzymał od kolejnej żony
Kristiny Mikołajewny Wojtkiewicz „pridannoje” w postaci części dóbr Niemokszty we
włości widuklewskiej i Teneni w pojurskiej. Znów w 1598 r. oświadczył, że po otrzyma
niu od Stanisława Janowicza [Motowicza] pewnej sumy pieniędzy oddał mu majętność
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Lojtiki. W 1599 r. został skwitowany z przekazania swojej siostrze Halenie Jakubownie
i jej mężowi Janowi Jezofowi Burbie „pridannogo”.
W 1590 r. Stanisław Pawłowicz Motowicz wziął w zastaw poddanych Kużowskich
we włości powondeńskiej. Tenże rok wcześniej zastawił żonie Barbarie Walentynownie Jamontowicz część majętności Miłżowiany, Bolcze [Bolti] i Trupiany [Trupiny] we
włości widuklewskiej, a w roku następnym darował je. W 1596 r. Hanna Paszkowna
Pawłowa Motowiczowa darowała synowi Stanisławowi ziemię Burni we włości kroskiej. Tenże w 1598 r. kupił „imieniczko” Upojnie we włości kroskiej od dwóch róż
nych osób. W tym roku kupił jeszcze część majętności Miłżowiany. Znów w 1599 r.
kupił majętność Upojnie. W 1599 r. Malcher Pawłowicz Motowicz, zapewne brat Sta
nisława, darował żonie Zofii Jezofownie Burbiance część majętności Miłżowiany, Bolti
i Trupiny. W zamian otrzymał od niej części następujących dóbr: Pojury [zapewne we
włości pojurskiej], Powondeni [zapewne we włości powondeńskiej] i Poszyli we wło
ści korklańskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Motowiczów w pięciu
włościach: głównie w rosieńskiej i widuklewskiej oraz w kroskiej, pojurskiej i powon
deńskiej. Wspomniany w popisie 1567 r. Paweł Jakubowicz Motowicz (pokolenie III),
najpewniej syn Jakuba Motowicza (I i II) z 1528 r., zapewne był ojcem dwóch braci (IV):
Jana i Pawła. Pierwszy z nich miał trzech synów (V): Jurija, Stanisława z synem Mikoła
jem (VI) i Mikołaja, a Paweł — Jakuba, Stanisława i Malchera. Przypuszczenie jest opar
te na powtarzaniu się imienia Jakub w tej rodzinie, posiadaniu dóbr w pow. widuklewskim (oraz rosieńskim) oraz wzmiance z akt ziemskich żmudzkich z 1598 r.
O Motowiczach wzmiankował K. Jablonskis w swoich notatkach genealogicznych.
Przodkiem rodu byłby Mikołaj Motowicz, który najpewniej miał trzech synów: Paw
ła, Jana [tu znak zapytania] i Pietra. Z nich Paweł ożenił się z Kateriną Bałtromiejewną
Ja[...]gintowicz (?) i miał dwóch synów: Stanisława i Malchera (1600). Z kolei Jan miał
jednego syna Stanisława, a Pietr dwoje dzieci: Ambrożego, ojca Jana i Hannę, żonę To
masza Iwanowicza [МАСВ].
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano czterech Motowiczów, stawiających ko
nie z pow. widuklewskiego (3) i kroskiego (1). Należeli do stosunkowo zamożnych,
zwłaszcza ci z pow. widuklewskiego. Wymieniony tam Ławryn Motowicz z pow. kro
skiego jest najpewniej tożsamy z Wawrzyńcem Motowiczem, którego żoną była Doro
ta Bałtromiejewna Piłsudska (zob.). W 1631 r. kupiła ona imienicze Kwaszę od Jerzego
i Krystyny z Piłsudskich Drukteniów [AGAD]. Z kolei wzmiankowany w 1621 r. Mal
cher i Stanisław Motowicze byli synami Pawła z akt ziemskich żmudzkich. Wreszcie
Adam Motowicz z pow. widuklewskiego to chyba wzmiankowany w 1646 r. Adam Mo
towicz od dawna nieżyjący. Jego żona Barbara Stanisławowna Kozakiewiczowna bywsza Adamowa Motowiczowa, a teperesznia [tj. teraźniejsza] Jurewa Jamontowa miała
z pierwszym mężem sześcioro dzieci: Jana, Marinusa, Andrzeja, Wincentego, Alszkę
i Marinę [RaganąteismaĄ. Z nich Andrzej Motowicz został zanotowany w tarytfie 1667 r.
(z matką Barbarą).
W październiku 1655 r. Karol Motowicz podpisał akt unii kiejdańskiej ze Szwecją,
a wzmiankowano o nim jeszcze w taryfie 1667 r.
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Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. widuklewskim (2) i kroskim (1), a więc w tradycyjnych miejscach osadnictwa tej rodziny. Wszystkie
rodziny miały poddanych, odpowiednio: 43 (27+16), 17 (16+1) i 3 dymy. Z kolei w 1690 r.
spisano 2 rodziny w pow. widułdewskim i kroskim. Rzadko się zdarza, by wszystkie miały
poddanych: 3. i 4. Zatem była to szlachta majętna, ale nie utytułowana.
W 1819 r. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się Motowicze herbu
Mikuliński.
Ź r ó d ł a : AGAD, ZMRP, nr 051, k. 4; ЛЫ а zjagdów, T. 2, s. 327; MACB, F 256—998, k. 3 (notatki), 1081;
ODVCA, vyp. 1, s. 4-57, 64-54, 94-118, 123-318, 180-6; vyp. 2, s. 24-147, 103-7 i 14, 160-24, 175-239
i 248; vyp. 3, s. 27—130, 58—80; vyp. 4, k. 74—134, 75—135, 296M8; vyp. 5, k. 6M6, 31—229, 66M97, 74-A3
i 44, 121—3, 213—101, 254—191; Perapis 1528 i\, s. 298; Popis 1567 i\, kol. 1292; Ragami teismai, s. 220. L i 
t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 178: Matavicius, Matas; Uruski, T. 11, s. 318.

MOWGIRD ZOB. MONGIRD

MOWROG (MOWROGOWICZ, MAUROGOWICZ)
P opis 1621 roku

MaurogoniczMichał pucpe[stoikami] na pod[)tzók\Ą koń 1 w pow. berpańskim
T aryf a 1667 roku

Mowrog Andrzej pPopelkiów dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Mowrogowicpjercy na miejscu rodzica swego Jogefa Mowrogi zjPapelkiów dym 1 szlachecki wpow. berpańskim
Nazwisko może jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: mau—i rag—: pierwszy
człon może łączy się z litewskim maurai, czyli „rośliny wodne”, „rzęsa”, „muł”, „szlam”
itp., a drugi z ragas, czyli „róg” [LPŻ]. Rzecz w tym, że powyższa etymologia jest dość
wątpliwa i brak jest podobnych członów i nazwisk w antroponimii litewskiej. Inna moż
liwość interpretacji, to związek tego nazwiska z imieniem Maurycy, od którego pocho
dzi wiele nazwisk dość podobnych do Mowroga [Zinkevicius].
Na Żmudzi byli w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1595 r. Bałtromiej Paw
łowicz Mowrogowicz zapisał wiano żonie Zofii Tomaszewnie [Pietrowicz] 50 kop gro
szy, zabezpieczone na trzeciźnie dóbr Żojginy we włości berżańskiej. Tenże jako Mowrog z siostrą Hanną Mowrogowicz kupił ziemię Skilwikiszki w Żojginiach w 1597 r.
W 1598 r. kupił dobra Żojginie. W sumie w aktach ziemskich żmudzkich notowano ich
tylko w Żojginiach we włości berżańskiej. Trzeba dodać, że nie chodzi o miasteczko Żoginie w pow. rosieńskim, na północny wschód od Rosieni, lecz o rejon na południe od
Kurszan w pow. berżańskim, dość daleko od pow. rosieńskiego. Właśnie pod Kurszanami płynie rzeczka zwana obecnie Żaigis, dawniej Żojgina, i tu jest wieś Żaigenai, brak
jej na mapie. Jednak w pobliżu leżąPopelki, znane z taryfy 1667 r. (lit. Papelkiai), gdzie
mieszkali wówczas Mowrogowie.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zano
towano jedną osobę w pow. berżańskim, stawiającą konia z „uczestnikami”. W taryfie
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1667 r.: spisano 2 rodziny w pow. berżańskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta
drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 4, k. 42—327, 236—245; vyp. 5, k. 59—444; Slovar, s. 116: Żojgini. L i t e r a t u r a :
LPŻ, T. 2, s. 180: Mauragis; Upią ir eżei-ц vardynas, s. 202: Żaigis, Żiaginys; Zinkevicius, s. 441: Mauricijus.

M O YRZYM (MOYZRYM, M OZRYM , MOŻRYM)
T aryfa 1667 roku

MoyyrymowicyMatiasy na miejscu Katarzyny Moyyrymówny у Wojtkunów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Moyrym Augustyn. MontiymowicyAbram Kayimiery [...] od Augustyna Moyryma [...] nabytych yjanowdowa
dymów 22 poddańskich w pow. korsyewskim
Moyrym Jan [z] nabytegopod[d]anego odJeryego Piotrowicya Budryka yPiwowarów [w tekście: z Piwarów]
dym 1poddański wpow. retowskim
Moyrym Jan na miejscu Adama Mostwiła i Malchera Kontowta у Połakiścia Kikajniów poddański dym 1
w pow. retowskim
Moyrym Jan na miejscu Andryeja Wojtkiewicya i Jana Awybykowicya у [A]wybyków poddański dym 1
w pow. pojurskim
Moyrym Michał Jurewicy. Jaydowicy [w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Jazdowski] Piotr [...] a ypryykupli od
Michała Jurewicya Moyryma dym 1poddański w pow. korsyewskim
Moyrym Sebestian na miejscu Zygmunta Moyryma rodyica swe\go\ i ypryykupli od Stanisława Kirkutia yjonajciów dym 1poddański w pow. pojurskim
Moyrym Stanisław, na którego miejscu postał spisany Jeryy Miko/ajenicy [z] yastawy у Moyrymów dym 1
sylachecki w pow. syawdowskim
MoyrymowicyGryegoryStanis/awowicyyMoyrymowicydym 1 sylachecki w pow. wielońskim
Moyrymowicyjan yMiecyun dym sylachecki 1 w pow. nielońskim
Moyrymowicy Samuel Janomcy na miejscu rodyica swego Jana Moyrymonicya у Moyrymowicy dym sylachec
ki 1 w pow. wiebńskim
Moyrymowicy Stanisław Kryysytofowicy na miejscu Jóyefa Moyrymonicya brata swe\go] yMoyrymowicy dym
sylachecki 1 w pow. wiebńskim
T aryfa 1690 roku

Mayryym Dawid у Sadkowskich w pow. syawelskim na miejscu Jana Maciuńskiego dym sylachecki 1
Moyyrym Jan у sioła Bolców w pow. pojurskim mając yaścianek prawem yastawnym od Jana Oborskiego dym
sylachecki 1
Moyyrym Sebastian yjonajciów i yDubortów ypryykupli w pow. pojurskim dym sylachecki 1
Moyryymowicy Samuel у bracią swą yMojryymonicy w pow. wiebńskim dym sylachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: m ai—i rim—. Pierwszy człon
wiąże się z litewskim mayas, czyli „mały”, a o drugim już pisano, zob. Butrym [LPŻ].
Już w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498 są wzmianki o na
daniach dla Możirima. Najpierw otrzymał „piat czołowieka”, potem „diesiat czołowiek
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u Krożach” [LM], Były to więc stosunkowo duże nadanie, a ptrzynajmniej jedno z nich
było we włości kroskiej. Skądinąd wiadomo, że chyba ów Możrim był ciwunem nie
określonej włości na Żmudzi w latach 1432—1440, może właśnie kroskiej? W XVI w.
notowano wielu Możrymowiczów na Żmudzi, trudno jednak ustalić związek między
nimi [Saviśćevas].
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano trzech Możrymowiczów: Dowgiała we włości wielońskiej, Mońka w ejragolskiej i Jana także w wielońskiej.
W osobnym rejesatrze włości telszewskiej spisano jeszcze dwóch: Wojtka Możrymowicza i Możryma Stirpejkowicza „z dwiema bratmi”. Może należałoby jeszcze dodać Mi
kołaja Możowicza we włości kroskiej?
Wspomniany wyżej Możrym Stirpejkowicz należał do rodu Ruszlisa o genezie
z 1. połowy XV w., o czym pisano przy Dydalewiczach (zob.). Zawarte tam informacje
wspominały o dwóch braciach Możryma oraz jego potomstwie, trzech synach już nie
żyjących: Macieju, Janelu ijurgim .
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1589 r. Paweł Janowicz Możrimowicz
darował swoim synom: Matiejowi, Adamowi i Martinowi majętność w Liawdach w polu
Możrimowiczi [we włości wielońskiej]. Tenże w 1593 r. pogodził się w sporze o majęt
ność w Liawdach w polu Mietszuny nad rzeką Lokowszą.
W 1590 r. Ambroży i Jan Pawłowicze Możrimowicze sprzedali część ziemi w polu
Możrimojti we włości szawdowskiej. W 1595 r. wspomniany Jan Pawłowicz z żoną Cicilią Stanisławowną Jamontowicz zastawił część majętności Jamontowiczi we włości
wieszwiańskiej.
W sumie Moyrzymowie (Możrimowicze) według akt ziemskich żmudzkich XVI w.
mieszkali w dwóch rejonach Żmudzi: na Laudzie we włości wielońskiej oraz we włości
szawdowskiej w centrum Żmudzi. Były dwie miejscowości, które mogą pretendować
do roli gniazda tego rodu (albo dwóch niezależnych rodów od siebie): Możrimowiczi
na Laudzie i Możrimojti we włości szawdowskiej. Pierwsza z nich leżała nad rzeką Łokowszą, co pozwala zlokalizować ją na północny zachód od miasteczka Krakinowa, za
pewne w okolicy dwom Mitruny. Z kolei druga miejscowość to późniejsza okolica szla
checka Mojzrymy (o różnej pisowni), położona na północ od Szyłeli przy drodze do
miasteczka Ławkowa.
W październiku 1655 r. Jakub Moir[z]ym uczestniczył w zjeździe w Kiejdanach, na
którym zatwierdzono unię ze Szwecją. W 1660 r. Michał Możrym z żoną Jadwigą Bie
lińską otrzymał w dożywocie sioło królewskie Przyałgowo alias Opuszany w ciwuństwie
wieszwiańskim. Wzmianka o kupnie od niego pewnych dóbr znajduje się w taryfie 1667 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 10 rodzin, mieszkają
cych głównie w pow wielońskim (5) oraz w retowskim i pojurskim (po 2) i pojedynczo
w szawdowskim. Z nich większość (6 na 10) nie miała poddanych, a pozostałe posiadały
po jednym. Z obliczeń wyłączono 2 osoby (Augustyna i Michała) z powodu wzmianki
o przykupli. Z kolei w 1690 r. spisano 3 rodziny w pow. pojurskim (2) i szawelskim (1).
Żadna z nich nie miała poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Możrymowie
(Moyrzymowie) herbu Boża Wola i Samson.
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Ź r ó d ł a : Akta pjapdów, T. 2, s. 304; LM, Uprasymą kryga 3, s. 20, 49; LM, T7eh j ą reikalą knyga 7, s. 166; ML,
Księga wpisów nr 131, s. 211 nr 724; ODVCA, vyp. 2, s. 39M9, 129M18; vyp. 3, s. 78—156; vyp. 4, k. 42—328;
Perapis 1528 r., s. 296; LTrzędnicy żmudzcy, nr 26. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 192—193: Mażiimas, 135:
Maiżiimas; Saviscevas, Źemaitijos savivalda, s. 329—330: Maź rimas; LTruski, T. 11, s. 318—319.

MOZELEWSKI ZOB. MODZELEWSKI
M OŻEYKO (MOŻEYKOW ICZ, MOŻEJKO)
H. ŁABĘDŹ, ODROWĄŻ
P opis 1621 roku

Mopeyko Jat/ p ucpesĄnikami] po kozacku koń 1 wpow. tendpiagolskim
T aryfa 1667 roku

Mo-peyko Abram pSakielów dym 1 splachecki wpow. Werskim
Mo-peyko Andrpej p Gorajn dym 1 splachecki wpow. korklańskim
Mo-peyko Dawid p Pren dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Mo-peyko Eliasp na którego miejscu postał spisany Daniel Petkiewicp p Drabukspt Połukcie dym 1 splachec
ki w pow.powondeńskim
Mopeyko Eliasp [na miejscu] Jópefa Mopeyka p Golu dym 1 splachecki wpow. jaswońskim
[Możeyko] Jakub Andypejewżcp [GB: pewnie syn] na miejscu Andrpeja i Jerpego Mopeyków p Pacajciów
Wydmontów dym 1 splachecki wpow. porańskim
Mopeyko [w tekście: Meżeykowicz] Jakub p Protów dym 1 splachecki wpow. korspewskim
Mopeyko Jan Janowicpna miejscu rodpżca swego Jana Mopeyki pMadan dym 1 splachecki w pow. nielońskim
Mopeyko Jan Jópefowżcp p imienicpa Otajć ojcpystego ropdpielonego dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Mopeyko Jerpy Wojciechowicp p Pren dym 1 splachecki wpow. korspewskim
Mopeyko Jerpy, na którego miejscu posta! spisany PiotrJanowicp p Weniów dym 1 splachecki wpow. korklańskim
Mopeyko Jópef na miejscu Walentyna Mopeyki rodpica pDrabajciów dym 1 splachecki wpow. medyngiańskim
Mopeyko Kapjmietp na miejscu Walentego Mopeyki rodpica swego p [S\Kirwojniów dym 1 splachecki w pow.
ejragolskim
Mopeyko Krpysptof. Narbut Ba!tromżej[. Ą i na miejscu wuja swego Rrpys-ptofa Mopeyki г [...] ~tych wspystkich
gruntów p Kiecin dym 1poddański w pow. berpańskim
Mopeyko Maciej, na którego miejscu posta/ spisany Jan Władycpko p Posgyla dym 1 splachecki w pow. kor
spewskim
Mopeyko [w tekście: Mezeyko] Marchel na miejscu Matiaspa Meyra p Kweściów dym 1 splachecki w pow.
korspewskim
Mopeyko Paweł, na którego miejscu i na miejscu Dawida Kambora postał spisany Adam Spciefanowicp Kie/psp
p Pacajciów dym 1 splachecki w pow. -porańskim
Mopeyko Paweł, na którego miejscu posta/ spisany Malcher KondratowicppEichcian dym 1 splachecki wpow.
jaswońskim
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M otyko Piotr na miejscu Hrehore\go\ Mopeyki p Pogiów dym 1 szlachecki wpow. korklańskim
Mopeyko Sabmon, na którego miejscu posta/ spisany Marcin Monstmł p Chwałojn dym 1 spłachetki w pow.
potumspewskim
Mopeyko SebesEan na miejscu Macieja Mopeyka pjanowdowa dym 1 splachecki w pow. korspewskim
Mopeyko Stanisław na miejscu Jakuba Stanisławonicpa Mopeyki [GB: pewnie syna] p Pogiów splachecki
dym 1 wpow. korklańskim
Mopeyko Stanisław Augustinowicpna miejscu rodpjca swe\gó\ Augustina Mopeyka p Wortelan dym 1 spla
checki wpow. pojurskim
Mopeyko [w tekście: Meżeyko] Stanisław na miejscu Madeja Mopeyka rodpica pjanowdowa dym 1 spla
checki wpow. korspewskim
Mopeyko TomaspFlorianowicp na miejscu rodpica swego Floriana Mopeyki pMadan dym 1 splachecki w pow.
wiebńskim
Mopeyko Walenty, na którego miejscu postał spisany Daniel Potocki p Madan dym 1 splachecki w pow. wie
bńskim
Mopeyko Wojdech na miejscu Ba/tromieja Bortkiewicpa p P^pgolów dym 1 splachecki wpow. kroskim
Mopeyko Wojdech p Wa/ajdów dym 1 splachecki wpow. kroskim
MopeykowicpAndrpej Janowicp na miejscu brata swego Stanisława Janowicpa Mopeykowicpa pPren dym 1
splachecki w pow. korspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Mopeyko Abraham p Obspruj Sakiel wpow. twerskim dym splachecki 1
Mopeyko Andrpej p Gorajn w pow. korklańskim dym splachecki 1
Mopeyko Awgustyn p Pogiów wpow. korklańskim dym splachecki 1
Mopeyko Dawid p Dyktowia w pow. pojurskim dym splachecki 1
Mopeyko Drabayc Jópef [z Gielzyciów w pow. medyngiańskim?], od którego Drabowicp kupił [dym]
poddański 1
Mopeyko Eliasp na miejscu którego posta! spisany Jan Juspkiemcp p Drabukspt w pow. powondeńskimi
[dym] poddański 1
Mopeyko ]akub p Pacajdów wpow. porańskim [dym] splachecki 1
Mopeyko Jan pMadan w pow. wiebńskim dym splachecki 1
Mopeyko Jan p Ojtajdów w pow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
Mopeyko Jan p Pikajdów Pokroponda i p nabyda wpow. kroskim [dym] splachecki 1
Mopeyko Jópef na miejscu Jerpego Dowgiały p Gosptyn w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Mopeyko Jópef p Drobojdów w pow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
Mopeyko Kapimżerp p Pren w pow. korspewskim p bratową dym splachecki 1
Mopeyko Konstanty Walentynowicp p [S]Kirmonów wpow. ejragoIskim dym splachecki 1
Mopeyko Malcher na miejscu Madeja Meyry [z Kweściów?] dym splachecki 1
Mopeyko Stanisław na miejscu Jakuba Bagińskiego p Bagińskich wpow. korłdańskim dym splachecki 1
Mopeyko Stanislaw p bratem Jakubem pPren wpow. korspewskim dym splachecki 1
Mopeyko Wojdech [z] okoEcy Upojn [Rezgole] wpow. kroskim [dym] splachecki 1
Mopeyko Wojdech p Wołajdów wpow. kroskim [dym] splachecki 1
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Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, od ma%ąs, czyli „mały” [LPŻ],
Pierwsza znana informacja dotyczy nadania wielkiego księcia Witolda z 1415 r. dla
bojarów kołtyniańskich, gdzie wymieniono m.in. Możejkę, któremu dano człowieka
Derkisa. Dalsze nadania zanotowano w księdze nadań wielkich książąt z lat 1440-1498.
Były to kolejno: „Możeiku tri semeicy”, „Możeiku dwie sernicy”, „Możeiku dwa czolowieka u Widuklach, a tretii wygnati iz zemli”, „Możeiku dwa czołowieku u Krożech:
Dowgint a Knetowa żona” i „Możeiku czolowiek Kweibut u Widuklach”. Z tych lako
nicznych wzmianek wynika, że nadania były skromne i zlokalizowano je w dwóch wło
ściach: widuklewskiej (2) i kroskiej (1).
Ród był notowany w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego w XVI w. W 1528 r.
spisano: Tomka Mażejkajtisa we włości widuklewskiej, Andreja Meżejkowicza w tejże,
Jana Możajtisa w rosieńskiej, Możejkę Butwiłowicza w korszewskiej, Możejkę Pikielewicza w wielońskiej, Możejkę Judejkowicza w berżańskiej, wdowę Możejkową w wi
duklewskiej i następujących Możejkowiczów: Bartosza w tendziagolskiej, Dowgiała
w widuklewskiej, Macusa w potumszewskiej, Tomasza w wilkiskiej, Chrzczona w wie
lońskiej, Jurija w korklańskiej, Jakuba w potumszewskiej, Jana w rosieńskiej i Janka
w kroskiej oraz Możejkojtisa Wojtkowicza w medyngiańskiej. Razem czyni to 17 boja
rów, mieszkających głównie w pow. widuklewskim (4) oraz w rosieńskim, korklańskim,
wielońskim i potumszewskim (po 2), w innych pojedynczo. W osobnym rejestrze boja
rów włości telszewskiej spisano Paca Możejkowicza „z czotirma bratmi” i Martina Mo
żejkojtisa z bratem.
Znów w popisie z 1567 r. zostali odnotowani: Staś Możejkowicz we włości wieloń
skiej, Mikołaj Możojkojtis w telszewskiej i Ambros Możejkojtis w pojurskiej. We wło
ściach wielońskiej i telszewskiej notowano ich już w 1528 r.
Skądinąd wiadomo o Jakubie Możejkajtisie, bojarze potumszewskim, w niedatowanym dokumencie wśród akt z XV w. |LM|. Z kolei w 1529 r. wspomniano o Możejce
Montwidowiczu (zob.: Montwid), mającym dobra we włości telszewskiej nad rzeką Wardawą. W tym roku wymieniono potomków bojara Giedowga (zob.), od którego wywo
dzili się Montrymowicze (Montrymowie), Mitkiewicze i Możejkowicze (Możeykowie).
Akta ziemskie żmudzkie XVI w. obszernie informują o tym rodzie, a właściwie kilku
rodach. W niedatowanym dokumencie, może z 1578 r., podano, że Tomasz Możejkowicz
darował żonie Zofii część domu Liadwańskiego we włości wielońskiej. Prawdopodobnie
w tym czasie Stanisław Możejkowicz sprzedał „otcziznę” w Matianach we włości wieloń
skiej. W 1571 r. Matiej Możejkowicz sprzedał ziemię w polu Matianach we włości wieloń
skiej. W 1590 r. Jakub Bogdanowicz Możejkowicz sprzedał „diewkę niewolną” w Motianach we włości wielońskiej. Tenże w 1599 r. sprzedał majętność Matiany w tej włości.
W 1587 r. grupa Możejkowiczów sprzedała „sieliszcze” w polu Mała Gojżowa we
włości wilkiskiej: Stanisław Tomaszewicz, Jan i Jakub Stanisławowicze Tomaszewicze,
pewnie synowie wyżej wymienionego i Walenty Matysowicz Tomaszewicz, pewnie bra
tanek Stanisława Tomaszewicza. W 1590 r. wspomniany Stanisław Tomaszewicz sprze
dał niwę Poobelia w Małej Gojżowie nad rzeką Strabą. W 1600 r. Szczasny Jurewicz
Możejko sprzedał ogród w miasteczku Wilkija. Wszyscy Tomaszewicze są potomkami
bojara Tomasza Możejkowicza z popisu 1528 r.
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W 1588 r. Stanisław Jasowicz [Janowicz] Pietrowicz Możejkowicz został oskarżony
0 pobicie służebnika, mieszkał wówczas w majętności Kiewnary [we włości kroskiej].
Był on żonaty z Dorotą Jan owną, miał pasierba Stanisława Janowicza.
W 1590 r. Jakub Stanisławowicz Możejkowicz z żoną Barbarą Matysowną Jurewicz
Butowtowicz toczył spór sądowy o wspólne posiadanie części : „imienejca” Ungiany
[Ugiany we włości ejragolskiej]. W 1598 r. Lempart i Urban Martinowicze Mażejkowicze—Dowbory sprzedali niwę Paażej w polu Nargiełojskim we włości ejragolskiej.
W 1590 r. Jakub Janowicz Możejkowicz sprzedał niwy w majętności Wortiłajti
w polu Dyrwiańskim [we włości Małych Dyrwian], W 1598 r. tenże sprzedał wraz z in
nymi ziemię Poorwistuwia we włości Małych Dyrwian. Tenże z żonąjedw igą Lukaszewną ustąpił z majętności Miensze Dyrwiany.
W 1591 r. Szymko Matiejewicz Janowicz Możejt kupił połowę gruntu Poszyli we
włości rosieńskiej. Może to potomek Jana Możajtisa z tej włości z popisu 1528 r.?
W 1592 r. Matiej Jurewicz Możejkajt kupił połowę „otczizny” Anojtie we włości
berżańskiej. W 1598 r. Szymon Janowicz Możejkowicz z żonąjedwigąjurewną sprzedał
część majętności w Berżanach—
Judikojtiach [włość nieznana, zapewne berżańska]. Pew
nie byli to potomkowie Możejki Judejkowicza z popisu 1528 r.
W 1592 r. Łukasz Wojtkiewicz Możejkowicz darował synowej Alżbietie Wojtiechownie, wdowie po jego synu Stanisławie, 10 kop groszy, zabezpieczonych na majęt
ności Berże we włości powondeńskiej.
W 1592 r. Sebestian i Stanisław Pietrowicze Stanisławowicze Możejkowicze mieli
dobra pod Betygołą przylegające do majętności [Lichciany we włości jaswońskiej], któ
re zamienili na niwy, należące do majętności Tałajtyszki [leżące w tym rejonie].
W 1595 r. Hryhory Janowicz Montwid Możejkowicz wraz z innymi pogodzili się
w sprawie gruntów majętności Montwidy nad rzeką Wordową [we włości telszewskiej].
W 1596 r. Jan Stanisławowicz Możejkowicz sprzedał część majętności Preny we
włości korszewskiej swoim bratankom: Tomaszowi Stanisławowiczowi oraz Mikołajo
wi, Jezofowi i Stanisławowiczowi Martinowiczom. Z tych danych można ustalić 3 po
kolenia rodziny: 1. Stanisław. 2. Jan, Stanisław i Marcin. 3. Tomasz, Mikołaj, Józef
1 Stanisław. Z kolei w 1599 r. Tomasz Stanisławowicz i Mikołaj Marcinowicz kupili ma
jętność Preny. W tej włości w popisie 1528 r. notowano Możejkę Butwiłowicza, może
ich przodka?
W 1596 r. Jan Stanisławowicz Możejkowicz dokonał zamiany gruntów Staroje Prudiszczo i Warnalizdas koło sioła hospodarskiego Widupie we włości twerskiej.
W 1598 r. Bernat Matysowicz Mażejkis sprzedał część majętności Jawszajtie we
włości medyngiańskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Możeyków w 13 wło
ściach. Niestety, są to na ogół drobne wzmianki. W dwóch włościach — wielońskiej
i berżańskiej — były wzmianki o ojcowiznach Możeyków. Udało się ustalić 3 poko
lenia tej rodziny w Prenach we włości korszewskiej, zob. wyżej. Rysuje się też pewna
ciągłość Możeyków z Montwidów we włości telszewskiej: w 1529 r. był to Możejko
Montwidowicz, w 1567 Mikołaj Możojkojtis, a w 1595 — Hryhory Janowicz Montwid
Możejkowicz.
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Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanoto
wano jednego Możeykę w pow. tendziagolskim, stawiającego konia z „uczestnikami”.
W czasie Potopu 1655 r. spisano pięciu Możeyków, którzy podpisali unię kiejdańskąze
Szwecją: Daniela, Jana, Kazimierza, Mikołaja i Mikołaja Stanisławowicza [o ile ci dwaj
ostatni to nie jedna osoba].
Za „mego czasu”, tj. Wojciecha Wijuka—Kojałowicza (1609-1677), żył Michał
Możeyko, który miał syna Krzysztofa; być może o tym ostatnim jest wzmianka w ta
ryfie 1667 r.
Z 1656 r. pochodzi testament Zachariasza Krzysztofowicza Możeyki. Żonie swo
jej Dorocie Budginownie zapisał trzeciznę na majętności w Pacajciach we włości żorańskiej: dożywocie i mieszkanie. Pozostałe dwie części zapisał synom: Jakubowi i Jachimowi [LNB, F 130—2480, k. 217—218]. W taryfie 1667 r. zanotowano inną osobę— Jakuba
Andrzejewicza Możeykę w tej miejscowości. Zanotowano go również w taryfie 1690 r.
W tymże roku testament spisał też Paweł Ambrożejewicz Możeyko. Swojej żonie
Helżbiecie Matysownie Budginownie zapisał połowę dóbr ojczystych w okolicy Pociaciów [sic] Widmontach w pow. żorańskim wraz z dziećmi z nią spłodzonymi: Józefem
i Katarzyną. Z kolei dzieci z pierwszego małżeństwa z Anną Walentynowną Gołkontowną: Gabriel i Elżbieta otrzymały drugą połowę tych dóbr. Ci ostatni mieli jeszcze
zapis od Sebestiana Szuciła. Starszym bratem testatora był Heliasz Ambrożejewicz Mo
żeyko, który był opiekunem jego dzieci [LNB, F 130—2480, k. 221—222]. Były więc 3 po
kolenia tej rodziny: 1. Ambroży. 2. Paweł (testament 1656 r.) i Heliasz (1667). 3. Gabriel
i Józef Pawłowicze. Dane te znajdują potwierdzenie w taryfie 1667 r.
W taryfie 1667 r. spisano sporo, bo 29 rodzin, mieszkających głównie w pow. korszewskim (8), korklańskim (4), wielońskim (3) oraz w kroskim, żorańskim, medyngiańskim i jaswońskim (po 2), w pozostałych pojedynczo. Z jednym wyjątkiem była to
szlachta bez poddanych (28 na 29).
W taryfie 1690 r. spisano 19 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim (4)
oraz w korklańskim, medyngiańskim i korszewskim (po 3), a więc w centrum Żmudzi.
Z dwoma wyjątkami żadna z nich nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna
i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Możeykowie
herbu Lubicz i Łabędź [Uruski]. Skądinąd wiadomo, że wywiedli się jeszcze z herbem
Odrowąż. W tym czasie Możeykowie mieszkali w pow. rosieńskim z herbem Odrowąż,
byli też w telszewskim [Ciechanowicz].
W 1799 r. wywód uczynili Możeykowie herbu Odrowąż. Za swego przodka przyjęli
Andrzeja Możeykę (pokolenie I), który w 1710 r. posiadał dobra Poszołtunie Pryżgintyszki alias Kulwertyszki [w pow. widuklewskim]. Może jest on tożsamy z Andrzejem
Możeyką z Gorajn w pow. korklańskim, notowanym w taryfie 1690 r. W testamencie
z 1725 r. już Mikołaj Możeyko (II) posiadał te dobra. W 1753 r. jego syn Tomasz (III)
sprzedał je. Po sobie zostawił on dwóch synów (IV): Feliksa (ur. 1792) i Leona (ur. 1795).
Pierwszy z nich dał światu aż sześciu synów (V): Ferdynanda Piotra (ur. 1818), Grzego
rza Aleksandra (ur. 1819), Teodora Serafina (ur. 1826), Kaliksta Lamberta i Jerzego Wik
tora (bliźniaków, ur. 1829) oraz Feliksa Domicjusza [sic] (ur. 1831). Z kolei Leon (IV)
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był ojcem dwóch synów (V): Ignacego Tomasza (ur. 1818) i Karola (ur. 1821). Ten ostat
ni dał światu trzech synów: Józefa (ur. 1859), Franciszka (ur. 1860) i Edwarda (ur. 1865)
[LYIA, F 391-8-2571, k. 79].
W 1799 r. wywiedli się również Możeykowie herbu Łabędź, którzy za swego przod
ka uznali Floriana Możeykę, syna Mikołaja (pokolenie I i II). W swoim testamencie
z 1660 r. wspomniany protoplasta zapisał dobra Maciany [w pow. wielońskim] synowi
Tomaszowi (III). Owego Floriana i jego syna Tomasza Możeykę notowano w taryfie
1667 r. właśnie w Macianach. W 1709 r. syn Tomasza, Kazimierz (IV) wszedł w posia
danie tych dóbr. Z kolei tenże w 1762 r. sprzedał te dobra [LVIA, F 391—8—2572, k. 60].
W 1804 r. wylegitymowali się Możeykowie herbu Łabędź. Najstarszy dokument
odnosił się do 1702 r., kiedy Bartłomiej, syn Stanisława, Możeyko zapisał dobra Punie
[w pow. grodzieńskim?] swoim synom. W każdym razie transakcję tę wpisano do ksiąg
ziemskich rosieńskich, co wskazuje na ich związek ze Żmudzią. Wspomniane Punie
sprzedał Benedykt, syn Michała, w 1793 r.
Linia genealogiczna tej rodziny była więc krótka: protoplasta Bartłomiej Stanisławowicz (pokolenie I i II) wydał na świat dwóch synów (III): Kazimierza, bezpotomnego
i Michała. Z nich Michał ojcował Benedyktowi (IV), który był ojcem Piotra (ur. 1781;
V). Ten ostami wydał na świat dwóch synów (VI): Adama Tomasza (ur. 1805) i Fabia
na Kaspra (ur. 1818), bezpotomnego. Wspomniany Adam Tomasz zostawił po sobie
trzech synów (VII): Władysława (ur. 1850), Józefa (ur. 1853) i Kazimierza (ur. 1854)
[LVIA, F 391-8-2571, k. 110].
W 1812 r. wywiedli swoje pochodzenie szlacheckie Możeykowie herbu Łabędź. „Od
nepamiętnych czasów” mieszkali oni w Księstwie Żmudzkim. Powołali się na dokument
z 1538 r., który świadczył o posiadaniu przez nich dóbr Szawpiany [może chodzi o Szołpiany?]. Później, w 1631 r., w ich ręku były Miczajcie alias Kieciny [w pow. berżańskim].
Protoplastą rodziny był Stanisław Możeyko (pokolenie I). Miał on syna Micha
ła (ur. 1725; II) i Franciszka. Synem tego ostatniego był Jerzy, który w 1785 r. sprzedał
Kieciny. Wspomniany Michał spłodził czterech synów (III): Wawrzyńca (ur. 1743), Do
minika (ur. 1746), Wawrzyńca Wojciecha i Kaspra, zmarłego przed wywodem. Wspo
mniany Wawrzyniec Wojciech ojcował pięciu synom (IV): Jakubowi, Michałowi, Toma
szowi, Antoniemu i Mateuszowi. Z kolei jego brat Dominik miał jednego syna Jerzego
(ur. 1783; IV), podobnie i Kasper - syna Jerzego [LVIA, F 391—4-1961, k. 46].
Z 1830 r. pochodzi wywód Możeyków herbu Łabędź. Ich protoplastą został Ste
fan Możeyko (pokolenie I), który w 1701 r. wszedł w posiadanie dóbr Wojkiuławki
[w pow. pojurskim]. W testamencie z 1750 r. zapisał on te dobra synowi Franciszko
wi (II). Ten ostami w 1793 r. sprzedał je. Wspomniany Franciszek wydał na świat czte
rech synów (III): Antoniego (ur. 1778), Marcjana (ur. 1785), Józefa (ur. 1795) i Izydora
Jerzego (ur. 1806), którzy zapoczątkowali 4 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii
prym wiódł Antoni jako ojciec dwóch synów (IV): Antoniego Piotra (ur. 1810) i Cypria
na Mateusza (ur. 1818), bezpotomnych. Na nich wygasła ta linia.
Założycielem drugiej linii był Marcjan (III), który wydał na świat czterech sy
nów (IV): Waleriana (ur. 1808), Romualda (ur. 1811), bezpotomnego, Gracjana
(ur. 1818) i Albina (ur. 1829), bezpotomnego. Z nich Walerian zostawił po sobie dwóch
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synów (V): Adolfa Romana (ur. 1844) i Edwarda [ros. Euard] Leona (ur. 1853). Jego
brat Gracjan miał także dwóch synów (V): Feliksa Waleriana (ur. 1847) i Wacława Eu
stachego (ur. 1851).
Trzecia linia łączy się z Józefem (III), ojcem dwóch synów (IV): Romualda Jozafata
Tomasza (ur. 1831) i Leopolda Hieronima (ur. 1833), bezpotomnego. Natomiast pierwszy
z nich ojcował Józefowi Julianowi (ur. 1863; V), bezpotomnemu. Na nich wygasła ta linia.
Czwarta i ostatnia linia pochodzi od Izydora Jerzego (III), ojca Józefa (ur. 1826;
IV), bezpotomnego. Na nim wymarła ta linia [LVIA, F 391—8—2571, k. 112].
Zachował się wywód Możeyków herbu Łabędź z 1832 r. Za jej protoplastę zo
stał uznany Józef Możeyko (pokolenie I), który posiadał dobra Preny Zdany w pow.
korszewskim. Ożenił się z Johanną z Perskowdów, z którą spłodził syna Mateusza
(wzmianka z 1753 г.; II). Ten ostatni miał syna Bartłomieja (ur. 1769; III), który zo
stawił po sobie czterech synów (IV): Aleksandra (ur. 1794) z synem Ignacym Jakubem
(ur. 1827; V) oraz Józefa (ur. 1799), Dominika (ur. 1801) i Fortunata Feliksa (ur. 1804)
[LVIA, F 391-1-1059].
Ź r ó d ł a : Akta pjapdów, T. 2, s. 300, 308, 323, 340—341; Kojałowicz, Compendium, s. 124, 310; LM, 6—oji
Teismą byłą kryga, s. 276 nr 416; LM, Uprasymą knyga 3, s. 20, 49—50; LM, Vieśtyą reikalą knyga 1, s. 166; LNB,
F 130-2480, k. 217-218, 221-222; LVIA, F 391-1-1059, k. 33-35, F 391—4 1961 к 46, F 391-8-2571,
k. 80 (skan 00169), 110 (skan 00229), 112 (skan 00233), F 391-8-2572, k. 60; ODVCA, vyp. 1, s. 25-1,
48-74 i 81; vyp. 2, s. 24-139, 34-258, 35-273, 74-447, 104-28, 116-211, 117-228, 164-93; vyp. 3, s. 32193, 34-231, 56-51; vyp. 4, k. 37-287, 66-78, 71-108, Perapis 1528 r., s. 265,278,296,202, 322, 370 i 217;
vyp. 5, k. 1-7, 32-242, 61-461, 136-122, 140-148, 154-258, 156-274; 270-310; Popis 1567 r., kol. 1284,
1306 i 1345; Vitoldiana, s. 85 nr 89. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 145: Mażejko [sic]; tenże,
Suplement, s. 245; LPŻ, T. 2, s. 191: Mażeika; Uraski, T. 11, s. 320—321.

MROZEWICZ ZOB. STRASZEWICZ
M ULCEW ICZ
T aryfa 1667 roku

Mukeuńcpjan na miejscu Hrehore\go\ Stackiemcpa t^Surwiłów szlachecki dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Nazwisko jest trudne do wyjaśnienia: albo zostało błędnie zapisane (czy odczytane),
albo chodzi o inna osobę. Może chodzi o Malcewicza (zob.)?
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. ejragolskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.
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NABO RO W SKI
H. LIS
P opis 16 2 1 roku

Naborowski J ery p Władycpką na //e^jTjniki] protestowa/, po kopacku koń 1 wpow. korklańskim
T aryfa 16 67 roku

Naborowski ]an na miejscu Jerpego Naborowskie\go\ pPopusia dympod[dański] / wpow. korklańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Nieburowska [Chyba powinno być: Naborowska] Justina Janowa pPoponsiów w pow. korklańskim dym
poddański 1
Nazwisko jest pochodzenia polskiego, z Naborowa w ziemi zakroczymskiej na Mazow
szu [Uruski]. Skądinąd wiadomo, że pochodzili z Naborowa w pow. płockim, tj. na pół
nocny zachód od Zakroczymia. Z kolei, zdaniem M. Liedke, Daniel Naborowski, naj
wybitniejszy przedstawiciel tej rodziny, miał pochodzić z Krakowa i być pochodzenia
mieszczańskiego lub drobnoszlacheckiego.
Na Żmudzi pojawili się w pomiarze włości korszewskiej z 1562 r., kiedy dwukrot
nie wspomniano o „panu Nleborowskim” [pewnie zamiast: Naborowskim]. Była mowa
0 granicy z jego ziemiami koło siół Bolsiów i Birżuławek i pobliskich „ziem Szyłelskich” Orwidów [AWAK]. Chodzi o obszar na wschód od Szyłeli, przy tym miasteczku.
Z kolei w popisie W Ks. Litewskiego 1567 r. zanotowano Aleksandra Naborowskiego
we włości widuklewskiej „na siwom s kor[dom] z oszczepom kon 1”.
Później notowano Naborowskich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1573 r.
Aleksander Stanisławowicz Naborowski zapisał wiano swojej żonie Alżbietie Gabriałownie Rukowicz w postaci trzecizny „imienica” w Porosliach we włości korklańskiej.
W 1586 r. bracia Jezof i Aleksander Stanisławowicze Naborowscy oświadczyli, że dali peł
nomocnictwo swemu bratu Malcherowi na prowadzenie procesu z bratem stryjecznym
Adamem Jakubowiczem Naborowskim odnośnie do ich majątku Naborowo w pow płoc
kim. W 1595 r. Józef [sic: nie Jezof] Stanisławowicz Naborowski sprzedał majętność Pojure koło rzeki Balczy. Chodzi o dobra wzmiankowane w pomiarze 1562 r., koło Szyłeli.
W sumie na Żmudzi notowano Naborowskich w latach 1562—1595. Byli to dwaj
bracia: Józef i Aleksander Stanisławowicze, mający dobra we włości pojurskiej (Pojurze)
1 korklańskiej.
Należy dodać, że w 1585 r. wymieniono nazwę Naborowszczina, która sąsiadowa
ła z dobrami Wasilany kapituły żmudzkiej. To ostatnie notowano we włości korklańskiej
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przy drodze z Pingiew [Slovar]; chodzi o Spingi. Wasilany w XIX w. stanowiły okolicę
szlachecką, obecnie to wieś Vasilenai, położona na południowy wschód od Worni, przy
drodze do Korklan i dalej do Kroż. Jeszcze w 2. połowie XIX w. notowano pod Wasilanami osadę Naborowszczyzna [Trzywiorstówka], obecnie jej brak. Za to w pobliżu jest wieś
Paspastis oraz piliakalnis [grodzisko] i alkakalnis [góra ofiarna] Sponstis, które to nazwy
nawiązują do dawnych Poponsiów, znanych z taryf XVII w. jako siedziby Naborowskich.
Notowano ich w źródłach XVII w. w pow korklańskim, w dobrach Poponsie.
W popisie 1621 r. Jerzy Naborowski, pewnie syn wyżej wymienionych, wystawił jedne
go konia z „uczestnikami”. W 1667 r. była to jedna rodzina, w 1690 r. była tylko wdowa
po Janie Naborowskim z 1667 r. Widać wyraźnie niewielki przyrost lub jego brak w tej
rodzinie. W obu taryfach XVII w. miała ona tylko jednego poddanego. Była to zatem
szlachta drobna i nieutytułowana.
W laudum żmudzkim z 1656 r., dotyczącym asekuracji [zob.: Bykowski] podpisał
się m.in. Adam Naborowski.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Naborowskich herbu
Lis. Mieszkali oni głównie w województwie mińskim od początku XVII w. Natomiast
wzmianki o Żmudzi były wyjątkowe. Pod rokiem 1620 wymieniono Jerzego, który po
siadał dwór Poponsis [sic] we włości korklańskiej. Jeszcze w 1629 r. notowano Jurga
Aleksandra na Żmudzi.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 25, s. 68-69; Dworzecki Bohdanowicz, k. 147; ODVCA, vyp. 1, s. 57-227, 20^ 1 8 2;
vyp. 4, s. 100—13; Popis 1567, kol. 1297; Slovar, s. 37: Vasiljany, 232: Pingi. L i t e r a t u r a : Liedke, s. 392;
Uruski, T. 12, s. 1—2 (brak o Żmudzi).

NABURT ZOB. NARBUT

NACEWICZ
T a r y f a 16 6 7

roku

Nacenicz Ba/tromiej na miejscu rodyjca swego Awgustyna Nacewicya yNacewicyów i yprypkupli odJana Sta
niewicza Isyjastakia dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
NacenicyHrehoiy [z Lelerwiszek] dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Nacewicz Hrehory z Вosypią dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Nacenicyjan na miejscu Jarosya Nacenicya rodyica swego yKondratowicydym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Nacewicz Jan z Nacenicyów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
NaceniczJeryp z Kondratowiczг ZKomp dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
NaceniczJeryp. Bortkiewicz Stanislaw z Nacenicyów i ypryykuplią odJeryego Nacenicya dym 1 szlachecki
wpow. ejragolskim
NaceaicyMikolaj Кауг/жгуов1су у Naceiiicy dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
NacenicyMiko!aj na miejscu Jerzego Igora z Niewordzjan dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim
Nacenicyowa Wojciechowa Dorota Filipówna na miejscu małżonka swe [go] Wojdecha Naceiticza z Kondrato
wicz 4Ут szlachecki 1 w pow. nilkiskim
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T aryfa 16 9 0 roku

NacewiczJakub [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 27: Najewicz; w Kop. 1 i MB: Nacewicz] na miejscu
Uścia [z Wielkiego Gojżewa Pobolów?] wpow. ndlkiskim dym szlachecki 1
Nacewicz Kaźmiery z Bujwidów wpow. ndlkiskim dym szlachecki 1
NacendczMadej zKonpów Kondratondcz n’Pon’- ndlkiskim dym szlachecki 1
Nacendcz Mikołaj z dóbr dziedzicznych i zastawnych z Niewodzjan wpow. powondeńskim [dymów] szla
checkich 2
NacendczMikołaj z Nacendcz Bośnia wpow. ejragoIskim na miejscu rodzica dym szlachecki 1
Najewicz tw Kop. 1: Nacewicz] Marko zPogiijduda Mątysykiszki wpow. korklańs/dm dymypoddańskie 2
Problemem jest tożsamość dwóch podobnych nazwisk: Nacewicz i Najewicz. Chodzi
o to drugie nazwisko: w taryfie 1690 r. wyraźnie widać pisownię „Najewicz” [Naiewicz],
co nie wyklucza, że chodzi jednak o Nacewicza, co zapisano w Kop. 1. Tę wersję przy
jęto także z powodu braku informacji o Najewiczach na Żmudzi.
Nazwisko to patronimik od imienia Nac(as). Powstało ono od imienia łacińskie
go, potem chrześcijańskiego, Ignacy za pośrednictwem polskim, białoruskim lub nawet
niemieckim [LPŻ], Jednak zdaniem B. Tichoniuka Nac to zdrobnienie od hebrajskiego
imienia Jonatan.
Na Żmudzi Nac, Nacewicz i Nacowicz pojawili się w popisie wojskowym
W Ks. Litewskiego z 1528 r. Było więc dwóch Naców: Prostewicz we włości wielońskiej i Jurewicz w potumszewskiej; wdowa Nacewaja w ejragolskiej; trzech Nacewiczów: Gabryjał w wielońskiej, Łukasz w rosieńskiej i Januszko w korszewskiej oraz
dwóch Nacowiczów: Paweł w wilkiskiej i Januszko w jaswońskiej. Czyni to razem 8 bo
jarów, mieszkających głównie w południowo wschodniej Żmudzi (włości: wielońska,
wilkiska, ejragolska i jaswońska) oraz rzadziej w centrum tej krainy (korszewska, rosieńska i potumszewska).
Wspomniany wyżej Januszko Nacowicz [nie Nacewicz], bojar korszewski, prowa
dził w 1542 r. spór o dobra Dowgirdyszki i Jurgiszki [zapewne we włości kroskiej].
Pierwsze dobra przysądzono Bernatowi Janowiczowi z tytułu bliskości [pokrewień
stwa]. Jednak Januszko otrzymał 2 służby ludzi Lialia i Jana Mostajtiów [LM].
Z kolei niewiele napisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1578 r.
Pietr Towtwiłowicz Nacewicz i Błażej Wenclawowicz Staniewicz zostali oskarżeni o na
pad na dom w Paszyliach we włości ejragolskiej przez Pietra Witkiewicza. W 1586 r. Ja
kub Janowicz Nacowicz Ejgird został oskarżony o przywłaszczenie sioła Bratereli, nale
żącego do majętności Derczycy we włości wieszwiańskiej. W sumie w XVI w. w świetle
tych akt notowano ich tylko w dwóch włościach: ejragolskiej i wieszwiańskiej. W pierw
szej z tych włości mieszkała wdowa Nacewaja w 1528 r.
Powyższa sprawa z 1578 r. znalazła swój ciąg dalszy w 1618 r. w sądzie podkomorskim, gdzie toczył się toczył spór graniczny o niwę w polu Poszylach we włości ejragol
skiej. Miejsce Pietra Towtwiłowicza Nacewicza zajął Krisztof Pietrowicz Towtwiłowicz,
a więc jego syn, z żoną Jagnieszką Lawrynowną, a wspomniany Błażej Wenclawowicz
został tu nazwany Nacewiczem [ODVCA, vyp. 7]. Powyższe dane upoważniają do
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wysnucia następującej genealogii: 1. Nac. 2. Stan i Towtwiło. 3. Piotr Towtwiłowicz
[Nacewicz] i Wencław Staniewicz [Nacewicz]. 4. Krzysztof Piotrowicz Towtwiłowicz
i Błażej Wencławowicz [Staniewicz] Nacewicz. Ich gniazdem były Poszyle we włości ejragolskiej, czyli nad dolną Dubissą na wschód od Burbiszek (na południowy zachód od
Czekiszek). W taryfie 1690 r. dobra te zwano Nacewiczami Poszylami. Dzisiaj to wieś
Noćiunai na południe od Burbiszek, przy drodze do Średnika nad Niemnem.
Powyższe dane wskazują także na pokrewieństwo Nacewiczów ejragolskich
z Towtwiłowiczami.
Prawdopodobnie tu należy umieścić testament Jana Nacewicza z 1633 r., bardzo
uszkodzony, który podzielił swoje dobra w Nacewiczach na 4 części: dla żony i zapew
ne dla trzech synów [LNB].
W październiku 1655 r. Jan Mateusz Nacewicz, sekretarz Sacrae Regiae Majestatis
[króla polskiego Jana Kazimierza] był uczestnikiem proklamowania unii kiejdańskiej ze
Szwecją i podpisał akt pełnomocnictwa dla plenipotentów litewskich, powołanych do
boku legata króla szwedzkiego w Litwie.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 10 rodzin, mieszkających
właściwie tylko wpow ejragolskim (5) i wilkiskim (4), wyjątkowo w odległym pow. powondeńskim (1). Była to szlachta bez poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin,
mieszkającch głównie w pow wilkiskim (3) oraz pojedynczo w ejragolskim, powondeńskim i korklańskim Z tych rodzin większość nie miała poddanych (4), tylko dwie miały po
dwóch poddanych. Zwraca uwagę, że w tych powiatach (włościach) mieszkali już w 1528 r.
z wyjątkiem włości powondeńskiej, choć byli w sąsiedniej włości potumszewskiej.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Nacewicze
herbu Lis.
Z 1800 r. pochodzi wywód Nacewiczów—Opacewiczów herbu [nie widać]. Nie
stety, nie widać także imienia protoplasty rodziny wskutek uszkodzenia tekstu (pokole
nie I). Miał on syna Jerzego (II), wnuka Kazimierza (III) i prawnuka Jana (IV). W 1779 r.
Kazimierz Nacewicz z synem Janem posiadał dobra Witkuny Nacewi[cze] [w pow. ejra
golskim]. W 1794 r. dobra te sprzedali czterej synowie Jana (V): Ignacy, Franciszek, An
toni i Józef. Byli oni założycielami czterech linii tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii
prym wiódł Ignacy jako ojciec dwóch synów (VI): Józefa (ur. 1810) i Antoniego Adama
(ur. 1814), bezpotomnych.
Drugą linię prowadził Franciszek (V), ojciec dwóch synów (VI): Józefa Andrzeja
i Kazimierza Konstantego (ur. 1819), bezpotomnego. Zaś pierwszy z nich zostawił po
sobie dwóch synów (VII): Kazimierza (ur. 1861) i Michała (ur. 1863).
Trzecią linię łączy się z Antonim (V), ojcem dwóch synów (VI): Józefa Kaspra Mie
czysława (ur. 1813) i Wacława Pawła (ur. 1826), bezpotomnych.
Ostatnią, najmłodszą linię prowadził Józef (V), ojciec także dwóch synów (VI): Je
rzego Wincentego (ur. 1799) [chyba jednak 1769 r.?] i Kazimierza Wincentego (ur. 1770).
Wspomniany Jerzy Wincenty wydal na świat czterech synów (VII): Wincentego Bartło
mieja (ur. 1810) z synem Piotrem (ur. 1855; VIII) oraz Jana Onufrego (ur. 1812), Anto
niego Onufrego (ur. 1816) i Ignacego (ur. 1818). Zaś jego brat Kazimierz Wincenty miał
dwóch synów (VII): Kazimierza (ur. 1809) i Wiktora (ur. 1812). Z nich Kazimierz dał
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światu syna Wincentego Aleksandra (ur. 1837; VIII) z synem Franciszkiem (ur. 1871;
IX). Zaś jego brat Wiktor byl ojcem trzech synów (VIII): Kazimierza Jerzego (ur. 1833),
Jozafata Norberta (ur. 1835) i Mateusza (ur. 1838) [LVIA, F 391—8—2573].
Ź r ó d ł a : Akta yjaydów, T. 2, s. 340; LM, 6—ofi Teismą byłą kryga, s. 232 nr 336,238 nr 348; LNB, F 94—2251;
LVIA, F 391—8—2573, k. 14 (skan 00028) [tekst uszkodzony]; ODVCA, vyp. 1, s. 36—209, 184—79; vyp. 7,
k. 299^1 i 5. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 217; LPŻ, T. 2, s. 288: Nacevicius, Nacas; Tichoniuk, s. 101: Jonatan; Uruski, T. 12, s. 2.
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H. POBÓG ODM , WŁASNEGO
T a r y f a 16 67

roku

Magurski Kaźmier.£na miejscu Krystyny Mon\try\momcyówny Samudowej Magurskiej matki swej dym 1
w Dyjuginianach, drugi dym takyę poddański w Berkinianach, tryeci dym takyę poddański tamje w okolicy
Berkiniańskiej na miejscu Dawida Kryysytofowicya Bygayłowicya [tj. Bugayłowicza], [ogółem] poddańskich 3 dymy wpow. telsyewskim
Magurski Kryysytof, na którego miejscu postał spisany Mikołaj Gieryod уRutulisyek dym 1 szlachecki wpow.
berjańskim
Magurski Mikołaj z Dyiuginian dym 1 szlachecki w pow. telsyewskim
Magurski Stanislaw z Gotowtiów w okolicy Rejtach w dyieryeniu swym i małyonki na miejscu Jeryego Gotowta
6 poddań\ikida\ dymów wpow. powondeńskim
T aryfa 1690

roku

Magurska Krystyna у Borkżnian wpow. telsyewskim [dymów] poddańskich 2
Magurski Stanisław na miejscu rodyi\c\a yDyiuginian w pow. telsyewskim [dym szlachecki 1]
Nagurski Stanisław yjawsyajdów w pow. medyngiańskim [dym] poddański 1
Nazwisko uznano za pochodzenia polskiego lub rosyjskiego [LPŻ]. Rodzina ta jest jed
nak pochodzenia polskiego, ze wsi Nagórki w województwie łęczyckim w parafii Gra
bów, na zachód od Łęczycy, według rodzinnej tradycji. W obu taryfach używano formy
Nagurski, później jedna utrwaliła się inna pisownia tego nazwiska — Nagórski, chyba
bardziej adekwatna, bo historycznie związana z rdzeniem tego nazwiska — górą.
Problemem jest herb Nagórskich. W herbarzu Uruskiego wymieniono Pobóg
odm , który został wymieniony w wywodzie rodziny z 1832 r. Notował go również Wittyg pod 1716 r. W literaturze wspomina się również o herbie Ostoja [Dumin, Rachuba,
Sikorska-Kulesza, s. 86] i to jest najbliższe prawdy, bo herb Ostoja odm. jest tożsamy
z herbem Nagórski (własnym). Według ostatnich badań Gabrieli Jasiüniene Nagórscy
używali herbu Pobóg z odmianą, choć w czasie XVI—XIX w. pewne szczegóły tego her
bu uległy zmianie.
Najstarsza wzmianka dotyczy 1600 r , kiedy Józef Janowicz Lewczewicz darował
małżeństwu Marcinowi i Barbarze Lewczewicz Nagurskiej część majętności Dziuginiany we włości telszewskiej [ODVCA]. Niemniej jednak według badań R. Trimoniene,
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pobyt Marcina Jakubowicza Nagórskiego jest starszy i odnosi się do 1594 r., kiedy był
już żonaty ze wspomnianą Żmudzinką Barbarą Lewczewicz (Ławcewicz) i wydzierżawił
od jej brata Wacława (Wencława) część dworu Dziuginiany. Potem Nagórscy dokonali
pewnych zakupów w tym rejonie. O dalszych losach rodziny zob. niżej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny, mieszkające
w pow. telszewskim (2) i pojedynczo w berżańskim i powondeńskim. Polowa nie miała
poddanych (2 na 4), a druga połowa miała od trzech do sześciu poddanych. W 1690 r.
zanotowano 3 rodziny mieszkające w pow. telszewskim (2) i medyngiańskim (1): jedna
nie miała poddanych, a pozostałe dwie — od jednego do dwóch poddanych. Z tego
punktu widzenia była to szlachta drobna, ale utytułowana, o czym niżej będzie mowa.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Nagurskich [taka była wówczas
pisownia] herbu Podkowa: podkowa, przez którą przechodzi strzała grotem ku górze.
Najstarsza wzmianka dotyczy Jana, który w 1624 r. przebywał w pow. oszmiańskim.
W 1683 r. nabyli oni dobra Berkiniany Giendwyły w pow. telszewskim. Znacznie więcej
napisano o nich w XVIII w., co tu pominięto, bo są to znane fakty.
Według regestru dokumentów sporządzonych przez Nagurskich w 1798 r. można
śledzić dalsze losy tej rodziny. Z 1601 r. pochodzi najstarsza informacja o kupnie majęt
ności Dziuginiany przez Marcina Jakubowicza i Barbarę [z Ławcewiczów] Nagurskich.
W 1620 r. [cyfra jedności w dacie ma ślady poprawienia] Krzysztof Marcinowicz Nagurski sprzedał Samuelowi Marcinowiczowi Nagurskiemu, swemu bratu, wzmianko
wane wyżej dobra. Znów w 1637 r. Lawryn Maciejewicz i Magdalena z Lewcewiczów
Sypowiczowie rezygnują z praw do dóbr Dziuginiany na rzecz Mikołaja Marcinowicza
Nagurskiego [LNB].
Dopiero z 1638 r. pochodzi wzmianka o Samuelu Nagurskim, który w wywodzie
szlachectwa z 1832 r. został uznany za protoplastę tej rodziny. Tym samym, można wy
dłużyć genealogię tej rodziny o jedno pokolenie — o Marcina Nagurskiego (pokolenie I),
zanotowanego na Żmudzi w 1600 r., kiedy ożenił się ze szlachcianką żmudzką. Wiado
mo, że z tego stadła zrodziło się przynajmniej trzech synów (II): Mikołaj (wzmianki z lat
1637 i 1667), Krzysztof (1620) i Samuel (1620,1638). Główną linię rodziny kontynuował
ten ostatni, który spłodził syna Kazimierza (III), posiadającego dobra Berkiniany i wspo
mniane Dziuginiany. W 1687 r. [LNB: 1681, co słuszniejsze] przekazał je swoim czterem
synom (IV): Franciszkowi, Samuelowi, Wawrzyńcowi i Gabrielowi.
Z kolei z 1692 r. pochodzi informacja o Stanisławie Mikołajewiczu Nagurskim,
który sprzedał swoją część Dziuginian Stefanowi Samuelowi Masłowi. Ow Stanisław
Nagurski na miejscu rodzica został spisany w taryfie 1690 r. w Dziuginianach. Byłby
więc synem Mikołaja Marcinowicza Nagurskiego, brata Samuela. Wspomniany wyżej
Masło w 1698 r. sprzedał Dziuginiany Nagurskim: Jerzemu, Franciszkowi i Mikołajowi
Janowiczom (?).
Z czterech synów Kazimierza potomstwo miał tylko Franciszek i Gabriel. Ten
ostami miał trzech synów (V): Ignacego, Maurycego (ur. 1721), chorążego powiatu berżańskiego (kredens z 1759 r.) i Józefa, skarbnika żmudzkiego. Z nich Maurycy ożenił się
z Ludwiką z Gadonów, która wniosła mu dobra: Pogryżów, Tytwidyszki w powiatach
widuklewskim i berżańskim. Z nią spłodził czterech synów (VI): Franciszka, rotmistrza
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inflanckiego (kredens z 1789 r.), Józefa (ur. 1773), prezydenta sądu ziemskiego powia
tu szawelskiego; Ignacego, księdza i Dominika. Z kolei Józef (V) spłodził dwóch sy
nów (VI): Jana Karola (ur. 1798), sędziego grodzkiego i pisarza ziemskiego powiatu sza
welskiego z synem Lucjuszem Wiktorem Józefem (ur. 1827; VI) i Maurycego Bernarda
(ur. 1806), sędziego granicznego powiatu szawelskiego [LVIA, F 391—1—1027; podobny
wywód z 1799 r. jest w: F 391—8—2573, k. 37].
Dalsza genealogia tej rodziny jest bardziej znana. Wymieniony wyżej Franciszek
Władysław (IV) to pierwszy bardziej znany członek tej rodziny na Żmudzi. Działał
dość aktywnie w 1. połowie XVIII w. (zm. 1751): poseł na sejmy z lat 1690,1717 i 1730.
Był ciwunem Małych Dyrwian w latach 1710—1739 (rezygnacja na rzecz syna Waw
rzyńca), podsędkiem ziemskim żmudzkim w 1724—1751 i starostą powenckim [wój
tostwo w pow. W Dyrwian]. Ożenił się z Joanną Szukścianką, z którą miał siedmioro
dzieci (V): pięć córek: Różę; Franciszkę (zm. po 1789), żonę Mikołaja Ciechanowiec
kiego (zm. ok. 1755), starosty duchińskiego [właściwie: dudzińskiego w woj. mścisławskim]; Barbarę, żonę Józefa Karpia, ciwuna ejragolskiego; Petronelę, żonę Wilhelma
Jana Platera, wojskiego inflanckiego i Mariannę, żonę Marcina Skarbka Ważyńskiego
oraz dwóch synów: (Jana) Wawrzyńca i Jakuba [Meysztowicz wspomniał jeszcze o Lud
gardzie, przełożonej klasztoru benedyktynek w Krożach, a pominął Różę]. Z nich (Jan)
Wawrzyniec (1720—1761) przejął niektóre urzędy po ojcu: ciwuństwo Małych Dyrwian
(w latach 1739—1756) i starostwo powenckie. Był także ciwunem Wielkich Dyrwian
w latach 1756—1761, kiedy zmarł i sędzią grodzkim żmudzkim w 1748—1754. Posłował
na sejm 1750 r. Został pochowany w kościele w Żoginiach. Ożenił się z Urszulą Billewiczówną, nie miał dzieci. Po jego śmierci majątek przejął jego młodszy brat Jakub
Ignacy (ok. 1734-1799). Był ciwunem berżańskim w latach 1762-1765 i długoletnim
podkomorzym żmudzkim w 1765-1793, dalej nie awansując. Był starostą ginteńskim,
wierzajńskim i powenckim [jak jego ojciec i brat]. Był blisko związany z Czartoryski
mi i Poniatowskimi. Był posłem na sejm w 1782 r. W 1792 r. został odznaczony Orde
rem Orła Białego. W czasie powstania kościuszkowskiego 1794 r. wystawił pułk jazdy
w sile 500 koni. Należał do najbogatszych właścicieli ziemi na Żmudzi. Według taryfy
dymów w 1775 r. posiadał on następujące dobra: Szylany w pow. berżańskim, Dyrwiany
i Pożyżmy w pow. Wielkich Dyrwian (87 dymów), Żoginie w rosieńskim (62), Kurtowiany w berżańskim (101), Szawkoty i Laków w rosieńskim (56), Korciany w gondyńskim (374) oraz starostwa powenckie i ginteńskie (100). Razem czyni to 780 dymów, nie
licząc dóbr w pow. oszmiańskim w województwie wileńskim: Ukropiszek i Chorążyszek. Rezydencją rodziny były Kurtowiany w pow. berżańskim. Oprócz nich miał jesz
cze dobra: Gintyliszki w pow. telszewskim [czy nie pomyłka?], Gordy w kroskim oraz
kamienicę w Wilnie. Ufundował kościół i klasztor franciszkanów w Żoginiach w latach
1764-1770. Ożenił się z Marianną Puzynianką, z którą miał dwóch synów (VI): Jana
i Kajetana i trzy córki: Joannę, żonę Kazimierza Żukowskiego, Teklę, żonę Holińskiego
i Katarzynę, żonę Jana Ciechanowieckiego. Żonie kazał wystawić nagrobek w kościele
Franciszkanów w Wilnie.
Z nich Jan (ok. 1760-1796 lub 1797) był posłem żmudzkim na Sejm Czteroletni
jako rotmistrz kawalerii narodowej (1790) i generalem majorem żmudzkim w powstaniu
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kościuszkowskim 1794 r. Po upadku powstania przebywał w Kurlandii. Zmarł śmiercią
samobójczą, był bezżenny. Jego brat Kajetan (po 1760—1802) był chorążym szawelskim
w 1792 r., uczestnikiem sprzysieżenia Jakuba Jasińskiego w latach 1793—1794 r., hojnie
wspomagał powstańców 1794 r. jE. Brusokas]. W czasie powstania kościuszkowskiego
z 1794 r. był generałem majorem na Żmudzi. Potem udał się na emigrację, z której wró
cił w 1797 r. i włączył się do działalności spiskowej przeciwko Rosji. Zmarł we Wied
niu w czasie kuracji, nie pozostawiając potomków Jego dobra zostały przejęte przez
Żukowskich poprzez Joannę (Kurtowiany) lub dalszych członków rodziny Nagurskich
(np. Dyrwiany). Jeśli chodzi o Kurtowiany, to przeszły one najpierw w ręce Żukowskich,
których dwie córki wyszły za Bułharyna, podkoniuszego litewskiego (Barbara) i Par
czewskiego, podpułkownika Wojsk Polskich (Katarzyna) [МАСВ].
Wywód z 1799 r. także uznał Samuela Nagórskiego za przodka tej rodziny (poko
lenie I) i właściciela dóbr Berkiniany i Dziuginiany w pow telszewskim. W testamen
cie jego syna Kazimierza (II) z 1681 r. wspomniane dobra zostały zapisane jego sy
nom (III): Franciszkowi, Samuelowi, Gabrielowi i Wawrzyńcowi. Dalej przedstawiono
tylko linię Gabriela, ojca trzech synów (IV): Ignacego, Józefa i Maurycego. Linię kon
tynuował ten ostatni, który zostawił po sobie czterech synów (V): Franciszka, Ignace
go, Dominika i Józefa. Znów potomstwa doczekał się tylko ten ostatni, który ojcował
dwóm synom (VI): Janowi Karolowi (ur. 1798) i Maurycemu Bernardowi (ur. 1806).
Pierwszy z nich wydał na ten padół łez syna Lucjusza Wiktora Józefa (1827; VII), który
wydał na świat pięciu synów (VIII): Jana Pawła (ur. 1859), Zygmunta Juliana (ur. 1862),
Edwarda Ignacego (ur. 1863), Aleksandra Waleriana (ur. 1865) i Wiktora Konstantego
(ur. 1866) z synem Marianem (ur. 1898; IX).
Z kolei brat Jana Karola, czyli Maurycy Bernard (VI), mógł się pochwalić czte
rema synami (VII): Teodorem Ignacym (ur. 1829) [nie można wykluczyć, że urodził
się w 1839 r., sądząc po kolejności wymieniania tego rodzeństwa], Władysławem Le
onem Adolfem (ur. 1835), Stanisławem Maurycym (ur. 1843) i Edwardem Bonifacym
(ur. 1849). Z nich potomstwa doczekał się tylko Teodor Ignacy jako ojciec (VIII) Bole
sława Teodora (ur. 1872) i Wojciecha (ur. 1883) [LVIA, F 391—8—2573].
Nagórscy posiadali dobra Dyrwiany jeszcze w XIX i XX w. Ośrodek dóbr posiadał
Jan Nagórski (1860—1920), lekarz. Po reformie rolnej na Litwie w 1922 r. pozostał tylko
80-hektarowy majątek, który posiadała córka wspomnianego lekarza, Janina zamężna
Szuszowić (zm. 1983 we Francji), ostatnia właścicielka tych dóbr. Z kolei Pojeziory, je
den z folwarków dyrwiańskich, przejął Zygmunt Nagórski (1874—1963), brat Jana. Do
bra te posiadał jeszcze w latach 30. XX w.
Inni Nagórscy to: Jakub, właściciel Dziuginian w 1716 r., skądinąd nieznany i Je
rzy, strażnik żmudzki, w 1755 r. został aktykowany jego testament z tego roku. Miał
on dwóch synów: Bonifacego i Józefa. Maurycy Nagórski, starosta ryszki [chyba ryszkiański], chorąży powiatowy na Żmudzi, zrzekł się prawa do dóbr Bierkiniany na rzecz
Józefa Nagórskiego, skarbnika żmudzkiego (?) po ojcu Gabrielu Nagórskim, podcza
szym nowogródzkim w 1770 r. W 1772 r. ów Józef, sędzia żmudzki, dostał przywilej
na starostwo żorańskie (jego testament aktykowano w 1784 r.). Józef skarbnik żmudzki
miał syna Wincentego w 1792 r. Bonifacy dworzanin skarbowy z synem Celestynem (?)
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zrzekł się dóbr Niewordziany na rzecz Waleriana Nagórskiego, porucznka wojsk pru
skich w 1794 r. [LNB]. W 1792 r. Michał Nagórski był radcą konfederacji targowickiej
[Smigelskyte—Stukiene]. Pochodzili oni najpewniej z innych linii tej rodziny.
Na koniec trzeba uporządkować podane tu dane z różnych źródeł w formie sche
matu genealogii Nagórskich, zdając sobie sprawę, że cała rzecz wymaga dalszej pracy,
przede wszystkim dostępu do archiwum Nagórskich w LNB w Wilnie, które od dawna
jest w stanie opracowywania i właściwie niedostępne.
Pokolenie I
1. Jakub. Znany tylko z patronimiku syna. Mieszkał we wsi Nagórki w wojewódz
twie łęczyckim.
Pokolenie II
2. Marcin, syn Jakuba. Osiadł na Żmudzi ok. 1594 r.
Pokolenie III
3.1. Krzysztof, syn Marcina.
3. 2. Mikołaj, syn Marcina.
3.3. Samuel, syn Marcina.
Pokolenie IV
4. 1. Jan, syn Mikołaja.
4. 2. Stanisław, syn Mikołaja.
4. 3. Marcin, syn Mikołaja.
4. 4. Kazimierz (zm. ok. 1681), syn Samuela. Ożenił się z Krystyną „Krizonovną”
[Kryżynowną], z którą spłodził czterech synów i może tyleż córek [Trimoniene, s. 10].
Pokolenie V
5. 1. Jerzy, syn Jana. Brak danych o potomstwie.
5.
2. Franciszek Władysław (1681—1751), syn Jana. Ciwun Małych Dyrwian w la
tach 1710—1739, sędzia grodzki w 1711-1713, potem podstarości w 1713—1725 i podsędek żmudzki od 1724 r. Poseł 1728 r., deputat w latach 1713, 1721 i 1725, elektor
w 1733 r. Ożenił się z Joanną Szukścianką, spłodził dwóch synów i przynajmniej jedną
córkę. Pierwszy bardziej znany członek tej rodziny \Deputad, T. 2 s. 87, 115, 130; Dnie
j e rodziny Ciechanowieckich, s. 211; Elektorzy 1733 r.; LVIA, SA, nr 14524, k. 1—1 lv (sejm
1728 r.; dane A. Rachuby); Urzędnicy żmudzcy, nr 234, 980, 1016,1079].
5. 3. Mikołaj, syn Jana. Brak danych o potomstwie.
5.
4. Franciszek, syn Kazimierza. Brak danych o potomstwie. Prawdopodobnie nie
miał potomstwa, miał jednak cztery siostry: Juliannę, Mariannę, Joannę i Teodorę, był
sędzią grodzkim żmudzkim i starostą ryszkiańskim [Trimoniene, s. 10].
5. 5. Samuel, syn Kazimierza. Brak danych o potomstwie. Może chodzi o łowczego
żmudzkiego, zmarłego w czasie moru [epidemii dżumy] w 1710 r.? [Urzędnicy żmudz
cy, nr 727].
5. 6. Wawrzyniec, syn Kazimierza. Brak danych o potomstwie.
5. 7. Gabriel, syn Kazimierza. Ojciec trzech synów.
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Pokolenie VI
6.1. Wawrzyniec (1720—1761), syn Franciszka Władysława. Ciwun Małych Dyrwian w latach 1739—1756 (po ojcu) i Wielkich Dyrwian w 1756—1761, sędzia grodzki
wiatach 1748—1754 i surogator ziemski żmudzki w 1748—1758. Poseł na sejm 1750, de
putat w 1743 i elektor 1733 r. [Deputaci, T. 2, s. 197; Elektorzy 1733 r.; Konopczyński,
Diańuscp, T. 3, s. 29 (sejm 1750 r.); Urzędnicy żmudzcy, nr 235,260, 1083, 1358].
6. 2. Jakub Ignacy (ok. 1734—1799), syn Franciszka Władysława. Ojciec dwóch synów.
6.3. Franciszka, córka Franciszka Władysława, żona Mikołaja Ciechanowieckiego, sta
rosty dudzińskiego w województwie mścisławskim [Dnieje rodepny Ciechanowieckich, s. 211].
6. 4. Ignacy, syn Gabriela.
6.
5. Józef, syn Gabriela. Podczaszy nowogródzki. Chyba jest tożsamy z sędziąpow.
telszewskiego, pułkownikiem [pewnie powiatowym pospolitego ruszenia], starostą żorańskim, ożenionym z Justyną z Przeciszewskich, zmarłym ok. 1791 r. [Trimoniene].
6. 6. Maurycy, syn Gabriela. Wawrzyniec zapisał mu dwór Tytwidyszki koło Szawkian. Ojciec czterech synów.
Pokolenie VII
7. 1. Jan (ok. 1760-1796 lub 1797), syn Jakuba Ignacego. Zmarł bezpotomny.
7.
2. Kajetan (po 1760-1802), syn Jakuba Ignacego. Zmarł bezpotomny jako ostat
ni z linii kurtowiańskiej.
7.
3. Franciszek (zm. 1803), syn Maurycego. Sędzia ziemski żmudzki. Ożenił się
z Felicją Korsak, miał córkę [Trimoniene, s. 10—11].
7. 4. Ignacy, syn Maurycego.
7. 5. Dominik, syn Maurycego. Starosta ryszkiański. W 1811 r. na mocy decyzji
sądu objął dobra Dyrwiany, Szylany, Swirbucie i Szawkoty. Po jego śmierci dobra te
przejął jego brat Józef [Trimoniene, s. 11].
7. 6. Józef, syn Maurycego. Chorąży pow. berżańskiego (1803). Przejął dobra Dyr
wiany, Szylany i inne po śmierci Dominika. W 1825 r. postawił kościół w Józefowie. Oj
ciec dwóch synów [Trimoniene, s. 11].
7. 7. Joanna, córka Maurycego, żona Żukowskiego.
Pokolenie VIII
8.1. Zofia, córka Franciszka (1803).
8. 2. Jan Karol (ur. 1798), syn Józefa. Ojciec jednego syna.
8. 3. Maurycy Bernard (ur. 1806), syn Józefa. Ojciec czterech synów.
Pokolenie IX
9.1. Lucjusz Wiktor Józef (ur. 1827), syn Jana Karola. Właściciel Dyrwian w 1882 r.
Ojciec pięciu synów [Uruski],
9. 2. Władysław Leon Adolf (ur. 1835), syn Maurycego Bernarda.
9.
3. Teodor Ignacy (ur. 1829), syn Maurycego Bernarda. W 1882 r. właściciel Dokurni. Ojciec dwóch synów [Uruski].
9. 4. Stanisław Maurycy (ur. 1843), syn Maurycego Bernarda. W 1882 r. właściciel
właściciel Szylan [Uruski].
9. 5. Edward Bonifacy (ur. 1849), syn Maurycego Bernarda.
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Pokolenie X
10.
1. Jan Paweł (ur. 1859), syn Lucjusza Wiktora Józefa. Zdaniem Aftanazego,
żył w latach 1860—1920 i był lekarzem. Przed 1900 r. objął Dyrwiany, które wydzierża
wił. Potem majątek objęła jego córka Janina (zm. 1983), ostatnia właścicielka Dyrwian
w okresie międzywojnia [Aftanazy, T. 3].
10.
2. Zygmunt Julian (ur. 1862), syn Lucjusza Wiktora Józefa. Zdaniem Aftana
zego, ożenił się z Anną Ciundziewicką (1874—1963). W podziale dóbr rodziny sprzed
1900 r. otrzymał Pojeziory, folwark dóbr Dyrwiany. Potem dokupił inne dobra, tworząc
spory majątek [Aftanazy, T. 3]. W latach 1920-1925 postawił pałac w Pojeziorach, był
ostatnim właścicielem [Trimoniene, s. 11].
10. 3. Edward Ignacy (ur. 1863), syn Lucjusza Wiktora Józefa.
10. 4. Aleksander Walerian (ur. 1865), syn Lucjusza Wiktora Józefa.
10. 5. Wiktor Konstanty (ur. 1866), syn Lucjusza Wiktora Józefa. Ojciec jednego syna.
10. 6. Bolesław Teodor (ur. 1872), syn Teodora Ignacego.
10. 7. Wojciech (ur. 1883), syn Teodora Ignacego.
Pokolenie XI
11. 1. Marian (ur. 1898), syn Wiktora Konstantego.
W sumie Nagórscy odgrywali ważną rolę polityczną, piastując urzędy, uczestnicząc
w życiu publicznym Żmudzi i Rzeczypospolitej jako posłowie na sejmy, deputaci do
Trybunału Głównego i elektorzy królów polskich. Dotyczy to jednak tylko XVIII w.
Urzędy zaczęli sprawować dopiero w XVIII w. Pierwszy z Nagórskich, który ob
jął ciwuństwo Małych Dyrwian w 1710 r. to Franciszek Władysław. Potem został sędzią
grodzkim (1710), podstarościm (1713) i podsędkiem żmudzkim (1724), na czym stanęła
jego kariera. Był niewątpliwie pierwszym, znaczącym przedstawicielem tej rodziny. Ci
wuństwo Małych Dyrwian przejął po nim syn Wawrzyniec (1739), który potem został
sędzią grodzkim (1748) i ciwunem Wielkich Dyrwian (1756). Najwyższy w hierarchii
urząd podkomorzego żmudzkiego objął z kolei brat Wawrzyńca, czyli Jakub Ignacy, po
czątkowo ciwun berżański (1762), potem właśnie podkomorzy (1765) i na tym urzędzie
pozostał. To byli trzej najwybitniejsi przedstawiciele tej rodziny. Inni posiadali jeszcze
godności tytularne: horodniczego (Franciszek w latach 1705—1719), łowczego przed
1710 r. (Samuel), podczaszego przed 1761 r. (Józef), skarbnika żmudzkiego w 1767 r.
(Józef) oraz godności regionalnych: chorążego szawelskiego w 1792 (Kajetan) i stanowniczego telszewskiego w 1794 r. (Józef).
Posłami na sejmy było tylko trzech Nagórskich: Franciszek w 1728 r., Waw
rzyniec w 1750 i Jan Kajetan w latach 1782 i 1790 (Sejm Wielki). Nie było to wiele
jak na tak znaną rodzinę. Z kolei było czterech deputatów do Trybunału, właściwie
te same osoby: Franciszek, Wawrzyniec i Jan Kajetan oraz inny Franciszek (1791—
1792). Z nich Franciszek z początku XVIII w. był deputatem trzykrotnie w latach
1713,1721 i 1725.
Podobnie tylko w XVIII w. Nagórscy byli elektorami królów polskich: Stanisława
Leszczyńskiego w 1733 (Franciszek ciwun Małych Dyrwian i podsędek oraz Wawrzy
niec starosta ginteński) i Stanisława Augusta Poniatowskiego: Jakub ciwun berżański,
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pułkownik generalny żmudzki, starosta ginteński i powencki, Józef starosta dyrg[iański]
i Maurycy chorąży berżański. Zatem w dwóch elekcjach uczestniczyło pięciu Nagórskich.
Ź r ó d ł a : BN, starodruk: XVIII. 1.1411 (sejm 1782 r.); Deputaci, T. 2, s. 87, 90, 115, 130, 197, 376, 393;
Dworzecki Bohdanowicz, k. 147v—148; Elektorzy 1733, 1764 r.; Konopczyński, Diarinsge, T. 3, s. 29 (sejm
1750 r\); LNB, F 92—3921 (regestr dokumentów z 1798 r); LVIA, F 391—1—1027 (wywód z 1832 r., drzewo
genealogiczne), F 391—8—2573, k. 44 (skany: 00088—89), Sa nr 14524, k. 1—ll v (sejm 1728 r., dane A. Ra
chuby); MACB, F 37—3594, k. 15 (rodowód Nagurskich); ODVCA, vyp. 5, k. 216; Taryfa Żmudzi 1775 r.,
passim; Urzędnicy żmudzcy, nr 185, 234-235, 260, 727, 946, 965, 980, 1016, 1079 1083, 1137, 1190, 1358—
1359, 1424, 1495; Wittyg, s. 214. L i t e r a t u r a : Aftanazy, T. 3, s. 254; Błaszczyk, Fundacje, s. 145—156—
157; Brusokas, s. 57; Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 218 (wywód z 1832 r.); J. Drungilas, Jo/U/A) Ignoto Nagurskio
gyvenimo ir veiklos bmogai, „Lietuvos Dailes Muziejaus Metraśtis”, T. 10: Vilnius 2005, s. 143—155; Dnieje rodzi
ny Ciechanowieckich, s. 211; Jasitiniene, s. 61—64; LPŻ, T. 2, s. 291: Nagurskas; 119; Meysztowicz, s. 59; PSB,
T. 22, s. 456—158; Smigelskyte—Stukiene, s. 338; R. Trimoniene, Is Sianlią krasto aristokratijosgyvenimo. Nagurskią gimine, „Siaures Lietuva”, 1994, s. 45—17; taż, TSSagnrskią gimines istorija, „Kurtuva”, Nr 8: 2006, s. 6—11
(podstawowe opracowanie); Uruski, T. 12, s. 11—12; Żenkiewicz, s. 108.

N A[H ]O RN Y
T aryfa 16 67 roku

Stefan N ahorny, na którego miejscu gostal spisany Mateusgjankowski g Falek Małych w pow. widuklewskim dym 1 sglachecki
Nazwisko może wskazywać na ruskie lub polskie pochodzenie, odnosi się do mieszka
nia na górze [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Notowano szlachtę Nagórnych na Ma
zowszu i Nahornych na Litwie, używających przydomka Mińkowski [Uruski],
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklewskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 255: Nagomy, Nahorny, Uruski, T. 12, s. 10: Na
go my, 14: Nahorny.

NAISZEWSKI ZOB. NOWYSZEŃSKI
NAJEWICZ ZOB. NACEWICZ
NAKRASZEWICZ ZOB. NIEKRASZ
NALUROWICZ ZOB. NARUTOWICZ
NAORNY ZOB. NA[H]ORNY
NARBUT
H. LIS, TRĄBY, ZADORA
P opis 1 6 2 1 roku

Narbut ]an gucgesĄmkmiĄ [z Piekojci]y>o kogacku koń 1 w pow.pojurskim
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T aryf a 16 6 7 roku

Narbut Andrzej na miejscu Jerzego Narbuta rodzica swego dym pagrodnicpy, a drugipoddański pjanowdowa
Piehojć [ogółem] dymy 2 wpow. pojurskim
Narbut Bałtromiej na miejscu rodpica swego Stefana Narbuta i na miejscu wuja swego Krpysptofa Mopeyki
i na miejscu brata swego stryjecznego nieboszczyka Aleksandra Narbuta spadkowymprawem sobie nabyte[go],
Ztych wstystkich gruntów pKierin 1 dympoddański w pow. berpańskim
Narbut Bałtromiej na miejscu Wojciecha Juchniewicza pMopejkan dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim
Narbut Hrehory, na miejscu którego posta/ spisany Gabriel Boparpewski pKierin dym 1 splachecki w pow.
berpańskim
Narbut Jan JakubowicppPikajć dym 1 spłachetki w pow. pojurskim
Narbut Jan na miejscu Jerpe\go\ Rukiewicpa i Piotra Stanisławowicpa Dylkiewicpa pKiecyn dym 1 splachecki w pow. berpańskim
Narbut Kapimierp na miejscu ojca swego Symona Narbuta i pprpykupli od Dawida Narbuta £ Kiecyn Micpajdów 1poĄó\ański dym wpow. beipańskim
Narbut Krzysptof na miejscu Mikołaja Narbuta p Gorolawek dym 1 splachecki w pow. pojurskim
Narbut Krzysptof na miejscu którego orap na miejscu Dawida Siuci/y i Andrpeja Eawdańskiego postał spisany
Sрутой ZdanowicppMonkajciów Pi/sud 2 dymy [poddańskie] wpow. korspewskim
Narbut Stanisław na miejscu Tawryna Staniewicpa miespkający i na miejscu Stanisława Gorkowskiego
pLembówpoddański dym 1 wpow. pojurskim
Narbut Tomasp p Komp dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Narbut Wojciech na miejscu Dawida Walentynowicpa Maputowicpa pKiecin dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Narbutowa Mikołajowa Zofia Gaylewicpówna, na miejscu której, teści swojej, postał spisany Hrehory Nargiełowicp p Kiecinów dym 1 splachecki wpow. berpańskim. Bohuspjan najej miejscu p Spowkot dymy 4 poddańskie
wpow. tendpiagolskim. Bohuspjan najej miejscu p Rymgałowicp dymów trpechpoddańskich w pow. ejragolskim
Narbutowie Jan Stefanowicp i Eliasp Kasperowic[z\, na miejscu których postał spisany Jakub Kapimierp Serafinonicp miespkająty w imieniu Pekojidach wpow. pojurskim, poddanych dwóch w pow. mduklewskim w oko
licy Eaboksptach zostających
T aryfa 16 90 roku

Narbut Andrpej p Piekojć wpow. pojurskim dym poddański 1
Narbut [w Taryfie Żmudzi 1690 t., s. 99: Naburt, najpewniej to tzw. czeski błąd] Bartłomiej na ku
pli od Syrewicpa p Uławkiów w pow. berpańskim [dym szlachecki 1]
Narbut Dawid pMicpajdów i pprpykupli Pokumulspe w pow. berpańskim dym splachecki 1
Narbut Jan na miejscu [Jana] Maliszewskiego dwuna korspewskiego pmajętnośd Judejki niedpielnej w pow.
telspewskim [dymów] poddańskich 3
Narbut Kapimierp pMicpajdów Kiedn wpow. berpańskim dym splachecki 1
Narbut Krpysptof od którego Maran Witort p okolicy Trep Motajć w pow. kroskim poĄd\ańskż wiecpysty
[dym] 1, pa wlewkiem wypej wymienionego w Motajdach dymy 2, postawne od Pawła Maran kienicpa w Tre
pach 2, wspytkiego 5 [dymów poddańskich]
Narbut Michał £ Goro/awkiów wpow. pojurskim dym splachecki 1
Narbut Wojdech pMiecajdów wpow. berpańskim dym poddański 1
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Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: nar—i but—[LPŻ], O obu była
już mowa, zob.: Downar i Butman.
Na Żmudzi wiadomo o Narbutach od XV w. W księdze nadań wielkich książąt
litewskich z lat 1440—1498 są dwa nadania dla nich: „Naributu tri czołowieki: Nekis
a Keczis, Sukint do woli” i „Naibutu czolowieku Kołtianiech—Neeibartos” [LM, Kn. 3].
To drugie nadanie można zlokalizować we włości kołtyniańskiej (później korszewskiej).
Z innego aktu Metryki Litewskiej z 1521 r. dowiadujemy się o trzech braciach Nar
butach: Michale, Mikołaju i Piotrze, którzy sprzedali kmiecia Pelda z dwoma synami,
mieszkającego w dzierżawie pojurskiej [według nagłówka] lub w „ziemi kurteńskiej”, co
może sugerować inną lokalizację: włość kurtowiańska czy korciańska, skądinąd niezna
ne [LM, Kn. 1]. Można jednak zwrócić uwagę, że we współczesnym popisie z 1528 r.
zanotowano Pietra we włości pojurskiej.
Najbardziej znany ród Narbutów miał herb Trąby, który otrzymał w unii horodelskiej w 1413 r. od polskiego szlachcica. Ten znany ród litewski zaczyna się od Narbuta,
żyjącego w 1. połowie XV w., mającego dobra w rejonie Niemenczyna. Dopiero jego
syn Wojciech Narbutowicz był związany ze Żmudzią jako dzierżawca jaswoński w la
tach 1498—1509, później był marszałkiem hospodarskim (zm. ok. 1510). Syn Wojciecha
Mikołaj (zm. ok. 1556) był namiestnikiem (podstarościm) żmudzkim w 1535 r., ciwunem kroskim w 1537, później marszałkiem hospodarskim w latach 1546—1553 i wo
jewodą podlaskim w 1551 r. Na jego zamożność wskazuje fakt, że w popisie 1528 r.
wystawił 15 koni, a jego matka Hanna, wdowa, wystawiła dalszych 13 z dóbr macierzy
stych [Saviśćevas]. Trzecie pokolenie rodziny, związanej ze Żmudzią, reprezentował Sta
nislaw, który byl ciwunem berżańskim? Później główna linia rodziny przeniosła się do
pow. lidzkiego w województwie wileńskim, gdzie odegrała niemałą rolę.
Notowano ich w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. W 1528 r. spi
sano dwóch Narbutów: Żagowicza we włości wilkiskiej i Kakowicza w wielońskiej oraz
sześciu Narbutowiczów: Wojtiecha w rosieńskiej, Matieja w wielońskiej, Pietra w pojur
skiej, Pietrasza w wielońskiej i dwóch Stanisławów w wielońskiej i rosieńskiej. Razem
czyni to 8 bojarów, mieszkających głównie we włości wielońskiej (4) i rosieńskiej (2).
Znów w popisie z 1567 r. zostali zarejestrowani dwaj bojarzy: Stanisław Narbutowicz
we włości ejragolskiej i Marek Narbutowicz w retowskie], którego zastąpił Juri Piotrowicz.
W pewnym dokumencie z 1532 r. zanotowano Narbuta jako ojca trzech synów:
Paca, Jatowta i Dowgieła z dwoma synami: Szymkiem i Macem. Byli to bojarzy wło
ści wielońskiej, którzy wraz z innymi bojarami sprzedali „zemlju otcziznuju” po obu
stronach rzeczki Wironki [LM]. Rzeczki tej nie udało się zlokalizować, a sam doku
ment wskazuje na ewentualny związek Narbutów z Pacami (Pacewiczami), Jatowtami
i Dowgiałami.
W 1557 r. Juri Stanisławowicz Narbutowicza [uwaga na formę awonimika w dopeł
niaczu] był bojarem włości rosieńskiej. Był żonaty z Polonią Bortkowną, z którą spło
dził syna Stanisława. Wtedy sprzedał sianożęć własną ojczystą nad rzeką Szołtoną boja
rowi Janowi Stanisławowiczowi [AWAK, T. 24]. Prawdopodobnie był synem Stanisława
Narbutowicza z popisu 1528 r. w tej włości. Mamy więc 4 pokolenia tej rodziny: 1. Narbut. 2. Stanisław. 3. Juri. 4. Stanisław.
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W inwentarzu włości retowskiej z lat 1565—1583 zanotowano Marka Narbutowicza,
ziemianina retowskiego, mającego dobra sąsiadujące z siołami hospodarskimi: Raszczyc
(Ronszcziow), Winorogi i Dołgi. Za utracone ziemie otrzymał odmianę w 1565 r.
[AWAK, T. 24 i 25]. Marka Narbutowicza zanotowano jeszcze w popisie 1567 r.
Więcej wiadomo na podstawie akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1575 r. Wojtiech Narbut kupił pustosz Dirgutyszkia w majętności Okmieńskiej w Kietinach we
włości berżańskiej. W1598 r. Dorota Wojtiechowna Narbutowicz Migojt, żona Andreja Narbutowicza, wraz z siostrąjagnieszką pożyczyły pewną sumę pieniędzy, zabezpie
czoną na ich „własnych materistych gruntach” Naliszki koło rzek Wenty i Wieki w polu
Gilwickim we włości berżańskiej.
W 1584 r. Katerina i Jedwiga Mikołajewne Piętrowe Narbutowicz zrezygnowały ze
swoich części majętności w Piekojtiach we włości pojurskiej, kupione przez ich „diadka” Stanisława. W 1600 r. Jakub Stanisławowicz Narbutowicz Piek dokonał podziału
majątku po śmierci rodziców: trzecią część majątku Piekojtie otrzymały Dorota, Kate
rina i Magdalena Hryhorewne Piek i ich matka Kristina Matiejewna, a pozostałą część
pozostawił sobie dla wychowania młodszego rodzeństwa: Zofii i Michała.
W 1585 r. Juri Stanisławowicz Narbutowicz [Niekraszewicz] sprzedał „szmat grun
tu” Poszołtuny w majętności Niekraszuny we włości rosieńskiej. Tenże w 1588 r. z sio
strą wdową Małgoretą Stanisławowną Andrejową Hryhorewicz wraz z innymi wnieśli
pretensje do podziału dóbr Podubisy w Skerbach we włości rosieńskiej. Tenże w 1590 r.
z żoną Kateriną [Niekrasz?] otrzymał dożywotnio dom w Niekraszewiczach i ziemię
Kraniszka koło rzeki Szołtony [we włości rosieńskiej]. Tenże w 1595 r. wraz z Matiejem
Pietrowiczem Niekraszem zastawił ziewmię Krapiszka [= Kraniszka] nad rzeką Bersztupem i 2 sianożęci nad tą rzeką we włości rosieńskiej.
W 1596 r. Martin i Jan Narbutowicze uczestniczyli w podziale majętności w Liawdach
w polu Goszczuny we włości wielońskiej. W 1598 r. Mikołaj Narbutowicz darował bra
tu Andrejowi majętność Żongołowiczi w Liawdie we włości wielońskiej. W 1599 r. wspo
mniany Andrej sprzedał ziemię w polu Żongołowicze i Goszczuny we włości wielońskiej.
W 1596 r. Stanisław Narbutowicz wziął w zastaw majętność w polu Klimontojti we
włości jaswońskiej [właściwie Kimontojti]. W tym roku tenże [?] kupił część majętno
ści Jaguczany we włości ejragolskiej. W 1598 r. zakończył spór o majętność Kimontojti
we włości jaswońskiej.
W 1592 r. Szczefan i Jagnieszka Szymkowicze sprzedali część majętności Pernarowo
we włości wilkiskiej, którą otrzymali od „diadi” Szczefana Jakubowicza Narbutowicza.
W 1588 r. Matiej Pacowicz Narbutowicz był wzmiankowany w sprawie karnej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Narbutów w siedmiu
włościach: berżańskiej, pojurskiej, rosieńskiej, jaswońskiej, ejragolskiej, wilkiskiej i wie
lońskiej. Z nich w większości włości byli notowani w popisie 1528 r. (z wyjątkiem ber
żańskiej i jaswońskiej). Chyba najwięcej było mowy o Narbutach we włości pojurskiej,
gdzie notowano ich w Piekojciach, gnieździe rodowym Pieków, z którymi pewnie byli
związani. Chodzi o późniejsze Pikajcie, okolicę szlachecką i wieś na południowy wschód
od Ławkowa przy drodze do Kołtynian (lit. Pykaićiai), niedaleko jeziora Diewitis. Zwra
cają też uwagę związki pokrewieństwa z Niekraszewiczami i Pacowiczami.
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W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną osobę w pow. pojurskim we wspo
mnianych wyżej Piekojciach. Stawiała ona jednego konia z „uczestnikami”. W 1636 r.
zanotowano Jana Pawłowicza Narbuta, właściciela majętności Piłsudy w pow korszewskim. Był żonaty z Jadwigą Pawłowną Krutalewną |Rapanii teismaĄ.
Pięciu Narbutów podpisało unię kiejdańskązw Szwecją w 1655 r.: Andrzej, Jerzy,
Kasper, Stanisław i Mikołaj; dwaj ostatni byli zapewne blisko spokrewnieni ze sobą.
Z 1673 r. pochodzi „list nieboszczycy” Magdaleny Krzysztofowny Budrykowny
Janowej Narbutowej, wdowy. „Doznawszy wiele życzliwości” od synowca Daniela Budryka, zapisała mu 200 kop groszy, zabezpieczonych na dobrach Piekajcie w pow. po
jurskim, który to zapis uczynił Jakub Stanisławowicz Narbut, jej „świeker” [teść], nie
boszczyk. Miała jeszcze zapis 200 kop groszy od małżonka, także nieżyjącego, który
warunkowo zapisała synowi [brak imienia] „dawno na służbie dworskiej wyjechały”
i nie dający znaku życia lub zięciowi i córce. Skarżyła się na tych ostatnich, że „mię sro
motnie lżą i krzywdzą”, nie wymieniając ich z imienia [VUB, F 7—ZP 26]. Wspomniany
wyżej teść jest najpewniej tożsamy z Jakubem Stanisławowiczem Narbutowiczem Pie
kłem z 1600 r., który był ojcem Jana, pewnie z popisu 1621 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 14 rodzin, mieszkają
cych głównie w pow. berżańskim i pojurskim (po 5) oraz pojedynczo w: wielońskim,
korszewskim, wilkiskim i tendziagolskim. Dokładnie połowa z nich nie miała, a druga
połowa miała poddanych: od jednego (najczęściej) do ośmiu. Znów w taryfie 1690 r.
spisano 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżańskim (4) i pojurskim (2). Z nich
połowa nie miała poddanych (4), a pozostałe miały od jednego do pięciu poddanych.
Zatem była to szlachta zarówno drobna, bez poddanych, jak o posiadająca ich, nawet
do ośmiu. Kilku Narbutów piastowało urzędy na Żmudzi. Wojciech Narbutowicz był
dzierżawcą jaswońskim w latach 1498—1509. Podstarościm żmudzkim w 1535 r. oraz ciwunem kroskim w 1537 był Mikołaj Wojciechowicz Narbut. Inny Mikołaj Narbut, pi
sarz grodzki smoleński, był również pisarzem grodzkim żmudzkim w latach 1654—1657,
kiedy zmarł.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Narbutowie
herbu Trąby i Zadora.
W monografii Andreja N. Narbuta o Narbutach guberni kowieńskiej i wileńskiej wy
mieniono 3 rodziny związane ze Żmudzią. Pierwsza pochodziła z powiatu szawelskiego i była herbu Trąby, druga z powiatu rosieńskiego i herbu Lis i trzecia z powiatu telszewskiego herbu Zadora. Pierwsza rodzina miała swego protoplastę w osobie Miczajtia
Butkajtia Narbuta (lit. Mieczajtis Butkajtis Narbutowicz), urodzonego ok. 1530 r. [s. 7—11
i 46М-7]. W 1575 r. kupił on Darguliszki od Tyszkiewicza. Był nazwany bojarem włości
berżańskiej. Miał on dwóch synów: Wojciecha (ur. ok. 1560?) i Andrzeja (ur. ok. 1565?).
Pokolenie III rodziny stanowili trzej synowie Wojciecha: Szymon (ur. ok. 1590?),
Jan i Józef oraz syn Andrzeja Stefan (ur. ok. 1610?). Z nich Jan, skarżył się na brata Szy
mona w 1624 r.
IV
pokolenie należało do trzech synów Szymona: 1. Dawida (ur. ok. 1625?), od
którego szła starsza linia rodziny. 2. Wojciecha (ur. ok. 1630?), właściciela majątku
Kieciny Miczajcie w pow. berżańskim. Brak danych o jego dzieciach. 3. Kazimierza
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(ur. ok. 1635?), od którego poszła średnia, draga linia rodziny. Synem wspomnianego
Stefana był Bartłomiej (ur. ok. 1650?; IV), który w 1674 r. sprzedał swoją część majęt
ności Kieciny Miczajcie i kupił inne, zapewne Czujnie i Użłowki. W 1700 r. był cześnikiem wileńskim [brak go w spisach tych urzędników]. Od niego szła młodsza li
nia rodziny. Wspomniane Czujnie leżały na południe od Popielan w pow. szawelskim,
w końcu XIX w. liczyły 1300 dziesięcin ziemi [SG].
V
pokolenie: 1. Mikołaj (ur. ok. 1660?), syn Dawida. 2. Kazimierz (ur. ok. 1665?),
syn Kazimierza. 3. Andrzej (ur. ok. 1690?), syn Bartłomieja.
Następne, VI pokolenie było następujące: 1. Franciszek (ok. 1700?—1774? [data
testamentu]), syn Mikołaja, właściciel majętności Mieczajcie. 2. Mateusz, syn Kazimie
rza. 3. Władysław, syn Kazimierza. 4. Stanisław (ur. ok. 1695?), syn Kazimierza, łow
czy wileński w 1738 r. Ożenił się z Jadwigą Narkiewicz, właściciel majętności Czujnie
i Użłowki. 5. Maciej (ur. ok. 1730?), ożenił się z KatarzynąMilwid.
Do VII pokolenia należeli: 1. Mikołaj (ur. ok. 1730?), syn Franciszka. 2. Piotr
(ur. 1730), syn Franciszka, ożenił się z MariąPacewicz. 3. Ignacy (ur. 1748), syn Francisz
ka, ożenił się z Klarą Januszkiewicz [w tekście: Janiszkiewicz]. 4. Mateusz (ok. 1720?—
ok. 1776?), syn Władysława, właściciel majętności Czujnie i Użłowki, które zapisał Win
centemu. 5. Józef Władysław Aleksander (ur. ok. 1725), syn Władysława, właściciel
majętności Bartkiszki (1775), ożenił się z Marią Brewicz [raczej Borewicz?]. 6. Anto
ni Kazimierz (ur. 1773), syn Macieja. 7. Józef (1775—po 1822?), syn Macieja, właściciel
Użłowków, chyba po Wincentym, i Sielan. Był sędzią sądu granicznego powiatu szawelskiego. Ożenił się z Ludwiką Wertel. 8. Wincenty, syn Macieja. 9. Jerzy, syn Macieja.
VIII pokolenie tworzyli: 1. Anna (ur. 1774), córka Piotra. 2. Antoni Józef (1783—
ok. 1867?), syn Piotra, ożenił się dwa razy: z Teklą Barwid [błąd?, może Tarwid] i Ka
tarzyną Pacewicz. 3. Kazimierz Józef (ur. 1785), syn Piotra, może był podkomorzym
szawelskim w 1823 r.?, ożenił się z Marianną Łobanowską [może Łabanowską lub Labunowską?]. 4. Franciszek (ur. 1781), syn Ignacego, ożenił się z Martą Syruć. 5. Roch
(ur. 1783), syn Ignacego, ożenił się z Adelą Radecką. 6. Wincenty Kasper (ur. 1786),
syn Ignacego. 7. Jan Tadeusz (ur. 1791), syn Ignacego, może był sędzią sądu powiatu
szawelskiego w latach 1810—1823? 8. Wincenty Ignacy (ur. 1753), syn Józefa, właściciel
Czujniów i Użłowków, zapisanych przez Mateusza. Ożenił się z Zofią Woyną. 9. Onufry
Antoni (ur. 1801), syn Antoniego, służył od 1819 r., od 1835 był „nadziratielem błagoczonnej Uprawy” [tj. nadzorca urzędu ds. dobroczynności] w Mitawie. Ożenił się z Ma
rią Zofią Aleksandrą Tomson. 10. Jan Glaubert Cyprian (ur. 1813), syn Józefa, właści
ciel dóbr Sielany i Swirbuty we włości kurszańskiej w pow. szawelskim. 11. Leon Józef
(ur. 1817), syn Józefa. 12. Antoni Marek Franciszek (ur. 1819), syn Józefa. 13. Feliks Mi
chał (ur. 1821), syn Józefa. 14. Ignacy Kajetan (ur. 1823), syn Józefa.
IX pokolenie to: 1. Ezechiel (ur. 1833), syn Antoniego Józefa, może uczest
niczył w powstaniu 1863 r.? W każdym razie był zesłany do guberni kazańskiej, od
1866 r. był w Krasnojarsku w guberni jenisejskiej, skąd został zwolniony w 1873 r. 2.
Józef (ur. 1836) syn Antoniego Józefa. Prawdopodobnie posiadał Biryki i Jakutyszki
w pow telszewskim. Miał syna Zygmunta. 3. Hipolit Piotr (ur. 1819), syn Kazimierza,
właściciel majętności Micajcie Podabry. Ożenił się z Karoliną Daniłowicz. 4. Ignacy
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Wincenty (1824—1907), syn Kazimierza, właściciel folwarku Wosznuga, ożenił się z Ka
tarzyną Paszkiewicz w 1881 r. 5. Franciszek Ignacy (ur. 1822), syn Franciszka, ożenił
się z Amelią [brak nazwiska]. 6. Cyprian Ignacy (ur. 1825), syn Rocha. 7. Jan Jonas] Jó 
zef Kalasanty [tu: Kalagontij] (ur. 1784), syn Wincentego, asesor w sądzie powiatowym
szawelskim. 8. Michał (Mikołas) (ur. 1788), syn Wincentego, ożenił się z Anielą Jagmin
Jagmina, Jagminajte]. 9. Dominik Wawrzyniec (ur. 1790), syn Wincentego, współwła
ściciel majętności Czujnie (z braćmi). Ożenił się z Banigną [raczej Benigną] Styrpeyk[o],
z którą miał syna Henryka. 10. Kazimierz Franciszek (1792-1831), syn Wincentego,
uczestnik powstania 1831 r., w którym mieli polec jego trzej synowie, co jest niemożli
we (urodzili się wiatach 1827—1832) [Sliesoriunas]. Ożenił się z Justyną Mikucką. 11. Jó 
zef Ignacy Jan (1794 [Bielecki: 1795]—1846), syn Wincentego, walczył pod Napoleonem
w 1812 r. (gwardia litewska), w 1831 r. doszedł do stopnia majora. Skądinąd wiadomo,
że w lipcu 1812 r. wstąpił do 3. pułku szwoleżerów, potem był w 1. pułku szwoleże
rów gwardii. W kampaniach Napoleońskich walczył do 1814 r., był kilkakrotnie ranny,
osiągając order Legii Honorowej. Potem służył w armii Królestwa Polskiego. Uczestni
czył w powstaniu 1830-1831 r. w stopniu kapitana. Po jego upadku ponowił przysięgę
na wierność carowi. Pozostał w Królestwie. Ożenił się z Julią Trybusz, z którą spłodził
córkę Wilhelminę. Pochowany na Powązkach w Warszawie. [Bielecki, Słownik biogra
ficzny]. 12. Juliusz (1832—1892?), syn Onufrego, w 1855 był radcą tytularnym, mieszkał
w Petersburgu, służył w artylerii w armii rosyjskiej, uczestnik wojny tureckiej w 1878 r.
w artylerii oblężniczej w Gałaczu [obecnie w Rumunii], potem znów w służbie w tym
mieście, sekretarz gubernialny w Dumie. Ożenił się z Aleksandrą Nikiticzną Iwanową,
z którą miał syna Michała. 13. Onufry Herman (ur. 1835), syn Onufrego. 14. Agniesz
ka Aleksandra, córka Onufrego. 15. Zuzanna Emilia, córka Onufrego. 16. Rajmund Jan
(ur. 1853), syn Jana.
Na X pokolenie Narbutów składali się: 1. Zygmunt (ur. 1858), syn Józefa. 2. Alek
sander (1854—ok. 1900), syn Hipolita. Ożenił się z Aleksandrą Ezechielewną Dowsin
w 1881 r. 3. Wacław (ur. 1882), syn Ignacego. 4. Władysław (ur. 1890), syn Ignacego.
5. Jan (ur. 1893), syn Ignacego. 6. Franciszek Józef (ur. 1842), syn Franciszka. 7. Julian
(ur. 1855), syn Franciszka. 8. Henryk Ferdynand (ur. 1822), syn Dominika. 9. Włady
sław Franciszek Kazimierz, syn Dominika (1826—1862). Ożenił się z Zofią Konstantynowną Jakubowską (ok. 1828-przed 1878). 10. Cezary Ludwik Justyn, syn Kazimierza
(1827-1880). Właściciel dóbr Justynowo (łub Justynów) w pow. rosieńskim [obecnie
nie istnieje, notowane na Trzywiorstówce na zachód od Rosieni, nad rzeką Oleją], które
zmuszony był sprzedać za długi. W lipcu 1863 r. byl aresztowany za udział w demon
stracji 31 VI w Kownie [nie ma takiego dnia] i zesłany do guberni permskiej. W 1866 r.
przesiedlony do guberni penzeńskiej. W 1871 r. został zwolniony z nadzoru policyjne
go i pozwlono mu osiedlić się wszędzie poza stolicami Kraju Zachodniego. W 1874 r.
dostał pozwolenie na osiedlenie się w Petersburgu. Równolegle mieszkał w Petersburgu
i Mitawie. Ożenił się z FelicjąjózefownąJankiewicz, która wniosła mu dobra w 1875 r.:
Butkie, Józefowo, Katarpsinowo [może Katarzynowo?] i Sterkławki (1376 dziesięcin)
we włości sartynickiej w pow. rosieńskim. Miał syna Mariana Feliksa Oresta (1855—
1889). Do tego biogramu należy dodać, że byl dorpatczykiem. Gimnazjum ukończył
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w Krożach w pow. rosieńskim. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Dorpackim w la
tach 1845—1848. Członek Konwentu Polonia w 1845 r. Uczestnik powstania stycznio
wego 1863 r., gdzie był pomocnikiem naczelnika pow. rosieńskiego. Został aresztowany
i uwięziony 15 grudnia t.r. w Rosieniach i Kownie oraz zesłany, a jego majętność Justynów przymusowo sprzedana. Żył w Czerdyniu, mieście powiatowym w gub. permskiej na Przeduralu. Po zwolnieniu nie mógł wrócić do ojczyzny, osiadł więc w Mitawie,
gdzie zmarł. Miał troje dzieci: Mariana (zm. 1899), inżyniera; Józefa i Zofię [Źródła:
AA 4703; AP 242; AV; EAA, F 402-7-67 (immatrykulacja); Gieysztor, T. 1 s. 414. Li
teratura: Trynkowski, D orpatcpyg, s. 96 przyp. 100; Tyla, Lietnviai, s. 101 nr 140]. Jego
portret znajduje się w Muzeum Alka w Telszach [Petrikas]. 11. Hieronim Michał Bo
lesław, syn Kazimierza (ur. 1828). 12. Lucjusz Antoni Jan, syn Kazimierza (ur. 1830).
13. Kazimierz Bolesław, syn Kazimierza (ur. 1832). 14. Wilhelmina, córka Józefa, żona
Kazimierza Tycza, kapitana wojsk polskich. 15. Michał, syn Juliusza (1868—1928).
Mieszkał w Peterburgu od 1893 r. do śmierci, pracował w domu aukcyjnym. 16. Wło
dzimierz (1871—po 1917), syn Juliusza, pracował w prywatnym lombardzie. 17. Antoni,
syn Juliusza (ur. 1874). Mieszkał w Petersburgu od 1893 r.
O pokoleniu XI wiadomo niewiele: 1. Władysław (ur. 1881), syn Aleksandra.
2. Zygmunt (ur. 1883), syn Aleksandra. 3. Marian Feliks Orest (1855—1889), syn Cezare
go. Ożenił się z „Żozefiną Gryszkiewicz” Józefina Hryszkiewicz].
Druga rodzina Narbutów herbu Lis pochodzi z powiatu rosieńskiego [s. 15—17,
48]. Jego protoplastą był Krzysztof z Река Narbut (ur. ok. 1610?; pokolenie I), dziedzic
majętności Jakunajcie [właściwie Jakubajcie] lub Góroławki w pow. pojurskim [w tekście
błędnie: pogórskim]. Miał on syna Krzysztofa (ur. ok. 1640?; II), wspomniane dobra
przejął w 1677 r. Jego synem był Michał (ur. ok. 1665?; III), który stał się właścicielem
tych dóbr w 1698 r. Wspomniany w tym dokumencie syn Michała Piotr (ur. ok. 1690?;
IV) kupił dobra Narwojnie w 1730 r. Jego synem (V) był Stanisław (ur. ok. 1730), oże
niony z nie jaką Magdaleną. Spłodzili oni dwóch synów (VI):Jerzego (ur. 1774 lub 1771),
ożenionego z Eleonorą [brak nazwiska] i Józefa Antoniego (ur. 1786), żonatego z Elż
bietą [brak nazwiska]. Zapoczątkowali oni 2 linie rodziny, poczynając od pokolenia VII.
Najpierw linia Jerzego w pokoleniu VII 1. Jan Mikołaj (ur. 1801—po 1845). Był
dwukrotnie żonaty: z Anielą i Barbarą [brak nazwisk], 2. Tadeusz (ur. 1803), ożenio
ny z Jozafatą. 3. Wincenty (ur. 1806), ożeniony z Franciszką. Pokolenie VIII tworzy
li ich dzieci. Jan Mikołaj spłodził czterech synów: Tadeusza (ur. 1823) z synem Janem
(ur. 1859), Alojzego Jana (zm. przed 1842), Dominika (ur. 1829) i Jana (ur. 1837), praw
dopodobnie praporszczyka w 1856 r., inwalidę, aresztowanego w Moskwie w 1863 r. za
„wolnyje wyrażenia”, mającego syna Józefa (ur. 1858). Z kolei Tadeusz (ur. 1803) miał
trzech synów: Wincentego (ur. 1833), Kazimierza (ur. 1842) i Mikołaja (ur. 1845). Ostat
ni z braci, czyli Wincenty dał światu syna Józefa (ur. ok. 1835). Na marginesie: według
innego źródła Jan Tadeusz miał sześciu synów: Tadeusza, Dominika, Jana, Józefa, Je
rzego i Pawła, a jego brat Tadeusz — czterech: Wincentego, Kazimierza, Mikołaja i Jana
JATA, F 391-8-2573, k. 16].
Drugą linię tej rodziny w pokoleniu VII tworzył Józef Antoni. Spłodził on dwóch
synów: Jozafata (Józefa) (ur. 1807), urzędnika w Ministerstwie Dóbr Państwowych:
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radcę tytularnego w 1860 r., asesora kolegialnego w 1861 i młodszego kontrolera w de
partamencie podatków państwowych oraz Antoniego (ur. 1816), być może sekretarza
gubernialnego w sądzie powiatowym szawelskim. Tylko pierwszy z nich miał potom
stwo, czterech synów: Leona (ur. 1831), Piotra [Izydora] (ur. 1839), Adama (ur. 1841)
i Filipa [Feliksajakuba] (ur. 1844). [Jednak Antonimia! mieć synajózefa] [LYIA, F 391—
8-2573; dane w nawiasie kwadratowym],
W tym wywodzie zwraca uwagę przydawka pochodzeniowa — z Река (Pieką), czyli
z Pieką i jego potomków Piekojciów. O związku Narbutów z Piekarni była mowa wyżej.
Trzecia z wymienionych rodzin Narbutów pochodziła z powiatu telszewskiego
i używała herbu Zadora [s. 17—20, 50]. Pokolenie I tworzył Wojciech (ur. ok. 1630?), na
miestnik jaswoński, właściciel majętności Kieciny Mieczajcie [w pow. berżańskim]. Miał
on syna Jerzego (ur. ok. 1680?; II), ożenionego z Petronelą Bucewicz (druga żona). Ko
lejne, III pokolenie tworzyli: Andrzej (ur. ok. 1720?), który otrzymał od macochy dobra
Kieciny Mieczajcie, a jego brat przyrodni Józef — Dubowiki.
IV pokolenie: 1. Jerzy (ur. ok. 1760?), syn Andrzeja. 2. Rajmund Wincenty, syn An
drzeja, ożeniony z Antoninąjanuszkowską. 3. Kazimierz, syn Józefa, ożeniony z Barba
rą Zabłocką. 4. Marcin, syn Józefa.
Następne pokolenie V to: 1. Jan Mikołaj (ur. 1801), syn Jerzego. 2. Adam Sylwe
ster (ur. 1794), syn Rajmunda, ożeniony z Justyną Wysocką, potem z Elżbietą Gimbut, córką Pawia. 3. Rajmund (ur. 1799), syn Rajmunda, ożeniony z Moniką Budrecką.
4. Kazimierz (ur. 1785), syn Kazimierza. 5. Jan (ur. 1792), syn Kazimierza. 6. Wincenty
(ur. 1814), syn Kazimierza.
VI pokolenie: 1. Jan Antoni Augustyn, syn Jana. 2. Ewaryst Ksawery (ur. 1826),
syn Adama, ksiądz, pleban w parafii Krukle [nazwa chyba zniekształcona, raczej Kurkle] 3. Fabian Franciszek (ur. 1836), syn Adama. 4. Maurycy Sylwester (1841-1895),
syn Adama, ksiądz dziekan wiszteński, pleban w parafii wiłkomierskiej. Skądinąd wia
domo, że pochodził z parafii Cytowiany i był klerykiem w diecezji żmudzkiej w latach
1860-1863, a w latach 1863-1867 studiował w Akademii Duchownej w Petersburgu
[I. Senaviciene]. 5. Franciszek (ur. 1830), syn Rajmunda, pozbawiony praw za różne
przestępstwa w 1871 r. Ożenił się z Antoninąjanuszewską. 6. Wincenty (ur. 1835), syn
Rajmunda, ożenił się z Barbarą Zabłocką. 7. Jan (ur. 1837), syn Rajmunda. 8. Julian
(ur. 1839), syn Rajmunda. 9. Stanislaw Agaton (ur. 1845), syn Rajmunda, skazany za kra
dzież i zesłany do guberni tobolskiej. 10. Kazimierz (ur. 1859), syn Rajmunda, pozba
wiony praw szlacheckich, zaliczony do mieszczaństwa za kradzież wina i zesłany na Sy
berię, gdzie ożenił się z Rosjanką Tatianą Dmitriewną i tam pracował jako stróż statków
parowych na Jeniseju (1909). 11. Wincenty (ur. 1814), syn Kazimierza.
VII i ostatnie pokolenie tworzyli: 1. Julian (ur. 1858), syn Franciszka. 2. Franciszek
(ur. 1860), syn Franciszka. 3. Konstanty (ur. 1862), syn Franciszka. 4. Julian (ur. 1892),
Jana, być może to on mieszkał w Moskwie w 1925 r. 5. Aleksander (ur. 1892), syn Sta
nisława [A. Narbut].
Ź r ó d ł a : Akta ф ф п ', T. 2, s. 298, 307, 312; AWAK, T. 24, s. 194-195, T. 25, s. 386-387, 390-391, 438;
LM, Uyrasymą knyga 1, s. 101 nr 484; LM, Uyraśymą knyga 3, s. 50; LM, Uyraśymti knyga 17, s. 214 nr 193;
LVIA, F 391-8-2573, k. 16 (skan 00033); ODVCA, vyp. 1, s. 44-13, 106-13, 172-22; vyp. 2, s. 10-162,
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35-268, 137-540 i 545; vyp. 3, s. 50-218; vyp. 4, k. 11-83, 132-176, 149-85, 184-84, 294-24, 295-33; Perapis 1528 r., s. 299, 240, 248; vyp. 5, к. 43-325,129-65, 268-294; Popis 1567 r., kol. 1328, 1333; Ragami teismai\ s. 195; Urzędnicy żmudzcy, nr 4, 30, 875, 985; VUB, F 7—ŻP 26, nr 79. L i t e r a t u r a : Bielecki, Słow
nik biograficzny^ T. 3, s. 185; LPZ, T. 2, s. 296—297: Narbutas; A Narbut, Narbuty kovenskoj i vilenskojgubemij^
Moskva 2000; Petrauskas, U etuvos diduomenś, s. 271—274: Narbutas, Narbutaitis; Petrikas, s. 13; Saviscevas,
Żemaitojos savivalda, s. 331: Narbutas; SHesommas, 1830—1831 m. sukilimas, s. 91, 260, 341—342; I. Senaviciene, Dvasininkija irlietm ybś. KataRką baifiiyaos atsinaujimas Żemaiciti tyskupijoje XIX a. 5—7—aj am e desimtmelyj e , Vilnius 2005, s. 342-434: Maurikijus Narbutas; Uruski, T. 12, s. 27—31.

N AREW ICZ
H. WIENIAWA
P opis 1 6 2 1 roku

NarewicpAndrpej pojcpypny iprpykupi, pWiespman, po kozacku koń 1 wpow. wiespndańskim. Tenpe pmajętnośa gondyńskiej sampo kopacku koń 1
T aryf a 16 6 7 roku

NarewicpAdam pRacpków dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
NarewicpHieronim [na miejscu] Jana Syrłowta pMartynajćdym 1 splachecki wpow. tendpiagolskim
NarewicpHrehory [na miejscu] Jana Tondpiagolskiego pMartynajć dym 1 splachecki w pow. tendpiagolskim
Narewicpjópef pNaryspek dym 1 splachecki w pow. wiespmańskim
Narewicpjópef. KźbortJerpy p Piepol i pprpykupli odjópefa Narewicpa i Wojaecha Giedgowda dym szlachec
ki 1 w pow. wilkiskim
NarewicpMaciej sekretarpJKMd p wiecpnośd pe wsi Boiychowskich 8 dymów wpow. wiespwiańskim. Romań
ski Jan [z] ukapanego dymu od Madeja Narewicpa sekretarpa JKAld p imienia swego Sowpdrowian, do tego
i cpęśa gruntu kupnymprawem od Kapimieipa Dargiewicpa w tympe imieniu nprpódy pejśda konstitutiej naby
tego, a ku papywaniu pjednego imienicpaprpy/ącponego 1 dym spłachetki wpow. medyngiańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Narewicp Daniel [z Mikitów w pow. wieszwiańskim] dym splachecki 1
NarewicpMadej, na miejscu którego postał spisany Dominik Jan Ko/yspko p majętności Wżespwżan Borkowspcpypny i pRytyn [w Kop. 1: Ruszym] dopywotnich wpow. wiesptiiańskim dymypoddańskie 2
Narewicp Sebastian [w Kop.l: Samuel] pRctcpkun dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, może łączy się z rodem Norejko. W każdym
razie jest to patronimik od imienia Nar(as), czyli gatunek ptactwa wodnego (nur), też
człowiek chytry, przebiegły, żywy [LPŻ]. Nazwa osobowa Nar może być zdrobnieniem
od imienia Narcyz lub Nariman (pochodzenia tatarskiego) [Tichoniuk].
Ród najpewniej jest pochodzenia z powiatu kowieńskiego, gdzie jeszcze w 1690 r.
notowano „Ród Narewiczów”. Wiadomo skądinąd, że pisali się z Wędziagoly [Kojałowicz], osady w pow. kowieńskim, na północ od Kowna.
Na Żmudzi najstarsza wzmianka pochodzi z listu króla polskiego Zygmunta I
z 1524 r., w którym potwierdzono posiadanie ziemi przez bojara żmudzkiego Pietrasza Narojtisa. Swego czasu został on wzmiankowany przez Gawryła Awgutewicza, od
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którego dostał ziemię bojarską Stanczową. Tenże Pietrasz dokonał zamiany ziemi: do
stał dobra we włości telszewskiej, oddając „u Polesi na rece Kunti” [LM]. Wspomniany
Pietrasz jest zapewne tożsamy z Pietraszem Narojtisem z włości telszewskiej z 1528 r.,
a może i z 1567 r. z pobliskiej włości wieszwiańskiej. Później nie notowano ich we wło
ści (powiecie) telszewskiej, ale w sąsiedniej wieszwiańskiej: wiatach 1621,1667 i 1690.
Później zostali zanotowani w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego. W 1528 r.
spisano Pietrasza i Pietrika Narowiczów w dwóch sąsiednich włościach: telszewskiej
i wieszwiańskiej, a w 1567 r.: Pietra Narowicza we włości wieszwiańskiej i Jana Narewskiego w szawelskiej.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1583 r. Jan Stanislawowicz Narewicz
został usynowiony przez Martina Janowicza Szłuta, od którego otrzymał dobra Daszkiszki z ziemiami Dorgużyszki i Workoliszki we włości tendziagolskiej. Tenże w 1590 r.
wziął w zastaw 2 włóki ziemi w polu Sawsdrajany we włości żorańskiej, potem kupił
część ziemi Sowsrowiany w tej włości. W 1598 r. tenże kupił tam 2 włóki ziemi, chodzi
o Sawzdrowiany (lit. Sausdravenai), czyli wieś w pow. telszewskim, koło Kęstajciów (na
wschód od Płungian).
W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną osobę w pow. wieszwiańskim, która
wystawiła 2 konie, co świadczy o jej zamożności. Zdaniem Kojałowicza, był to Marcin,
a nie Andrzej, jak zanotowano w tym popisie.
Maciej Narewicz podpisał akt unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. Był on sekre
tarzem królewskim [zapewne króla polskiego Władysława IV] i elektorem żmudzkim
króla Jana Kazimierza w 1648 r.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 6 rodzin, miesz
kających w trzech powiatach: wieszwiańskim, tendziagolskim i wilkiskim. Prawie żadna
nie miała poddanych z jednym wyjątkiem — 8 dymów. W 1690 r. zanotowano 3 rodzi
ny w pow. wieszwiańskim (2) i wilkiskim (1): 2 nie miały poddanych, a pozostała miała
dwóch. Zatem była to szlachta drobna, choć nie beż wyjątków, i nieutytułowana. Tylko
jeden z nich, Maciej Narewicz, wymieniony wyżej, był jeszcze elektorem króla Michała
Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r.
Narewicze używali herbu Wieniawa [Uruski], co przyjął Kojałowicz.
Ź r ó d ł a : Akta zjapdów, T. 2, s. 298, 321; Elektorzy 1669 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 325; LM, Upraśymą
knyga 12, s. 322 nr 382; ODVCA, vyp. 1, s. 92—87; vyp. 2, s. 105—41, 130-430; vyp. 4, k. 294—27; Perapis
1528 r., s. 301; Popis 1567 r.,kol. 1290, 1307; Taryfa woj. trockiego, s. 151. L i t e r a t u r a : Boniecki, Pocket,
s. 199; LPŻ, T. 2, s. 298: Narevicius, 295: Naras; Tichoniuk, s. 119: Narcyz, Narim an; Uruski, T. 12, s. 33.

NARKIEWICZ (NARGIEWICZ)
H. WIENIAWA
P opis 16 2 1 roku

NarkiewicpAdam odp ó l koniapo kozacku kań 1 w pow. rosieńskim, na ncpestnikiprotestował
Narkiewźcpjergy na //qyj'/Jniki] protestował, sam od siebie po kozacku koń 1 w pow. potnmspewskżm
NarkiewicpMarcin у нс-pestnikamipo kopaćku koń 1 wpow. ejragolskim
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T aryfa 16 67 roku

Nargżewżcz Krzysztof na miejscu Józefa Nargiewic^a rodzica z Giejsz dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Markiewicz Adam na miejscu Hrehorego Giedwiła z Berj dym 1 szlachecki wpow. powondeńsldm
Markiewicz Adam ZPik'ud dym 1 szlachecki wpow. korszęwskim
Markiewicz Adam, na którego miejscu zpstał spisany J ery Dopkiewiczdym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Markiewicz [?] Adam na miejscu Piotra Dowiatowicza zMezajciów dym 1 szlachecki w pow. beifiańskżm
MarkiewiczAmbroiy Janowiczna miejscu Eliasza Janowicpa Markiewicza zMecpun dym 1 szlachecki wpow.
wielońskim
[F 11-1-752: Narkiewicz] Andrzej WalentinowiczzBUsudMonkajć dym 1 szlachecki wpow. korszęwskim
MarkiewiczAndtzęjpo śmiem ojca swe\go\ Jana Markiewicza z Poszywinią dym 1 szlachecki wpow. beijańskim
Markiewicz Andrzej Z^oszywinia dym 1 szlachecki wpow. berjanskim
Narkiewicz Dawid. Kotkowicz Stefan [na miejscu] Dawida Abramowicza Markiewicza zPopielan Wegier
dym 1 szlachecki wpow. W. Dymian
Narkiewicz Dawid na miejscu Stanisława Dowmonta z R a'Stej'kowicz Ф т 1 szlachecki w pow. wielońskim
Narkiewicz Dawid na miejscu Zofii Daszkiewiczfiwny Wydechowej Narkiewiczpwej z Surwilów dym 1 szla
checki wpow. ejragolskim
Narkiewicz Dawid z Niedojów dym 1 szlachecki wpow. pojurskim
Narkiewicz Dawid z Omol Krawszjszęk dym 1 szlachecki w pow. berjanskim
Markiewicz Gabriel Piotrowicz na miejscu Gabriela Petkiewicza £ Małej Gojżęwski [sic] dym szlachecki 1
wpow. wilkiskim
Narkiewicz Hrehory Felijanonicz Z ukazania Kazimierzą Narkiewicza z Surwił dym 1 zagrodnicy w pow.
ejragolskim
Narkiewicz Hrehoiy, na którego miejscu zpstał spisany Aleksander Chrapomcz Z Wengier dym szlachecki 1
wpow. W. Dymian
Narkiewicz Jakub Pawłowicz "a którego miejscu zpstał spisany Stanisław Kądtfierzęwski zMecyiin dym 1
szlachecki w pow. wielońskim
NarkiewiczJan [na miejscu] Jeryigo] Narkiewicza rodzica swego z Ołonckiszęk dym 1 szlachecki wpow.
widuklewskim
NarkiewiczJan Jurewicz na miejscu Daniela Narkiewicza z Месу»n dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
NarkiewiczJan na miejscu Giendruty Stanisławowej Miłkontowej zMi/kontów 1pod[ćś\ański dym w pow.
Żprańskim
NarkiewiczJan Symonowiczna miejscu Pakera Jawoyszą zGojżęwki Małej dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
NarkiewiczJan zMogrymów dym 1 szlachecki wpow. szawdowskim
NarkiewiczJety £ Chrzęzpnowiczpw dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim
NarkiemczJery• Monkiewicz Augustyn na miejscu rodzica [...] i na miejscu Jerpego Markiewicza i Jadwigą
Janowej Wizporowej zastawnymprawem dym 1, ogółem 5 w pow. pojurskim
NarkiewiczJery, na którego miejscu zpstał spisany Michał Rodowicz Z [Stun\gajcżów dym 1 szlachecki wpow.
szawdowskim
NarkieniczJózęf Adamowiczna miejscu rodzica swego Adama Narkiewicza zMoyrymow dym 1 szlachecki
w pow. szawdowskim
NarkieniczJózęf na miejscu Krzysztofa Zebenki zDyjugan [tj. Dziawgian] dym 1 szlachecki wpow. pojurskim
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Narkiewżcyjóyef yWankiów dym 1 szlachecki wpow. powondeńskim
Narkiewicy Kayimiery na miejscu Jana Jusykiewicya yKomp Jawcyyków dym sylachecki 1 wpow. wilkiskim
Narkiewicy Kazimierz na miejscu Malchera Igora i Jana Kayimieryowicya Mackiewicza ZNiewordyian dym
1 szlachecki w pow.powondeńskim
Narkienicz Kazimierz na miejscu rodzica swego Adama Markiewicza [i] na miejscu stryja swego Felicjana
Markiewicza dymów 12poddańskich i z rójpych pizynaleynośa wpow. rosieńskim
Markiewicz Kazimierz ypryg kupli od Augustyna Fomaszęwicza Żagiewicya [i] od Jerzego Żotkiewicya z Żagowicyów dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
Narkienicz Kazimiery Z Wilksyel Zdymów 2 poddańskich. Tenye Zkupli od Hrehorego Gryńcynka i Marci
na Witorta i małżonki dymów 2. Tenżę Zokolicy Gorysyów [na miejscu] Mikołaja Witorta bywsyego dyma
szlacheckiego dympodĄańskiĄ 1, ogółem wsyytkiego dymów 5 poddańskich wpow. widuklewskim
Markiewicz Kazimierz Konopiński Mikołaj [...]. Tenye Zdrugich dwóchpoddańskich dymów z Falskiej [majętności] w tympow. będące od Kazimierzą Markiewicza dymy 2 poddańskie wpow. widuklewskim
Markiewicz Kisysytoj' na miejscu rodzica swe\go] Symona Markiewicza z Małej Gojżęwki dym szlachecki 1
wpow. wilkiskim
Markiewicz Kzysytoj• Wiażęwicyjan [...] i z nabycia po Krzysztofie Markiewiczr i P° Stefanie Juryewicyu
dym 1poddański wpow. M. Dymian
Narkiewicy Krzysztof, na którego miejscu został spisany Andrzej Wiekowski у Fembów dym 1 sylachecki
w pow. pojurskim
NarkiewicyMarän JurewiczyProsycyun Polan dym 1 szlachecki w pow. nielońskim
Narkiewicy AlatiaszyTolminisyek dym 1poddański wpow. beiyąńskim
NarkiewicyMicha! [na miej scu] rodyica swe\go] Piotra Markiewicza у Uyumedy i ypryykupli od Jana Pio
trowicza dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
NarkiewicyMichall [sic] Piotrowicy yMecyun i Kotkun i ypryy kuplipo Jonu Ambrojejenicyt dym 1 szla
checki wpow. nielońskim
Narkiewicy Piotr na miejscu Malchera Beynarta tesycya у Surwiłł dym 1poĄd] ański lejący w zjemi ymujdykiej w pow. wilkiskim naz>ane\pp\ Bojany poddański dym 1 [spisany w pow. ejragolskim]
Narkiewicy Piotr na miejscu rodyica swe\pp\ Stanisława Narkiewicya у Surwiłów dym 1 sylachecki w pow.
ejragolskim
Narkiewicy Piotr Andiyęjewicy na którego miejscu orayjana Wisogirda yostal spisany Andryej Syarawskż
у Gojżęwki Malej dym 1 sylachecki w pow. wilkiskim. A co [dotyczy] polony wsyytkiego tego dymu do Sa
muela Janowicya Narkiewicya o nie przykładanie salwę sobie yachowuje
Narkiewicy Samuel na miejscu Je/ye[go] Narkiewicya yMałej Gojżęwki dym sylachecki 1 wpow. wilkiskim
Narkiewicy Samuel na miejscu Stanisława Baltromiejewicya Nutowcia, Malchera Jankiemcya i Stanisława
Jakubowicza у Iwasyków dym 1 sylachecki wpow. beryańskim
NarkiewicyStanisław, na którego miejscu yostal spisany KryysZof CiulbikowiczyPoworciów dym 1 sylachec
ki w pow. korsyewskim
NarkiewicySyczefan. Budiyk Jóyef [...], osobliwie na miejscu Dawida Kasperouicya i Sycyefana Narkiewicya
i Jakuba Syełborowicya dymów 3, ogółem dymów 7poddańskich w pow. korsyewskim
Narkiewicy WitkiewicyMikołaj, na miejscu rodyica swego Jana Narkiewicya Witkienicya yjanowdowa dym
1 sylachecki w pow. korsyewskim
Narkiewicyowa Stanisławowa Marianna Woynowska wdowa na miejscu Jerye\go] Woynowskiego i Adama Ja
kubowskiego у Bujwidów dym sylachecki 1 wpow. imlkiskim
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Narkiewicgowa Józefowa Jucewicgowa Krystyna Adamówna Dobsgówna na miejscu małgonka swego Józefa
Stanisławowicga Narkieuicga gKompików [tj. Kumpików] dym 1 szlachecki w pow. telsgewskim
T aryfa 1690 roku

Nargiewicg Teodor у Sosławkia w pow. pojitrskim dym szlachecki 1
Markiewicz Adam gP ergw pow. powondeńskim na miejscu Giedwi/a [dym] szlachecki 1
NarkiewiczAdam, na miejscu którego gosta/spisany Wawrzyniec Paczkowski [z Gimbutów w pow. korszewskim?] dym szlachecki 1
Markiewicz Andrzej Z^tstynima wpow. berżańskim dym szlachecki 1
Markiewicz Andrzej, na miejscu którego został spisany Paweł Samisgcge Z Wilksyyl w pow. widuklewskim
dympoddański 1
Narkiewicz Dawid gM ałej Gojżęwki w pow. nilkiskim z braaą niedzielną dym szlachecki 1
MarkiewiczFranciszęk z okolicy Węgierów w pow. W'. Dymian i gprgykuplów dym szlachecki 1
NarkiewiczJan z imienicza Hrysgkajde w pow. berżańskim dymówpoddańskich 4
NarkiewiczJan z Załawckisgek [w Kop. 1: Szałankiszki] w pow. niduklewskim dym szlachecki 1
NarkiewiczJan, na miejscu którego zpstał spisany Hrehory Rymkiewicz gMogrymów w pow. sgawdowskim
dym szlachecki 1
Narkiewicgjerzy na miejscu rodzica z \S\Tungajciów w pow. szawdowskim dym szlachecki 1
Narkiewicgjerzy z Wankiów w pow. powondeńskim na miejscu ojca [dym] szlachecki 1
Narkiewicgjógef zJergym Sugintem gMojrgym w pow. szawdowskim dym szlachecki 1
Narkiewicz]ógef gMikutajciów w pow. berżańskim dym szlachecki 1
Markiewicz Kazimierz Z [S]Tongajciów [w Kop. 1: Stagaycie] w pow. szawdowskim nierodzjelnej z siostrą
na miejscu Jana Kusgłeyki i Andrgeja dym szlachecki 1
Narkiewicz Kazimierz gjawcików Kompowa w pow. wilkiskim dympoddański 1
Narkiewicz Kazimierz ZPacewicgów w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Narkiewicz Kazimierz ZSurwiłów w pow. ejragolskim zj»zykipli dym szlachecki 1
NarkiewiczKazjmierz od którego Stanisław Kownacki gMacajciów Podangiów w pow. widuklewskim nabył
pewne dobra dympoddański 1
Narkiewicz Kazimierz na miejscu którego zpstał spisany Jergy Kuleszewieg Z Pergow w pow. powondeńskim
i gprgykupli od Krzysztofa Kołysgki [dym] poddański 1
Narkiewicg [MB: Mackiewicz] Kazimierz na miejscu którego zastała spisana Anna Purzyńska [w Kop.
1: Puczyńska] £ okolicy Pogżów Tisgkisgek [w Kop. 1: Tyrkiszki] wpow. korklańskim dym szlachecki 1
NarkiewicgMichal z Grdyk [w Kop. 6 słuszniej: Rudyki] w pow. W. Dymian dym szlachecki 1
NarkiewicgMiko/aj gjakubowicz w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Narkiewicz Mikołaj gM alej Gojgewki wpow. nilkiskim dym szlachecki 1
Narkiewicg [w Kop. 1 błędnie: Nurkiewicz] Paweł g Pejy;e[łtunia] Niekrasgysgek w pow. rosieńskim
[dym] poddański 1
Narkiewicg [w Kop. 1: Nurkiewicz] Paweł gSutkisgek wpow. widuklewskim dymówpoddańskich 4
Narkiewicg Piotr gMecgun wpow. wielońskim dym sglachecki 1
NarkiewicgPiotr gOmolKrankiszek [w Kop. 11: Grankiszki] wpow. bergańskim gbradądym sglachecki 1
Narkiewicg Piotr g Sgelwów g Stolwin wpow. bergańskim dym sglachecki 1
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Narkiewic.z Samuel z Iwaszfiiów w pow. berpańskim dym szlachecki 1
Narkiewicz Samuel p Malej Gojje»'ki wpow. wilkiskim na miejscu ojca dym szlachecki 1
Narkiewicz Samuel pM ibid w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Narkiewicz TeofilJan z Takowa w pow. rosieńskim na miejscu Kazimierza Narkienbczą z kicpli i z ojczyzpj
swej [dym] poddański 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego. Jest to patronimik imienia Narko (lit. Narkus,
Norkus). Geneza formy nar—zob.: Downar. Z kolei Norkus może być zdrobnieniem
imienia dwuczłonowego Norkantas lub bezpośrednio pochodzić od noras, noreti, czyli
„chęć”, „chcieć” itp. [LPŻ]. Jest to jedno z najbardziej popularnych nazwisk na Żmudzi,
o czym świadczy taryfa z 1667 r.
W popisie 1528 r. zanotowano na Żmudzi 9 „Narkusów” [właściwie Narków]
(0,6%), co daje 28—30 miejsce wr rankingu popularności tego imienia obok Adama i Łu
kasza [Cimnaite]. Na Żmudzi pojawili się w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego
z XVI w. W 1528 r. spisano 9 Narków: Giedwiłowicza we włości berżańskiej, Dołkszajtisa w kroskiej, Żakowicza w korklańskiej, Kientrowicza w wilkiskiej, Luczajtisa
w kroskiej, Micowicza w wielońskiej, Monwiłowicza w kroskiej, Tuskiksa w wielońskiej i Jakojtisa w berżańskiej oraz wdowę Narkowąwe włości medyngiańskiej i 17 Narkowiczów: Adama w wilkiskiej, Andreja w wielońskiej i kroskiej, Wencka w wilkiskiej,
Wojnisa w rosieńskiej, Martina w wilkiskiej, Matieja w tendziagolskiej, Mikuta w szawdowskiej, Micka w wilkiskiej, Miszka w tejże, Stanisława w korklańskiej i jaswońskiej,
Stasza w rosieńskiej, Stefana w ejragolskiej, Tomasza w widuklewskiej, wdowę Jurewą
w jaswońskiej i Jurija w wilkiskiej. Do tego należy dodać Janusza Narkuna we włości
tendziagolskiej. W sumie w 1528 r. spisano 28 bojarów, mieszkających głównie we wło
ści wilkiskiej (7), kroskiej (4) i wielońskiej (3), w dalszych po dwóch lub jednym bojarze.
Z kolei w popisie z 1567 r. zostali spisani: Mikołaj Narkowicz we włości szawdowskiej, Bałtromiej Narkowicz w powondeńskiej i korklańskiej (obie włości połączo
no), Jan Narkowicz w tendziagolskiej, Adam Narkowicz w wilkiskiej, Narko Stepanojtis w telszewskiej, Toliuszys Narkojtis i Andrius Narkajtis w berżańskiej, Jan Narkojtis
w potumszewskiej, Narko Pikojtis i Narko Galminojtis w dyrwiańskiej. Zatem spisano
wówczas 10 bojarów w różnych włościach, często zupełnie innych niż w 1528 r.
W 1575 r. bojar berżański Andrej Narkojtis kupił 3 służby poddanych Kronkojtie
w polu Obszruje w Omoliach przy granicy szawelskiej [AWAKJ. Jest on najpewniej toż
samy z Andriusem Narkajtisem w tej włości, wymienionym w popisie 1567 r. Zaś jego
przodkiem był pewnie jeden z dwóch Narków, wymienionych w popisie 1528 r. w tej
włości: Giedwiłowicz lub Jakojtis.
Sporo wiadomości o tym rodzie znajduje się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1571 r. Pietr, Staś i Benedykt Hanusowicze Narkowicze sprzedali ziemię w Gojżowie
we włości wilkiskiej. W 1590 r. Juri Mackiewicz Narkowicz sprzedał majętność Kretkompy we włości wilkiskiej. W 1591 r. Martin Mickiewicz [!] Narkowicz sprzedał część
ww. majętności. To samo uczynił wówczas Anton Mickiewicz Narkowicz. W 1590 r. Pa
weł Matysowicz Narkiewicz sprzedał niwę Pokopi we włości wilkiskiej. W 1590 r. Juri
Adamowicz Narkowicz kupił 2 sianożęci w majętności Romaniczy [chyba RomanowiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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czy] w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej. Tenże w 1596 r. kupił część majętno
ści Dowgialiszki w polu Gojżowskim we włości wilkiskiej. Znów w 1597 r. kupił część
majętności w polu Gojżowskim i sianożęć Patraszymis w Romanowiczach we włości
wilkiskiej. Prawdopodobnie w 1599 r. [brak daty] kupił „dwie czasti swojago niewolnago poddanago” w majętności Butwiłowiczy nad rzeką Łozdoną we włości wilkiskiej.
W 1598 r. Jakub Antonowicz Narkowicz kupił niwy w Małoj Gojżowie, do rzeki Straby [we włości wilkiskiej]. W 1599 r. Szczefan Jurewicz Narkiewicz Wondziagolski kupił
część majętności Kompi nad rzeką Szuszwą we włości wilkiskiej. Zatem można pokusić
się o ustalenie następującej genealogii tej rodziny: 1. Narko. 2. Micko lub Macko. 3. An
toni, może też Juri i Marcin? 4. Jakub Antonowicz. Z kolei zanotowany we włości wilki
skiej w popisie 1567 r. Adam Narkowicz pewnie był ojcem Jurija Adamowicza Narkowicza z tej włości, wzmiankowanego w 1590 r. w polu Gojżowskim.
W 1571 r. Bogdan Narkowicz kupił część „otczizny” Wojdżiuszki [we włości wielońskiej]. W 1584 r. Martin Matysowicz Narkiewicz sprzedał grunty Szwentupi w Liawdach nad rzeką Upiąwe włości wielońskiej. W 1595 r. Ambroży Andrejewicz Narkowicz
pogodził się z bratem Stanisławem w sprawie podziału czeladzi. W 1598 r. tenże kupił
„otcziznę” Weliuny w Liawdach we włości wielońskiej. W 1599 r. sprzedał część „imieniczka” w polu Bendzentowicze i w Kotkunach w Liawdie we włości wielońskiej. Ów
Ambroży pewnie był synem Andreja Narkowicza z popisu 1528 r.
W 1574 r. Mikołaj Narkowicz został usynowiony przez Mikołaja Pietrowicza Szyksztojtia i otrzymał odeń majętność Jawołajni we włości potumszewskiej. W 1578 r. Juri
Janowicz Narkowicz kupił „otcziznę” Roryszki w Chwałojniach we włości potumszew
skiej, nad rzeką Wentą. Zapewne tenże w 1590 r. zamienił się gruntami we włości korklańskiej: w Pogirżduciu—Myszniku koło sioła Spingiew w zamian za co otrzymał inne
grunty w okolicy, w tym Degina i Miszkas w Pogirżdutiu i inne koło góry Girżduty. Tenże w 1589 r. sprzedał ziemię Gojliszki w Pogirżdutiach we włości korklańskiej.
W 1590 r. Juri Janowicz Narkojt kupił grunty w majętności Chwałojni, m.in. nad rze
ką Wentą i błotami Kudra. W 1595 r. tenże pogodził się w sporze o niwę Paliknis koło
góry Pogorżduti we włości korklańskiej. W 1597 r. Juri Narkowicz, najpewniej tożsamy
z т е , wszedł w posiadanie gruntu Sudyszki we włości użwenckiej, który zamienił na
Pagerwy w majętności Żołpie w tej włości (z Mikołajem Maszkowskim, stolnikiem łę
czyckim). Tenże darował wówczas żonie Hannie Martynownie Golminowicz majętność
Chwałojnie we włości potumszewskiej i kupił część majętności o tej nazwie od Jana Janowicza Narkiewicza. W tymże roku sprzedał jeszcze grunt Gojliszkia w Pogirżdutiu
we włości korklańskiej. Znów w 1598 r. kupił niwy i sianożęci w majętności Chwałoj
nie, w tym koło rzeki Wenty. W 1599 r. kupił grunty majętności Chwałojnie. W 1592 r.
Jan Narkowicz darował synom Tomaszowi i Janowi połowę majętności Chwałojni we
włości potumszewskiej. W tym roku wspomniany Tomasz Janowicz darował swoim
córkom: Marinie i Kristynie połowę tejże majętności. W 1590 r. Jadwiga Kasperowna Wenckowicz Stanisławowa Pietraszewicz[owa] darowała swojej matce i ojczymowi
Tomaszowi Janowiczowi Narkowiczowi majętność Chwałojnie we włości korklańskiej.
W 1575 r. Andrej Narkojtis kupił pustosze we włości berżańskiej, w tym w Omolach w polu Obszrujskim. Skądinąd wiadomo, że był żonaty z Orszulą Jakubowną
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[AWAK|. W 1589 r. Katerina Hryhorewna Dowgiałowicz Narkowa z synami Adamem
i Martinem Narkowiczami kupiła 4 niwy w majętności Kietiny we włości berżańskiej.
W 1595 r. StanisławJanowicz Narkowicz sprzedał Piętrowi Szymonowiczowi Narkowiczowi grunty w Mingeliach w Poniewkoniu we włości berżańskiej. W 1598 r. Pietr Nar
kowicz z żoną [?] HannąJakubownąPietkiewicz kupili część ziemi Wojtkiszki, należące]
do majętności Matkiszki w Gierdziagole we włości berżańskiej. W 1599 r. Wojtiech Andrejewicz Narkowicz zastawił swojej narzeczonej Annie Matysownie Orwid dwie czę
ści majętności Poakiei w Poszywiniu we włości berżańskiej. Wraz z ręką panny młodej
otrzymał prawa do jej majętności: Podubisie we włości kroskiej i Usługi (Użsłuskie) we
włości berżańskiej.
Zatem spisany w popisie z 1567 r. Andrius Narkajtis we włości berżańskiej miał
pewnie syna Wojciecha Andrejewicza Narkowicza, spisanego w 1599 r. w Poszywiniu
w tej włości.
W 1578 r. Lenart Narkowicz Golminowicz został usynowiony przez Wencława
Stanisławowicza, od którego dostał część majętności Dobikinie i ziemię Wegiery [we
włości Wielkich Dyrwian]. Tenże w nieokreślonym czasie kupił „otcziznę” Gultyszki
we włości dyrwiańskiej od teścia Martina Janowicza. Ok. 1590 r. wszedł w posiada
nie ziemi Czuł tyski—Kupreliszki we włości dyrwiańskiej. Tenże w 1592 r. kupił część
gruntów Czułtyszki i Kupreliszki w Wegierach, należących do majętności Dyrwiany
we włości dyrwiańskiej. W 1595 r. skarżył się na poddanych biskupa żmudzkiego Mel
chiora Giedroycia w siole Rymszy w majętności Popielany, którzy przywłaszczyli so
bie grunty jego dóbr Kaprywki [chyba Kupreliszki] i Czułtyszki. Tenże w 1597 r. daro
wał bratu Andrejowi część „otczizny” Połnoi [chyba Połnos] we włości dyrwiańskiej.
W 1597 r. Mikołaj Narkowicz kupił połowę majętności Kuszlejki nad rzeką Wentą we
włości Małych Dyrwian. W 1588 r. Mikołaj Narkojt, zapewne tożsamy z w w , kupił
grunty nad rzeką Wentą w Kuszlejkach we włości dyrwiańskiej. Warto zwrócić uwa
gę na informację o Lenarcie Narkowiczu Golminowiczu w 1578 r. i w latach następ
nych, który miał brata Andrzeja i pewnie obaj byli synami Narka Galminojtisa z popi
su 1567 r. z włości dyrwiańskiej. Wspomniany Lenart miał dobra Wegiery i Dobikinie
we włości Wielkich Dyrwian.
W 1586 r. Awgusztyn Szczefanowicz Narkowicz z żoną Małgoretą Narkownąjutkowicz sprzedał część „zemlicy” Powtwiliszkia w Swirtunach we włości szawdowskiej.
Tenże w 1592 r. z bratem Jurim kupił Stungojti w Niedajach we włości pojurskiej od
Barbary Stanisławowny Jucewicz Kiełpsz i jej syna Pawła Szczefanowicza Narkowicza,
pewnie brata Awgusztyna. W sumie były tu 3 pokolenia tej rodziny: 1. Narko. 2. Szczefan. 3. Augustyn, Juri i Paweł.
W 1594 r. Bałtromiej Narkiewicz sprzedał ziemię w Lejliach we włości ejragolskiej.
W tym roku pogodził się w sporze o ziemię Narkiszki w Lejliach.
W 1595 r. Stanisław Narkowicz „pro ubostwo swoje” poprosił o pomoc materialną
Awgusztyna Janowicza Ginbuta (Gimbuta), któremu zapisał swoje majętność Piłsudską
w Powortiach [we włości korszewskiej]. Miał on żonę Gendrutę Matiejewnę i dwie cór
ki, m.in. Hannę. W 1597 r. Lawryn Urbanowicz Narkiewicz darował żonie Katerinie Jakubownie Janowiczowej część „otczizny” Poworti we włości korszewskiej.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

NARKIEWICZ (NARGIEWICZ)

293

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. są dane o Narkowiczach w 12 wło
ściach: wilkiskiej, wielońskiej (ojcowizna w Laudzie), potumszewskiej (tu skupiali się
wokół Chwałojni), berżańskiej, korklańskiej, użwenckiej, Wielkich Dyrwian (wzmian
ka o ojcowiźnie), szawdowskiej, pojurskiej, ejragolskiej, Małych Dyrwian i korszewskiej
(wzmianka o ojcowiźnie).
W popisie włości rosieńskiej z 1589 r. zanotowano Grzehora Narkiewicza z Kołnujów, który płacił podatek z połowy konia [Popis rosieński 1589 r.].
W popisie wojskowym 1621 r. spisano trzech Narkiewiczów w pow.: rosieńskim,
potumszewskim i ejragolskim. Wszyscy stawiali konia z „uczestnikami”, nie byli więc
zamożni.
W akcie unii kiejdańskiej ze Szwecją w 1655 r. spisano kilku Narkiewiczów,
byli to: Hrehory, Kazimierz „na Lakowie” [tj. w dobrach Łąkowo w pow. rosień
skim, w 1690 r. notowano tam również Kazimierza], „Kazimierz na Niewordzianach
[w pow. powondeńskim] у Wilkszyłach [w pow. widuklewskim, w 1690 r. był tam An
drzej Narkiewicz] Narkiewicz z Księstwa Żmoydzkiego”, Kazimierz Jan i Tomasz
Gracjan. Jeden z nich (Jan) uczestniczył także w konfederacji antyszwedzkiej szlachty
żmudzkiej w Szadowie w 1656 r.
Przed 1677 r. Jan Narkiewicz, parafianin użwencki, ofiarował kościołowi w Użwentach misę cynową i „łyszkę mosiądzową” do chrzczenia dzieci [Visitationes DS. 1675—1677].
W 1655 r. testament spisał Stanisław Jakubowicz Narkiewicz. Swojej żonie „teraź
niejszej” Magdalenie Ongirskiej zapisał dożywocie w majętności Surwiły w pow. ejra
golskim. Miał trzech synów z obu żonami: Kazimierza, Piotra i Gabriela [LNB]. Z nich
w taryfie 1667 r. zanotowano Piotra Narkiewicza w Surwilach.
Z 1670 r. pochodzi testament Krzysztofa Bałtromiejewicza Narkiewicza. Chciał
być pochowany „na mogiłach Lie[m]biewskich”. Posiadał „ubogą majętność” Liembo
Selwestryszki Gajliszki Weldomiszki w pow pojurskim. Swego czasu wydał starszą cór
kę Annę za Jana Pełowicza, a młodszą za Walentyna Michałowicza Siawciłę, a po jego
śmierci za Mikołaja Pryzginta, którym zapisał niewielkie grunty ziemi. Trzecią córkę
Ewę wydał za Stanisława Zaleskiego, wyposażając ją pieniężnie [VUB, F 7—ZP 23]. Te
stator był znany w taryfie 1667 r. w Lembach [właściwie w Lembach] w pow pojurskim.
W 1670 r. testament spisał Adam Pawłowicz Narkiewicz. Poprosił swego zięcia
Krzysztofa Ciulbika i małżonkę jego, czyli bratankę testatora, Krystynę Narkiewiczównę, by pochowali go „na mogiłach” i zajęli się jego majętnością. Były to Piłsudy
Poworcie w pow. korszewskim, którą posiadał razem z bratem, nieboszczykiem Sta
nisławem, nierozdzieloną. Połowę tej majętności zapisał swemu wnukowi Bałtromiejowi Krzysztofowiczowi Ciulbikowi [VUB, F 7—ZP 23]. Notowano go w Piłsudach
w taryfie 1667 r.
W 1673 r. Anna Wojciechówna Hryszkiewiczówna Janowa Narkiewiczowa uczyni
ła „zapis dobrowolny wieczysty”. Jej opiekunem był stryj Mikołaj Hryszkiewicz. Miał
on „imienicze” Hryszkajcie Paszkiszki i Jurgiszki w pow. berżańskim, na którym i na
późniejszych zakupach miała zapisane 5000 złotych polskich. Wszystko to zapisała swe
mu mężowi [VUB, F 7—ŻP 25, k. 210-211]. Z kolei małżonek zapisał swojej oblu
bienicy 3000 złotych polskich, zabezpieczonych na jego majętności Milkonty Płutynie
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w pow. żorańskim [tamże, k. 218—219]. W taryfie 1667 r. Jan Narkiewicz wystąpił z jed
nym dymem poddańskim we wspomnianych Milkontach.
W 1673 r. spisano długi nieboszczyka Hrehora Narkiewicza. Pozostała po nim wdo
wa Halszka Kmicianka [tj. córka Kmity] [VUB, F 7-ZP 25]. W taryfie 1667 r. notowa
no 2 osoby o tym imieniu mieszkające w różnych powiatach: ejragolskim i W Dyrwian.
Z 1674 r. pochodzi testament Katarzyny Krzysztofowny Mackiewiczowny Piotrowej Narkiewiczowej. Chciała być pochowana w kaplicy „na mogiłach Zmitranach”[?]
przez małżonka Piotra Michałowicza Narkiewicza. Swoje dobra w polu Meczunach na
Lawdzie w pow. wielońskim zapisała małżonkowi i synowi Maciejowi Piotrowiczowi
Narkiewiczowi [VUB, F 7—ŻP 26]. Owym miejscem pochówku były pewnie Mitruny na
Laudzie w pow. wielońskim. W taryfie 1690 r. spisano męża testatorki Piotra we wspo
mnianych Meczunach.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 52 rodziny, co stanowi
jeden z najwyższych wyników na Żmudzi. Rodziny te mieszkały głównie w pow. wilkiskim (11), wielońskim (7), berżańskim (6), korszewskim (5) oraz w pojurskim i widuklewskim (po 4), potem w ejragolskim, szawdowskim i powondeńskim (po 3), Wiel
kich Dyrwian i rosieńskim (po 2) i pojedynczo. Zdecydowana większość z nich nie miała
poddanych (42 na 52), pozostałe rodziny miały od jednego do 12. poddanych. Znów
w taryfie 1690 r. spisano 33 rodziny, z których większość koncentrowała się w pow.
berżańskim i wilkiskim (po 6) oraz w szawdowskim, widuklewskim (po 4) i powondeń
skim (3). Większość rodzin nie miała poddanych (25 na 33), a pozostałe miały na ogpł
po jednym (6) z dwoma wyjątkami: dwie rodziny miały po czterech poddanych. W su
mie była to na ogół szlachta drobna, choć nie bez wyjątków. Piastowali też kilka urzę
dów na Żmudzi. Stanisław Narkiewicz był budowniczym żmudzkim w 1690 r. Straż
nikiem żmudzkim w 1763 r. został Antoni Narkiewicz, żonaty z Zofią Leśniewską,
wcześniej (w 1760) mianowany strukczaszym żmudzkim. Do tego dochodzi jeszcze
godność deputata żmudzkiego w Trybunale Głównym w 1690 r. dla Teofila Jana Nar
kiewicza, podstolego inflanckiego. W 1698 r. Franciszek Narkiewicz podpisał akt po
spolitego ruszenia ze Żmudzi.
Tylko jeden Narkiewicz — Kazimierz był elektorem króla polskiego Jana Kazimie
rza w Warszawie w 1648 r.
Skądinąd wiadomo, że w 1735 r. Stanisław i Wawrzyniec Narkiewicze władali na
stępującymi dobrami w pow. rosieńskim [nazwy nie są historyczne w języku urzędowym
Litwy, tj. polskim, lecz w tłumaczeniu na język litewski]: Lieponiai [Lepary w pow. kroskim], Paverciuviai [Powirczuwie w pow szawelskim], Tamośaićiai [Tomaszajcie, Tamoszajcie w pow. korszewskim], Dovainiskiai [Dowojniszki] i Karmoniśkiai [sic, właściwie
Narmontyszki chyba w pow. kroskim], Z kolei do potomków Józefa należały nastę
pujące dobra w pow. szawelskim [ale XIX—wiecznym]: Pavenciai [Powenty?], Bacaićiai
[Bacajcie w pow berżańskim] i Mieżaićiai [Mieżajcie w pow. berżańskim] \Lietuvos bajorą
paäkuoniai\. Bezpośrednim przodkiem tej gałęzi był Maciej Narkiewicz, który w 1735 r.
miał dobra dziedziczne „Daujotai Żemygala” [czyli Dowiaty Żemigoła], rzekomo leżą
ce niedaleko Rosieni, nad Dubissą. W rzeczywistości chodzi o inną Żemigołę i Dowia
ty — w pow. widuklewskim na zachód od Niemoksztów
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W 1696 r. Katarzyna Pawłówna z Botka [raczej z Butka] Narkiewiczówna [brak
imienia męża] Juszkiewiczowa podarowała swemu małżonkowi „imienicze” Girdwojnie
alias Lepkolnie w pow. rosieńskim [LVIA, F 1135-20-27, k. 203v].
Należy dodać, że jeden z Narkiewiczów był zaangażowany w konflikt Sapiehów
ze szlachtą litewską w latach 90. po stronie Sapiehów. Prawdopodobnie był to Teofil
Jan Narkiewicz, podczaszy inflancki w 1690 r. i sekretarz królewski, deputat żmudzki
do Trybunału Głównego w tym roku. W 1695 r. oskarżył on Kryszpinów Kirszenszteinów o pochodzenie nie szlacheckie (tj. plebejskie), co rzeczywiście było prawdą, ale
w tym wypadku oskarżenie miało ostrze polityczne, wymierzone przeciwko wrogom
Sapiehów. W lutym 1697 r. w Rosieniach, stolicy Żmudzi, odbył się sejmik przedelekcyjny, w czasie którego wspomniany Narkiewicz został „wywleczony z zachrystii kościo
ła w Rosieniach i rozsiekany przez szlachtę” [PSB]. Ten dramatyczny epizod pokazuje
głębię nienawiści ówczesnego konfliktu szlachty litewskiej (tu: żmudzkiej) z Sapiehami.
Fragment drzewa genealogicznego Narkiewiczów pochodzi od Kazimierza Gauryłowicza, żonatego z Marianną Urnikowną, dziedziców Gauryl Witkajć. Ich córka
Elżbieta wyszła za mąż za Jana Narkiewicza, z którym zrodzili dwóch synów: Alberta
i Mateusza. Pierwszy z nich ożenił się z Elżbietą Stulpinianką, z którą wspólnie spło
dzili córkę Mariannę. Z kolei Mateusz miał syna Mateusza i córkę Helenę „za Petrulewicza” [МАСВ].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Narkiewicze
herbu: Łabędź, Wieniawa i Żubrza Głowa.
W niedatowanym wywodzie, pewnie z końca XVIII w., wylegitymował się Justyn
Narkiewicz, syn Antoniego, chorąży brygady husarskiej wojska litewskiego i właściciel
Swirnów w pow. wiłkomierskim w województwie wileńskim. Jego prapradziadem był
Mikołaj Narkiewicz, który miał syna Krzysztofa. Ten ostatni w 1629 r. sprzedał mają
tek Powenie [nazwa pewnie zniekształcona, może chodzi o Poszywinie w pow. berżańskim?] na Żmudzi i pewnie przeniósł się w wiłkomierskie [LVIA, F 391—1—1690].
W 1798 r. wywiedli się Narkiewicze o nieznanym herbie. Tekst dokumentu jest na
tyle uszkodzony, że można zorientować się tylko, iż Narkiewicze posiadali dobra Bacajcie Mieżajcie [w pow. berżańskim] w końcu XVIII w Natomiast dość dobrze widoczne
jest ich drzewo genealogiczne. Protoplastą tej rodziny był Józef Narkiewicz (pokole
nie I), który zostawił po sobie dwóch synów (II): Szymona i Marcina, założycieli dwóch
linii rodziny. W pierwszej, starszej linii wspomniany Szymon ojcował Franciszkowi (III),
ten miał syna Józefa (IV) i wnuka Felicjana Juliana Bolesława Józefa (ur. 1834; V).
Drugą, młodszą linię zaczął Marcin (II), który spłodził synajózefa (III), ojca także
Józefa (ur. 1790; IV) i dziada Leona Józefa (ur. 1829; V). Ten ostatni miał syna Leopol
da (ur. 1866) [LVIA, F 391-8-2573, k. 30].
W 1799 r. wywiedli się Narkiewicze herbu Wieniawa. Ich protoplastą był Jakub
Narkiewicz, który w 1700 r. wraz z synem Stanisławem (pokolenie I i II) nabył do
bra Lepary Powirczuwie [w pow. szawelskim]. Wspomniany Stanisław w swoim testa
mencie z 1760 r. zapisał te dobra synowi Franciszkowi (III). Ten sprzedał dobra rodo
we w 1785 r. Był on ojcem Kazimierza (ur. 1768; IV), który z kolei spłodził czterech
synów (V): Ignacego Franciszka (ur. 1799), Jana Fabiana (ur. 1801), Józefa (ur. 1806)
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i Tadeusza Wiktora (ur. 1813). Z nich pierwszy dal światu dwóch synów (VI): Józe
fa Kaliksta (ur. 1822) i Leonarda Kazimierza (ur. 1832) z synem Leonardem (ur. 1861;
VII). Z kolei jego brat Jan Fabian (V) miał czterech synów (VI): Benedykta (ur. 1834),
Piotra Pawła (ur. 1842), Dionizego Franciszka (ur. 1845) i Wawrzyńca (ur. 1850). Wresz
cie Tadeusz Wiktor (V) zostawił po sobie dwóch synów (VI): Fabiana (ur. 1840) i Adol
fa (ur. 1842) [LVIA, F 391-8-2573, k. 33].
Z 1800 r. pochodzi wywód Narkiewiczów herbu Wieniawa. Najpierw wywiedli się
ci, którzy za swego przodka przyjęli Macieja Narkiewicza (pokolenie I) z XVIII w., wła
ściciela dóbr Dowiaty albo Żemigoła [w pow. widuklewskim]. Niestety, tekst jest na tyle
uszkodzony, że można tylko stwierdzić, iż najstarszy dokument pochodzi z 1735 r. i do
tyczy Macieja Narkiewicza, który wspomniane dobra zapisał synowi Jakubowi. Drze
wo genealogiczne zaczyna się od wspomnianego Jakuba (II), ojca trzech synów (III):
Andrzeja, Stanisława i Ignacego. Zapoczątkowali oni 3 linie tej rodziny. W pierwszej,
najstarszej linii prym wiódł Andrzej jako ojciec dwóch synów (TV): Joachima i Anto
niego Norberta. Pierwszy z nich miał dwóch synów (V): Józefa (ur. 1829) i Ignacego
(ur. 1831). Z nich Józef wydał na świat dwóch synów (VI): Jana (ur. 1862) i Aleksandra
(ur. 1865), a jego brat Ignacy — jednego: Juliana (ur. 1863). Z kolei brat Joachima —
Antoni Norbert (IV) ojcował Wiktorowi (ur. 1839; V), bezpotomnemu.
Drugą, średnią linię założył Stanisław (III), ojciec pięciu synów (IV): Adama Mi
kołaja, Franciszka Sykstusa (ur. 1796), Jerzego (ur. 1799), bezpotomnego, Wincentego
(ur. 1810) i Józefa. Pierwszy z nich wydał na śwat syna Adama Witalisa (ur. 1828; V),
bezpotomnego. Jego brat Franciszek Sykstus chwalił się sześcioma synami (V): Wincen
tym, Feliksem, Antonim (ur. 1831), Kazimierzem (ur. 1834), Józefem (ur. 1836) i Wiktorynem Adamem (ur. 1837). Kolejny brat Adama Mikołaja to Wincenty (IV), ojciec
dwóch synów (V): Józefa Jana i Stanisława. Ostatni z jego braci, czyli Józef (IV) miał
syna Stanisława (ur. 1859; V).
Trzecia linia była najkrótsza: Ignacy (III) miał syna Jana (IV), bezpotomnego
[LVIA, F 391—8—2573, k. 2]. Należy dodać, że fragment tej genealogii przedstawiono
wyżej w „Lietuvos bajorppalikuoniai”.
Następnego dnia wywiedli się ci Narkiewicze, którzy uznali za swego protoplastę
Wawrzyńca Narkiewicza (pokolenie I) z XVIII w., właściciela dóbr Tamoszajcie [nie
Tomaszajcie, jednak tak w źródłach XVII w.] [w pow. korszewskim]. Danych o Tamoszajciach nie potwierdzają taryfy XVII w., choć w końcu XIX w. mieszkali tam jeszcze:
Kibortowie (46 dziesięcin), Narkiewiczowie (25) i Sawiccy (149) [SG]. Z koleiwDowiatach i Żemigole byli notowani np. w taryfie 1690 r.
W 1735 r. ów Wawrzyniec z synem Władysławem (II) kupili Tamoszajcie i w 1740 r.
weszli w ich posiadanie. Ten drugi miał syna Michała (III), który w 1771 r. posiadał
dobra Dowojniszki Narmontyszki Tamoszajcie [sic]. W 1793 r. tenże zapisał te do
bra synowi Kazimierzowi pod warunkiem spłacenia swoich braci, tj. Władysława i Szy
mona (IV). Wspomniani synowie założyli 2 linie tej rodziny: od Władysława i od Ka
zimierza, bo Szymon nie zostawił potomstwa. W pierwszej, starszej linii Władysław
spłodził syna Kazimierza (ur. 1809; V), ojca trzech synów (VI): Michała (ur. 1841), An
toniego (ur. 1847) ijan a (ur. 1850).
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Drugą, młodszą, linię prowadził Kazimierz (IV) jako ojciec trzech synów (V): bliź
niaków Kazimierza Ignacego i Józefa Tadeusza (ur. 1827) oraz Jana Felicjana (ur. 1829).
Z nich potomstwo miał tylko Józef Tadeusz, który ojcował Kazimierzowi (ur. 1868; VI)
[LVIA, F 391-8-2573, k. 4].
W 1830 r. wywiedli się Narkiewicze herbu Wieniawa. Ich protoplastą był Leonard
Narkiewicz, ojciec Macieja i Grzegorza (pokolenie I i II). Najstarszy dokument pocho
dzi z 1584 r., kiedy wspomniany protoplasta posiadał dobra Ciudłyszki [?], Kupryszki
i Wiegiery [tj. Czułtyszki, Kupreliszki i Wegiery w pow. W Dyrwian, o których pisano
przy omawianiu akt ziemskich żmudzkich]. W 1636 r.wspomniany Maciej sprzedał do
bra otrzymane od ojca bratu Grzegorzowi. Z kolei w 1681 r. ów Maciej zapisał powyż
sze dobra swoim pięciu synom (III): Janowi, Samuelowi, Pawłowi, Piotrowi i Jakubowi.
Pierwsi dwaj byli bezpotomni, podobnie Piotr. Natomiast ostatni z braci, Jakub zostawił
po sobie dwóch synów (IV): Michała i Eliasza, także bezpotomnych. W 1699 r. Michał
i Eliasz Jakubowicze przekazali swoje dobra Szelwieny i Tulminy (Tulpiki) [w pow. berżańskim] swojemu „diadi” Pawłowi Maciejewiczowi.
Zatem główną linię rodziny prowadził wspomniany Paweł (III), któremu w 1699 r.
jego brat Samuel zapisał swoją część tych dóbr. Był on ojcem trzech synów (IV): An
drzeja, Jakuba i Jerzego, którym w swoim testamencie z 1718 r. zapisał swoje dobra.
Synowie ci zapoczątkowali 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł
Andrzej, który wydał na świat syna Tadeusza [po polsku rosyjskimi literami] (V), ojca
dwóch synów (VI): Stanisława i Józefa Jana. Z nich Stanisław zostawił po sobie syna
Adama Ignacego (VII), bezpotomnego. Natomiast jego brat Józef Jan spłodził trzech
synów (VII): Waleriana Donata, Ferdynanda Wawrzyńca i Aleksandra Marcelego Augu
styna. Ten ostatni zostawił po sobie trzech synów (VIII): Michała Edwarda Ferdynan
da, Jana i Wiktora Józefa.
Drugą, średnią linię rodziny prowadził brat Andrzeja — Jakub (IV). W swoim te
stamencie z 1770 r. zapisał on dobra Szelwieny i Tulminy pięciu synom (V): Jerzemu,
Pawiowi, Piotrowi, Kazimierzowi i Kasprowi. Pierwszy z nich wydał na świat trzech
synów (VI): Macieja Franciszka, Antoniego Józefa i Jana. Z nich Maciej Franciszek
ojcował pięciu synom (VII): Pawłowi, Józefowi, Benedyktowi Michałowi, bezpotom
nemu, Piotrowi Leonowi i Tadeuszowi Szymonowi. Większość z nich miała potom
stwo (VIII): Paweł spłodził dwóch synów: Józefa i Antoniego; Józef — jednego: Dio
nizego Feliksa; Piotr Leon — czterech: Kazimierza, Władysława, Piotra i Antoniego
i Tadeusz Szymon — jednego: Jana.
Teraz dwaj bracia Macieja Franciszka: Antoni józef i Jan (VI). Pierwszy z nich wy
dał na świat trzech synów (VII): Apolinarego Leopolda, Karola Jakuba i Józefa. Z nich
potomstwa doczekał się tylko Karol Jakub jako ojciec pięciu synów (VIII): Karola Al
bina, Ernesta Teofila z trojgiem dzieci (IX): Eweliną (ur. 1882), Heleną Marią (ur. 1883)
i Teodorem (ur. 1886) oraz Wilhelma Mikołaja, Teodora Aleksandra z trzema syna
mi (IX): Teodorem (ur. 1866), Teofilem (ur. 1872) i Mikołajem (ur. 1874) oraz Her
mana Emiliusza. Z kolei drugi z wymienionych braci, czyli Jan (VI), ojcował trzem
synom (VII): Janowi Pawłowi, Adamowi Józefowi i Stanisławowi. Z nich pierwszy wy
dał na świat czterech synów (VIII): Stefana, Teodora, Benedykta Bonifacego i Jana;
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drugi — jednego: Ignacego Stanisława, a trzeci, Stanisław — czterech: Dominika, Igna
cego, Antoniego i Stefana.
Z kolei Paweł jako brat Jerzego (V) ojcował Józefowi Pawłowi (VI), ojcu pięciu sy
nów (VII): Wincentemu, Antoniemu Onufremu, Sylwestrowi Janowi, Dominikowi i Mi
kołajowi, wszyscy byli bezpotomni.
Następny brat Jerzego to Ignacy Piotr (V), ojciec pięciu synów (VI): Rocha, Jana,
Antoniego, Stefana Łukasza i Dominika Józefa. Pierwszy z nich, czyli Roch, zostawił po
sobie czterech synów (VII): Jana, Ludwika, Stanisława i Wincentego. Z nich dwaj mieli
potomstwo (VIII): Ludwik miał jednego: Franciszka, a Stanisław — dwóch synów: Jó 
zefa i Piotra.
Teraz następni bracia Rocha (VI). Jan spłodził trzech synów (VII): Józefa Wincen
tego, Piotra Hilarego [wzmianka o utracie dworiaństwa] i Leona Antoniego. Jego brat
Antoni (VI) wydał na świat także trzech synów (VII): Kajetana, Władysława Franciszka
i Bogusława. Następny brat Stefan Łukasz (VI) miał jednego syna (VII): Hipolita, a ko
lejny brat, czyli Dominik Józef (VI) — także jednego (VII): Dionizego.
Następny brat Jerzego to Kazimierz (V), ojciec trzech synów (VI): Józefa, bezpo
tomnego, Feliksa Felicjana i Teofila. Z nich Feliks Felicjan miał syna (VII): Kazimierza
Juliusza, a jego brat Teofil zostawił po sobie trzech synów (VII): Jana Aureliusza Rafała,
Juliana Antoniego Karola i Michała Kaliksta Maurycego. Ostatni dwaj mieli potomstwo,
ale jest niewidoczne [wyrwany fragment].
Ostatni z braci Jerzego to Józef (V), który zostawił po sobie trzech synów (VI):
Łukasza Tadeusza [polskie imię rosyjskimi literami], Jakuba Juliana i Piotra Adolfa, bez
potomnych.
Trzecią i najmłodszą linię zaczął Jerzy, brat Andrzeja i Jakuba (IV). W swoim te
stamencie z 1774 r. zapisał on Szelwieny synowi Franciszkowi (V). Był on ojcem Józe
fa Macieja (VI), który wydal na świat pięciu synów (VII): Juliana Franciszka, Antoniego
Bartłomieja (ojca ośmiu synów), Józefa Wiktoryna, Kazimierza Macieja i Teofila Fran
ciszka. Z nich niektórzy mieli potomstwo, ale tekst jest w tym miejscu uszkodzony [wy
darty] LVIA, F 391-8-2573, k. 99].
W 1835 r. wywiedli się Narkiewicze herbu Wieniawa. Za swego przodka przyjęli
Kazimierza Narkiewicza, syna Ambrożego (pokolenie I i II), posiadającego dobra Mieczuny w pow. wielońskim. Dobra te były w ręku Narkiewiczów w obu taryfach XVII w.
Ów Kazimierz spisał testament w 1749 r., kiedy swoje dobra podzielił między żonę
i trzech synów (III): Jana, Mateusza i Andrzeja, nie wspominając o czwartym Jerzym. Ze
wspomnianych synów Andrzej Narkiewicz miał syna Benedykta (IV), „teraz już nieżyją
cego”, podproboszcza szydłowskiego. W 1788 r. zrezygnował on z praw do dóbr Kurgully posiadanych po ojcu. Linię rodziny kontynuował tylko Mateusz, ojciec Jozafata
(ur. 1767; IV) i dziad Adama (ur. 1810; V) [LVIA, F 391-1-1045, k. 178-180].
W tymże roku 1835 wywiedli się Narkiewicze tegoż herbu, którzy uznali, że
ich protoplastą był Krzysztof Narkiewicz, syn Michała (pokolenie I i II). Żył on
w XVII w. i posiadał majętności Drabukszty i Połukście [w pow. powondeńskim]. Da
nych tych nie potwierdzają taryfy XVII w. Wspomniany protoplasta spłodził z żoną
Elżbietą Szymkiewiczowną dwóch synów (III): Jana, bezpotomnego i Piotra, wzmian
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kowanych w testamencie ich ojca w 1692 r. Z nich linię rodziny kontynuował Piotr,
który wszedł w związki małżeńskie z Rymkiewiczówną i spłodził z nią dwóch sy
nów (IV): Stefana i Antoniego, bezpotomnego. Oprócz wspomnianych dóbr po ojcu
otrzymali jeszcze Grawdusze [wpow. potumszewskim]. W 1742 r. sprzedali oni Drabukszty i Połukście. Ów Stefan miał także dwóch synów (V): Adama i Józefa z mał
żonki Barbary z Mańkowskich. Pierwszy z nich, czyli Adam był zwany porucznikiem
Księstwa Żmudzkiego [pospolitego ruszenia szlachty jakiegoś z powiatów] i spłodził
syna Józefa Justyna (ur. 1801; VI), a drugi — syna Michała Hieronima (ur. 1791; VI),
regenta pow. szawelskiego w 1818 r., potem sądu grodzkiego pow. wileńskiego [LVIA,
F 391-1-1045, k. 208-210].
W 1882 r. w guberni kowieńskiej Narkiewicze mieli następujące dobra: Kryńce, Swirny, Micajcie [Micajcy], Iwoszki, Bacajcie [Bacajcy], Lepary, Rubieżyszki, Biryki, Wankie [Wanke?], Giełżyc[i]e, Tamoszajcie i Bierzynie. W niektórych dobrach
byli notowani od XYII w.: Wańkach (1690), później byli w Tomaszajciach i Bacajciach
(w XVIII w.).
Ź r ó d ł a : A kta zjazpiów, T. 2, s. 285, 299, 340, 349; AWAK, T. 24, s. 356; Deputaci, T. 1, s. 377; Elektorzy
1648 r.; LNB, F 130-727, k. 170-171; LVIA, F 391-1-1045, k. 178-180, 208-210, F 391-1-1690, k. 205,
F 391—8—2573, k. 2 (skan 00004), 4 (skan 00008), 30 [tekst uszkodzony], 33, 99 [tekst uszkodzony];
MACB, F 9—2214, k. 41 (fragment drzewa genealogicznego); ODVCA, vyp. 1, s. 10—148, 27—41, 46—37,
49-92, 56-218, 108-18, 134-120, 140-221, 158-113, 196-48; vyp. 2, s. 22-105, 49-174, 86-33,105-44,
109-81, 113-163, 115-189, 123-313, 134-498, 166-123, 167-124; vyp. 3, s. 1-6, 15-189, 43-102, 4 7 165, 49-196, 98-134, 111-212, 112-102, 140-288; vyp. 4, к. 45-349 i 351, 49-383, 187-106, 202-221
i 222 i 224, 203-227, 204-4, 213-70, 229-187, 265-180, 293-18, 316-197; vyp. 5, к. 31-230, 48-356
i 360, 91-174, 155-265, 193-33, 211-80, 228-216; Perapis 1528 r., s. 299-300, 223, 236, 240, 250, 264,
295, 297, 360, 379; Popis 1567 r., kol. 1261, 1263,1299, 1315, 1304, 1318 (2 razy), 1334, 1346, 1348; Po
pis rosieński 1589 r., nr 2; Urzędnicy żmudzcy, nr 135, 1309, 1329; Visitationes DS. 1675-1677, s. 223;
VUB, F 7-ŻP 23, k. 104-105, 265-266 (cz. 2), ŻP 25, s. 37-39, 210-211, ŻP 26, nr 91. L i t e r a t u r a :
Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 225; U etuvos bajorupalikuoniai, s. 162—164: Narkeviciai; LPŻ, T. 2, s. 299: Narkevicius, Narkus, 334: Norkus; PSB, T. 15, s. 497: Kryszpin Kirszensztein Andrzej; Uruski, T. 12, s. 33-35.

NARKOWSKI ZOB. MARKOWSKI

NÄRKUCKI (NARKUSKI?)
T aryf a 16 9 0 roku

Narkucki Marcin на miejscu Kipyspfofa Dymowicpa z Brewików w pow. wiespmańskim dym szlachecki 1
Brak jest takiej rodziny w polskich herbarzach. Najpewniej chodzi o Narkuskich. Jest
to „rodzina żmudzka, właściwe jej nazwisko ma być Narkutis, które w XVI w. spolsz
czyła na Narkuski” [Uruski]. Samo nazwisko jest rzeczywiście pochodzenia litewskiego,
od imienia Narkus lub Norkus [LPŻ], które uległo polonizacji przez dodanie polskiej,
szlacheckiej końcówki —ski. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko to łączy się z litewskim
nazwiskiem Naras (Noras), łączącym się z członem nar—lub nor—
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Najbardziej znanym członkiem tego rodu był Stanisław Gabriałowicz Narkuski
(zm. we wrześniu 1564), biskup żmudzki w 1564 r., zmarły przed objęciem diecezji. Po
chodził on jednak z miejscowości Narkuski w parafii Ejszyszki, a więc poza Żmudzią.
Studiował w Akademii Krakowskiej w latach 1531—1534. Później swoją karierę związał
z diecezją łucką, będącą pod rządami biskupa Jerzego Chwalczewskiego. Tu był pleba
nem w Tykocinie (tu zmarł i zapewne został pochowany) i prałatem: archidiakonem
i dziekanem. W 1548 r. został kanclerzem biskupa wileńskiego Pawła Holszańskiego.
W 1560 r. został archidiakonem wileńskim. Był także sekretarzem królewskim, uczest
niczył w komisji pracującej nad II Statutem Litewskim i w życiu politycznym Litwy
[Blaszczyk, Diecezja f тисЬфа. Ustrój\.
Wiadomo, że Gabriel Narkuski był rotmistrzem królewskim, który za zasługi wo
jenne w czasach Stefana Batorego otrzymał nadanie królewszczyzny w ciwuństwie retowskim: wsie Lizy, Lajgi, Rupsztoty i Grabli w 1598 r. Nazwy są silnie zniekształco
ne, zapewne chodzi o wójtostwo Kopstoty w tym ciwuństwie. Jego żona była Nastazja
Ogińska, córka Matwieja [Wolff].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wieszwiańskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Diecezja ^nmd^ka: Ustrój\ s. 62—64 i in.; LPZ, T. 2, s. 299: Narkus, 334: Norkus;
Uruski, T. 12, s. 35—36; Wolff, Kniatjiome, s. 294; Ziabevicius, s. 291: Naras (Noras).

NARMONT (NARMUNT)
H. KORCZAK, LELIWA
T aryfa 16 67 roku

Nannont]anMarcinon>ictjsjVipijiibión> [i] zprty kupli ^okolicy Ejdinik wpow. medingiańskimleżącej 1poddański dym w pow. twerskim
Nannont ]cm Andiyęjewicz na którego miejscu został spisany Krgysgtof Budrecki z Goniprowa dym 1 szla
checki wpow. karczewskim
Nannont Kazimierz Adamowicz na miejscu Adama Narmonta [GB: pewnie ojca] zĘ/dy^k 1podĄ&ński] dym wpow. medyngiańskim
Nannont Kazimierz zpipyk/pli od Piotra Jazdowicza zJaZ^aj ^ №^pod{&]ański dym w pow. gondyńskim
Nannont K/pysztof Maciejewicz Z Goniprowa dym 1 szlachecki wpow. horszęwskim
Nannont Salamon zNasajciów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Nannont Samuel na miejscu Bartłomieja Pawłowicza z Butwiłów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Nannont Zygmont Mikolajewicz ZGoniprowa dympoddański wpow. krozkim w okoliy Iszjinach leżącego na
miejscu fana Tomaszęwiczą Minmonta [dym] 1poddański wpow. horszęwskim
T aryfa 16 9 0 roku

Nannont fan Maranowicz ZPubzubia wpow. twerskim dym poddański 1
Nannont fan zButwil wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Nannont Kagimierz ZĘ/dłnik wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
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Narmont Kazimierz z Ejdynik wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
Narmont Kiyysytof z Goniprowa w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Narmont Ławryn z^chałajdów w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Narmont Mikołaj na miejscu ojca z Goniprowa w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Narmuntowa Zofia zJazdajciów w pow. goudyńskim [dym] poddański 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: nar—(lub nor-) i mant-. O obu
była już mowa, zob.: Downar i Dowmont [LPŻ].
Zdaniem Kojałowicza, używali herbu Pogonia wielka podobnie jak Czartoryscy czy
Sanguszkowie, pochodzący z dynastii Jagiellońskiej. Tak wielkie i oczywiście niepraw
dziwe koligacje wynikały z przyjętego założenia, że Narmuntowie żmudzcy pochodzą
od Narymunta Giedyminowicza, księcia pińskiego.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r., gdzie
spisano trzech Narmontowiczów: Grica we włości korszewskiej, Mikołaja w widuklewskiej i pojurskiej. W aktach ziemskich żmudzkich zachowała się tylko jedna wzmian
ka z 1585 r. o zgodzie na podział gruntów Wajkieliszki i Najsajti we włości korszew
skiej między Matiejem Adamowiczem Wojtkiewiczem a jego braćmi przyrodnimi: Jurim
i Martinem Bałtromiejewiczami Narmontowiczami. Być może ci ostatni byli potomka
mi Grica z popisiu z 1528 r.
Marek Narmont byl ciwunem twerskim, m.in. w 1621 [Kojałowicz, Uruski]. Infor
macji o ciwunie twerskim nie potwierdzają inne źródła. Z kolei w 1655 r. akt unii kiejdańskiej ze Szwecją podpisało trzech Narmontów: Jan, Adam i Kazimierz; o tym ostat
nim zob. niżej.
Rodzina rozprzestrzeniła się po różnych częściach Rzeczypospolitej. Stanisław
Narmunth „mąż zacny у uczony”, byl sekretarzem królewskim i ekonomem dóbr [Sta
nisława] Lubomirskiego, wojewody krakowskiego oraz gubernatorem zamku na Woli.
Do historii Polski wszedł jako ten, który aresztował Aleksandra Kostkę Napierskiego,
sławnego buntownika z 1651 r. na zamku w Czorsztynie na Podhalu. Z kolei Kazimierz
Narmont, „mąż rozsądku wielkiego”, miał kilku znanych synów: Józefa; Joachima, „ry
cerza dzielnego pancernego w wojsku kwarcianym pod znakiem p[ana] Potockiego,
tj. służył w armii polskiej na Ukrainie oraz trzech braci jezuitów i profesorów: Francisz
ka (1653—1713), Mikołaja (1650—1704) i Wacława Kazimierza (1655—1691). Wszyscy
urodzili się na Żmudzi. Franciszek był prefektem szkół w Poszawszu (na Żmudzi) oraz
profesorem filozofii w Nieświeżu, potem w Krożach (na Żmudzi) i Wilnie. Mikołaj był
profesorem w Wilnie, potem w Warszawie, ponownie w Wilnie i Reszlu (kolegium na
Warmii). Jest autorem prac naukowych. Z kolei najmłodszy brat Wacław Kazimierz był
profesorem w Kownie, Krożach i Pułtusku na Mazowszu, gdzie zmarł. Są to typowe
losy jezuitów polsko-litewskich, pracujących w całej Rzeczypospolitej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszkających
głównie w pow. korszęwskim (5) oraz pojedynczo w twerskim, medyngiańskim i gondyńskim. Połowa z nich nie miała, a druga połowa miała po jednym poddanym. Z kolei
w taryfie 1690 r. spisano także 8 rodzin, mieszkających głównie w pow. korszęwskim (3)
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i medyngiańskim (2). Większość z nich nie miała poddanych (6), a pozostałe dwie — po
jednym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w,, w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Narmuntowie
lub Narmontowie herbu Korczak i Leliwa. Narmontowie [Normontowie] herbu Leliwa
mieszkali w pow. rosieńskim i telszewskim [Ciechanowicz].
Z 1799 r. pochodzi wywód Narmontów herbu [Kor]czak. Tekst jest uszkodzony,
nie widać dwóch pierwszych pokoleń tej rodziny. Ten drugi, prawdopodobnie Samu
el, spłodził dwóch synów: Jana i Stefana (pokolenie III). Wiadomo jedynie, że któryś
z nich posiadał dobra Butwiły Pooncze w 1734 r. [w pow. korszewskim]. W Butwiłach
notowano ich w obu taryfach XVII w.
Wspomniani bracia zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii
prym wiódł Jan jako ojciec Kazimierza (IV) i dziad Jana (V). Ten ostatni zostawił po so
bie trzech synów (VI): Jana, Mateusza i Józefa. Tylko ten ostatni miał potomstwo w po
staci syna Dominika Antoniego (ur. 1792; VII), ojca pięciu synów (VII): Piotra Fran
ciszka (ur. 1824), Antoniego Bartłomieja (ur. 1828), Jana (ur. 1842), Romualda Mikołaja
(ur. 1846) i Adolfa (ur. 1848).
Drugą, młodszą linię prowadził Stefan (III), ojciec Jerzego (IV) i dziad Bartłomie
ja (V). Ten ostatni wydal na świat dwóch synów (VI): Jana i Szymona. Pierwszy z nich
powołał do życia syna Jana Antoniego (ur. 1815; VII), ojca Jana (ur. 1860; VIII), a dru
gi — Szymon — ojcował Józefowi (ur. 1790; VII), ojcu czterech synów (VIII): Andrze
ja (ur. 1818), Dominika Wawrzyńca (ur. 1821), Onufrego (ur. 1826) z synem Józefem
(ur. 1859; IX) oraz Stanisława (ur. 1829) [LVIA, F 391-8-2573].
Ź r ó d ł a : A ktazjazdów,T. 2, s. 304, 328; Kojalowicz, Compendium, s. 15; LVIA, F 391—8—2573, k. 28 (skan
00056) [tekst uszkodzony]; ODVCA, vyp. 1, s. 172—17; Perapis 1528 r., s. 300—301. L i t e r a t u r a : Ciecha
nowicz, Rody, T. 4, s. 226; tenże, Suplement, s. 255: Normont; Encyklopedia wiedzy ojecptitach, s. 451; LPŻ, T. 2,
s. 299—300: Narmantas, Narmontas, 335: Normantas; Uruski, T. 12, s. 36.

NARTOWICZ
T aryfa 16 90 roku

Nartowicz Kaptmżer% ^ Kimont Medpiów w pow. jaswońskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko rodu to patronimik od nazwiska litewskiego Narteika. To ostatnie może
pochodzić od litewskiego nartus, czyli „uparciuch”, „twardziel”, „zły”, „gniewny” itd.
[LPŻ]. Rodziny tej nie notowano na Żmudzi w polskich herbarzach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. jaswońskim, bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 300: N artavicius, N arteika; Uruski, T. 12, s. 37.

NARUSZ
T aryf a 16 6 7 roku

NaruszMarcin na miejscu Marcina Skirmonta рВтрСап zostający dym 1 szlachecki w pow. niebliskim
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Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i łączy się z formą Naruśis, Noruśis, Noreika
i podobnymi. Genetycznie wiążą się z członem nar—(nor—
), o którym pisano przy Downarach (zob.) [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 301: Naruśis, 335: Noruśis, 332—333: Noreika.

NARUSZEWICZ (NARUSZOWICZ)
H. WADWICZ
P opis 16 2 1 roku

NantsponbcpAlilowicpKjgysptof p //^[stoikami] po kozacku koń 1 w pow. telspewskim
T aryfa 16 67 roku

NaruspęuicpAleksanderpodkanclerzy WXL p majętności Birpynian dymów 35 w pow. porańskim [czy nie
w pow. birżyniańskim?]
NaruspenicpAndrpej Mikołajewicp na miejscu Mikołaja Naruspenicpa rodpica swego p Kepgolów dym 1 splachecki wpow. kroskim
Naruspewicp Jan, na miejscu którego postał spisany Dawid Kuk p Wielkich Palek dym 1 splacheckś w pow.
widuklewskim
Naruspewicp Kapimierp na którego miejscu postał spisany Stanisław Kiełpsp p Kolnicppoddański dym 1
w pow. pojurskim
NaruspewicpMaran na miejscu Jana Dowgia/y p Girdwojn dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
NaruspewicpMikołaj na miejscu Jópefa jeronimowicpa pMichałajciów dym 1 splachecki w pow. kroskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Narucpewicp [sic] Marcin. Gabńel Sylwestronicp p Sylwestrów Dowryna Mekslun i pprpykupli od Marana
Narucpewicpa w okolicy Kolnie wpow. pojurskim dymówpoddańskich 4
Naruspewicp Andrpej pRepgol w pow. kroskim [dym] splachecki 1
NaruspewicpKrpysptof pMaciejem Hiyspkiewicpem pKupściów wpow. jaswońskim [dym] splachecki 1
NaruspewicpMaran i Dawid p Bociany Janowdowa w pow. korspewskżm dym poddański 1
Naruspewicp Maran Michał i Dawid Kapimierp p imienicpa Powerpian w pow. kroskim pastawnego dymy
poddańskie 3, p imienia Grymdy 1, ogółem 4 [dymy poddańskie]
NaruspewicpMaran i Dawid pS po/pian Bum w pow. pojurskim dym poddański 1
NaruspewicpMichałpodcpaspy inflantski pmajęfliośa wieczystej Wierpiany wpow. kroskim dymówpoddańskich 5
Naruspewicp Michał p dóbr JKMd niosek Spespłdów, Ginteniów i Paltrawkiów w pow. W. Dyrwian dymów
poddańskich 10. Tenpe p dóbr JKMd nioski napwanej Twibie i Wergjny w pow. kroskim pustej arędownym
prawem trpymający od Pani Spemetowej sędpinej piemskiej Księstwa Żmudpkiego dymypoddańskie 2
Naruspewicp na miejscu Markiewicpa pGi[t\dwojn wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
NaruspewicpLabunowski Aleksander pŁabunowa wpow. korklańskim dympoddański 1
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NarusyewicyŁabunowski Stanisław na miejscu Stanisława Jasuda у okolicy Płusycyjasudy wpow. kroskim
[dym] sylachecki 1
NarusyewicyŁabunowski Stanisław у Gierdyiagoły wpow. beryańskim dym sylachecki 1
Nazwisko to patronimik od imienia litewskiego Naruśis lub Noruśis, zob.: Narusz.
Na Żmudzi pojawili się w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w.
W 1528 r. spisano pięciu Naruszewiczów: Mikołaja we włości korszewskiej, Pietra w widuklewskiej i kroskiej, Jurisa w widuklewskiej oraz Jana Naruszojtisa w korklańskiej.
Znów w 1567 r. zostali zarejestrowani dwaj bojarzy we włości widuklewskiej: Ambrożej
Naruszewicz i Staś Naruszajtis.
Sporo informacji o Naruszewiczach jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1579 r. Jaków Pietrowicz Naruszewicz sprzedał majętność w Małych Palekach we
włości widuklewskiej. Tenże jako Jakub Naruszewicz w 1584 r. sprzedał majętność
Kryszczeniszki koło Lial [tj. Lale] we włości widuklewskiej. Tenże razem z Wojtiechem
Bałtromiejewiczem Pietrowiczem Naruszewiczem [zapewne jego bratankiem] przeka
zał ww. majętność Markowi Wnuczkowi. Z kolei w 1590 r. sprzedał część majętności
Liali we włości widuklewskiej, którą otrzymał po podziale z dwoma braćmi: Bałtromiejem i Mikołajem. W 1598 r. Wojtiech, Jan, Adam i Kazimir Bałtromiejewicze Pietrowicze
Naruszewicze sprzedali 1,5 służby ludzi w majętności Miensze [Małe] Paleki we włości
widuklewskiej. Wspomniany Wojtiech w 1598 r. sprzedał majętność w Małych Palekach
koło rzeczek Żałupi i Gardupi, a w 1599 r. sprzedał część gruntów w polu Małyje Pale
ki nad rzeką Gerdupem w Dugnach [we włości widuklewskiej]. W tym roku bracia Jan,
Adam i Kazimir Naruszewicze sprzedali pół służby ludzi w majętności Miensze Pale
ki. Zatem Naruszewicze z Małych Paleków we włości widuklewskiej mieli następującą
genealogię: 1. Narusz. 2. Piotr (1528). 3. Jakub, Bartłomiej i Mikołaj. 4. Wojciech, Jan,
Adam i Kazimierz Bartłomiejewicze.
W 1571 r. Stanisław Naruszewicz z żoną Zofią Pawi ownąDowkszajtis otrzymał od
teścia część majętności Lekiszki we włości kroskiej.
W 1583 r. Stanisław Janowicz Naruszewicz sprzedał część ziemi Mickiszki i Giedwiliszki w Pogudkolniach (Bobutkolnie, właściwie Pobutkolnie) [we włości korklań
skiej]. Zapewne tenże [Naruszowicz] w 1593 r. zastawił sianożęć majętności Łabunowo we włości korklańskiej. W 1585 r. Wojtiech i Stanisław [Janowicze] Naruszewicze
sprzedali połowę sianożęci w Pogirżdutiach, należącej do majętności Łabunowo we
włości korklańskiej. Ciż w 1593 r. sprzedali niwę Lowpatych we włości korklańskiej
oraz niwę Atława Kałnas koło rzeki Wenty w tej włości. W tymże roku Wojtiech Ja
nowicz Naruszewicz zastawił sianożęć Werpteniszki w majętności Łabunowo. W roku
następnym Stanisław Naruszewicz sprzedał część ziemi w majętności Łabunowo,
a w 1595 r. sprzedał troje czeladzi w tej majętności. Tenże w 1596 r. pogodził się z te
ściem Adamem Stanisławowiczem Rukowiczem w sprawie „pridannogo” [posagu] dla
jego żony, zabezpieczonego na dobrach Rukajtie i Podubisie we włości rosieńskiej.
Sprzedał też sianożęć Lendiny i inne grunty w Labunowie. Znów w 1596 r. Wojtiech
i Stanisław Janowicze sprzedali część służby ludzi w Mienszych Palenach [zapewne
Miensze Paleki we włości widuklewskiej], należących do Labunowa. W 1598 r. WojDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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tiech Janowicz Naruszewicz z żoną Jedwigą Walentynowną sprzedał 2 służby ludzi
Giedwiliszki Pobutkalnis we włości korklańskiej. W tym roku Stanisław Janowicz Na
ruszewicz sprzedał majętność Labunowo. Wreszcie w 1600 r. Wojtiech Naruszewicz
uczestniczył w podziale majętności Labunowo. W sumie wspomniani Jan owicze Naruszewicze: Stanisław i Wojciech byli pewnie synami Jana Naruszojtisa z popisu 1528 r.
Posiadanie dóbr w Małych Palekach we włości widuklewskiej wskazuje na ich pokre
wieństwo z Naruszewiczami widuklewskimi.
W 1591 r. Tomasz Naruszewicz otrzymał od teścia Antona Stanisławowicza Pietre
wicza część majętności Pokruja (Pokroj) nad rzeką Kroją we włości szawelskiej. Tenże
w 1599 r. sprzedał tę majętność.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Naruszewicze byli notowani w pię
ciu włościach: widuklewskiej (głównie w Małych Palekach pod Szawlami), kroskiej, kor
klańskiej [uwagę zwraca posiadanie Labunowa, stąd galęź Naruszewiczów przyjmie
później nazwisko Labunowski (zob.)], berżańskiej i szawelskiej. We włości berżańskiej
i widuklewskiej byli Naruszewicze z linii magnackiej.
Wyżej była mowa o rodzie senatorskim Naruszewiczów herbu Wadwicz. Jego pro
toplastą był Montygierd, jeden z najbardziej wpływowych panów litewskich w czasach
Witolda i jego następców, pochodzący z ziemi solecznickiej [Petrauskas]. Jednym
z jego potomków w dalszych pokoleniach byl Paweł Naruszewicz (zm. 1544), sekre
tarz królewski i pisarz litewski. Miał on pewne dobra na Żmudzi i był tam dzierżawcą
dzierżawy skirstymońskiej i rosieńskiej. W 1524 r. król polski Zygmunt I zatwierdził
jego posiadłości na Żmudzi, nie podając żadnych konkretów [LM]. Ożenił się z córką
„komesa Bogorii” (najpewniej zamożnego Polaka herbu Bogoria), z którą miał trzech
synów: Mikołaja podskarbiego ziemskiego, Stanisława kasztelana smoleńskiego i Jana.
Z nich Stanislaw (zm. 1589) posiadał m.in. dobra Ownowiany na Żmudzi. W małżeń
stwie z Komajewską miał on dwóch synów: Albrychta i Samuela, którzy nie mieli po
tomków płci męskiej.
Z kolei wspomniany Mikołaj (zm. 1575), podskarbi ziemski, był znaną postacią
w polityce litewskiej połowy XVI w. Miał również liczne dobra, w tym na Żmudzi.
Ożenił się z Barbarą Kuncewiczówną, z którą miał pięciu synów: Mikołaja kasztelana
żmudzkiego; Jana łowczego litewskiego; Krzysztofa podskarbiego litewskiego; Andrze
ja, zmarłego młodo i Pawła, który nominowany podkanclerzym litewskim nie zdążył
objąć urzędu. W 1592 r. czterej bracia Naruszewiczowie podzielili się dobrami Widukle w tej włości: Mikołaj kasztelan żmudzki, Jan łowczy litewski, Andrzej i Krzysz
tof [zob.: IA]. W 1595 r. wspomniany Krzysztof Naruszewicz sprzedał bratu Mikołajo
wi majętność Widukle z siołami: Polepie, Jukajnie, Winwongiany, Poontie i Girżydojtie.
W roku następnym okazało się, że był to zastaw za 1800 kop groszy. Po zwrocie tej
sumy Krzysztof nadal posiadał wspomniane dobra. Z koleijan sprzedał część majętno
ści Titowiany [tj. Cytowiany] [we włości widuklewskiej].
Z nich Mikołaj (ok. 1560—1603), kasztelan żmudzki, prowadził „szczep główny”
rodziny, nie miał jednak dóbr na Żmudzi, lecz w innych częściach Litwy. Znów Jan
miał syna Aleksandra (zm. ok. 1653), również kasztelana żmudzkiego, na nim wymar
ła ta linia rodziny. Krzysztof (zm. 1630) porzucił kalwinizm i przeszedł na katolicyzm,
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co ułatwiło mu dalszą karierę. Był ministrem (podskarbi wielki) oraz m.in. ciwunem
wieszwiańskim w latach 1620-1630. W małżeństwie z Elżbietą Szymkowiczówną wojewodzianką witebską, miał czterech synów: Jana, który był ciwunem wieszwiańskim
(po ojcu w latach 1638-1663, i podskarbim nadwornym w 1661—1663, kiedy zmarł;
Stanisława (zm. 1650), pisarza i referendarza litewskiego; Aleksandra (zm. 1668), pod
kanclerzego litewskiego [jego pierwszą żoną była Helena Radzimińska, podkomorzanka żmudzka] i Kazimierza, starostę bułhakowskiego po ojcu [Bliżej zob.: Dnieje rodziny
CiechanonieckidĄ.
W sumie związek senatorskiego rodu Naruszewiczów ze Żmudzią był dość przy
padkowy i niedługi. Ród ten miał dobra właściwie w całym W Ks. Litewskim, w tym
jedna z gałęzi osiadła w pow. pińskim, gdzie urodził się sławny Adam Naruszewicz
((1733—1796), biskup smoleński i łucki, historyk, publicysta i tłumacz. Pochodził on
w proste) linii od wspomnianego wyże) Mikołaja, kasztelana żmudzkiego. Naruszewicze
nie pochodzili jednak ze Żmudzi.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W 1620 r. Wojtiech Naruszewicz Łabuński [właściwie Labunowski] z żoną Jedwigą Sunga) łowną toczył spór z Balcerem Ju
rewiczem Rodowiczem o zajęcie gruntu w majętności Apidemie we włości użwenckiej
[ODVCA], W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną rodzinę w pow. telszewskim,
zresztą o podwójnym nazwisku Naruszewicz Milowicz, która wystawiła jednego konia
z „uczestnikami”. W taryfie 1667 r. zanotowano 6 rodzin, w tym jednego magnata —
Aleksandra Naruszewicza z 35 dymami. Pozostałe rodziny mieszkały w różnych powia
tach, liczniej tylko w kroskim (2). Poza wspomnianym wyjątkiem Naruszewicze na ogół
nie mieli poddanych (4 na 6), tylko jedna rodzina miała jednego.
W taryfie 1690 r. spisano 11 rodzin, wyłączono bowiem Michała spisanego dwu
krotnie jako dzierżawcę królewszczyzn. Mieszkali oni głównie w pow. kroskim (4)
i pojurskim (2), w pozostałych pojedynczo. Z nich prawie połowa rodzin nie miała
poddanych (5), kilka miało po jednym, 2 osoby po czterech i wyjątkowo jedna miała
17 poddanych, w tym większość to dobra królewskie (12 dymów). Ten ostatni to Mi
chał Naruszewicz, który nie był podczaszym inflanckim. Pewnie chodzi o podczasze
go dorpackiego, którym był przynajmniej w latach 1678—1688 Marcin Michał Naru
szewicz. Był on elektorem króla polskiego Jana III Sobieskiego w 1674 r. i deputatem
do Trybunału Głównego w 1684. Żmudzkim deputatem był jeszcze Dawid Kazimierz
Naruszewicz, chorąży parnawski, w 1693 r. Ten ostatni był mostowniczym żmudzkim
od 1686 r. W sumie była to zarówno szlachta drobna, jak i zamożna, wręcz magnacka
(w odniesieniu do jednej rodziny).
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 1, s. 357, 388; Elektorzy 1674 r.; LM, Uyrasymą knyga 14, s. 191—192 nr 451—452;
ODVCA, vyp. 1, s. 58-245, 81-69, 91-60,114-153,123-320,127-384,143-280,154-38; vyp. 2, s. 81-197,
119-256,181-342; vyp. 3, s. 63-157, 87-299, 91-6 i 9,107-143, 124-15, 137-240 i 244; vyp. 4, k. 76-143,
100-321, 101-327, 117-59, 149-81, 296-10, 300-77; vyp. 5, к. 58-135, 78-76, 79-82, 118-383, 143-174,
232—25; vyp. 7, к. 304—33; Perapis 1528 r., s. 301; Popis 1567 r., kol. 1295, 1296; Urzędnicy inflanccy, s. 46
nr 103; Urzędnicy żmudzcy, nr 505—506, 623, 629, 798. L i t e r a t u r a : Dnieje ro dymy Ciechanowieckich, s. 91
przyp. 30; LPZ, T. 2, s. 301: Narusevicius, Naruśis, 335: Noruśis; Petrauskas, U etuvos diduomene, s. 259—262:
Mangirdas i in.; PSB, T. 22, s. 554—574 (wiele biogramów); Uruski, T. 12, s. 38—41; Żychliński, T. 3, s. 151—
166 (monografia rodziny).
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T a r y f a 16 67

roku

Narutowicz Andrzej na miejscu Dawida Narutowicza rodzica swego z Upupia dym 1 szlachecki w pow. tel
szęwskim
Narutowicz Kazimierz Z Utopia dym 1 szlachecki wpow. telszęwskim
NarutowicpKrysptoJ [na miejscu] ojca swego Józefa Narutowicza zKimoutmedzia dym 1 szlachecki wpow.
jaswońskim
NarutowiczMichał Dawidowieź zJll&aß sZe^ fym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Narutowicz Stanisław, na którego miejscu został spisany Dawid Wambut z Upupia dym 1 szlachecki w pow.
telszęwskim
Narutowicz Zachariasz ZDpiuginian poĄd] ański dym 1 w pow. telszęwskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Narutowicz Andrzęj na miejscu rodzica z bratem kondycji niedzielnej i pprpykupli od Narutowicza, Jana Kęstowiepa i ppowiatu berpańskiego z kupli Syrtowtyspęk wpow. telspęwsłrim [dym] poddański 1
NarutowiczStanisław [w Kop. 1: Władysław, co potwierdza Kop. 8] pDptuginian w pow. telszęwskim
[dym] poddański 1
Narutowicpowa Michałowa Marianna na miejscu małponka p Womian Dyjugalispek w pow. telszęwskim
[dym] splachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, to patronimik od imienia Narutis lub Norutis.
Ich geneza wywodzi się od formy n ar- (nor—
), o której pisano wyżej przy Downarach
(zob.) [LPŻ],
Na Żmudzi spisano po raz pierwszy Maca Narutowicza we włości kroskiej w po
pisie wojskowym W Ks. Litewskiego w 1528 r. Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. zachowała się tylko jedna wzmianka o Mikołaju Janowiczu Narotewiczu, któ
ry przywłaszczał sobie grunty sioła hospodarskiego Dyrgajtie we włości jaswońskiej.
Początki tej rodziny sięgają jednak dawnych czasów. W 1798 r. wpisano do ksiąg
grodzkich telszewskich dokument Jana Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, z 1579 r.
Służył on za dowód „szlachectwa Kontrymów [,] Narutowiczów i Samowiczów”. We
wspomnianym dokumencie—liście z 1579 r. wystąpiła grupa bojarów włości telszewskiej: Ławryn i Abram Jakowicze [raczej: Janowicze] Kontrymajtysowie „z inszojubratiu” z domu Kontrimowiczowego i domu Dowgwirtowego [pewnie: Dowgirtowego]
i przedstawiła 2 dokumenty. Pierwszy jest datowany indyktem 5 za rządów starosty
żmudzkiego Stanisława Janowicza [Kiezgajły], czyli z lat 1486—1526 [a ściślej chodzi
o lata: 1487,1502 lub 1517]. Wspomniany starosta żmudzki stwierdził w nim, że w cza
sach jego „dieda”, czyli najpewniej ojca Jana Kieżgajłowicza (1450-1486) Narutis był
na służbie konnej u wielkich książąt litewskich. Dlatego też zatwierdził jego „bratiennikow”, czyli Juria, Wozbojtia i Jana Narujtiewiczów na służbie konnej, a nie tiahłej.
Drugi dokument pochodzi od króla polskiego Zygmunta I z 1529 r. Wtedy „bili
[mu, tj. królowi] czołem” bojarzy telszewscy: Jan Kontrimowicz z braćmi: Juszką, Pię
trem i Piętką oraz Jan Dowgwirtowicz z braćmi Juriem Samajtiem i Janem Milojtiem.
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Powiedzieli, że ich przodkowie Kniet i Narut otrzymali nadanie po jednym „czełowieku”
od Jana Kieżgajłowicza, starosty żmudzkiego. Byli więc bojarami, co zatwierdzi! ponow
nie król polski [AWAK]. Obydwa dokumenty notują, kilka pokoleń rodu Naruta, poczy
nając od 2. połowy XV w. Niewątpliwie pochodziły odeń następujące rodziny: Dowgirdowie, Kontrymowie, Narutowicze i Samowicze. Ich gniazdem była włość telszewska.
Skądinąd wiadomo o związkach Narutowiczów z Dowgwiłami i Nutowtami,
o czym niżej będzie mowa.
W 1673 r. testament spisał Zachariasz Tomaszewicz Narutowicz, obywatel woje
wództwa smoleńskiego i Księstwa Żmudzkiego. Chciał być pochowany w sklepie ko
ścioła bernardynów w Telszach przez żonę Elenę Zienkiewiczównę Zmaylankę. Swoją
majętność Dziuginiany Tyszkiszki w pow. telszewskim podzielił na dwie połowy: jedną
zapisał żonie, drugą synom: Franciszkowi i Władysławowi. Drugą majętność Dumiszki
Wiksznupis Pogierwie w pow. telszewskim i wieszwiańskim, podzielił podobnie. Córkę
swoją starszą Anastazję „oddał w stan święty małżeński” Hieronimowi Puciacie, obywa
telowi województwa smoleńskiego i mścisławskiego. Drugą córkę Annę wydał za Dawi
da Iwaszkiewicza Szymkiewicza, a trzecią Ewę Felicjannę za Jana Aleksandra Rukiewicza.
Dał im określone sumy pieniężne. Swoją majętność Sobolewo w województwie smoleń
skim w stanie maksymowskim z kilkoma wsiami zapisał synom. Problem był taki, że zie
mie te były „zarekupowane od nieprzyjaciela Moskala” [VUB]. Wspomniany testator był
notowany w taryfie 1667 r., a jego synowie w kolejnej taryfie 1690 r. w tej miejscowości.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 6 rodzin, mieszkających
głównie w pow. telszewskim (5) i jedna w jaswońskim. Z jednym wyjątkiem była to
szlachta bez poddanych. Znów w taryfie 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające głównie
w pow. telszewskim (2) i w sąsiednim wieszwiańskim (1). Dwie miały po jednym, trze
cia nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nie utytułowana. Jedynym wy
jątkiem był urząd derewniczego telszewskiego dla Bartłomieja Narutowicza w 1794 r.
Jeszcze Bonifacy Narutowicz (ok. 1750—1795) mógł się pochwalić chorąstwem pow. tel
szewskiego [pospolitego ruszenia].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Narutowicze
herbu: Podkowa i Trzy Strzały [razem], Rudnica i Topór. W 1882 r. w tej guberni po
siadali oni dobra Kudrańce, Podwojskife] i Dobrzynie [Uruski], Pierwsza z tych miej
scowości leżała w pow. kowieńskim, ale poza Żmudzią, bo w gminie Krasne. Z kolei
Podwojskie, czyli dwór w gminie Kurszany w pow. szawelskim, posiadał Bonifacy Bonifacewicz Narutowicz (30 dziesięcin ziemi), aDobikinie [raczej nie nieznane skądinąd
Dobrzynie] w gminie Okmiany w pow. szawelskim miał Izydor Stanislawowicz Naru
towicz (13). Do tego trzeba jeszcze dodać, według danych z 1889 r., Mitkajcie, okolicę
szlachecką w pow. telszewskim w gminie Gadonów, gdzie mieszkała Klara Narutowiczowa i Łatwele w pow szawelskim w gminie Wieksznie, gdzie mieszkali „Benewentas”
[może Bonawentura?] i Fortunat Stanisławowicze Narutowicze [Vaitekünas, s. 21].
Zachowało się kilka kilka drzew genealogicznych Narutowiczów, niedatowanych,
ale pochodzących z XIX w. Według pierwszego wywodu za protoplastę tej rodziny
uznano Borysa Wełanytisa (pokolenie Г), dziedzica Użupia w pow telszewskim i Gieguzów w rosieńskim (dawniej w ejragolskim). Miał on syna Hrehorego (II), którego „od
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unii przodki jego w Użupiach” [chodzi o unię lubelską 1569 r.]. Po sobie zostawił on
czterech synów (III), z których wymieniono tylko jednego — Matysa Hrehorowicza
Dargwiłowicza Wełanytisa. Był dziedzicem Użupia i Dziuginian. Ożenił się z Dorotą
Jerzowną, która po jego śmierci wyszła ponownie za mąż za Krzysztofa Strzyszkiewicza (wzmianka z 1619 r.). Odtąd były bardziej szczegółowe informacje o tej rodzinie.
Wspomniany Matys miał czterech synów (IV), mających patronimik Matysowicz oraz
Dargwiło Narutowicz: Dawida, Kazimierza, Tomasza i Zachariasza [imię poprawione,
chyba z Józefa]. Z nich Kazimierz miał tylko córkę Justyną „za Lewandowskim”. Zaś
Tomasz lub Zachariasz miał syna Zachariasza, ojca tzw Dziuginiańców (mieszkających
wDziuginianach): Władysława Kazimierza, który dostał urząd mostowniczego smoleń
skiego, Franciszka i Karola. Brak jest o nich bliższych danych.
Tak więc linię rodziny kontynuował Dawid Matysowicz (IV). Spłodził on pięciu
synów (V): Michała, Daniela, Jana, Andrzeja i Mikołaja, bezpotomnego. Z nich Mi
chał miał dwoje dzieci (VI): Władysława i Halszkę. Ow Władysław był ojcem pięcior
ga dzieci, o których nic bliższego nie napisano (VII): Jana, Józefa, Stanisława, Domi
nika i Michała. Z kolei Daniel (V) miał syna Samuela (VI) i dwóch wnuków (VII): Jana
i Józefa, bezpotomnego. Z nich Jan spłodził dwóch synów (VIII): Bonifacego i Bar
tłomieja. Ten drugi otrzymał „patent” od króla polskiego Stanisława Augusta Ponia
towskiego na derewniczowstwo [telszewskie]. Obaj mieli potomstwo. Bonifacy spło
dził dwóch synów (IX): Stanisława, asesora sądu powiatowego telszewskiego, dziedzica
Brewikwpow. telszewskim, ojca Jana (X) oraz Józefa, kapitana wojsk rosyjskich. Z ko
lei gałęź Bartłomieja objęła pięciu synów (VIII) [wymieniono tylko czterech]: Ignacego
z synem Karolem (IX), Bartłomieja, Feliksa i Aleksandra.
Wracam do kolejnych synów Dawida Matysowicza, trzeciego z kolei Jana (V). Był
on ojcem Hieronima Rafała (VI), dziedzica Użupia, Jomajciów [nie Jonajciów], Użliknia
i Towsołów. Spłodził on czterech synów (VII): Antoniego, Franciszka, dziedzica Rubeżajciów, Jana i Józefa. Z nich potomstwo mieli tylko pierwsi dwaj. Antoni powołał do
życia Antoniego (VIII), dziedzica Użupia, Jomajciów, Wiermian i Gintyłajć i ojca pięciu
synów (IX): Józefa, asesora sądu ziemskiego powiatu szawelskiego, „zaszczyconego po
dziękowaniem Najwyższego Imperatora Mikołaja za gorliwą służbę” i dziedzica Prospek
tu (?) i Klisz w pow. szawelskim, ojca Aleksandra Władysława; Felicjana, Antoniego z cór
ką Antoniną, żonąjerzego Andrzejewicza Szymkiewicza [k. 44], Kazimierza i Franciszka
z synem Alfonsem. Z kolei Franciszek (VII) miał czworo dzieci (VIII): Bonifacego, ojca
pięcioro synów (IX): Piotra, Michała, Bonifacego, Jana i Izydora; Andrzeja, ojca dwóch
synów (IX): Karola i Jana; Anny, zamężnej Drabowiczowej i Barbary Norwidowej.
I wreszcie ostatni z synów Dawida Matysowicza, Andrzej (V), który spłodził trzech
synów (VI): Walentego, Hieronima [może to drugie imię, bo wcześniejsze ma ślady
przeróbek] ijózefa. Z nich potomstwo miał tylko Hieronim, który spłodził czterech sy
nów (VII): Józefa, Jana, Antoniego i Franciszka. Z wymienionych Jan Hieronimowicz
„posydował” po ojcu i braciach dobra Berżany, Użupie Wełnajcie, Kapmizie i Ławtyszki (?). Ów Jan nie miał szczęścia do synów, bo swoje dziedzictwo pozostawił czterem
córkom: Annie, Kunegundzie, Barbarze i Urszuli [MACB, F 9—2214]. W tej genealogii
warto wskazać na związek pokrewieństwa z Dargwiłami.
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Drugi wywód Narutowiczów herbu [Podkjowa i 3 Strzały jest także niedatowany.
Jest on ściśle związany z poprzednim z tym, że zaczął się dopiero od pokolenia IV Tak
więc protoplasta z tego wywodu Dawid Narutowicz, ojciec Daniela (pokolenie I i II), na
leżał do pokolenia IV z pierwszego wywodu. Najstarszy dokument to testament z 1711 r.,
w którym wspomniany Daniel zapisał dobra Lewgowo Tomsofpiełkie] i Grewini [w pow.
telszewskim]; dalej tekst uszkodzony, wzięto go z następnych informacji] synowi Samu
elowi (III). Ten ostatni zostawił po sobie syna Jana (IV), ojca dwóch synów (V): Boni
facego i Bartłomieja, założycieli dwóch linii te] rodziny. W pierwszej, starsze] linii prym
wiódł Bonifacy jako ojciec dwóch synów (VI): Stanisława Antoniego [ur. 1792] i Józefa
jerzego [ur. 1795], bezpotomnego. Natomiast Stanisław Antoni wydał na świat syna Jana
Adalberta Jerzego (ur. 1823; VII), ojca trzech synów (VIII): Kazimierza Dominika Bene
dykta, Stanisława Wiktora Jana i Gabriela Józefa (ur. 1865) [wzmianka o wykluczeniu go
z „podanstwa Rossii” w 1905 r., tj. o utracie obywatelstwa rosyjskiego].
Drugą, mlodsząlinię prowadził Bartłomiej (V), który był ojcem dwóch synów (VI):
Aleksandra Szymona (ur. 1798), bezpotomnego i Ignacego Hilarego (ur. 1804), ojca Ka
rola Erazma Walentego [ur. 1829; VII] [LVIA, F 391-8-2573].
Należy dodać, że wymienieni w pokoleniu VIII trzej synowie Jana Adalberta Jerze
go to znani skądinąd: Stanisław i Gabriel Narutowicze, o których będzie mowa niżej.
Z kolei zatowany wyżej w pokoleniu I Dawid Narutowicz jest tożsamy z Dawidem Na
rutowiczem z 1653 r. W tym roku Michał Sugowd wniósł do ksiąg ziemskich żmudzkich
kwit rewizorski Jakuba Laszkowskiego z 1573 r. Wtedy dokonał on zamiany gruntów
bojarów włości telszewskiej: Wielinajciów, Szamajciów i Petrajciów: ich ziemie przyłą
czono do sioła hospodarskiego Towsoły, a w zamian otrzymali oni ziemie koło obrębu
Tamsopełkis, siół hospodarskich Wiełajciów i Numgowdziów oraz ziem bojarów Kumpików i Kontrymajciów [AWAK, T. 24, s. 349—350]. W samym kwicie nie wymieniono
wprawdzie Narutowiczów, ale kwit ten został określony jako „należaczyj panu Dawidu
Narutowiczu” w 1653 r., czyli później albo on miał dobra w tym rejonie, albo był spo
krewniony z wymienionymi bojarami.
Wymienione tu miejscowości leżą na wschód od jeziora Tawsoła, tj. na północ
ny wschód od Telsz. Tam są miejscowości: Namgowdzie (lit. Numgaudżiai) i Użupie
(lit. Użupiai) oraz tereny błotniste i rzeczka Tamsalas, pewnie ślad po dawnej nazwie
Tamsopełkis (bagna Tamsa, może Tausa od pobliskiego jeziora i rzeczki).
Jest rodosłownaja Bonifacego Narutowicza z 1833 r. Przodkiem rodziny był Jan
z Dargwił Narutowicz (pokolenie I) herbu Podkowa. Miał on dobra Użupie w pow.
telszewskim i żyl około 1693 r. Spłodził on syna Hieronima (II) i wnuka Francisz
ka (III), ojca wspomnianego Bonifacego (ur. ok. 1780; IV). Miał on majętność Grejcyszki w pow. szawelskim na arendzie oraz pięciu synów (V): Jana Antoniego, Fran
ciszka, Tomasza Wiktoryna, Kazimierza i Bonifacego Alojzego. Z innej rodosłownej
dowiadujemy się, że synem Franciszka i bratem ww. Bonifacego byl Andrzej. Miał on
dwóch synów: Karola Szymona i Jana Ezechiela [MACB, F 20—5318].
Inna rodosłownaja z 1832 r. dotyczy przodków Józefa Narutowicza, asesora
sądu ziemskiego szawelskiego i właściciela majętności Klisze i Prospekt (27 dusz mę
skich). Początkowo rodowód był podobny do poprzedniego. Trzecie pokolenie pre
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zentował jednak Antoni (1705 r.), który miał także syna Antoniego (IV) i wnukajózefa
(ur. ok. 1792; V), ojca Aleksandra Władysława (VI) [МАСВ]. Wspomniany Antoni, syn
Antoniego, w 1799 r. miał 70 lat, mieszkał w majętności Wiermiany i wydał na świat
pięciu synów (VI): Józefa, Franciszka, Antoniego, Kazimierza i Franciszka, który miał
syna Alfonsa Piotra [MACB, jw.].
Można kontynuować genealogię Narutowiczach w pow. telszewskim (XIX-wiecznym). W 1. połowie XIX w. kilku z nich pracowało w sądach pow. telszewskiego. Naj
pewniej tradycje rodzinne kontynuował Jan Narutowicz (zm. 1866), sędzia powiatowy
w Telszach, syn Stanisława. Jest on tożsamy z wymienionym wyżej Janem Adalbertem
Jerzym z pokolenia VII (ur. 1823). Mieszkał on w Brewikach (lit. Brevikai) w pow. tel
szewskim w gminie Olsiady, na północny wschód od tego miasteczka. Była to właściwie
okolica szlachecka, w której Narutowiczowie mieli 173 dziesięciny ziemi, a byli jeszcze
Krzyżewiczowie, Łukaszewiczowie, Łukoszusowie [chyba chłopi] i Rylowie, mający jesz
cze mniejsze mająteczki (bo nie majątki). Zresztą dobra te były często dzierżawione i za
dłużone. Wspomniany Jan był trzykrotnie żonaty: z Narbuttówną, Sakielówną (zmarła
wkrótce po ślubie) i po raz trzeci z Wiktorią Szczepowską, która według Ludwika Krzy
wickiego, była córką barona Antoniego Roenne z nieprawego łoża; niektórzy uważają
to twierdzenie za „dyskusyjne” [Renavas, s. 160]. Z poprzednich małżeństw miał dwoje
dzieci: Kazimierza (ur. ok. 1847) i Annę. W czasie powstania styczniowego 1863 r. Jan
Narutowicz został aresztowany, wziął całą winę na siebie, uwalniając tym samym wspo
mnianego barona od odpowiedzialności karnej. W więzieniu przesiedział rok, a po uwol
nieniu miał ożenić się ze wspomnianą Wiktorią. Jest to jednak niemożliwe, bo starszy
z jego synów urodził się przed powstaniem, w 1862 r. (Stanisław). W każdym razie z tego
związku urodziło się dwóch synów: Stanisław (1862—1932) i Gabriel (1865—1922). Sam
ojciec wkrótce po powstaniu styczniowym zachorował i zmarł, pozostawiając całą rodzi
nę w trudnym położeniu ekonomicznym. Miał chorować na paraliż postępowy, żona go
opuściła, opiekowała się nim córka Anna, w końcu oddano go do szpitala „i tam podob
no obłąkany wyskoczył przez okno z pierwszego piętra”, kończąc swoje życie [Krzywic
ki]. Dom rodzinny był „o silnych tradycjach demokratycznych i powstańczych, typowo
polski w swej najlepszej, kresowej odmianie” (Pajewski, Łazuga].
Dalszą opiekę nad jego synami z trzeciego małżeństwa zapewnił sam baron Antoni
Roenne, może ich dziadek? Obaj synowie wyraźnie zaznaczyli swoją obecność w życiu.
Starszy Stanisław ukończył studia prawnicze w Petersburgu. W 1890 r. pracował w re
dakcji pisma „Tygodnik Powszechny” w Warszawie, pisma o charakterze socjalistycz
nym. Później związał się z litewskim ruchem narodowym. W 1905 r. uczestniczył w sej
mie wileńskim, wielkim zjeździe Litwinów w Wilnie, który wyrażał litewskie aspiracje
narodowe. We wrześniu 1917 r. pod okupacją niemiecką organizował Tarybę (Radę), ofi
cjalny organ reprezentujący Litwinów, który wkrótce zapoczątkował budowę państwa li
tewskiego. Podpisał Deklarację Niepodległości Litwy 16 lutego 1918 r. jako jedyny Polak
(oprócz Litwinów). Prawdopodobnie uczestniczył, choć luźno, w strukturach POW na
Litwie. W każdym razie byl przewidywany na premiera nowego rządu litewskiego, który
miał się wyłonić po zamachu stanu w Kownie i obaleniu ówczesnych władz litewskich,
nastawionych antypolsko. W iatach 1919—1922 kilkakrotnie jeździł do Polski za zgodą
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władz litewskich i próbował porozumieć się z polskimi politykami w sprawie uregu
lowania stosunków polsko-litewskich. Działalność ta zakończyła się niepowodzeniem.
Później zamieszkał w swoim majątku w Brewikach i zajmował się gospodarstwem. Był
długoletnim członkiem rady powiatu telszewskiego. Zginął śmiercią samobójczą. Zo
stał pochowany na cmentarzu w pobliskich Olsiadach. Dworek Narutowiczów z XIX w.
w Brewikach z parkiem zachował się do dnia dzisiejszego, obecnie jest odnowiony.
Pozostawił żonęjoannę z Billewiczów (1868—1948) i syna Kazimierza (1904—1987).
Żona była działaczką oświatową na Żmudzi zarówno w okresie zaboru rosyjskiego (od
1891 r. uczyła dzieci po litewsku), jak i w w okresie międzywojnia w Litwie. W latach
1926— 1935 była przełożoną i nauczycielką w Gimnazjum Polskim im. Adama Mickiewi
cza w Kownie. Pracowała także w Kaliszu (1899—1904), Telszach na Żmudzi (do 1915)
i w głębi Rosji w Rosławlu w czasie I wojny światowej. W czasie II wojny światowej
udzielała pomocy Żydom. Po zakończeniu tej wojny została repatriowana do Polski, za
mieszkała u córki Zofii Krassowskiej w Warszawie, gdzie zmarła. Została pochowana
w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim.
Z kolei syn Kazimierz urodził się także w Brewikach. Okres I wojny światowej
przeżył w głębi Rosji, w Rosławlu wraz z całą rodziną. Później ukończył Gimnazjum
Polskie w Kownie. Studiował we Francji w Nancy, gdzie został inżynierem rolnikiem.
Po powrocie do Litwy zajął się gospodarstwem w Brewikach i Dzidach; ten ostatni
majątek należał do żony Krystyny Ławcewiczówny. Tu trzeba uzupełnić, że w latach
1927— 1929 służył w wojsku litewskim w 1. pułku huzarów, uczył się również w Szkole
Wojennej, wychodząc do cywila w randze lejtnanta. Po tragicznej śmierci ojca w 1932 r.
kontynuował jego politykę pośredniczenia między Litwą a Polską. W latach 1934—1938
wiele razy jeździł między Warszawą a Kownem. W 1941 r. został zesłany w głąb ZSRR
do Kraju Ałtajskiego wraz z żoną i córkami. Na Syberii był do 1947 r. kiedy mógł wy
jechać do Polski. Osiadł w Poznaniu, gdzie pracował w Instytucie Przemysłu Włókien
Naturalnych jako docent. Pracował naukowo w zakresie surowców włókienniczych.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1954) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski (1964). Zmarł w Poznaniu, tu został pochowany. W małżeństwie z Kry
styną miał dwie córki: Wandę (ur. 1932) i Anną (1935—1943, zmarła na zesłaniu).
Bratem Stanisława był Gabriel Narutowicz, który najpierw studiował na Uniwersy
tecie w Petersburgu, skąd wyjechał do Szwajcarii w celach zdrowotnych, gdzie studiował
na Politechnice w Zurychu. Po studiach był tu profesorem inżynierii wodnej, budował
elektrownie wodne. W czasie I wojny światowej zaczął prowadzić działalność społecz
no—filantropijną wśród Polaków Po zakończeniu wojny przyjechał do Polski. Był tu
ekspertem w ministerstwie, potem ministrem robót publicznych i spraw zagranicznych
w 1922 r. W końcu roku został wybrany pierwszym prezydentem Polski, mimo sprzeci
wu prawicy. Po kilku dniach został zamordowany przez skrajnego nacjonalistę. Jest po
chowany w katedrze warszawskiej.
Tu krótka dygresja o linii Narutowiczów z Podwojskia w gminie Kurszany. Wy
żej wspomniano, że dobra te w 1882 r. posiadał Bonifacy Bonifacewicz Narutowicz.
Być może miał on syna Wacława. W każdym razie Wacław Narutowicz w małżeństwie
z Magdaleną Narutowiczową (1888—1956), córką Hieronima, spłodził dwóch synów:
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Antanasa (ur. 1930), zesłanego na Syberię w 1945 r., który zbiegł z północnego Kazach
stanu w 1950 r. i wrócił do Litwy oraz Wacława czy Vaclovasa (ur. 1916), który popie
rał partyzantów litewskich, za co został aresztowany w 1945 r. i zesłany na Syberię i do
północnego Kazachstanu, skąd wrócił do Litwy w 1955 r. Miał jeszcze córkę Genovaite
(ur. 1924), także zesłaną na Syberię w 1945 r., która po zwolnieniu nie wróciła do Li
twy. Prawdopodobnie została w ZSRR, w każdym razie wyszła za mąż za Bajmaganowa
\Lietuvas gywntojągenocidaĄ .
Niedawno, bo w 2012 r., ukazała się biografia Stanisława Narutowicza, zwanego
w omawianej pracy Stanislovasem Narutaviciusem, pióra Stasysa Vaitekunasa. Ogól
nie oceniam tę pracę jako solidną, ale nie do końca udaną próbę biografii tej postaci.
Razi przede wszystkim zasadnicza koncepcja uznania Stanisława Narutowicza za Litwi
na i Żmudzina z całkowitym pominięciem jego polskości lub usunięciem jej w głębo
ki cień i inne sprawy, czemu dałem wyraz w recenzji tej pracy. Tu skupię się na części
genealogicznej tej biografii, która wypadła wyjątkowo słabo. Autor zasadniczo ogra
niczył się do podania kilku faktów z dziejów tej rodziny od średniowiecza i to czę
sto błędnych. Bezpodstawne jest twierdzenie o pochodzeniu od Billewiczów i związek
z Nartowtowiczami, zupełnie inną rodziną. Potem wspomniano o Stacu Narutewiczu,
bojarze włości ejszyskiej, a więc z włości odległej od Żmudzi i najpewniej niemającym
nic wspólnego z Narutowiczami żmudzkimi. Ciekawsza była wzmianka o Narutiańcach
[„liudach dwora Posztowskogo” we włości wilkiskiej z 1525 r.]. W tym ostatnim przy
padku Narutiańcy byli chyba poddanymi właściciela dworu w Posztowie [Pocztowie],
a ich związek z Narutowiczami jest bardzo wątpliwy. Po dłuższej przerwie Autor się
gnął do danych z końca XIX w. i zacytował dane o posiadaniu ziemi w Brewikach przez
Stanisława i Gabriela Narutowiczów w 1889 r., by następnie napisać kilka słów o ich
pradziadzie Stanisławie, a w rzeczywistości był to dziad. W sumie genealogia Narutowi
czów nadal czeka na swego badacza.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 349—350, 371—372; Krzywicki, Wspomnienia, T. 3, s. 241—258 (obszerne opraco
wanie); LVIA, F 391—8—2573, k. 20 (skan 00040); MACB, F 9—2214 (linia Narutowiczów i inne), F 20—5192
(wywody z lat 1799 i 1832), F 20—5318 (2 rodosłownyje: Bonifacego i Andrzeja Narutowiczów); J. Narutamćienes atsiminimai apie Stanislovą Narutamią, „Żemaićią praeitis”, T. 3: Vilnius 1994, s. 46—59; ODVCA,
vyp. 2, s. 28—197; Perapis 1528 r., s. 301; SG, T. 15, cz. 1, s. 231: Brewiki; Urzędnicy żmudzcy, po nr. 1440,
nr 1443; VUB, ŻP 25, к. 439M40; Ze wspomnień Stanisława i Kazimierska Narutowiczów. Wyd. J. Jurkiewicz,
„Znak”, R. 41: 1989 nr 6 (409), s. 76—87. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 228; T. 2, s. 607: Narutaviciene; Jackiewicz, Litwa, s. 319; tenże, Kolący, s. 208—210 (Kazimierz, Stanisław i Joanna); LE, T. 20,
s. 16 (zdj., skromny biogram); Uetuvas gyventojn genocidas, 1944—1947, LKK, T. 5, s. 313: Narutavicius Kazys (z dj.); LPŻ, T. 2, s. 301: Narutavicius, Narutis, 335: Norutis; J. Pajewski, W Lazuga, Gabriel Narutowicz
Pierwspyprezydent Rpecsypospolitej, Warszawa 1993 (praca popularna); PSB, T. 22, s. 579: Narutowiczowa Jo
anna; Renatas, s. 155, 158—159 (zdj. Stanisława, Kazimierza i Gabriela Narutowiczów); Uruski, T. 12, s. 41;
S. Vaitekunas, Stanislovas Narutavicius. Signataras irjo laikai, Vilnius 2012; Żenkiewicz, s. 108 (przy Dzidach
dodać, że chodzi o Kazimierza Narutowicza).
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NARWOYN

NARW OYN
H. GIEJSZ
T aryf a 16 6 7 roku

Narwoyn Samuel na miejscu Stanisława Narwoynia rodzica swe\go] zNarwojn dym 1poddański wpow.pojurskim
Narwoyn Stanisław, na którego miejscu postał spisany Stanisław Siucił p Sparka Zasynoławkas dym 1 szla
checki w pow. pojurskim
Narwoyn Zygmunt na miejscu ojca swe\go\ Bałtromieja Narwoynia £ Narwojnów dym 1 szlachecki w pow.
pojurskim
T aryf a 16 9 0 roku

Narwoyn Jan z Narwojniów w pow. pojurskim dympoddański 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: nar—(nor—) i vain—.O obu była
już mowa, zob.: Downar i Dargwoyn [LPŻ].
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.: Miko
łaj Narwojnowis we włości szawdowskiej i Staszko Narwojnowicz w wielońskiej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. po
jurskim: dwie nie miały poddanych, jedna miała jednego poddanego. Z kolei w taryfie
1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, z jednym dymem poddańskim.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Wspomniane w obu taryfach Narwojnie w pow. pojurskim to zapewne gniaz
do rodu, choć miejscowości tej nie notowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W końcu XVIII w była to okolica szlachecka. Leżała ona (lit. Norvainiai) na północny
zachód od Szyleli przy drodze do Chwejdan.
Skądinąd wiadomo, że w 1783 r. [Szlachta wylegitymowana. 1784] Jan Narwoyn herbu
Giejsz, syn Jana i Magdaleny Kibort (pokolenie I i II), był ożeniony z Apolonią Jamont
i miał 3 wsie: Narwojnie, Orwidyszki [leżały pod Kołtynianami, stosunkowo niedaleko
od Narwojni] i Sumiliszki. We wspomnianych Narwojniach w pow. pojurskim notowano
ich w obu taryfach XVII w. Jego syn Tadeusz (III) miał syna Józefa (IV), żonatego z Lu
dwiką Klimowiczówną. Na świat wydał on trzech synów (V): Feliksa, Ludwika i Igna
cego, wylegitymowanych ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1860 i 1862.
W 1860 r. Narwoyniowie herbu Nieczuja wylegitymowali się w guberni kowieńskiej.
Narwoyniowie herbu Giejsz mieszkali w pow rosieńskim i szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Perapis 1528 r\, s. 299; Sylachta nylegitymowana, s. 468. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4,
s. 228; tenże, Suplement, s. 255; Gloger, s. 289; LPŻ, T. 2, s. 335: Norvainis; Uruski, T. 12, s. 42.

NARW OYSZ (NARW OYSZEWICZ)
H. JASTRZĘBIEC, KOŚCIESZA
P opis 16 2 1 roku

Narwosz Stanisław z /A^ojtnikami] po kozacku kań 1 w pow. korszęwskim
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NarwoyszAndrpej na miejscu Krpysptofa Putramenta pEjgielispek dym 1poddański wpow. berżąńskim
NarwoyspBłażęj. Żaga WerbowiczNarwqyspMarän na miejscu rodzica swego B/ażęja Narwoyspa p Waspkiów alias Eespcpów i na miejscu [...] dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
NarwoyspDawidpNiewordpiów [i] £ kupli swej Gutowtyspek Andruspyspek na miejscu Piotra Wikniewicpa
Społtmira i na miejscu Jana Andruszkiewicza dym 1 szlachecki wpow. powondeńskim
NarwoyszJan na miejscu Jana Lawdańskie[go\ Steygwiła £ Wołmontomcppod{&\ańskich dymów 5 w pow.
nieblisk im

NarwoyszJan na miejscu Jana Kasperowicza Dowczańskiego [w tekście: Dowziarski] z Dowczan dym szla
checki 1 wpow. nilkiskim
Narwoysp Jem na nńejscu rodzica swego Augusztyna Narwoyszą z majętności Poleskiej adas Downele pod
danych 7 ludzi wolnych królewskich, którzypo zapłaceniu nychodpąpodymnego [sic] dymów 7 wpow. berżąńskim
NarwoyszJerzy na miejscu Jana Janowskiego z Poryngowian dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Narwoyspjerpy na miejscu rodzica swego Józęfa Narwoyspa z Gurok dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Namoysp Malcher na miejscu Jana Narwoysza z Wojdaton dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Narwoysz Mikolaj Piotrowicz ButrymowiczJópef pprpykupli od [...] i Mika!aja Pietronicpa Narwqyspa
ZLe/ajciówpoddański dym 1 w pow. telspewskim
Narwoysz Piotr. Montńmowicz Abram Kazimierz sekretarz JKMci dymów poddańskich 6 [nazwanych]
Wirpily do imienia przysłuchujących krom na dymach dwu w tymżę pow. powondeńskim w okolicy Berpach
Narwoyspachpo Piętrzę Andipejewicpu Narwqyspu nabytych
Narwoysz Samuel Jurewiczг Z k u p li od Jana Grycewicpa Z Kumspajć [na marginesie: z Poszołtunia] dym
1poddański wpow. rosieńskim
Narwoysz Stanisław Augustinowicz ZBerp dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim
Narwoysz Stanisław z Wiermian Eule Stempie dym 1 szlachecki wpow. telszęwskim
Narwoysz Stanisław, na którego miejscu został spisany J ery Aleksandrowicz Z Berp 3 Фту poddańskie
wpow. powondeńskim
Narwoysz Stanisław, na którego miejscu oraz Kazimierza Eewgowda postał spisany J ery Lewgowd p Lewgowdp 2 poddańskie dymy wpow. telspewskim
Narwoysp Wojciech Ławrynowicp na którego miejscu postał spisany J ery Koreywa p Berp dym 1 spłachetki
wpow. powondeńskim
NanvoyspZygmont. GiesptowtFabian [...]. A drugich dymów dwóch ubogich odniebospepyka ZygmontaNarwoyspa syna Jerpego Narwoyspa i od Jarospa Rudowicpą nabytych dymów poddańskich, ogółem wspytkiego dy
mów dwóch wpow. telspewskim
Namoysp Paspkiewicp Maciej. Morkutowa Апnap dymu nabytego od Macieja Narwoyspa Paspkiewicpa p PokirspyniapoĄd] ańskich dymów 6 w pow. wielońskim
Nanmyspewicp Kapimierp p Pirgispek Polukania dym 1 spłachetki w pow. kroskim
NanmyszewicpKrysptof [na miejscu] Łukaspa Jurewicpa pKipści dym 1 szlachecki wpow. jaswońskim
Nanmyspewicp Wojciech, na miejscu którego postał spisany Jópef Hrehorewicp p Wołodków dym 1 spłachetki
wpow. berżąńskim
Nanmyspewicpowa Anna na miejscu małżonka swego Jana Nanroyspewicpa p Nadań dym 1 splachecki
wpow. kroskim
Narwoyspowa Mikołajowa Spcpesna Syrtowtównapo śmiem malponka swego Mikołaja Nanmyspa p Podubisia dym 1 splachecki w pow. kroskim
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

316

NARWOYSZ (NARWOYSZEWICZ)

T a r y f a 16 9 0

roku

Narwoys^Adam Karmieni ^Mies-^kmp wpow. M. Dymian i zzpryykupli dympoddański 1
NarwoyszJakub z Pobusytale janusząjć wpow. korklańskim ypiyykipä Woyszwiłłów dym szlachecki 1
NarwoyszJan na miejscu Dawida Kiminowicza z Łunajaów wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
NarwoyszJan z Gurogów wpow. berpanskim dym szlachecki 1
NarwoyszJan yPoran Gojzyszęk Latredów [w Kop. 1: Żorankoyszyszki] Bykijowa w pow. sząwelskim
dympoddański 1
NarwoyszJerzy Zokolicy Gurogie wpow. berjanskim dym szlachecki 1
Nanmysz Kazimierz Z Goniprowa w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Nanmysz Kazimierz z Goniprowa w pow. korszęwsldm dym szlachecki 1
NarwoyszMalcher z^ojdotan w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
NamoyszStams/aw z^yrmian Lunkszonupis w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
Namoyszpwa Katarzyna z okolicy SztZeP an^e Poswęcie w pow. berżąńskim dympoddański 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: nar—(nor—) i vaiś—. O obu już
pisano, zob.: Downar i Godwoysz [LPŻ].
Pierwsza wzmianka o nich dotyczy nadania pewnych dóbr ziemskich przez wiel
kiego księcia litewskiego Witolda z okresu lat 1412—1430 dla przodka bojara Ambro
żego Martynowicza Narwojszowicza, żyjącego w 1600 г. [INtoldianrĄ. W tym czasie ów
Ambroży mieszkał w Omolach we włości berżańskiej, tj. na zachód od Szawli, przy
drodze do Kurszan.
Na Żmudzi spotykamy ich w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. Byli
to: dwaj Narwojszowie: Dorgużewicz z włości widuklewskiej i Kotiewicz w wilkiskiej
oraz Jakub Narwojszewicz w berżańskiej, Jakubowaja Narwo jszowicza (żona lub wdo
wa) w ejragolskiej, Jurgiel Narwojszajtis w rosieńskiej, Stepan Narwojszojtis w kroskiej
ijan Narwojszojtis w kielmeńskiej (później kroskiej). W sumie spisano 7 bojaróww róż
nych włościach.
Ciekawą, lecz zniekształconą informację podał Jan Ciechanowicz o bojarze hospodarskim Szczepanie Narwojszajtisie, który w XVI w. posiadał grunta w okolicy
„Gordynów” koło Telsz. Pewnie chodzi o Gordy, a wspomniany bojar może być toż
samy z bojarem kroskim Stepanem Narwojszojtisem z popisu 1528 r. Można pójść
jeszcze dalej i wyrazić przypuszczenie, że ojcował on Hryhoremu Szczefanowiczowi
Narwojszowiczowi, o którym jest mowa w aktach ziemskich żmudzkich w 1585 r.,
zob. niżej.
Więcej danych jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1578 r. Jan Andrejewicz Narwojszewicz toczył spór sądowy o majętność Podubisie we włości rosieńskiej.
W 1585 r. Hryhory Szczefanowicz Narwojszowicz darował żonie Lucji Andrejewnie połowę majętności Paleki we włości widuklewskiej. Tenże w 1595 r. sprzedał majęt
ność Krikszteniszki w „okrugu Lianskim” [błąd poprawiony w: Slovar, s. 178: Lial’skij
okrug, tj. w okolicy miasteczka Lale we włości widuklewskiej].
W 1585 r. Jakub, Juri i Matiej Janowicze Narwojszewicze kupili majętność Poszoki
we włości wielońskiej. W tym roku wspomniany Jakub nabył 2 służby ludzi w Poszokach.
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W 1586 r. Matiej i Paweł Bałtromiejewicze Narwojszowicze sprzedali Szczepanowi
i Hryhoremu Pietrowiczom Narwojszowiczom połowę majętaości w Berżach i ziemię
Kurksztiu Lawkie we włości powondeńskiej. W 1595 r. wspomniany Matys Bałtromiejewicz Narwoszowicz Malczis sprzedał niwę Kawbra w Niewordianach we włości powondeńskiej. W 1595 r. bracia Piotrowicze [nie podano ich imion] Najwojszowicze [sic]
kupili grunt Berżi we włości powondeńskiej.
W 1590 r. Juri Narwojszewicz z żoną MałgoretąDomejkowną wziął w zastaw część
majętności Papliszki w Powiekach [tj. nad rzeką Wieką] we włości berżańskiej.
W 1592 r. Zofia Bałtromiejewna Narwojszowa darowała synom Matiejowi i Ja
nowi Mikołajewiczom Narwojszowiczom majętności Progulbie i Użliknie we włości
telszewskiej.
W 1594 r. w testamencie Awgusztyn Szczefanowicz Narwojszowicz Rudak zapisał
córkom: Marinie i Krisztynie majętność Podubisie koło sioła Gordeny i pustosz nad
Dubissąwe włości kroskiej.
W 1597 r. Wojtiech Janowicz Narwojszowicz sprzedał część majętności Potikiewie
we włości kroskiej z prawem wstępu do trzech jezior: Rowdosin (Rodowsino), Żownis
i Kalniczys. Tenże darował żonie Jadwigie Walentynownie połowę majętności Labunowo we włości korklańskiej.
W 1599 r. Jan Narwojszojt kupił majętność Mieszkie we włości Małych Dyrwian.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Narwoyszów w dzie
więciu włościach: rosieńskiej, widuklewskiej, wielońskiej, powondeńskiej, berżańskiej,
telszewskiej, Małych Dyrwian, kroskiej i korklańskiej. Dane te sąna ogół bardzo skrom
ne. Można zwrócić uwagę na włość powondeńską, gdzie notowano następujący ciąg ge
nealogiczny w dobrach Berże: 1. Malczis. 2. Narwoysz. 3. Bałtromiej. 4. Maciej (Matys)
i Paweł. Być może wzmiankowany pod 1594 r. Awgusztyn Szczefanowicz Narwojsze
wicz Rudak we włości kroskiej, spisujący wówczas testament, był synem Stepana Narwojszojtisa, spisanego w popisie 1528 r. w tej włości.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. za
notowano Stanisława Narwosza, który wystawił jednego konia w pow. korszewskim
z „uczestnikami”. Być może chodzi o Stanisława Łukaszewicza Narwoysza Dyszlewicza, współwłaściciela Potawrupi alias Dyszki [raczej Dyszli] w ciwuństwie ejragolskim,
a jego „uczestnikami” byli starsi bracia: Adam, Mikołaj i Bałtromiej. Należeli oni jednak
do Dyszlewiczów (zob.).
Z 1654 r. pochodzi testament Krystyny Jakubowny Waszkiewiczowny Błażejowej
Narwoyszowej. Chciała być pochowana w kościele czekiskim przez synów: Daniela,
księdza i Stanisława. Swoje imienicze w okolicy Waszkiewicze Leszcze we włości ejragolskiej, które miała po ojcu Jakubie i swoich braciach: Hrehorym i Kasprze Waszkiewi
czach, zapisała swoim synom: Danielowi, Marcinowi, Janowi i Stanisławowi Błażejowiczom Narwoyszom. Jej córki zostały już uposażone w momencie wychodzenia za mąż:
Regina za Samuela Labunowskiego i Halszka. Jej pierwszym małżonkiem był Jan Jurażyc, z którym spłodziła: Jana, Mikołaja i córkę Zofię. Ci nie mieli praw do powyższego
zapisu, bo zostali już uposażeni [VUB, F 7 ZP 15—15a]. W taryfie 1667 r. spisano syna
testatora Marcina jako Żagę Werbowicza Narwoysza w pow. ejragolskim.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

318

NARWOYSZ (NARWOYSZEWICZ)

W 1655 r. unię kiejdańską ze Szwecją podpisał Augustyn Narwoysz z synami: An
drzejem i Janem.
Z 1669 r. pochodzi testament Daniela Narwoysza, plebana szawlańskiego. Kazał
się pochować w kościele szawlańskim, przed wielkim ołtarzem. Swój udział w majętno
ści ojczystej Waszkiewiczach Leszczach w pow. ejragolskim zapisał swoim najbliższym
krewnym. Miał on dwóch braci Żaga Narwoyszów: Marcina i Jana oraz siostrę Reginę
Samuelową Łabunowską [VUB]. Dane te znajdują potwierdzenie w przedstawionym
wyżej testamencie z 1654 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 20 rodzin, bo z obli
czeń wyłączono 4 informacje o różnych nabytkach i przykuplach: Mikołaja, Piotra,
Zygmunta i Macieja Narwoysza Paszkiewicza. Z nich większość mieszkała w pow. berżańskim (5) oraz w kroskim i powondeńskim (po 4), rzadziej w wielońskim (3) i telszewskim (2), w pozostałych pojedynczo. Większość z nich nie miała poddanych (14 na 21),
a pozostałe rodziny miały od jednego do siedmiu poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r.
spisano 11 rodzin, mieszkających głównie w pow. berżańskim (3) i korszewskim (2), po
zostałe pojedynczo w innych powiatach. Większość z nich nie miała poddanych (8 na
11), a tylko trzy miały po jednym poddanym. W sumie była to na ogół szlachta drobna,
choć z nielicznymi wyjątkami, i nieutytułowana.
Warto tu wskazać, jak podpisywał się jeden z Dyszlewiczów (zob.): Jerzy z Narwoy
sza Dyszlewicz. W świede powyższych informacji widać, że obie rodziny: Narwoyszów
i Dyszlewiczów były tego samego pochodzenia.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Narwoyszowie herbu: Jacyna, Jastrzębiec, Kościesza i bez herbu. Z nich rodziny z herbem Jastrzę
biec i Kościesza używały przydawki pochodzeniowej Milkont (zob.) lub Milikont. Narwoyszowie herbu Kościesza mieszkali w pow. rosieńskim i telszewskim [Ciechanowicz].
W 1799 r. wywiedli się Narwoysze herbu Jastrzębiec. Za swego przodka przyję
li Jerzego Narwoysza (pokolenie I), który w 1763 r. sprzedał dobra Budryszki w pow.
tendziagolskim i szawelskim [pewnie XIX—wiecznym]. Z kolei w 1790 r. Jerzy Jan Nar
woysz (ur. 1760; II) sprzedał dobra Moskwityszki alias Butkowszczyzna w pow. wilkomierskim. Z 1792 r. pochodzi przywilej króla polskiego Stanisława Augusta Poniatow
skiego dla Benedykta Leonarda Narwoysza (także pokolenie II; ur. 1750) na godność
szambelana królewskiego.
Następne, III pokolenie tworzyli synowie Benedykta Leonarda: Aleksander Sewe
ryn Jerzy (ur. 1804) i Benedykt Napoleon (ur. 1807) oraz syn Jerzego Jana — Romuald
Jan (ur. 1789). W pokoleniu IV byli tylko czterej synowie tego ostatniego: Otto Teodor
(ur. 1832), Kazimierz Franciszek (ur. 1833), Władysław Stefan (ur. 1835) z synem Anto
nim Władysławem (ur. 1892; V) i Apolinary Stanisław (ur. 1839) [LVIA, F 391-8-2573,
k. 17]. Danych tych nie potwierdzają taryfy z XVII w.
W 1804 r. wywiedli się Narwoyszowie herbu Kościesza. Ich protoplastą został
Adam Narwoysz, ojciec Jerzego ijan a (pokolenie I i II). Prawdopodobnie chodzi o Ada
ma Kazimierza Narwoysza, mającego dobra Mieszki w pow. Małych Dyrwian w 1690 r.
W 1739 r. wspomniani Jerzy i Jan posiadali dobra Opidile (Opidiele) alias Szaudyny.
Prawdopodobnie chodzi o Szawdyń na północny wschód od Mieszkiów, czyli przy droDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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dze z Tryszek do Popielan. W 1763 r. Michał, syn Jerzego, i Bartłomiej, syn Jana, Narwoyszowie sprzedali te dobra.
Obaj bracia, Jerzy i Jan (II), zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, star
szej linii prym wiódł Jerzy jako ojciec Michała (Ш) i dziad dwóch wnuków (IV): Tade
usza (ur. 1751) i Józefa (ur. 1754). Pierwszy z nich wydał na świat czterech synów (V):
Adama (ur. 1779), Stefana (ur. 1780), Jana (ur. 1794), bezpotomnego i Antoniego Ka
rola (ur. 1802). Z nich Adam zostawił po sobie dwóch synów (VI): Antoniego Kaspra
(ur. 1819) i Stefana (ur. 1828) z synemjanem (ur. 1864; VII). Jego brat Stefan miał syna
Ignacego (ur. 1813; VI), a ostatni z braci — Antoni Karol powołał do życia trzech
synów (VI): Karola Antoniego (ur. 1823), Kazimierza Franciszka (ur. 1833) i Józefa
(ur. 1839), bezpotomnego. Z nich Karol Antoni miał syna Antoniego (ur. 1861; VII),
a jego brat Kazimierz Franciszek — trzech synów (VII): Jana (ur. 1859), Józefa (ur. 1861)
i Stanisława (ur. 1867).
Brat Tadeusza — Józef (IV) ojcował trzem synom (V): Andrzejowi (ur. 1786), Ta
deuszowi Onufremu (ur. 1791) i Jerzemu (ur 1793). Tylko Tadeusz Onufry doczekał się
potomstwa w postaci syna Józefa Dominika (ur. 1833; VI).
Druga, młodsza linia łączy się z Janem (II), ojcem Bartłomieja (III) i dziadem
Kazimierza (ur. 1759; IV). Ten ostatni wydał na świat trzech synów (V): Kazimierza
(ur. 1795), Franciszka Izydora (ur 1797) i Bartłomieja (ur. 1803). Z nich Kazimierz
ojcował dwóm synom (VI): Józefowi Bonifacemu (ur. 1835) i Janowi Aleksandrowi
(ur 1840). Jego brat Franciszek Izydor (V) zostawił po sobie syna Mikołaja Hilarego
(ur. 1829; VI), a kolejny brat, Bonifacy — dwóch synów (VI): Wincentego (ur. 1830)
i Józefa (ur. 1834) z synem Bolesławem (ur. 1884; VII) [LVIA, F 391—8—2573, k. 36].
Ź r ó d ł a : у 1kta yjagdóiie, T. 2, s. 329; LVIA, F 391—8—2573, k. 17 (skan 00036), 36 (skan 00072); ODVCA,
vyp. 1, s. 33-156,155—47 i 48,161-169,166-249; vyp. 2, s. 17-30,125-355; vyp. 3, s. 27-128,127-67,139269; vyp. 4, k. 20—159, 51—391, 215—88, 217—100; vyp. 5, k. 179 450; VItoldiana, s. 110—111 nr 121; VUB,
F 7—ZP 15—15a, nr 204, ZP 23 nr 56. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 228; tenże, Suplement,
s. 255; LPŻ, T. 2, s. 335—336: Norvaisas, 301: Narvaisas, 1137: Vaisnoras; LTruski, T. 12, s. 42.

NASZEWSKI ZOB. NOISZEWSKI
N ASIŁO W SKI
T a r y f a 16 67

roku

Nasiłowski Jan na miejscu ojca swego Stanisława Nasiłowskiego g Twer Ugiwer Jurgisgki dym 1 sglachecki
wpow. twerskim
Nazwisko pewnie wiąże się z Nasiłowem, gniazdem rodziny Nasiłowskich z wojewódz
twa lubelskiego, pod Puławami [Uruski]. Była to szlachta polska.
Na Żmudzi zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. była
wzmianka o Stanisławie Nasiłowskim [nie podano patronimika] jako zięciu Jurija Wojtiechowicza Paleckiego, który od pewnego czasu mieszkał w Palekach we włości widuklewskiej. W 1595 r. Stanisław Lenartowicz Nasiłowski z żoną Hanną Wojtiechowną
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Palecką skwitował wraz z innymi Jurija Wojtiechowicza Paleckiego z tytułu otrzymania
części dóbr rodzicielskich Paleckich w Wielkich Palekach.
Później spisano ich w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. twerskim, bez podda
nych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 208—211; vyp. 4, k. 53^103. L i t e r a t u r a : LTruski, T. 13, s. 47.

NATOWICZ ZOB. NOTOWICZ

NAWLICKI (NAULICKI, NOULICKI)
H. STARYKOŃ
T aryfa 16 67 roku

Naulicki Daniel z Kuszjejków i [z] pryy kupli od Jana Wolodki dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
Nawlicki Stanisław, na którego miejscu został spisany ]ан K iprew iczz^ aHdym 1szlachecki wpow. wielońskim
Noulicki Ław/yn Piotrowicz ZP°łan
1 szlachecki wpow. wielońskim
Noulicki Samuel na miejscu Marka Naulickiego z Po!an dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Nowlicki АРko!aj z Polan dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
T aryfa 16 90 roku

Nawlicki Daniel z Kuszlejkowicz w pow. wielońskim dym szlachecki 1
Nawäcki Mikołaj z Polan wpow. wielońskim z synami i szwagrami dym szlachecki 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego, jest to „zeslawizowana” forma imienia
Navulis. To ostatnie może pochodzić od słowa naujas, czyli „nowy” [LPZ],
Ród jest rzadko notowany w źródłach. Jest wzmianka o Jurim Naulickim, generale
ziemi żmudzkiej w 1596 r., czyli woźnym żmudzkim.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin w pow.
wielońskim, bez poddanych. W taryfie 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. wielońskim,
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana, z jednym wyjątkiem
w odniesieniu do XVIII w W 1. połowie tego wieku oboźnym żmudzkim był Mikołaj
Nawlicki, żonaty z Konstancja Założanką.
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowała się ze szlachectwa
jedna rodzina herbu Starykoń.
Zachował się wywód Nawlickich tego herbu z 1832 r. Protoplastą rodziny został
określony Jerzy Nawlicki (pokolenie I), który w 1596 r. został mianowany woźnym
żmudzkim. Miał on syna Hryhorego (II), który w 1629 r. kupił grunty w Kuszłejkowiczach [w pow. wielońskim]. Ożenił się z MagdalenąTomaszówną, z którą spłodził syna
Daniela (III). Ten ostatni wydał na świat czterech synów (IV): Mateusza, Stefana, Jana
i Andrzeja (testament z 1740 r.), wzmiankowanych pod rokiem 1704. Z nich Mateusz
miał syna Franciszka (ur. 1704; V). W 1732 r. kupił on połowę imienicza Wojtkuny alias
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Kuszłejkowicze w pow. wielońskim. Ow Franciszek miał syna Jana (VI), a ten wydał
na świat pięciu synów (VH): Adama Jana (ur. 1770), Stanisława Antoniego (ur. 1781),
Michała [brak metryki chrztu], Franciszka (ur. 1790) i Szymona Dionizego (ur. 1792).
Z nich Adam miał trzech synów (VII): Jana (ur. 1815), Marcjana (ur. 1817) i Aleksandra
(ur. 1820). Kolejny Stanisław dał światu również trzech synów (VII): Ezechiela Leona
(ur. 1822), Daniela Telesfora (ur. 1827) i Jana Franciszka Andrzeja (ur. 1829). Zaś Szy
mona miał jednego syna Andrzeja (ur. 1830; VII).
Nic nie wiadomo o potomstwie Stefana i Jana, synów Daniela, wspomnianych na
początku wywodu. Z kolei czwarty i ostatni syn, Andrzej (IV) miał dwóch synów (V):
Mateusza i Franciszka. W testamencie z 1740 r. otrzymali oni rodzinny majątek Nawliszki. Z nich Mateusz spłodził także dwóch synów (VI): Ludwika i Andrzeja. Wspo
mniany Ludwik miał dobra Sękany [w pow. wielońskim] zakupione od Aleksandra Mingayłły. Spłodził on dwóch synów (VII): Mateusza Józefa (ur. 1801) i Józefa Juliana
(ur. 1805). Z kolei wspomniany wyżej Andrzej Mateuszowicz (testament z 1815 r.) zo
stawił po sobie trzech synów (VII): Dionizego Franciszka (ur. 1805), Adama (ur. 1809)
i Antoniego Szymona (ur. 1812).
Z kolei Franciszek syn Andrzeja (V) wydał na świat dwóch synów (VI): Józefa z dwo
ma synami (VII): Antonim Erazmem (ur. 1814) i Ignacym (ur. 1818) oraz Kazimierza Jana
(ur. 1791) z synem Antonim Stefanem (ur. 1832; VII) [LVIA, F 391-1-1027].
Od dawna, przynajmniej od 2. połowy XVII w. (taryfy z lat 1667 i 1690) notowano
ich we dworze Kuszłejkowicze. Miejscowość obecnie nie istnieje, ale znajdowała się na
wschód od Pacuneli na Laudzie, prawdopodobnie dzisiaj to wieś Rütakiemis. W końcu
XIX w. dwór nadal należał do Nawlickich i liczył 227 dziesięcin ziemi. Jednym z ostat
nich właścicieli tego dworu byl Zygmunt Nawlicki (1865—1919), który studiował na Po
litechnice Ryskiej w latach 1888—1890, gdzie należał do polskiej korporacji „Welecja”.
Został zabity przez litewskiego komendanta Bejsagoly w czasie rewizji w jego domu.
Byl „człowiekiem nie zajmującym się polityką, pracowitym, dzielnym gospodarzem,
człowiekiem porządnym i ogólnie szanowanym” [Romer], Po jego śmierci dobra prze
jęła Alina Nawlicka w okresie międzywojnia [Żenkiewicz],
Ź r ó d ł a : IA, nr 104, kol. 430; LVIA, F 391—1—1027, k. 7—11 (wywód z 1832 r\, dr2 ewo genealogic 2 ne);
Romer, T. 2, s. 375—376; Ur2ędnicy żmudzcy, nr 845. L i t e r a t u r a : Janicki, Studenci polscy, T. 2, s. 125
nr 844; LPŻ, T. 2, s. 307: Naulickas, 312: \avulis; LTruski, T. 12, s.51; Żenkiewicz, s. 108.
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P opis 16 2 1 roku

Naykowski Krpysptof pa ojcapo kopacku, na //ry&Jtniki] protestował, koń 1 w pow. wiesptriańskim
T aryfa 16 67 roku

Naykowski Jan i Jergy. Drowdpik Jan na miejscu Marcina Uwapnia i K[on] ajra] ta Busiewicpa p okolicy Meciów na miejscu Jana i Jerpe\go] Majkowskich, [...] p okolicy jamontów na miejscu Wojciecha Eykinta 6poddańskich, osobliwie [z] pastawy dwu [dymów]. A [w] Jurgmispkiach alias Trowlenach 1, ogółem 9 dymów
wpow. wiespuiańskim
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Naykowski Jan na miejscu Jakuba Piotrowicpa po Jarospu Gołku p PotuZajdów dym 1 splachecki w pow.
M. Dyrwian
Naykowski Jan na miejscu Krpysptoja Stancgyka pMontiymajdów dym 1 splachecki wpow. twerskim
Naykowski Wojciech, na którego miejscu postał spisany Jan Montowt p Dunajaów dym 1 splachecki w pow.
medyngiańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Naykowski Jan pPowiłajciów w pow. M. Dymian dym splachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, pochodzi od imienia Naikus. To ostatnie ozna
cza: nudny, wolny, powolny, niszczący itp. [LPŻ]. Naykowski to forma spolszczona
przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. W każdym razie nie notowano tej
szlachty na etnicznych ziemiach Polski.
Po raz pierwszy notowano ich w popisie wojskowym W ks. Litewskiego z 1528 r.,
kiedy wymieniono Bołondisa Najkowicza we włości telszewskiej, w odrębnym reje
strze. Później byli notowani w aktach ziemskich żmudzkich pod 1596 r., kiedy Matiej
Pietrowicz Najkojtis sprzedał część „ziemlicy” w majętności Płowskiniszki we włości
wieszwiańskiej. Potem spisano ich w popisie wojskowym 1621 r. wpow. wieszwiańskim.
Stawiali jednego konia z „uczestnikami”.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny miesz
kające w różnych powiatach, w tym w wieszwiańskim i sąsiednich: twerskim, medyn
giańskim i Małych Dyrwian. Większość z nich (3 na 4) nia miała poddanych. W taryfie
1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow Małych Dyrwian, bez poddanych. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1698 r. zanotowano jeszcze Wawrzyńca Naykowskiego, który ze Żmudzi podpi
sał pospolite ruszenie szlachty litewskiej.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Naykowscy herbu Dąbrowa.
Ź r ó d ł a : LM, D ieśiją reikalą knyga 7, s. 166; ODVCA, vyp. 4, k. 60—39. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 291:
Naikauskas, Naikus; Uruski, T. 12, s. 12: Najkowski, 52: Naykowski.

NIEBUROWSKI ZOB. NABOROWSKI

NIECIECKI
H. PORAJ
T aryf a 16 6 7 roku

Nieciecki Aleksander [na miejscu] Jana Niedeckie\go\ rodpica swe[go] pimienia Rand dym 1poĄ<5\ański.
Tenpe p wioski naptranej Wierpbołowek lejącej w tympe pow. p dóbr ojcpystych p dymów dwóch, ogółem dymów
3 poddańskich w pow. widuklewskim
Niedecki Ignajusp Danilewicp na miejscu rodpica swe\go\ Daniela Niedeckiego p Wornoławek dym 1poddański w pow. widuklewskim
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

NIEKRASZ (NIEKRASZEWICZ)

T a r y f a 16 9 0

323

roku

Niedecka Manama %Rowkiów wpow. widuklewskim dym poddański 1
Niedecki Ignacy %Wornoławkiów w pow. widuklewskim dympoddański 1
Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. W każdym razie notowano sporo
Niecieckich w ziemi drohickiej (od wsi Nieciecza) w województwie podlaskim. Stamtąd
niektórzy przenieśli się do Litwy.
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 i 1690 r. spisano po
2 rodziny w pow. widuklewskim, mające poddanych: najczęściej jednego, wyjątkowo
nawet trzech w 1667 r. Zatem nie była to szlachta najbiedniejsza i nieutytułowana. Wła
dysław [Korybut] Nieciecki, cześnik mozyrski, był bowiem horodniczym żmudzkim
w 1712 r. Ożenił się z Katarzyną Tańską, koniuszanką trocką.
W XIX w. Niecieccy herbu Poraj mieszkali w pow rosieńskim [Ciechanowicz].
Może chodzi o wieś Olechny w tym powiecie, gdzie w końcu XIX w. posiadali oni
22 dziesięciny ziemi? [SG].
Ź r ó d ł a : SG, T. 15, cz. 2, s. 405: Olechny; Urzędnicy żmudzcy, nr 609. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Suplementy s. 253; LPŻ, T. 2, s. 312: Nececkas; Uruski, T. 12, s. 73—74.

NIECZEMSKI (NIECIEMSKI, NIECZYMSKI)
T a r y f a 16 6 7

roku

Nieaemski Jerpy [na miejscu] Stefana Niecpemskiego rodzica swego pSurostów [?] dym 1poddański w pow.
W. Dymian
Prawdopodobnie nie należy ich łączyć z Niemczewskimi, choć nie można tego wykluczyć.
Nazwisko nie jest notowane w polskich herbarzach. Może łączy się z litewskim na
zwiskiem Nećirmas, Nećionis lub podobnym? To ostatnie wiąże się z litewskim necias.,
czyli „niemowa” [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. W Dyrwian,
z jednym poddanym. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
Nie można wykluczyć, że Jerzy Nieczymski, zanotowany w akcie unii kiejdańskiej
ze Szwecją w 1655 r., pochodził ze Żmudzi. Osoba taka była notowana w taryfie 1667 r.
Ź r ó d ł a : Akta pjapdów, T. 2, s. 309. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 313: Nećionis, Neciunas.

NIEKRASZ (NIEKRASZEWICZ)
H. TOPÓR, ŻNIN
T a r y f a 16 67

roku

NiekraspAwgustyn Stanisławowiep na miejscu Stanisława Niekraspa rodpica swe\go] £Pokuten dym 1 szla
checki wpow. wieluńskim
Niekrasp Ba/tromiej, na którego miejscu posta/ spisany Samuel Awgustynowicp p pagrodniepym dymem 1
wpow. wielońskim
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Niekrasp Dawid od kupli swojej od Jakuba Tyta Rogińskiego p Pokiewia dym 1 szlachecki wpow. berpańskim
Niekrasp Gabriel Władysław p dpierpany swej Tubinów w ciwuństwie spawdowskim pa rok 1666 skońcpony
in e/[no] 1667 Ąnia] 20 July wniósł do skarbu [zł] 5:25 [Królewszczyzny 1667 r.]
Niekrasp Jan Adamondcp na miejscu rodpica swego Adama Niekraspa p imienia swego p odkupioną pastawą
tejpe ojcpypny od Stanisława Dobkiewicpa p Wojdaton dym 1 splachecki wpow. kroskim
Niekraspjan na miejscu Jópefa Niekraspa pNiekraspów dym 1 splachecki wpow. rosieńskim
Niekraspjerpypo śmierci niebospcpyka Dawida Mostwiła na miejscujego dymy 4poddańskie sobie, małponce,
Panom małpankom, dwom siostrom małpunki swejprzyrodnim do równego na 3 cpyśa dpiału nalepące pMostwilispek wpow. rosieńskim
Niekrasp Matiasp pNiekraspów Pospołtunia ^[rodniczy] dy\ra\ 1 wpow. rosieńskim
NiekraspMikołaj [na miejscu] Stanisława Janowicpa pAntryngia dym 1 splachecki wpow. widuklewskim
NiekraspPiotr pMacajaów dym 1 splachecki wpow. wielońskim
Niekrasp Stefan na miejscu rodpica swego Kipysptofa Niekraspa p Butkispek dym 1 splachecki. A drugi dym
pastawny w tejpe okolicy pomienionej od Lewona Piotrowicpa Spymkiewicpa, ogółem dymy 2 splacheckie wpow.
ejragolskim
Niekrasp Tomasp, na którego miejscu postała spisana Jadwiga Siemaspkówna Niekraspowa Adamowa p Kondratowicp dym 1 splachecki wpow. wilkiskim
NiekraspŁagielis Stanisław MaaejewicppNiekraspów dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
Niekraspewicp Eliasp p kupli od Andrpeja Sebestianowicpa dym 1poddański wpow. wielońskim
NiekraspewicpFlorian. Buywid Jan [...] i pprpykitpli od Floriana Niekraspendcpa dym 1 splachecki w pow.
wilkiskim
Niekraspewicp Mikołaj, na którego miejscu posta/ spisany Twerian Wfckiendcp p Tropian [...] podĄańókiĄ
dym 1 wpow. widuklewskim
Niekraspewicp Walenty Piotrowicp p Kondratondcp dym splachecki 1 wpow. ndlkiskim
Niekraspowa Adamowa Jadwiga Siemaspkówna na miejscu Tomaspa Niekraspa p Kondratondcp dym spla
checki 1 wpow. wilkiskim
T aryfa 1690

roku

Nakraspewicp [w Kop. 9: Niekrasz] Francispek p Wojdatan i Pomergiów wpow. kroskim [dym] poddański 1
Niekrasp Andrpej Matyaspewicp na miejscu Augustyna Kugielendcpa pPluspcpów Adamajciów w pow. kro
skim [dym] splachecki 1
Niekrasp Dawid p Gierdpiagoły wpow. berpańskim dym splachecki 1
Niekraspjan pNiekraspów i pprpykupli wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Niekraspjerpy p Kiryspek w pow. rosieńskim [dym] poddański 1
Niekrasp Matiasp p PospoĄt]onia wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
NiekraspMichał p Danielem Golniewsłdm p spólnej kupä p Promiadpiewa wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
NiekraspStanisław pMacian w pow. wieluńskim dym poddański 1
Niekrasp Stefan p Towtwilispek [w Kop. 7: Towtwiłły Wojtkajcie] p pastawy dym poddański 1. Tenpe
p Towtwilispek w pow. spawdowskim dymów poddańskich 2
Niekrasp Walenty pEjksptow Antkolniów wpow. wilkiskim dym splachecki 1
NiewraspAwgustyn [w Kop. 1: Niekrasz] pPokuten Polenten [w Kop. 1: Polony] w pow. wieluńskim
dym splachecki 1
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Nazwisko jest zapewne pochodzenia albo polskiego, albo ruskiego (białoruskiego)
[LPŻ]. Niekrasz lub jego patronimik Niekraszewicz mają liczne formy, w tym w języku
litewskim Nekraśas, Nekrośius itp.
W księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498 jest wzmianka o nada
niu Niekraszowi czterech „czołowieków” w „imieniu Treczewo” we włości jaswońskiej
[LM]. Z kolei we włości wielońskiej Pietrasz Niekraszewicz i inni bojarzy „Wieliuncy”
[tj. mieszkający we włości wielońskiej] otrzymali potwierdzenie na posiadane przez nich
ziemie w czasach wielkiego księcia Witolda.
Zdaniem Petrauskasa, należy tu jeszcze dodać nadanie we włości wielońskiej dla
Iwaszka Butwidowicza. Był on bratem Michała Niekrasza Butwidowicza, używającego
herbu Leliwa i pochodzącego spoza Żmudzi, bo z Żupran.
Na pewno byli oni w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. W 1528 r.
spisano dwóch Niekraszów: Gojżewicza i Kierkowicza we włości wielońskiej oraz
dwóch Niekraszewiczów: Jakuba w rosieńskiej ijan a w jaswońskiej. Z kolei w 1567 r. zo
stali zanotowani: Stanisław Niekraszewicz we włości wielońskiej, Pietr Niekrasz w tejże
1Jan Niekraszewicz w rosieńskiej; wszyscy stawiali po jednym koniu. W sumie wszyscy
Niekraszewicze (Niekraszowie) byli notowani tylko w trzech włościach: wielońskiej, ro
sieńskiej i jaswońskiej. W niektórych włościach: wielońskiej i rosieńskiej obserwuje się
ciągłość osadnictwa w okresie między popisami XVI w.: 1528-1567.
Wymieniony to Niekrasz Kierkowicz w 1528 r. był jeszcze zanotowany w 1541 r.
wśród bojarów wielońskich we włości żosieckiej lub sąsiedniej [Iston/os śaltinią tyńmcĄ.
Skądinąd wiadomo jeszcze o bojarze rosieńskim Jakubie Niekraszewiczu, a właściwie
o jego żonie i synach: Pawle, żonatym z Barbarą Pawłowną, bojarkąużwencką i Piętrzę
w 1542 r. [LM],
Sporo informacji o rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1571 r.
Matiej Mackowicz Niekraszowicz zastawił „dworec” w Ejkszach w Gojżowie we wło
ści wilkiskiej. W 1584 r. Hanna Michajłowna Wi[e]kowicz darował mężowi Wojtiechowi Mikołajewiczowi Niekraszewiczowi majętność Ikuny w Maloj Gojżowie we włości
wilkiskiej. W 1585 r. Matiej Szczefanowicz Niekraszewicz kupił część ziemi w Małej
Gojżowie koło rzek Niewiaży i Struny. Tenże w 1598 r. sprzedał „ziemlicę” w polu Ej
kszach nad rzeką Lozdoną we włości wilkiskiej. W 1597 r. Jan Matysowicz Niekrasz za
stawił część „otczizny” w Maloj Gojżowie w tej włości.
W 1575 r. Matwiej Pietrowicz [Jakubowicz] Niekraszewicz sprzedał „dworec”
w Numułowkach we włości rosieńskiej. Tenże w 1587 r. sprzedał niwę Doglej w Powierach we włości rosieńskiej. Tenże jako Matiej Pietrowicz kupił ziemię Krapiszkia
nad rzekami Szołtoną i Biersztupem we włości rosieńskiej. Tenże w 1589 r. zastawił
2 służby krestian majętności Niekraszewiczi w Lowżach we włości rosieńskiej. Znów
w 1590 r. sprzedał on grunty w polu i okręgu Lowżi, należące do majętności Niekra
szewiczi w tej włości. Tenże w 1590 r. zapisał swój dom Niekraszewiczy i ziemię Krapiszka Narbutowiczom. Sprzedał również poddanych w Szowkułojtiach w polu Łowżi.
Tenże w 1593 r. zastawił sianożęć w Niekraszewiczach koło ruczaju Barejwiszki. Znów
w 1595 r. sprzedał 2 sianożęci Lengokłonie koło majętności Niekraszewiczy.Tenże
jako Matiej Pietrowicz Jakubowicz Niekrasz w 1597 r. sprzedał sianożęci w majętności
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Niekraszewiczy i w okręgu Pokopurneńskim nad rzeką, Szołtoną we włości rosieńskiej.
Znów w 1599 r. zamienił się gruntami: za Graniszki nad rzeką Szołtoną w tej włości
dostał grunty Barkintyszki i inne [w tej włości]. W tym roku sprzedał 2 niwy i sianożęć w polu Girdwojnowiczach we włości rosieńskiej. W 1585 r. Jan Mikołajewicz Niekraszewicz został oskarżony o przywłaszczenie stawu w Mostwiłach nad rzeką Szołtuną we włości rosieńskiej. Tenże ok. 1590 r. mieszkał w majętności Niekraszewiczi.
W 1586 r. Hryhory Mikołajewicz Niekraszewicz oskarżył o „napad” na grunt majętno
ści Poszołtuńskiej w Niekraszewiczach.
W 1581 r. Hryhory Andrejewicz darował swoim siostrzeńcom: Adamowi i Ja
nowi Jurewiczom Niekraszewiczom 2 „dworce” w polu Janowdowo nad ruczajem
Karupem i w polu Pojury we włości korszewskiej. W 1585 r. Barbara (Warwara)
Bogdanowna Monwiłowna w swoim testamencie zapisała synowi Adamowi Niekraszewiczowi dwór z licznymi ziemiami w polu Matiańskim we włości wielońskiej. Miał
on majętność Milwidyszki [pewnie we włości widuklewskiej] i żonę Hannę Wojtiechownę [Martinkiewicz]. W 1597 r. tenże zastawił grunty w uroczysku Starkłowki we
włości pojurskiej.
W 1586 r. Stanisław Niekraszewicz darował zięciowi Matiejowi Bałtromiejewiczowi i jego żonie, a swojej „wnukie” [córce] Dorotie Andrejewnie część majętności
w uroczysku Bertaszewiczy w Liawdie we włości wielońskiej. Tenże w 1591 r. darował
swoim córkom: Dorotie, Katerinie, Hannie i Barbarie majętność w polu Liawdie nad
ruczajem Wilbizdem.
W 1592 r. Wojtiech Mikołajewicz Niekrasz z żoną Magdaleną Mikołajewnąjarudowicz sprzedał część majętności Roszczi [we włości wielońskiej lub ejragolskiej]. Ten
że w 1593 r. sprzedał majętność Bikuny nad Niewiażą w Małoj Gojżowie we włości
wilkiskiej i kupił grunty Poszyli nad rzeką Bersztupem we włości rosieńskiej. Tenże
w 1594 r. kupił sianożęci nad rzeką Szołtoną, należące do majętności Mostwiły we wło
ści rosieńskiej, a w roku następnym grunty tej majętności i dalsze grunty w 1597. Z ko
lei w 1597 r. tenże wraz z Matiejem Pietrowiczem Niekraszewiczem sprzedał sianożęć
Piesliajpiawitis nad rzeką Szaką we włości rosieńskiej. W 1599 r. zastawił majętność
w polu Niekraszewiczach. Tenże wraz z braćmi Janem i Hryhorym sprzedał sianożęć
Kupmiestej we włości rosieńskiej. Z kolei w 1600 r. Wojtiech sprzedał część majętności
Niekraszewiczi. W 1596 r. Jan Jurewicz Mostwił zajął niwy w polu Mostwiły [we wło
ści rosieńskiej], należące do Pietra Janowicza Niekraszewicza. W 1599 r. Szcasny Pietrowicz Niekraszewicz kupił część majętności Esiuliszki w Kompach [w polu Polanach we
włości wielońskiej].
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Niekraszów w pię
ciu włościach: wilkiskiej, wielońskiej, rosieńskiej, korszewskiej i pojurskiej. Zdecydowa
nie najwięcej danych pochodzi z włości rosieńskiej, gdzie było gniazdo tego rodu. Tu
można prześledzić 4 pokolenia tej rodziny: 1. Niekrasz. 2. Jakub (notowany w popisie
1528 r.). 3. Piotr i Paweł (wzmianka z 1542 r.). 4. Maciej (szczególnie często wymieniany
w aktach ziemskich żmudzkich). Ich dobra znajdowały się w polu Lowże (Lowżi) i nad
rzeką Szałtoną. Warto dodać, że wymieniony w 1528 r. Niekrasz Gojżewicz we włości
wielońskiej pochodził pewnie z sąsiedniej włości wilkiskiej, z pola Gojżewskiego.
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Tylekroć tu wymieniona miejscowość Niekraszewiczy we włości rosieńskiej to naj
pewniej gniazdo tego rodu. Niekrasze były notowane jeszcze w taryfie z 1690 r. Znaj
dowała się ona nad rzekami Szałtoną [Szołona] i Kierupem, przy drodze do Ejragoły
1 Girtakola oraz w Łowżach. Tę ostatnią miejscowość można zlokalizować na wschód
od Rosieni, przy tym miasteczku i drodze do Ejragoły i pewnie pobliskiego Girtakola.
Dodatkowo niedaleko stąd były źródła Szaltonv.
W 1596 r. sąd podkomorski żmudzki wydał decyzję w sprawie sporu Matieja Szczefanowicza Niekrasza z Polonią WacławownąBałtromiejewąPietrowicz o „gwaltownoje
umyslnoje postawienie kleti spodkletom [tj. z podkleciem; chodzi o budynki gospodar
cze do przechowywania zboża] na gruncie Niekrasza w polu Mała Gojżowa we wło
ści wilkiskiej.
W aktach ziemskich żmudzkich był on notowany w latach 1571—1598, o czym pi
sano wyżej. W 1620 r. tenże sąd rozstrzygnął spór o „wybitie gwaltownoje” z sianożęci Szłojt nad rzeką Upą we włości rosieńskiej przez Krisztofa Matiejewicza Niekrasza.
Prawdopodobnie chodzi o rejon w polu Lakowskim nad Dubissą [Slovar].
W czasie Potopu 1655 r. czterech Niekraszów: Bartłomiej, Jan, Krzysztof i Sta
nisław podpisało unię kiejdańską ze Szwecją. Niekoniecznie musieli oni mieszkać
na Żmudzi.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 16 rodzin, miesz
kających głównie w pow. rosieńskim i wielońskim (po 4), a więc w tradycyjnych rejonach
osadnictwa tego rodu, oraz w wilkiskim (3) i widuklewskim (2), w pozostałych pojedyn
czo. Do tego zestawienia trzeba dodać jedną osobę, posiadającą dzierżawę królewską
Tubiny z ciwuństwa szawdowskiego w tymże powiecie. W większości była to szlachta
bez poddanych (10 na 16), pozostałe rodziny miały od jednego, najczęściej, do dwóch
dymów poddańskich.
W tej taryfie wymieniono Eliasza Niekraszewicza, mającego dym poddański
w pow. wielońskim, który przed 1677 r. ofiarował pewne przedmioty dla kościoła
w Chwejdanach: albę płótna wileńskiego i „humerał cienki z jedwabnicy” [tj. biała
chusta wkładana pod albę]. Ofiarodawca został nazwany skarbnikiem brzeskim [Visi
tationes DS. 1675-1677].
W taryfie 1690 r. spisano 11 rodzin, ponieważ Stefana Niekrasza zanotowano
2 razy: jako właściciela i zastawnika dymu. Rodziny te mieszkały głównie w pow. ro
sieńskim (3) oraz w kroskim i wielońskim (po 2), w pozostałych powiatach pojedynczo.
Większość z nich nie miała poddanych (7), z pozostałych większość miała po jednym,
z wyjątkiem owego Stefana z trzema dymami poddańskimi. W sumie była to na ogpł
szlachta drobna i nieutytułowana. Jedynie w 1528 r. zanotowano Jana Niekraszewicza
jako chorążego tendziagolskiego. Tylko jeden z nich, Eliasz Niekraszewicz skarbnik
brzeski, był elektorem króla polskiego Jana III Sobieskiego w Warszawie w 1674 r. Była
o nim już mowa.
Z XVIII w. pochodzi rejestr dokumentów Wojsztortów [może Wiesztortów?],
Niekraszów, Jawoyszów i innych. Zawarto tam schemat genealogiczny, poczynając od
Mikołaja i Magdaleny Jawoyszów. Wśród czworga dzieci wymieniono Barbarę, żonę
Krzysztofa Jasudowicza. Spłodzili oni dwóch synów: Łukasza i Macieja, mających dobra
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Babraniszki [nazwa chyba zniekształcona, może chodzi o Babianiszki czy Babiniszki
w pow. wielońskim?]. Pewnie od nich dobra te nabył Jakub Niekrasz, który przekazał ja
kiemuś Niekraszowi [nie podano jego imienia]. Ten zaś zostawił po sobie dwóch synów:
Stanisława i Mikołaja. Tu podano pierwszą datę — 1656 r., kiedy zgubili oni dokumen
ty na Babraniszki. Nie można wykluczyć, że było to związane z Potopem szwedzkim
i powstaniem antyszwedzkim na Żmudzi w tym roku. Warto przypomnieć, że Stanisław
Niekrasz podpisał unię kiejdańską ze Szwecją w 1655 r. Synem wspomnianego wyżej
Mikołaja był Jan, który ożenił się [chyba] w 1708 r. z wdowąjohanną Dymszankąjanow ą Woydagową, z ręką której nabył dobra Wojsztortyszki i Jurewicze Zabłocie od Woydagów. O w jan zostawił po sobie syna Antoniego, na którym zakończono ten schemat
[LVIA, F 1282—1—1388]. Nie ma pewności, czy wymieniony w taryfie 1690 r. Jan Nie
krasz jest tożsamy z wyżej wymienionym.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Niekraszowie
herbu: Poraj, Ślepowron, Topór, żnin oraz Niekraszewicze herbu Nieczuja i Topór.
Oprócz tego na Żmudzi mieli mieszkać Niekraszewicze herbu Lubicz, którzy wylegi
tymowali się w guberni wileńskiej [Uruski]. W tym czasie Niekraszowie herbu Topór
i Żnin, mieszkali w pow. kowieńskim [pewnie chodzi o wspomniane wyżej Kruwondy
w dawnym pow. wilkiskim] i rosieńskim [Ciechanowicz].
Bliżej można powiedzieć o Niekraszach herbu Topór, którzy wylegitymowali się
w 1819 r. Ich przodkiem był Tomasz Niekrasz (pokolenie I) wzmiankowany w latach
1701—1722. Był on właścicielem dóbr w pow. wiłkomierskim (Wanagiszki) i na Żmu
dzi: Pobole i Kruwondy w pow wilkiskim. Miał on syna Mateusza (zm. 1750 ?; II), któ
ry pozostawił po sobie dwóch synów (III): Stefana i Jakuba. Z nich Stefan miał pięciu
synów (IV): Macieja, Mateusza, Jerzego, Kazimierza i Jana. Z wymienionych Maciej dał
światu czterech synów (V), którzy w 1785 r. posiadali dobra Pobole. Z kolei jego brat
Mateusz spłodził syna Józefa Macieja (V). Następny brat Kazimierz miał dwóch sy
nów (V): Józefa Aleksandra i Szymona, którzy dziedziczyli dobra Dowczany. O pozo
stałych dwóch (Jerzym i Janie) brak jest danych.
Kolejne, V pokolenie tworzyli synowie Macieja, Mateusza i Kazimierza. Ten pierw
szy miał czterech synów (VI): Jana, Andrzeja, Mateusza i Szymona. Z nich wiadomo
0 Janie, który ożenił się dwukrotnie z EwąPacewicz i BarbarąPaskoczyn, z którymi miał
trzech synów (VII): Wincentego (ur. 1791), Jerzego Karola (ur. 1802) i Tadeusza Szymo
na (ur. 1804). Jego brat Szymon był również dwukrotnie żonaty z Benedyktą Steygwił
1Marcjannąjawgiel, z którymi wydał na świat sześciu (czy siedmiu?) synów (VII): Stani
sława (ur. 1795), Marcina (ur. 1801), Karola (ur. 1804), Wawrzyńca (ur. 1806), który miał
dwóch synów (VIII): Jerzego i Józefa oraz Teodora (ur. 1815) z dwoma synami (VIII):
Romualdem Damazym i Justynem Markiem oraz Macieja Kazimierza (ur. 1825?) i Jerze
go Wincentego (ur. 1833?) [Nekrośius].
Tablica genealogiczna Niekraszów na wklejce prezentowanej książki Juozasa Nekrośiusa jest następująca. Tomasz (pokolenie I) miał syna Matiasza (II), a ten trzech sy
nów (III): Stefana, Jakuba i Tadeusza. Przedstawiono tylko linię Stefana, ojca pięciu sy
nów (IV): Macieja, Mateusza, Jerzego, Kazimierza i Jana. Z nich Maciej wydal na świat
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czterech synów (V): Jana, Andrzeja, Mateusza i Szymona. Z kolei Mateusz spłodził
syna Józefa (V), Jerzy i Jan byli bezpotomni, a Kazimierz zostawił po sobie dwóch sy
nów (V): Józefa Aleksandra i Szymona.
Kolejne, VI pokolenie było następujące. Jan miał trzech synów: Wincentego, Je
rzego Karola i Tadeusza Szymona; Szymon spłodził sześcioro synów: Stanisława,
Marcina, Karola, Wawrzyńca, Teodora i Justyna [znak zapytania]. Pozostali Andrzej
i Mateusz nie mieli dzieci. Z kolei Józef zostawił po sobie czterech synów: Tomasza,
Stanisława Romualda, Jerzego i Wincentego. Znów dzieci Józefa Aleksandra zostaną
omówione niżej. To pokolenie kończą dzieci Szymona, czyli: Stanisław, Mateusz, Ka
zimierz i Andrzej.
Następne VII pokolenie nie było tak liczne. Najpierw byli to wnukowie Jana Maciejowicza [nie można ustalić rodziców na podstawie tej tablicy]: Adam, Józef, Leon i Igna
cy. Dalej byli synowie Wawrzyńca: Jerzy i Józef oraz synowie Teodora: Romuald i Justyn
oraz Maciej Kazimierz i Jerzy Wincenty o nieustalonym ojcostwie. Do tego pokolenia
należeli też dwaj synowie Adama: Hieronim i Mamert, o czym będzie mowa niżej [Nekrośius, wklejka na końcu pracu, słabo czytelna].
W 1858 r. Adam Józefowicz Niekrasz (ur. ok. 1808: 50 lat w 1858, zm. 1876; po
kolenie VI) byl „na arendie” we wsi Pusciova w parafii datnowskiej [może to Puszczewo w gminie Jaswojnie?]. Miał żonę Annę Szymonownę Mitkowicz [w tekście Mitlovic],
z którą spłodził czworo dzieci (VII): Hieronima (1843-1890), Mamerta (ur. 1846), Ju
lię (ur. 1849) i Elżbietę (ur. 1856). Jego braćmi byli (VI): Szymon (ur. 1815), Kazimierz
(ur. 1818) z synem Piotrem (ur. 1857; VII) i Marcin (ur. 1825). Z nich Szymon był żona
ty z Antoniną Szymonownąjagiełłowicz (ur. 1823), z którą miał trzy córki (VII): Ame
lię [w tekście Anelia, ur. 1846], Benedyktę (ur. 1851) i Karolinę (ur. 1853). Wspomniany
Hieronim miał pięcioro dzieci (VIII): Jerzego, Felicjana, Antoniego, Annę i Michalinę.
Z nich Antoni i Jerzy zmarli bezpotomnie, a Felicjan (ur. 1868) ożenił się z Petronelą
Rekściówną w 1894 r. i spłodził cztery córki (IN): Stefanię, Bronisławę, Annę i Tere
sę oraz jednego syna Pawła, który kontynuował linię tej rodziny. Powołał on do życia
pięcioro dzieci (X): Władysława (Vladasa), Józefa (Juozapasa; ur. 1902), Aldonę, Janinę
i Roberta (Robertasa) [Nekrośius, s. 22-27].
Niekraszowie używali dwóch przydomków pochodzeniowych: Narwojsz [Uruski]
i z Mitka [np. w rkps LVIA, F 1671 pod 1731 r].
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 306, 308, 312, 339; Istońjos śaltinią tyrimai, T. 3, s. 186; Królewszczyzny
1667 r ; LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 235—236; LM, Użyaśymą knyga 5, s. 48, 66; LVIA, F 1282—1—1388;
F 1671-4-377, k. 307; ODVCA, vyp. 1, s. 15-226, 38-249,42-322, 67-97,112-113,174-43 i 48,178-108,
184-85, 187-132, 198-83; vyp. 2, s. 39-51, 49-180, 70-409,125-353,137-545,157-785,175-244; vyp. 3,
s. 22-58, 56^49, 62-141, 98-119, 114-251; vyp. 4, k. 10-75, 119-74, 120-85, 182-61, 190-134, 203-3,
209^42, 285-110; vyp. 5, к. 25-184, 98-229,133-99,161-312,182-474,231-16,235-50; vyp. 7, к. 304-32,
311-79; Perapis 1528 r., s. 225, 250, 302; Popis 1567 r , koL 1277, 1283, 1325; Slovar, s. 336: Ślojta; Visita
tiones DS. 1675—1677, s. 109. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 234; LPŻ, T. 2, s. 316: Nekraśas,
Nekrośius i mne; J. Nekrośius, Gimine su kirvio yenklu [Ród z herbem Topór], Vilnius 2005, s. 8—13 (tłuma
czenie litewskie wywodu z 1819 r); Petrauskas, U etuvos diduomene, s. 275—276: Nekraśas Butvydaitis (Mykolas); Saviścevas, Źemaitijos saiim lda, s. 365—366; Uruski, T. 12, s. 88—89.
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NIELUBOWICZ

NIELUBOWICZ
T a r y f a 16 67

roku

Nieluboiuic^Adam AndrzęjewiczzGierdzjagoły dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Nazwisko to patronimik od imienia staropolskiego Nielub, może być pochodzenia pol
skiego lub białoruskiego [Abramowicz, Citko, Dacewicz; LPŻ], Zdaniem B. Tichoniuka
to imię słowiańskie.
Na Żmudzi notowano ich już w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1589 r. Jan
Mikołajewicz Nielub pogodził się z Bałtromiejem Awgusztynowiczem w sprawie „wybitia
z pokojnogo dierżania” „puszczy Gojżowskiej” [we włości wilkiskiej]. W 1590 r. tenże,
zwany chorążycem upickim, z żoną Hanną Mikołajewną Biełozorowną i Ambrożej Stanisławowicz Sipowicz z żoną Hanną Wojtiechowną Griniewicz podzielili majętność Legiecie „prawom prirożonym pripadłe” im po śmierci „diada” ich Baltromieja Jackowicza
i jego żony Alżbiety Jurewny Nargiełowicz. W innym dokumencie z tego samego dnia
i w tej samej sprawie dodano jeszcze jednego spadkobiercę — Jurija Wojtiechowicza Griniewicza, czyli brata wymienionej wyżej Hanny. Z kolei Jan Mikołajewicz Nielub w 1593 r.
otrzymał darowiznę od żony Hanny Mikołajewny Biełozorowny w wysokości 400 kop
groszy, zabezpieczonych na majętności Legieckiej [we włości tendziagolskiej].
Wspomniany w latach 1589-1593 Jan Mikołajewicz Nielub był synem Mikołaja Janowicza Nieluba, chorążego upickiego w latach 1561—1600, kiedy zmarł. Notowano go
także w aktach ziemskich upickich [ODVCA, vyp. 8].
Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow berżąńskim, bez
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Najbardziej znani są Nielubowicze z przydomkiem Tukalski z pow. pińskiego.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 146—334; vyp. 2, k. 46—136, 176—255, 178—288; Urzędnicy: woj. trockie,
s. 456 nr 3349. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 260: Nielubek; LPŻ, T. 2, s. 317: NeHubavicius; Tichoniuk, s. 119; LTruski, T. 13, s. 91 [poza Żmudzią],

NIELAWSKI
T aryfa 16 67 roku

Nielawskijan na miejscu Jakuba Nielamkiego zfPos^es^ma dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Nie/awski Stefan na miejscu K/pysytoja Mikolajewiczą у Poszęsyuma dym 1 szlachecki wpow. kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

Nielawskijan -pPosyesyim-ia wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego. W herbarzach notowano Nieławskich
i Nieławickich herbu Lubicz w ziemi wiskiej (Mazowsze).
W 1675 r. testament spisała Anna Marcinowna Paszkiewiczowna Stefanowa Nieławska. Chciała być pochowana w kościele pojurskim przez małżonka Stefana, notabe
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ne zanotowanego w taryfie 1667 r. Wszystko mu zapisała, w tym wspólnie nabyte dobra
Poszeszuwie Jakszyszki w pow. kroskim. Wśród świadków tego testamentu był Jerzy Ja
kub Nieławski [VUB, F 7-ŻP 26].
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny
w pow. kroskim, bez poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. była to jedna rodzina w pow.
kroskim, także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : VUB, F 7-ŻP 26, nr 10 (1675 r.). L i t e r a t u r a : Uruski, T. 12, s. 91-92.

NIEMCZEWSKI
H. RADWAN
T a r y f a 16 67

roku

Niemcyewskijan Łayaryendcy na miejscu rodyica swego Łayarya Niemcyewskiego у Gierdyiagoły dym 1 szla
checki wpow. beryańskim
Niemcyewsłd Stanisław na miejscu Dawida у Towtwiła Blinstruba у Ugian, poniewasy nie masypoĄd]anych
dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Niemcyewski Stanisław na miejscu Jana z Towdwila Blinstruba sekretarzy JKMd yjolwarku nayi:aue\go\
Pomituwie poĄd]ański dym 1 w pow. melońskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Niemcyewski Jeny ZPomituwia [w Kop. 1: Porożułów] w pow. wiebńskim dym poddański 1
Niemcyewski Stanisław, na którego miejscu yostal spisany Jan Kunicki Sycyomanba [z] Kidar w pow. syawdowskim у dóbr JKMdpryyfolwarku dympoddański 1
Niemcyewski Wojdech у Gierdyiago/y w pow. beryańskim dym sylachecki 1
Nazwisko łączy się z polską rodziną Niemczowski (lub Niemczewski), co wskazuje na
polskie pochodzenie [LPŻ]. Wydaje się jednak, że geneza tego nazwiska jest bardziej
skomplikowana. Może to być forma spolonizowana nazwiska Niemczynowicz lub po
dobnego, o genezie rosyjskiej lub innej. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko po
chodzące od etnonimu Niemiec (lit. vokietis), od którego utworzono kilkanaście nazwisk.
Należy dodać, że mógł to być zarówno Niemiec z pochodzenia, jak i Litwin, który uczest
niczył w wyprawie wojennej na Niemcy, tj. praktycznie do Prus, państwa zakonnego.
Na Żmudzi pojawił się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1585 r. Wojtiech Aleksejewicz Niemczowski darował żonie Hannie Martinownie majętność Didy
w Podogliu we włości berżańskiej. Prawdopodobnie miał ona brata Jana, zanotowane
go w tych aktach pod 1590 r.
W 1660 r. król polski Jan Kazimierz zgodził się na cesję dwóch wsi królewskich
wciwuństwie korszewskim: Milojcie i Kiebędzie [sic] dla Jana Niemczewskiego „zasłu
żonego żołnierza” i jego żony Marianny Blinstrubówny [ML],
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny, miesz
kające w różnych powiatach: berżańskim (tradycyjnie), wielońskim i ejragolskim. Dwie
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rodziny nie miały, trzecia miała jednego poddanego. W taryfie 1690 r. spisano również
3 rodziny, mieszkające w różnych powiatach. Warto jedna zwrócić uwagę, że mieszkali
w pow. berżańskim (tak było w końcu XVI w.) i wielońskim, o czym niżej. Tylko jed
na z nich miała jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Niemczewscy herbu Radwan w gu
berni kowieńskiej.
W wywodzie tej rodziny z 1799 r. podano, że jej protoplasta Łazarz (tj. Wawrzyniec)
Niemczewski (pokolenie I) wyjechał z Korony Polskiej na Żmudź i osiadł w majętno
ści Gierdziagoła w pow. rosieńskim [chodzi o stan z XIX w , bo wcześniej Gierdziagoła
leżała w pow. berżańskim]. Miał on dwóch synów (II): Jana i Stanisława w 1669 r., kie
dy ów Stanisław zapisał połowę Gierdziagoły swojej żonie Mariannie Blinstrubównie.
Tak więc osiedlenie się Niemczewskiego na Żmudzi należy umieścić w połowie XVII w.
Wspomniany Stanisław kontynuował linię rodziny, bo Jan był bezpotomny.
W 1665 r. oprócz Gierdziagoły miał jeszcze folwark Pomituwie „w pow. wileńskim”
[oczywiście pomyłka Ciechanowicza: chodzi o pow. wieloński]. Być może jest tożsamy
ze Stanisławem z taryfy z 1690 r. Wspomniany Stanisław spłodził trzech synów (III): Je
rzego, Władysława i Aleksandra. Ten pierwszy został najpewniej zanotowany w taryfie
z 1690 r. jako właściciel Pomituwia. Wraz z bratem Władysławem posiadali oni wspo
mniany folwark. W 1789 r. mieszkały tam ich dzieci (IV): Stanisław syn Jerzego oraz Jó 
zef i Stanisław synowie Władysława. Z nich Stanisław Władysławowicz udał się do Ko
rony, a jego brat Józef dziedziczył Pomituwie i spłodził trzech synów (V): Wincentego,
Augustyna i Jana. Znów wspomniany wyżej Stanisław Jerzewicz miał pięciu synów (V):
Wawrzyńca, Floriana, Macieja, Leona i Hilarego, którzy wywiedli swoje pochodzenie
w 1799 r. [Ciechanowicz]. W tym wywodzie zabrakło przynajmniej jednego lub dwóch
pokoleń między danymi z przełomu XVII i XVIII a końcem XVIII w [Ciechanowicz].
Z 1812 r. pochodzi wywód Niemczewskich herbu Radwan. Ich protoplastą został
Stanisław Niemczewski, mający syna Jana (pokolenie I i II). Wspomniany Jan z synem
Wawrzyńcem (III) posiadali dobra Pojurze Stokajcie [w pow. pojurskim] w 1707 r. W te
stamencie z 1760 r. wspomniany Wawrzyniec zapisał te dobra synowi Jakubowi (IV).
Ten ostatni sprzedał je w 1778 r. Miał on trzech synów (V): Bartłomieja, Wawrzyńca
i Antoniego, którzy zapoczątkowali 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii prym
wiódł Bartłomiej jako ojciec Józefa (ur. 1783; VI) i dziad dwóch wnuków (VII): Kazi
mierza (ur. 1818) i Tomasza (ur. 1821).
Założycielem drugiej, średniej linii był Wawrzyniec (V), ojciec trzech synów (VI):
Wawrzyńca (ur. 1790), bezpotomnego, Szymona (ur. 1792), Tomasza (ur. 1798). Z nich
Szymon wydał na świat trzech synów (VII): Józefa (ur. 1824), Wincentego (ur. 1826)
i Gracjana (ur. 1836). Jego brat Tomasz (VI) zostawił po sobie dwóch synów (VII):
Cypriana (ur. 1854) i Tomasza (ur. 1856). Z nich Cyprian powołał do życia trzech sy
nów (VIII): Franciszka (ur. 1873), Antoniego (ur. 1878) i Hipolita (ur. 1882).
Trzecią, najmłodszą linię prowadził Antoni (V), ojciec dwóch synów (VI): An
toniego (ur. 1804) i Jana (ur. 1807) i Pierwszy z nich miał dwóch synów (VII): Feliksa
Grzegorza (ur. 1835) i Romualda Franciszka (ur. 1843). Zaś jego brat Jan zostawił po
sobie syna Franciszka (ur. 1842; VII) [LVIA, F 391-8-2573].
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Inny wywód Niemczewskich herbu Radwan pochodzi z 1835 r. Za ich przodka
został uznany Stanisław Lazarowicz Niemczewski, czyli syn Łazarza (pokolenie I i II).
Najstarszy dokument dotyczył przywileju króla polskiego [Jana Kazimierza] dla swego
sekretarza Jana Blinstruba na zrzeczenie się 2 wsi królewskich: Miłajcie w ciwuństwie
korszewskim i Kierbedzie w ciwuństwie szawdowskim na rzecz Stanisława [pewnie sio
strzeńca] i Marianny z Blinstrubów Niemczewskich [pewnie siostry] z 1664 r. [dane
w nawiasie uzupełniono]. W roku następnym tenże Blinstrub darował wyżej wymie
nionym dobra Pomituwie w pow. wielońskim. Te ostatnie dobra dziedziczyli synowie
Stanisława (III), czyli: Aleksander, Władysław i Jerzy, wzmiankowani pod rokiem 1703.
Potomstwo mieli Władysław i Jerzy. Pierwszy spłodził synajózefa (wzmianka z 1789 r.;
IV), ojca dwóch synów (V): Jana i Wincentego, którzy po ojcu przejęli Pomituwie i Weredowo. Z nich potomstwo miał Jan, ojciec Aleksandra Szymona. (VI)
Z kolei Jerzy z pokolenia III miał syna Stanisława (IV), który w 1702 r. zapisał
dobra Wejkiszki Żydowiany synom, a miał ich trzech (V): Macieja, Leona i Hilarego.
Z nich: Maciej spłodził Tadeusza Ignacego, asesora (ur. 1786; VI); Leon — Ludwika
Bartłomieja (ur. 1786; VI), a Hilary miał dwóch synów (VI): Jana Inocentego (ur. 1796)
i Wincentego (ur. 1804) LVIA, F 391-1-1045].
W zachowanej sprawie sądowej o dziedzictwo po zmarłym Leonie Niemczewskim
z 1810 r. można poznać fragment genealogii rodziny od Stanisława Niemczewskiego
z pokolenia IV według wywodu z 1835 r. Tenże w iatach 1746—1752 kupił następujące
dobra: Pomituwie w pow. rosieńskim, Poszatrię, Mołowiany, Mackiszki, Montowtyszki,
Lukiszki i Kirsztyniszki w pow. telszewskim [przynależność powiatowa z XIX w.]. Oże
nił się dwukrotnie: z Anną Dowoynówną miał czterech synów: Wawrzyńca, Floriana,
Macieja i Leona i dwie córki: Mariannę, żonę Jankiewicza i Johannę, żonę Zmayły oraz
ponownie z Jasielską, z którą spłodził syna Hilarego. W sumie należało podzielić jego
majątek między siedmioro jego dzieci. Do schedy należały jeszcze dzieci wspomnianego
Leona: Ludwik Benedykt, Adam i Tekla [МАСВ].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1045, k. 198-199, F 391-8-2573, k. 96 (skan 00188); MACB, F 37-119, k. 85
(dekret sądowy); ML, Księga opisów nr 131, s. 279, nr 897; ODVCA, vyp. 1, s. 162-181; vyp. 2, s. 140-591.
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 235 (genealogia); Gad, s. 480: Niemczewski; LPŻ, T. 2, s. 317:
Nemćauskas; Uruski, T. 12, s. 94.

NIEMIRA
T a r y f a 16 6 7

roku

Niemira Jan, na którego miejscu postał spisany Krgysptof Karcp pjawcgyków Krowpowa dym sglachecki 1
w pow. wilkiskim
Nazwisko jest pochodzenia polskiego, białoruskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego
[LPŻ]. Należy jednak przypomnieć, że Niemir(a) to imię staropolskie [Abramowicz,
Citko, Dacewicz] i najbardziej prawdopodobne jest pochodzenie polskie lub ruskie.
Po raz pierwszy notowano ich na Żmudzi w księdze nadań wielkich książąt litew
skich z lat 1440-1498, kiedy Niemira otrzyma! nadanie trzech „czołowieków” we wło
ści ejragolskiej [LM, Kn. 3].
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NIEMOKSZCZYŃSKI (NIEMOKSZTEŃS H )

Następnie należy wymienić Taliusza Niemirowicza, który był bojarem wilkiskim
i ojcem Radiwiła. Przed 1503 r. sprzedał on pewne grunty „podle recki Lozdony”
[tj. Łazdony, dopływu dolnej Dubissy] Słowikowi Iwanowiczowi [LM, Kn. 5].
Później notowano ich w XVII w. W 1655 r. spisano Jerzego Niemirę, uczestni
ka unii kiejdańskiej ze Szwecja w 1655 r. Z kolei w taryfie 1667 r. spisano jedną, ro
dzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana. Trudno bowiem udowodnić, że Marcin Jakubowicz Niemirowicz [Butrym?],
krajczy wielkiej księżny Heleny i dzierżawca wieloński w latach 1501—1504, należał
do tej rodziny.
W herbarzach notowano dość licznych Niemirów i Niemirowiczów, niektórzy
z nich osiągnęli nawet status magnacki, ale nie można ich połączyć z Niemirami żmudzkimi, najpewniej innego pochodzenia.
Ź r ó d ł a : Л Ь а sjasędón’, T. 2, s. 300. 307; LM, Uyraśymą knyga 3, s. 49; LM, Uyraśymą knyga 5, s. 161 nr 254;
LTrzędnicy żmudzcy, nr 108. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 261: Niemiera; LPŻ,
T. 2, s. 318: Nemira; Saviscevas, Żemaitijos samvalda, s. 297, 365; Umski, T. 13, s. 97—101.

NIEMIROWICZ SZCZYT ZOB. SZCZYT NIEMIROWICZ

NIEMOKSZCZYŃSKI (NIEMOKSZTEŃSKI)
P opis 16 2 1 roku

Niemokspcpyński ]an sam od siebie po kopackii koń 1 wpow. widuldemkim
Nazwisko jest odmiejscowe, od miejscowości Niemokszty w pow. widuklewskim. Brak
jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1568 r. biskup
łucki i brzeski Wiktoryn Wierzbicki [w tekście: Verbicki] darował „dworec” Gomoli na
Żmudzi Mikołajowi Janowiczowi [Hryhorewiczowi] Niemoksztienskiemu. W tym wy
padku chodziło o sioło we włości powondeńskiej, koło [sioła] kaplicy kościoła kroskiego, później zwane Gomale i Gomale Niewordziany, obecnie to wieś Gomaliai na po
łudnie od Worni. W 1592 r. tenże bojar—szlachcic powondeński darował swojej córce
Zofii i jej mężowi Stanisławowi Hryhorowiczowi Pacowiczowi Wydmontowi grunt Go
male we włości powondeńskiej. Z kolei ów małżonek zastawił swojej żonie majętność
Miedniki we włości żorańskiej [z której pewnie pochodził]. W 1596 r. spisał testament,
używając nazwiska Gruglik—Niemokszczeński, w którym zapisał żonie Barbarie Janownie Jurewicz majętności: Niemokszty i Użnagory we włości widuklewskiej oraz Goniuli
[oczywisty błąd: zamiast Gomoli] w powondeńskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Niemokszczyńskich
głównie we włości powondeńskiej w dobrach Gomale, które w końcu XIX w. nale
żały do Korsakowych [pewnie Rosjan] i liczyły 154 dziesięciny ziemi. Niemniej jed
nak najpewniej pochodził z Niemoksztów we włości widuklewskiej. Interesująca jest
wzmianka o Grugliku (Krugliku). Jest to nazwisko chyba pochodzenia ruskiego od bia
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łoruskiego kruhły, czyli „okrągły” [Abramowicz, Citko, Dacewicz], Notowano szlachtę
Kruglików, którzy wylegitymowali się w guberni mińskiej w 1863 r. [Uruski].
Notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. widuklewskim. Samo
dzielne wystawienie jednego konia wskazuje, że Niemokszczyński nie należał wówczas
do biednych.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 22-357; vyp. 3, s. 48-180 i 182; vyp. 4, k. 178-33; SG, T. 15, cz. 1, s. 515:
Gomale; Slovar, s. 80: Gomoli. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 184: Kruhłik, Kruhlew; Uruski, T. 8, s. 85.

NIEPOKOYCZYCKI (NIEPOKOCZYCKI)
T aryfa 16 9 0 roku

Niepokocpycki Aleksander p Nalispek i p Olksnian [w Kop. 1 błędnie: Olkozny] w pow. gondyńskim
[dymów] poddańskich 2
Ród pochodzi z Niepokojczyc w pow. kobryńskim w województwie brzesko-litewskim,
jest zapewne pochodzenia ruskiego [Uruski],
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. gondyń
skim, z dwoma dymami poddańskimi. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Niepokoyczyccy herbu Waga.
L i t e r a t u r a : Uruski, T. 12, s. 117—118.

NIESZCZUK (NIESCZUK, NIEŚCIUK)
T aryf a 16 6 7 roku

Niespcpuk Kapimierp [na miejscu] rodgica swego Jana Niespcpuka

wiłów dym 1 spjacbcki wpow.jaswońskim

T aryf a 1 6 9 0 roku

Niescpuk Kapimierp pMa/ej Gojpew/d w pow. wilkiskim dym szlachecki 1
Niespcpuk Dawid p okolicy Golni Mostowtów wpow. jaswońskim pprpykupli od Spcpefanowżcpa i p drugiej
prpykupU, takpe p trpeäej w pow. jaswońskim [dym] splachecki 1
Niespcpuk Wojciech pe Sn ilów w pow. jaswońskim [dym] splachecki 1
Nazwisko ma niejasne pochodzenie. Zdaniem badaczy litewskich, jest to pochodzenie
litewskie od neśc—inli czyli nesioti — „nosić”, „roznosić” [LPŻ].
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Ok. 1590 r. Adam
Martinowicz Niestiukowicz z żonąJedwigąMikołajewnąMatysowąBernatowicz-Golmin toczył spór sądowy o majętność Poszuszwy we włości jaswońskiej.
W 1595 r. Jezof Janowicz Nieszczuk wziął w zastaw 10 morgów zaścianka Pażabry
w Burczyszkach we włości rosieńskiej. Tenże w 1596 r. wziął w zastaw grunty majętno
ści Pożobry, czyli Pożabrze nad rzeką Żabrą, prawym dopływem Cytówki, lewego do
pływu Dubissy w parafii Szydłów.
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NIESZOKOC (NIESZUKOC, NIESZUKUC)

W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano tylko 2 rodziny Nieszczuków, mieszkające we włości jaswońskiej i rosieńskiej.
W 1656 r. Marcin Nieściuk podpisał konfederację szlachty żmudzkiej w Szadowie
przeciwko Szwecji. Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tyl
ko jedną rodzinę w pow. jaswońskim, bez poddanych. Znów w taryfie 1690 r. spisano
3 rodziny, mieszkające w pow. jaswońskim i sąsiednim wilkiskim. Żadna nie miała pod
danych. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana. Wyjątkowo w 1724 r. noto
wano Jana Władysława Nieściuka oboźnym żmudzkim.
Ź r ó d ł a : A kta pjapdów, T. 2, s. 349; ODVCA, vyp. 2, s. 56-260; vyp. 4, k. 34—269, 166—212; Urzędnicy
żmudzcy, nr 837. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 320: Neśćiokas; Uruski, T. 12, s. 121: Nieściuk.

NIESZOKOC (NIESZUKOC, NIESZUKUC)
H. LUBICZ
P opis 16 2 1 roku

Niespukoć Wojciech p ncpest\pSk!wm\ po kozacku koń 1 w pow. rosieńskim
T aryfa 16 67 roku

Nżespttkoc Krpysptof p Pokłon ogrodnicpy dym 1 w pow. rosieńskim
Niespukuć Wojciech, na którego miejscu postał spisany Stanisław i Bartłomiej Eydymt Niespukoć p Pokłon
dym 1 pagrodnicpy w pow. rosieńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Niespokoc Stanisław p Pokłon w pow. rosieńskim po śmiera Wojciecha i Krpysptofa Niespokociów [dym]
splachecki 1
Niespukuć Jan p Racpyspek Rapyspek wpow. porańskim [dym] splachecki 1
Nazwisko było różnie zapisywane: w XVII w. było to najczęściej Nieszukoc, później
Nieszokoc. Przyjęto tę ostatnią formę.
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego. To i podobne nazwiska pochodzą od
Neśukaitis, a to zapewne od Neśukuotis, czyli od litewskiego śukuoti — „czesać”. To
ostatnie ma charakter przezwiska: Nieuczesany [LPŻ].
Na Żmudzi pojawili się w odmianie gruntów w 1568 r., kiedy wspomniano o bojarze
rosieńskim Matieju Jurewiczu Nieszukciatie [raczej: Nieszukociu]. Jego dobra sąsiadowa
ły z dobrami Wojtiecha Bilewicza, starościca żmudzkiego, nad rzeką Szołtuną [AWAKJ,
co w przybliżeniu można zlokalizować w rejonie Rosieni, na południowy wschód od tego
miasteczka, koło Bilewiczów i rzeki Szaltony. Być może jest on tożsamy z Matiejem Ju
rewiczem, który wystawił konia w popisie 1567 r. we włości rosieńskiej.
Później zanotowano Nieszokociów w aktach ziemskich żmudzkich pod 1598 r.,
kiedy Stanisław Matysowicz Jurewicz Nieszukut sprzedał niwę w majętności Pokłoń
w polu Kołnujskim we włości rosieńskiej, czyli na południe od Rosieni. Jest on zapew
ne synem Matie ja Jurewicza Nieszukocia z popisu 1567 r.
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W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano jedną osobę w pow. rosieńskim, stawia
jąca jednego konia z „uczestnikami”. W konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej, zawiązanej w Szadowie w czerwcu 1656 r. uczestniczyło dwóch Nieszukociów:
Bałtromiej i Krzysztof. Ten ostatni zapewne został spisany w taryfie 1667 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow.
rosieńskim, mające po jednym dymie zagrodniczym lub ogrodniczym. W taryfie 1690 r.
spisano także 2 rodziny, mieszkające w pow. rosieńskim i żorańskim. Warto dodać, że
w pow. rosieńskim w Pokłonach byli notowani już w końcu XVI w. Żadna rodzina nie
miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. W 1697 r. Stani
sław Nieszukoć [w tekście błędnie: Mieszukoć] był elektorem króla polskiego Augusta
II ze Żmudzi. Zapewne jest identyczny ze Stanisławem Nieszukociem z taryfy 1690 r.
Najpewniej ten sam był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 [jako
Nieszukowicz Stanisław] ijan a III Sobieskiego w 1674 r.ftakże spisany jako Mieszukoć].
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa Nieszokocie herbu Czerwia i Lubicz
w późniejszej guberni kowieńskiej. Nieszokocie [błędnie: Nieszkocie] herbu Lubicz
mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Nkta yjaydów, T. 2, s. 350; AWAK, T. 24, s. 301; Elektorowie królów, s. 148; Elektorzy 1674 r.;
ODVCA, vyp. 4, k. 307—133; Popis 1567 r., kol. 1323. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 239;
LPŻ, T. 2, s. 320—321: Neśekotis, Neśukaitis, Neśukuotis; Uruski, T. 11, s. 41: Mieszukoć [wyraził przypusz
czenie, że jednak chodzi o Nieszukocia, co należy przyjąć], T. 12, s. 129.

NIEŚCIUK ZOB. NIESZCZUK
NIEWIADOMSKI ZOB. SZOŁTMIR

NIEWIARDOWSKI
H. SYROKOMLA, TĘPA PODKOWA
P opis 1 6 2 1 roku

Niewiardowski Stanisław, chłopiec mały, sam od siebiepo koyacku koń 1 wpow. powondeńskim
T a r y f a 16 67

roku

Niewiardowski Augustyn ylokiewicya [może z ]utkiewicza?] [na marginesie: z Niewordzian] 2 poddańskie dymy w pow. powondeńskim
Niewiardowski Jakub у Gurok dym 1 szlachecki w pow. bezpańskim
Niewiardowski Jan na miejscu Andryeja Wojaechowicya Giedwiła у Rubeyajciów dym 1 sylachecki w pow.
mesyziiańskim
Niewiardowski Jan yMayizmajć dym 1 sylachecki wpow. W. Dymian. Zaleski Jan [...] takoyytejye okolicy
[tj. Dobikin] [na miejscu] ]ana Niewiaz'dowskiego majętności yastawnej ogółem dymy 3 poddańskie w pow.
W. Dyniian
Niewiardowski Judkiewicy Jan Ław/ynowicy na miejscu Danida Sywarayńa у Gieliyc dym 1 poddański
wpow. medyngiańskim
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Niewiardowski Jeryy Jóyefonicy na którego miejscu postał spisany Stanisław Skniercyyński [F 11—1—752:
Skwirczyński] ~Niewordyian dym 1 szlachecki wpow. powondeńskim
NiewiardowskiJóyef [na miejscu] Karola Syuksyty yŁaboksytpodĄańskie] dymy 4 wpow. widuklewskim
Niewiardowski Józef na miejscu Stanisława Augustynonicya Niewiardowskiego z Rubeyajciów dym 1 szla
checki wpow. wiesywiańskim
Niewiardowski Kannyn na miejscu Raymusa Giedmonta z Pupyybia dym 1 szlachecki wpow. twerskim
Niewiardowski Micha! yNiewordyian dym 1 szlachecki wpow. powondeńskim
Niewiardowski [w tekście błędnie: Niewzardowski] Syołtmir Paweł BałtromiejenicyyDyiawgian Фт
1poddany w pow. pojurskim
Niewiardowski Szpltmir Stanisław z}anem Kochańskim najednym podwórzu wjednej izbie mieszkający na
miejscu Adama Kaperonicya Gowdyiewskiego у Kie/psyów dym 1 sylachecki wpow. syawdowskim
Niewiardowski у Gotowta Knyimiery na miejscu rodyica Adama £ Gotowta Niewiardowskiego lowsyego
ymu[dzkiego] у majętności Niewordyian dyjedytcypych, ojcyystych dóbr sylacheckich 9 dymów poddańskich
wpow. powondeńskim
Niewiardowski yjanka Stanisław у Racykiewicy dym sylachecki 1 wpow. wilkiskim
T aryfa 1690

roku

Niewiardowski Adam yDobikin alias Kuyajć wpow. II". Dyrwian dym poddański 1
Niewiardowski Ignacy у Dyiawgjan wpow. pojurskim i ypryykupli dym sylachecki 1
Niew[ia]rdowski Jan у Rubeyajciów wpow. wiesywiańskim dym sylachecki 1
Niewiardowski Kayimiery imieniem [ojca] rodyonego swego Jana Kayimierya Niewiardowskiego у dóbrJKMd
Ulowian, Tuściów, Giedkanców; Syatków wpow. korsyewskim dymówpoddańskich 6
Niewiardowski Kayimiery ksiądy na miejscu brata у Niewordyian wpow. powondeńskim [dymów] poddańskich 3
Niewiardowski Materny у Kow/akiów wpow. medyngiańskim na miejscu Laudgjnów-’ [dym] sylachecki 1
Niewiardowski Matiasy у Rubeya/ciów wpow. wiesywiańskim dym sylachecki 1
Niewiardowski Rafał у majętności Gojyewa Nowitkisyek wpow-'. wilkiskim dympoddański 1
Niewiardowski Stanisław-<у Rj-tstejkowsycyyyny w pow. wilkiskim dym sylachecki 1
Niewiardowski Stanislaw-<у Syołtmir w pow. syawdowskim na miejscu Adama Gawdyiewicya у Kie/psyów
wpow-'. syawdowskim dym sylachecki 1
Niewiardowski Wawnyyniec у Planksnów w pow. pojurskim dym sylachecki 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego. Może być pochodzenia od miejsco
wości na Żmudzi; językoznawcy litewscy sugerują pochodzenie od miejscowości Nevardenai w rejonie telszewskim [LPŻ], Chodzi o historyczną miejscowość Niewordziany
(w 1690 zapisywano ją również: Niewodziany, Niewiedziany i chyba Niewiarkowiany)
w pow. powondeńskim. Leży na południowy wschód od Worni.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1593 r. Bałtromiej Hryhorowicz Niewordeński dał wyprawę swojej siostrze Kristinie z majętności
Niewordiany we włości powondeńskiej. W 1600 r. Lawryn Urbanowicz Niewiardowski
zastawił Janowi Urbanowiczowi, pewnie bratu, „2 czasti poddanych swoich” w majęt
ności Berże we włości powondeńskiej.
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W sumie wymienieni wówczas Niewiardowscy mieszkali tylko we włości powondeńskiej: w Niewordzianach i w pobliskich Berżach (leżały bardziej na południe).
W popisie wojskowym 1621 r. spisano Stanisława Niewiardowskiego w pow. powondeńskim.
Dwóch członków tej rodziny sprawowało urzędy na Żmudzi. W iatach 1651—1656
Adam z Gotowta Niewiardowski był łowczym żmudzkim, a Kazimierz Niewiardowski
był mostowniczym żmudzkim, zm. przed październikiem 1690 r. Ten pierwszy ożenił
się z Zofią z Jałowa Baranowiczówną. Zaś w 1655 r. był uczestnikiem zjazdu szlachty
litewskiej dla potwierdzenia unii kiejdańskiej ze Szwecją i podpisał tę unię. Obok nie
go to samo uczynili inni Niewiardowscy: Jan, Jerzy, Piotr i „Jan Lawrzynowicz Niewiar
dowski Jutko”. Ten ostatni został zanotowany w taryfie 1667 r. jako Jan Ławrynowicz
Judkiewicz Niewiardowski.
Na marginesie należy zwrócić uwagę na używanie przez nich przydawki pochodze
niowej: z Gotowta (zob.). Używali też podwójnego nazwiska: Szołtmir Niewiardowski
(1690) i Niewiardowski Judkiewicz (lub Jutko w 1655 r.).
Z 1674 r. pochodzi testament Anny Jakubowny Baniewiczowny wprzód bywszej
Stanisławowej Mackiewiczowej, teraźniejszej Augustynowej Niewiardowskiej. Chcia
ła być pogrzebana w kościele wornieńskim św. Piotra i Pawła [tj. parafialnym]. Miała
imienicze prawem zastawnym Niewordziany w pow. powondeńskim, zapisane jej przez
małżonka Augustyna Niewiardowskiego, była to suma 120 kop groszy. Jej jedyny syn
Władysław Mackiewicz, a więc z pierwszego małżeństwa, „od lat 5 i więcej nie słyszę
o nim, gdzie się obraca, żyjący albo może nieżyjący”. Gdyby nie skorzystał z jej zapisu,
to dziedziczyć po niej miał jej brat Jerzy Baniewicz i jego potomkowie [VUB, F 7—ŻP
26]. Wspomniany mąż był notowany w taryfie 1667 r.
Notowano ich również w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 14 rodzin, mieszka
jących głównie w pow powondeńskim (4) i wieszwiańskim (2), w pozostałych pojedynczo.
Z nich nieznaczna większość (8 na 14) nie miała poddanych, a pozostałe rodziny miały od
jednego do maksymalnie dziewięciu poddanych. W tym ostatnim wypadku była to już nie
mała majętność. W taryfie 1690 r. spisano 11 rodzin, jeśli liczyć w tym zestawieniu jednego
księdza. Mieszkali oni w różnych powiatach, głównie w pojurskim, wieszwiańskim i wilkiskim (po 2). Cztery rodziny (na 11) miały poddanych: od jednego do trzech i sześciu.
Zatem była to szlachta na ogół drobna, choć z kilkoma wyjątkami. Wyżej była mowa,
że niektórzy z nich piastowali lokalne urzędy na Żmudzi. Dodatkowo wymieniony w ta
ryfie 1690 r. Rafał [Zygmunt] Niewiardowski był skarbnikiem starodubowskim [w latach
1690—1709], kiedy w 1704 r. uczestniczył w konfederacji Żmudzi z pow wilkiskiego.
Uwagę zwraca ich aktywność jako elektorów królów polskich w Warszawie. Elektorowali w większości elekcji, poczynając od elekcji Jana Kazimierza w 1648 r. (Jan
z Gotowta i Józef), potem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 (Eliasz), Jana III
Sobieskiego w 1674 (Jan sekretarz JKMci i Józef), Augusta II w 1697 (Kazimierz), Sta
nisława Leszczyńskiego w 1733 (Tomasz; w jednym przekazie: Niewiarowski) i Stanisła
wa Augusta Poniatowskiego w 1764 r. (Mikołaj porucznik). Prawdopodobnie niektórzy
z nich byli notowani w obu taryfach z XVII w jako posiadacze kilku dymów: Jan i Józef
w 1667 i Kazimierz w 1690 r.
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Gniazdem rodu były wspomniane Niewordziany, w których mieszkali jeszcze
w 1690 r.; wtedy były to nieduże dobra z trzema dymami poddańskimi. Jeden z Niewiardowskich mieszkał w Szołtmirach wpow. szawdowskim, od której to miejscowości
przybrał później nazwisko (zob.).
W 1713 r. Jan Niewiardowski z żoną Anną Szczepowską został oskarżony o przy
jęcie kilku chłopów z ich rodzinami do swoich dóbr Bolcze alias Miłżowiany [w pow.
widuklewskim]. Zbiegli oni z majętności Jukonie w pow widuklewskimjana Goniprowskiego. Ten ostatni sprowadził ich aż z „Rusi”, tj. z województwa połockiego, po wy
marciu jego poddanych w 1710 r. „plagą, pańską morowego powietrza” [czyli epidemii
dżumy z tego roku]. Niejako przy okazji chłopi ci dokonywali różnych „czarów” \Raganą teismcu\.
W 1726 r. Jan Kazimierz Niewiardowski zastawił dobra Lale w pow. widuklewskim
kapitule żmudzkiej. Był porucznikiem JKMci [LVIA, SA].
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Niewiardowskich herbu Sy
rokomla: ze strzałą „nad Abdankiem”, czyli Syrokomla XIV W 1654 r. notowano
Adama, łowczego żmudzkiego. W 1639 r. Marianna, córka Sebastiana, „za Adamem
Kielpszem”. W 1683 r. była wzmianka o Domicjanie Wikniewiczu Niewiardowskim.
Z 1760 r. pochodzi zapis na Pikajcie Nowiciszki Łuczuny od Niewiardowskiego dla
Niewiardowskiego Wikniewicza. W herbarzu było jeszcze kilka lakonicznych wzmianek
0 Niewiardowskich.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Niewiardowscy herbu: Dołęga, Leliwa, Lubicz, Sulima i Tępa Podkowa. Niewiardowscy herbu Tępa
Podkowa mieszkali w pow. telszewskim i byli różnych herbów, w tym niewymienionego
dotąd herbu Szeliga w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
W XIX w. można wymienić linię od Macieja Niewiardowskiego, który miał syna
Fortunata Jakuba i dwóch wnuków: Fabiana Sebastiana (ur. ok. 1836) i Hieronima. Wię
cej wiadomo o tym pierwszym, który pozostawił ślad w aktach: mieszkał w Szczefajniach w parafii Szakinów w pow. szawelskim, miał żonę Anielę Wincentównę z Jako
wiczów, z którą miał czworo dzieci: Ignacego (ur. ok. 1877), Antoniego (ur. ok. 1879),
Józefę (ur. ok. 1874) i Zuzanną (ur. ok. 1876) [LVIA, F 708-2-2498].
W 1799 r. wywiedli się Niewiardowscy herbu Tępa Podkowa. Za swego przod
ka przyjęli Jana Niewiardowskiego (pokolenie I), który w 1701 r. zapisał dobra Drabukszty alias Czepajcie [wpow. powondeńskim] swojej żonie Judycie. W 1749 r. jego
syn Stanisław (II) zastawił te dobra za sumę 4000 złotych polskich. W 1792 r. syn Sta
nisława Jakub (III) zrezygnował z tych dóbr, nie mając środków do wykupienia ich
od Butkiewiczów.
Dale] linia te] rodziny wyglądała następująco. Wspomniany Jakub spłodził dwóch
synów (IV): Gaudentego i Aleksandra, założycieli dwóch linii tej rodziny. W pierw
szej, starszej linii prym wiódł Gaudenty jako ojciec pięciu synów (V): Mateusza Józe
fa (ur. 1798), Szymona [polskie imię rosyjskimi literami] (ur. 1805), Macieja (ur. 1812),
bezpotomnego, Jana (ur. 1814) i Kajetana Franciszka (ur. 1817). Z nich Mateusz Józef
wydał na świat trzech synów (VI): Józefa Kryspina (ur. 1828), Gaudentego (ur. 1844)
1 Jana (ur. 1846), bezpotomnych. Jego brat Szymon (V) zostawił po sobie trzech sy
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nów (VI): Józefa (ur. 1839) z synem Michałem Brunonem (ur. 1873; VII) oraz Apo
linarego (ur. 1843) i Franciszka (ur. 1846). Następny z braci — Jan (V), miał dwóch
synów (VI): Waleriana (ur. 1855) i Juliana (ur. 1858). Ostatni z braci, czyli Kajetan Fran
ciszek (V) spłodził syna Ruperta Kajetana (ur. 1847; VI).
Druga, młodsza linia łączy się z Aleksandem (IV), ojcem Wincentego (ur. 1805; V).
Wydał on na świat dwóch synów (VI): Leonarda (ur. 1832) z synem Eugeniuszem
(ur. 1861; VII) oraz Doriana (ur. 1839) [LVIA, F 391-8-2573].
Ź r ó d ł a : .Aktu zjazdów, T. 2, s. 298, 305—306, 309—310; Dworzecki Bohdanowicz, k. 157v; Elektorzy
1648, 1669, 1674, 1697, 1733, 1764 r. Konfederacja 1704 r., s. 691; LVIA, F 391-8-2573, k. 60 (skan
00116), F 708-2-2498, к 12-13; SA 14756, k. 213-218 (sąd ziemski rosieński 1726 r.); ODVCA, yyp. 3,
s. 73—85; vyp. 5, к 215—110; Ragami teismcu', s. 314—316; Urzędnicy: ziemia smoleńska, s. 303 nr 2354; Urzęd
nicy żmudzcy,nr 705, 800; VUB, F 7—ŻP 2 6 ,nr 44. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 239: błęd
nie: Niewiardomski; tenże, Suplement, s. 254; LPŻ, T. 2, s. 323—322: Neverdauskas, Nevardauskas; Uruski,
T. 12, s. 136-137.

NIEWIAROWICZ (NIEWIEROWICZ)
T aryf a 16 6 7 roku

Niemaromcpjan pPokowt Polonie dym 1 spłachetki wpo w. rosieńskim
Niewiaromcpjerpg na miejscu rodpica swego Adama Niewiarowicpa p Pejman dym 1 splachecki wpow. wwbńskim
Niewiarowicpjerpy p Wojtkispek Pospokorn 4)™] 1 Zmwnefgo] dpialu p braciąprzypadłego n>okolicy Po
lanach miespkającego poddański dym 1 wpow. rosieńskim
NiemaromcpMikolaj StamsławowicppPejman dym 1 splachecki wpow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

NiewiarowicpSpymon pMikolajem [i] Stanisławem Niewiarowicpami pPejmaniów w pow. wielońskim dym
splachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Niewiera, które może być pochodzenia białoru
skiego lub rosyjskiego [LPŻ]. Niewier(a) to imię wschodniosłowiańskie [Abramowicz,
Citko, Dacewicz]. Jednak według Z. Zinkeviciusa jest to nazwisko litewskie i dwuczło
nowe: ne—i ver(as)—.
Ród Niewiarów spisano w pow. kowieńskim w 1690 r., a wcześniej byli w popisie
wojskowym 1567 r. Chodzi o Niewierowicze w parafii Kormiałów [Lesmaitis], obecnie
Neveronys nad Morzem Kowieńskim koło Kowna. Stamtąd mogli przybyć na Żmudź.
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1594 r. Jan Kasperowicz Wencławowicz Niewierowicz kupił „dworec” Podubisie—Dowiszki [właści
wie: Podubisie-Dowkszi] w Gierdenach [Gordenach] po obu stronach Dubissy we wło
ści kroskiej. W 1597 r. tenże sprzedał wspomniany „dworec”. Z kolei w 1594 r. tenże,
jako Niewiera, zamienił się ziemiami: dostał 2 niwy w majętności Upojni we włości
kroskiej w zamian za 2 inne niwy. Również w tym roku Sebestian Wencławowicz Nie
wierowicz, zapewne stryj w . , kupił część „dworca” Poszymszy w Tirulach, należącego
do majętności Kroże [we włości kroskiej]. Ta ostatnia transakcja została uzupełniona
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w 1595 r.: bracia Jan, Stanisław, Mikołaj i Kazimierz Kasperowicze Wencławowicze
Niewierowicze kupili 2 części wspomnianego „dworca”. Z nich Mikołaj w 1599 r. za
mienił się ziemiami: za część majętności Poszymszy w Potirulach we włości widuklewskiej otrzymał część majętności Podowojnie we włości kroskiej. Z kolei w 1600 r. sprze
dał część majętności Podowsiny we włości kroskiej.
W 1599 r.Jezof i Matwiej Mikołajewicze Niewierowicze sprzedali swemu „diadku”
Martinowi Janowiczowi Niewierowiczowi część majętności w polu Pietraszuny i Biemajny nad rzekami Girdelą i Liawdą oraz Kiesrowtąi Galwiem we włości wielońskiej.
W sumie można zaobserwować dwa obszary aktywności tego rodu w XVI w : we
włości kroskiej, szczególnie w rejonie dóbr Poszymsze oraz na Laudzie we włości wie
lońskiej. Można wymienić 4 pokolenia tej rodziny z włości kroskiej: 1. Niewiera. 2. Wencław i Sebastian. 3. Kasper. 4. Jan, Stanisław, Mikołaj i Kazimierz Kasperowicze.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny w pow rosieńskim i wielońskim (po 2): 3 nie miały, a jedna miała jednego poddanego. Z kolei
w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wielońskim, bez poddanych. Zatem była
to szlachta drobna i nieutytułowana. Warto wskazać, że Bejmanie w pow. wielońskim
były w ich ręku już w XVI w. Należy dodać, że w 1690 r. spisano Niewierowicza Pilwińskiego, zob. Pilwiński, w pow. rosieńskim.
W 1704 r. Franciszek Niewiarowicz był chorążym powiatu szawdowskiego [pospo
litego ruszenia], kiedy uczestniczył w konfederacji Żmudzi.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Niewiarowicze herbu Prawdzie.
Ź r ó d ł a : Konfederacja 1704, s. 739; ODVCA, vyp.3, s. 94—69,122—386; vyp. 4, k. 5—33, 6-44 (brak w in
deksie), 266—187; vyp. 5, k. 92—182, 238—67, 275—343;Taryfa woj. trockiego, s. 146. L i t e r a t u r a : Abra
mowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 263: Niewierow; Lesmaitis, s. 254 nr 36; LPŻ, T. 2, s. 323: Neveravicius;
Uruski, T. 12, s. 137; Zinkevicius, s. 225: Neveras.

NIEWOY
T a r y f a 16 6 7

roku

Niewoy [F 11—1—752: Nieway] Aleksander dym 1podĄański] nastawny od Jana GruJemkiego chorąjego
fujięstwa] Żfmudzkiego] £Madunel w pow. kroskim. TenJe na miejscu Jana Karola Kęstorta starosty tawruskiego jL a l dymów 23 poddańskich w pow. widuklewskim
Problemem jest pisownia tego nazwiska, nieznanego w polskich herbarzach. Jest tam
tylko Nawoy i Nawoyski [Niesiecki], które mogą nawiązywać do imienia staropolskie
go Nawój [SSNO]. W taryfie 1667 r. nazwisko to można również odczytać jako: Kiezry.
Nazwisko Niewoy może wiąże się z litewskim nazwiskiem Nevainas (ne—i vain—),
choć może być również pochodzenia słowiańskiego [LPŻ]. W każdym razie oba człony
występują w antroponimii litewskiej [Zinkevicius].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: zapewne jedna rodzina w pow.
kroskim lub widuklewskim, z 24 dymami poddańskimi, które należały jednak do innej
osoby. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
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W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza jest informacja o Niewoynach herbu
Pobóg, którzy w czasach Witolda mieli zostać przeniesieni ze Żmudzi do Litwy, gdzie
otrzymali ziemię. Ich dziadem był brat rodzony Jakuba Rałowicza. W XVI w. mieli do
bra we włości ejszyskiej, potem w pow. lidzkim.
Podane tu informacje z herbarza Dworzeckiego Bohdanowicza są znane skądinąd.
Rzeczywiście, na mocy układu z Krzyżakami Witold miał prawo zabrać określoną liczbę
bojarów żmudzkich i osiedlić ich na Litwie. W ten sposób niektórzy bojarzy żmudzcy
znaleźli się na Litwie. Byli wśród nich wspólni potomkowie Rałowiczów i następujących
bojarów ejszyskich: Niewoynowiczów, Wiesztortowiczów, Gincewiczów i Ejdyginowiczów. W przywileju króla polskiego Zygmunta I z 1536 r. potwierdzono ich prawa bo
jarskie i uwolniono od powinności chłopskich [Duboms|.
Ź r ó d ł a : A. Dubonis, jdomesni dokumentai apie Lietuvos bajorus: bajorystes atsisikymas, gaibmas irgynimas /XT —
X V Ia.pirmapuse), „Iietuvos istonjos metraśtis 1998 metai”, Vilnius 1999 r. 177-179; Dworzecki Bohdano
wicz, k. 158v-159; Niesiecki, T. 10, s. 313. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 324: Nevoina; SSNO, T. 4, s. 23-24:
Nawój; Zinkeyićius, s. 121: ne—, 154—155: vain—.

NISLAWOWICZ
T aryfa 16 6 7 roku

Nis/awowicp Aleksander. Lespcpyńska Stanisławowa Anna Tarczyńska w niebytności małponka w odległo
ści wiecpnośdą Aleksandrom Nisławowicpowi. A małponkowi swemu Lespcpyńskiemu w sprawie skarbowej
w pewnej sumie prpep dworpanina Michała Hołownj Awcpjcptńka post capieniem p Tenkajciów dym 1 splachecki wpow. tendpiagolskim
Nisławowicpjan [na miejscu] Magdaleny Konopińskiej Stoniunowej i [na miejscu] Mikołaja Modrzejew
skiego p Pogumerc Tełajć pagrod\niczy\ dym 1 w pow. tendpiagolskim
T aryfa 16 90 roku

Nisławowicpjan p okolicy Pogumięma wpow. tendpiagolskim dym spłachetki 1
Nisławowicp Matiasp p imienicpa Pobredupie Wipboryspek Similcpe p Wirpdpie Smiltupie Jotkispki w pow.
tendpiagolskim dym splachecki 1
Nazwisko jest trudne do ustalenia. Być może powstało ono z nazwiska Stanisławowicz
przez usunięcie pierwszej sylaby.
Notowano je w herbarzu Uruskiego, gdzie wspomniano o Aleksandrze Nisławowiczu, elektorze króla polskiego Augusta II w 1697 r. W 1658 r. Aleksander Nisławowicz
„zasłużony żołmierz”, wraz z żoną Krystyną Poklońską otrzymał od króla polskiego
Jana Kazimierza zaścianek Monkiszki w pow. tendziagolskim (4 włoki ziemi), położony
między gruntami Borgajłów i Lipkolniów.
Byli spisani w obu taryfach XVII w. W 1667 i 1690 r. spisano po 2 rodziny w pow.
tendziagolskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1697 r.; ML, Księga wpisów nr 131, s. 134 nr 462. L i te r a t u r a : LTruski, T. 12, s. 157.
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NIWIŃSKI

N IW IŃ SKI
H. NOWINA
T a r y f a 16 67

roku

Niwiński Piotr Aleksander [na miejscu] Piotra Łakoma z Ongir dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
Nazwisko jest pochodzenia polskiego lub rosyjskiego [LPŻ]. W grę raczej wchodzi po
chodzenie polskie, zważywszy na istnienie szlachty podlaskiej Niwińskich we wsi Niwina w ziemi bielskiej [Uruski].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. jaswońskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna nie utytułowana. Prawdopodobnie nale
ży jeszcze dodać Kazimierza Niwińskiego, który uczestniczył w konfederacji szadowskiej szlachty żmudzkiej w 1656 r. Z kolei Jakub Kazimierz Niwiński był elektorem kró
la polskiego Augusta II w Warszawie w 1697 r.
W XIX w. Niwińscy herbu Łabędź i Paprzyca wylegitymowali się ze szlachectwa
w guberni kowieńskiej.
W 1800 r. wylegitymowali się ze szlachectwa Niwińscy herbu [No]wina. Wskutek
uszkodzenia tekstu wiadomo tylko, że drugi dokument pochodzi z 1755 r. i niewątpli
wie dotyczy Żmudzi. Protoplastą rodziny był Kazimierz Niwiński (pokolenie I), który
miał syna Jana (II), wnuka Piotra (III) i trzech prawnuków (IV): Stanisława (ur. 1771),
Jana (ur. 1773) i Andrzeja. Pierwszy z nich spłodził trzech synów (V): Karola, Jerzego
Stanisława (ur. 1810) i Kazimierza Stanisława (ur. 1829) z dwoma synami (VI): Stani
sławem (ur. 1859) i Adamem. Zaś jego brat Jan dał światu syna Kaliksta Piotra Ignace
go (V), a trzeci z braci, Andrzej, zostawił po sobie dwóch synów (V): Felicjana Kazimie
rza (ur. 1811) z synem Feliksem (VI) i Piotra (ur. 1816) [LVIA, F 391-8—2573].
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 350; Elektorzy 1697 r ; LVIA, F 391—8—2573, k 6 1 . L i t e r a t u r a : Uruski, T. 13, s. 162-163.

NOISZEWSKI (NOYSZEWSKI, NA[Y]SZEWSKI)
H. TĘPA PODKOWA
T aryf a 16 6 7 roku

Noyspewski Stanisław z Burbisyek dym 1 szlachecki wpow. tendziagolskim
T aryf a 16 9 0 roku

Naspewski Piotr z Dobkajaów Połuknie w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Nonyszeński [w Kop. 1: Naiszewski] KaytmieryzBurbiszck wpow. tendziagolskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest różnie zapisywane w źródłach i opracowaniach. W herbarzu Uruskiego były to: Naszewski (gub. kowieńska), Nowoszyński (jw), Noiszewski (gub. wileńska)
i Noyszewski (brak o Żmudzi). Wydaje się, że najwłaściwsza jest forma Noiszewski lub
Noyszewski.
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Nazwisko nie jest pochodzenia litewskiego. Najpewniej jest pochodzenia polskie
go, z Noiszewa w ziemi liwskiej na Mazowszu. Byli licznie rozrodzeni [Uruski].
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną
rodzinę w pow. tendziagolskim, bez poddanych. W 1690 r. były to 2 rodziny w pow. tendziagolskim (w tej samej miejscowości) i rosieńskim, również bez poddanych. Była to
więc szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Naszewscy
herbu Tępa Podkowa.
W 1799 r. wylegitymowali się Naszewscy herbu [Tępa] Podkowa. Ich protoplasta
jest niewidoczny [tekst jest uszkodzony; pokolenie I]. Miał on syna Piotra (II) i wnuka
Marcina (III). W najstarszym dokumencie [niestety nie można ustalić daty] wspomnia
ny Piotr uczynił zapis dla swego syna Marcina. Następny dokument pochodzi z 1735 r.,
poza tym nie można nic ustalić wskutek uszkodzenia tekstu. Wiadomo, że ów Marcin
Naszewski miał syna Andrzeja Tadeusza (IV), wnuka Felicjana Bonifacego (V) i trzech
prawnuków (VI): Józefa Benedykta, Wincentego z synem Stanisławem (VII) oraz Ada
ma Waleriana [LVIA, F 391—8—2573].
Całkiem możliwe, że wspomniany w tym wywodzie Marcin jest tożsamy z Marci
nem Naszewskim, dziedzicem z Nagiów [w pow. rosieńskim], który w 1727 r. zagrabił
siano na łące w lesie Walentyniszki [Vaisvila], Zaś jego ojciec Piotr był zapewne zanoto
wany w taryfie 1690 r. jako posiadacz Dobkajciów Połukniów w tym powiecie.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—8—2573, k. 25 [tekst uszkodzony]. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 12, s. 50: Naszew
ski, 167: Noiszewski, 204: Noyszewski; Vaisvila, s. 329.

NOLD (NOLDEN)
H. WŁASNEGO
T a r y f a 16 6 7

roku

Nold Ernst у majętności swej Berjan 22 dymy w pow. berjańskim. jusykiewicy Hrehory Stanisław [...] za
stawnych od Ernsta Nolda %Gumbokiów 2, [ogółem] 3 [dymy poddańskie] w pow. berjańskim
Nazwisko odnosi się do szlachty niemieckiej, pochodzącej z Hesji i osiadłej w Kurlan
dii w 2. połowie XV w
Na Żmudzi byli notowani od końca XVI w. w aktach ziemskich żmudzkich.
W 1595 r. Aleksander Janowicz Chodkiewicz zastawił Geraldowi Qanowiczowi] Noldowi, „dediczowi na Gansznotie” [dziedzicowi w Hasenpot w ziemi piltyńskiej], majęt
ność Gintyliszki [we włości telszewskiej] w zamian za 20571 talarów [w innym miejscu:
25 tys. złotych polskich, czyli 10 tys. kop groszy litewskich]. Wspomniany Nolde to Ge
rard (Gotthard) Nolde, dworzanin króla polskiego Zygmunta III, który z bratem Ma
gnusem spiskował przeciwko księciu kurlandzkiemu Wilhelmowi Kettlerowi. Gdy spi
sek został wykryty, obaj bracia zginęli w 1615 r. [Uruski; Akta pjapdónĄ.
Bratem Gerarda (Gottharda) i Magnusa był Ernst Nolde (1579—zm. między 1649
a 1653). Miał on kilkoro dzieci, w tym Ernsta II (zm. między 1681 a 1683), pułkownika
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NOREYKO (NAREJKO, NAREYICO)

JKMci. Ożenił się dwukrotnie: z Marią Elisabett Korff i Ewą Elisabeth von Pletten
berg, miał czworo dzieci. Była to linia na Ełasenpocie [obecnie po łotewsku Aizpute]
w dawnej ziemi piltyńskiej, włączonej bezpośrednio do Rzeczpospolitej [GH: Kurland].
Ź r ó d ł a : KLkta fiagdóir, T. 2, s. 193; ODVCA, vyp. 4, k. 118—70,163—192, 310—156. L i t e r a t u r a : GH:
Kurland, Bd 1, s. 41” I I I, głównie 424; Janicki, Kurlandia, s. 801; Uruski, T. 13, s. 167—168.

NONIEWICZ ZOB. MONCEWICZ

NOREYKO (NAREJKO, NAREYKO)
H. LE\^ PRAWDZIC, PRUS
T a r y f a 16 67

roku

Noreyko Gabńel na miejscu Jerzego Mondwi/a у Gostowtów dym szlachecki 1 wpow. wielońskim
Noreyko Gabńel zTjrymajdów dym szlachecki 1 w pow. wielońskim
NoreykoMateuszTehofil[sić\ zĘjrytnajciówdymów3 zągj'odniccych, zastaume\g6\jedne[g6\ wpow.jaswońskim leż4.ce[go] od bywszęj Salomonowej Damdomczpwej, a teraźniejszej Je/pynej Ostreykowej dymy 4 poddańskie w pow. wielońskim
Noreyko Mateusz ZZastanP 01^Dawidowiczywej bywszęj a teraźniejszej Ostykowej nazwanej Poszusywie dym
1poddański wpow.jaswońskim
T aryfa 16 90 roku

Noreyko Teodor yTtymajc Pokiemsiowa [w Kop. 1: Pokiemstrowcie] wpow. wielońskim zptcykuplątakŹę TLtymajć dym szlachecki 1
Noreyko Teofil zTjńmajć wpow. wielońskim ogrodniczych dymów 2
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego. Pochodzi od noreti, „chcieć” lub noras, „chęć”
itp. [LPŻ].
Jest możliwe, że pochodzili z pow. kowieńskiego, gdzie notowano Noreyków, głów
nie Nareyków, w taryfie 1690 r. Spisano ich wówczas w pobliskich rodach: Janwiłowiczów, Montwiłów Antoginia [dobra Antoginie posiadali jeszcze w 1882 r.] i Szaszewicz.
Na Żmudzi zanotowano ich po raz pierwszy w popisie wojskowym W Ks. Litew
skiego z 1528 r.: Narejko Juszkowicz we włości wilkiskiej, Al tuszko Narejkowicz w wielońskiej i Janusz Narejkowicz w tejże.
Więcej było w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1585 r. Matiej Adamowicz
Wojtkowicz Narejkojt sprzedał ziemie Wojtkiszki i Serejkiszki w Najsajtiach we włości
korszewskie] |w tekście błędnie: kroskiej].
W 1593 r. Jan Łukaszewicz Miłoszewicz Narejkowicz pogodził się z Adamem
i Mikołajem Hryhorewiczami Łukaszewiczami Narejkowiczami, tj. swoimi bratankami,
w sprawie równego działu majętności Matiany we włości wielońskiej. Inny dokument
w tej sprawie wymieniał trzech braci: Adama, Mikołaja i Hryhorego [pewnie zamiast
Hryhorewicze]. Mamy następujący ciąg genealogiczny tej rodziny: 1. Norejko. 2. Miłosz.
3. Łukasz. 4. Jan i Hryhory. 5. Adam i Mikołaj Hryhorewicze.
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W 1597 r. JuriJanowicz Narejkowicz kupił część „otczizny” w polu Dowiujanskim
[chyba Dowczańskim] po obu stronach Niemna we włości wilkiskiej.
Zatem w końcu XVI w. wedug akt ziemskich żmudzkich Noreykowie mieszka
li w trzech włościach: wielońskiej i sąsiedniej wilkiskiej oraz w korszewskiej. W pierw
szych dwóch włościach notowano ich w popisie 1528 r.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny, miesz
kające głównie w pow. wielońskim (3) i jaswońskim (1). Z nich połowa (2 na 4) nie miała
poddanych, a pozostałe miały albo jednego, albo czterech poddanych. Z kolei w 1690 r.
zanotowano tylko 2 rodziny w pow. wielońskim: jedna bez poddanych, druga — z dwo
ma dymami ogrodniczymi. Zatem była to szlachta drobna, ale utytułowana, choć do
piero w XVIII w. Wśród urzędników na Żmudzi był Paweł Noreyko jako horodniczy
żmudzki w 1708 r. W końcu XVIII w. notowano jeszcze Franciszka, regenta ziemskiego
rosieńskiego w latach 1768—1781 i Piotra na tymże stanowisku w 1775 r. Jeszcze Fran
ciszek z Ramonta Noreyko elektorował w 1764 r. w Warszawie, kiedy królem polskim
został Stanisław August Poniatowski.
W 1707 r. testament spisał Kazimierz Noreyko, właściciel Podubisia w pow. rosieńskim. Chciał być pochowany w kościele w Rosieniach [Vaisvila]. Osoby tej nie notowa
no w taryfach XVII w., nie posiadali też Podubisia, zob. niżej wywód z 1803 r.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza Noreykowie mieli herb Lew Najstar
sza wzmianka dotyczy Matiasza, ziemianina żmudzkiego z 1650 r. W 1764 r. Franciszek
z Ramonta czy Romonta mieszkał na Żmudzi [był elektorem, zob. wyżej]. W 1775 r.
Franciszek był komisarzem sejmowym do sprawy Grotuzów i regentem ziemskim rosieńskim, a w 1785 — regentem ziemskim szawelskim. W 1829 r. Antoni i Marianna
Tracewska mieli następujących synów: Ignacego i Waleriana, ten ostatni był komisarzem
dóbr książąt Woronieckich w Huplewie na Wołyniu.
Używali przydomku Ginwił łowicz, wskazującego na ich pochodzenie od bojara
Ginwiła (zob.) oraz Ramont. To ostatnie to nazwisko litewskie i dwuczłonowe: ra—
i mant—.Pierwszy człon może jest zapożyczeniem, a drugi jest niezwykle produktywny,
bo w antroponimii litewskiej notuje się ponad 160 nazw osobowych od niego utworzo
nych. Też jest zapożyczeniem, pewnie od Prusów. Imię Ramont(as) jest trudno uchwyt
ne źródłowo, brak go np. w popisie wojskowym 1528 r. Imię to łączy się z imieniem
chrześcijańskim Roman i dało początek wielu różnym nazwom osobowym typu Romaszko, Romejko czy Romanauskas [Zinkevicius].
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa No
reykowie (Norejkowie) herbu: Lubicz (wyjątkowo: Narejko), Prawdzie, Prus i bez herbu.
Z 1803 r. pochodzi rodowód Noreyków herbu Prus I. Ich protoplastą został Ka
zimierz Noreyko (pokolenie I), który w 1701 r. nabył od Pietkunów połowę dóbr Podubiś w pow. rosieńskim. Tenże w swoim testamencie z 1707 r. zapisał te dobra synom:
Mateuszowi i Antoniemu (II) [o testamencie zob. niżej]. Z nich Mateusz Noreyko do
bra te, przejęte od ojca i brata Antoniego, w 1742 r. podarował synom (III): Józefowi,
Janowi i Mateuszowi. Wspomniany wyżej Józef w 1762 r. sprzedał te dobra. Ów Józef
miał syna Tadeusza (IV), bezpotomnego. W tej sytuacji linię rodziny kontynuował tyl
ko Jan, ojciec dwóch synów (IV): Jerzego (ur. 1747) i Tomasza (ur. 1757). Potomstwo
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miał tylko ten drugi, ojciec dwóch synów (V): Mateusza (ur. 1795) i Józefa Kazimie
rza (ur. 1809). Pierwszy z nich spłodził czterech synów (VI): Kazimierza Franciszka
(ur. 1827) z dwoma synami (VII): Janem Mateuszem (ur. 1863) i Teofilem (ur. 1875)
oraz Aleksandra Tomasza (ur. 1829), Władysława Mikołaja (ur. 1830) i Franciszka Ro
cha Albina (ur. 1836). Z kolei Józef Kazimierz wydał na świat trzech synów (VI): Kazi
mierza Michała (ur. 1839), Leopolda Antoniego (ur. 1842) i Stanisława (ur. 1843) [LVIA,
F 391-8-2573, k. 89].
Z 1819 r. pochodzi wywód Noreyków herbu [Prjawdzicz, niestety uszkodzony. Nie
wiadomo, kto jest protoplastą rodziny. Jego synem był Władysław (pokolenie II), który
posiadał dobra Germaniszki Dowk[...]. Spłodził on syna Jakuba (III), ojca dwóch sy
nów (IV): Dominika i Ignacego, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej,
starszej linii prym wiódł Dominik jako ojciec trzech synów (V): Ludwika (ur. 1809),
Feliksa Antoniego i Józefa Dominika Hieronima (ur. 1811), bezpotomnego. Wspo
mniany Ludwik wydał na świat sześciu synów (VI): Władysława Celestyna (ur. 1835),
Aleksandra Dominika, Lucjusza Feliksa Szczęsnego [sic: Feliks to po łacinie Szczęsny]
(ur. 1838), Dominika Ignacego (ur. 1842) [wzmianka o utracie dworiaństwa], Jerzego
Wojciecha Piotra (ur. 1843) z trzema synami (VII): Marianem (ur. 1876), Więcesławem
[ros. Wenczisław] (ur. 1878) i Ludwikiem (ur. 1879; VII) oraz Piotra Józefa (ur. 1845).
Z kolei jego brat Feliks Antoni (V) ojcował trzem synom (VI): Adolfowi Ignacemu
(ur. 1839), Józefowi Szymonowi (ur. 1841) i Feliksowi Ignacemu (ur. 1847).
Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Ignacy (IV), ojciec czterech synów (V):
Michała Grzegorza (ur. 1798), Jana Klemensa (ur. 1810), Rocha Tadeusza (ur. 1819)
i Antoniego Alweriusza [sic] (ur. 1821). Z nich potomstwa doczekali się pierwsi dwaj.
Michał Grzegorz zostawił po sobie dwóch synów (VI): Pawła Hilarego (ur. 1837) i Sta
nisława Grzegorza (ur. 1839), a jego brat Jan Klemens — czterech synów (VI): Jana
Ksawerego (ur. 1841), Kazimierza (ur. 1846), Witalisa (ur. 1855) i Józefa (ur. 1857)
[LVIA, F 391-8-2573, k. 106].
W 1835 r. wywiedli się Noreykowie herbu Prus, którzy za swego przodka przyjęli
Gabriela Janowicza z Ramonta Noreykę (pokolenie I i II). W 1649 r. posiadał dobra Ejrymajcie Pokiemsrowcie Poakla i Giedenie w pow. wielońskim. Spłodził on dwóch sy
nów (III): Jana i Andrzeja. Pierwszy z nich w 1666 r. nabył dobra Mamaliszki, Senkany
i inne w pow. wielońskim, a w 1684 r. obaj bracia kupili czwartą część wsi Polany w tym
powiecie. Nic nie wiadomo o potomstwie Andrzeja, a jego brat Jan zostawił po sobie
synajózefa (IV), który w 1719 r. zastawił połowę majętności Ejrymajcie (zwane też: Ejrymajcie alias Norejki) Annie Siemaszkównie, swojej żonie. Zostawił po sobie dwóch
synów (V): Macieja i Kazimierza, znanych z testamentu ojca z 1759 r. Z nich pierw
szy ożenił się z Konstancją Montwiłówną, z którą dał światu dwóch synów (VI): Jana
i Wincentego. Jan był ojcem trzech synów (VII): Dionizego Józefa (ur. 1801) z dwoma
synami (VIII): Albinem Dionizym (ur. 1830) i Antonim (ur. 1834) oraz Justyna Wale
riana (ur. 1803), regenta sądu granicznego szawelskiego w 1834 r. i Ferdynanda Karola
(ur. 1807). Z kolei Wincenty, brat Jana (VI), był ojcem Tomasza (VII).
Znów linia od Kazimierza, brata Macieja (V). Był ojcem czterech synów (VI)
z dwóch żon: Katarzyny Zabielanki i Franciszki Walmontówny: Jana (ur. 1766), Józe
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fa (ur. 1769), Wincentego [brak metryki] i Michała (ur. 1783). W 1807 r. dobra rodzin
ne Ejrymajcie zapisano najmłodszemu Michałowi pod warunkiem spłacenia pozosta
łych braci. Następne VII pokolenie tworzyli dwaj synowie Jana: Ferdynand Stanisław
(ur. 1803) i Teofil Jan (ur. 1812); syn Józefa — Piotr (ur. 1826) oraz syn Michała Anto
niego — Piotr Paweł (ur. 1831) [LVIA, F 391—1—1045]. Należy wskazać na używanie
przydawki pochodzeniowej — z Ramonta, o której już pisano.
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 160; Elektorzy 1764 r ; LVIA, F 391—1—1045, k. 188—191, F 391—
8-2573, k. 89 (00176), 107 (skan 00211); ODVCA, vyp. 1, s. 157-85; vyp. 3, s. 73-87, 80-184; vyp. 4,
k. 180—45; Perapis 1528 r , s. 378, 299; Taryfa woj. trockiego, s. 148—154; Urzędnicy żmudzcy, nr 607. L i 
t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 247: Noreyko, Norejkowicz; LPŻ, T. 2, s. 332—333: Noreika; Uruski, T. 12, s. 32 (Narejko) i 169 (Norejko); Vaisvila, s. 190; Zinkevicius, s. 111-112: mant—, 127: ra—, 234:
Ramantas, 317—318: Romas.

NORGIALO (NARGIEŁA, NARGIELO, NARGIEYLLO,
NARGIELOWICZ, NORGIELO)
H. NAP IWON, NOWINA, TRĄBY
P o p i s 16 2 1

roku

Nargieyłło Krpysptof p ucpes[\xükami\ P° kozacku koń 1 wpo»', korspewskim, najednego protestował się
T a r y f a 16 6 7

roku

Nargielowicp Stanisław p Bokspan dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Nargiela Samuel Wojdechowicp na miejscu Wojaecha Nargieła ojca swego p Niemorspan poĄd] ański dym 1
w pow. widuklewskim
Nargieło Bałtromiej [na miejscu] Kapimierpa Giedwiła [z] Żemigo/y dym 1 splachecki wpow. widuklewskim
NargiełowicpAleksander, opiekun, na którego miejscu postał spisany Mikołaj Pok/oński pŁowpdym 1 szla
checki wpow. rosieńskim
NargjełowicpAndrpej [na miejscu] Andrpeja Wipgjrda pWipgirdysgek dym 1spłachetki wpow. widuklewskim
Nargiełowicp Hrehory na miejscu Zofii Goylewicpówny Mikołajowej N arbutowej teśń swojej p Kiecinów dym 1
spłachetki w pow. berpańskim
Nargielondcpjan p Nargiełajciów spłachetki dym 1 spłachetki wpow. ejragolskim
Nargiełowicp Jerpy, na którego miejscu postał spisany Samuel Pracewicp p Ugian dym 1 spłachetki w pow. ej
ragolskim
Nargiełowicp Jópef na miejscu Gabriela Kasperowicpa Steybuta pProspcpunów dym spłachetki 1 w pow. wielońskim
Nargiełowicpjópef na którego miejscu postał spisany Władysław Jagmin pMo[z]rymowicp dym 1 spłachetki
wpow. wielońskim
NargiełowicpMarcin JanowicppGiewil dym 1 spłachetki wpow. widuklewskim
NargiełowicpMihołaj SebestianowicppWornoławek dym 1 spłachecki w pow. widuklewskim
Nargiełowicp [w tekście: Nargałowicz] Stanisław Krgysptofowicp p Piłsud dym 1 spłachetki w pow. korDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Nargiełowicp Stefan na miejscu rodzica swe\go\ Hrehore[go] Nargie/\owicza] y; Rynkun dym 1 szlachecki
wpow. spawelskim
Nargiełowicp Tomasp na miejscu rodpica swe\go\ Nargiełowicpa p Rynkun dym 1 szlachecki wpow. spawelskim
NargiłowżcpAleksander na miejscu Jana Woyspnara pButwil dym 1 szlachecki w pow. korspewskim
NargifowiczJan Kawńnowicpna miejscu Jakuba Brposki pPiłsud dym 1 szlachecki w pow. korszewskim
Norgiato Jerzy, na miejscu którego posta/ spisany Rrpysztof Upumedpki pMacajciów Podangiów dym 1 szla
checki wpow. widuklewskim
Norgialo Piotr, na którego miejscu postał spisany Dawid Repgoł p Podangia Macajciów dym 1 szlachecki
w pow. widuklewskim
Norgiefojan [namiejscu] JakubaNorgiełarodpica pPodangMacajćdym 1 splachecki wpow. widuklewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Nargielewżcp Jópef pNargie Zajdów wpow. ejragolskm dym splachecki 1
Nargie/o [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 113: Norgialo; MB: Nargieło] Jan pRymkun pSpapkajciów
wpow. spawelskźm dym splachecki 1
Nargie/o [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 113: Norgialo; MB: Nargieło] Stefan Marcin pRymkun wpow.
spawelskim dym splachecki 1
Nargieło [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 113: Norgialo; MB: Nargieło] TomasppRymkun wpow. spa
welskim dym splachecki 1
Nargiełowicp Andrpej p Piłsud w pow. korspewskim dym splachecki 1
Nargie/onicp Jakub pMałdeniów wpow. berpańskim dym splachecki 1
Nargie/onicp Krpysptof p Piłsud wpow. korspewskim dym splachecki 1
Norgialo [w Kop. 11: Dowgiało] Aleksander na miejscu Andrpeja Gudowicpa £ Dowstar wpow. berpań
skim dym splachecki 1
Norgialo KapimierppRekespajciów Żemigola w pow. niduklewskim dym splachecki 1
Norgialo Samuel pNiemorspan wpow. widuklewskim dym splachecki 1
Norgia/onicp Gabriel p Womoławków wpow. niduklewskim dym splachecki 1
Norgie/o Jan JakubowicppMacajciów Podangie wpow. niduklewskim dym splachecki 1
Norgielo Jópef p Dytkimiów Wortulan wpow. pojurskm £ bratem dympoddański 1
Norgie/onicpowa Zofia pButwiłów w pow. korspewskim dym splachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: nar—(nor—) i gel—. O obu już
pisano, zob.: Downar i Dowgiało [LPZ].
Na Żmudzi najstarsza wzmianka dotyczy zapewne Nargajły, syna Sowgina, bojara
z czasów wielkiego księcia Witolda (zm. 1430). Sprawę tę bliżej omówiono przyjagminach
(zob.). Znacznie później pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r.
Zastrzeżenie wynika z faktu, że w tym popisie spisano nie tylko Nargała i Nargiełowicza,
ale również kilku Nargajłowiczów. Wydaje się jednak, że Nargiełowicze (czy Nargiałowicze) i Nargaj łowicze są chyba tego samego pochodzenia. W każdym razie zwraca uwagę,
że obydwie rodziny notowano zarówno w 1528, jak i 1690 r. na ogół w tych samych po
wiatach: widuklewskim (szczególnie) i korszewskim. Po tych uwagach wracam do popiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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su z 1528 r., gdzie zanotowano: Nargała Sudmontowicza we włości korklańskiej, Juszkę
Nargiełowicza w korszewskiej oraz wdowę Nargajłową w widuklewskiej i trzech Nargajłowiczów: Godwiada w korszewskiej, Jurisa w tejże i Jakuba w widuklewskiej. W osob
nym rejestrze włości telszewskiej z tego roku spisano jeszcze Paca Nargiełowicza.
W kolejnym popisie z 1567 r. spisano tylko Walentyna Nargiełojtisa we włości tel
szewskiej.
Z 1561 r. pochodzi dokument o odmianie gruntów bojarów widuklewskich w re
jonie Niemorszan i Sujan, na który powoływali się pewnie ich potomkowie w 1670 r.:
Balcer Sereyko, Tomasz Miniat, Stanisław Meyniun i Samuel Nargieło [AWAK]. Warto
dodać, że we włości widuklewskiej notowano Norgiełów od popisu 1528 r.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. Z 1531 r. pochodzi testament Jurija (Geor
gia w tekście łacińskim) Nargojłowicza, zatwierdzony przez króla polskiego Zygmunta
Starego w 1532 r. [w tekście błąd: Zygmunt III]. Pozostawił on żonę Barbarę Juszkownę
i kilkoro dzieci, w tym pięć córek, oraz majętność Poporcie na Litwie i dobra na Żmu
dzi: Kroże [we włości kroskiej], Lowkstiany [w pojurskiej] i Iszliny [w kroskiej]. Pewnie
chodzi o Jurisa Nargajłowicza z włości korszewskiej z 1528 r.
W 1562 r. Łukasz Nargiełojtis sprzedał dom w Niemorszanach we włości wi
duklewskiej.
W 1575 r. Jan Mikolajewicz i Stanislaw Stanisławowicz Nargiełojtisy kupili ziemię
we włości ejragolskiej.
W 1590 r. Mikołaj, Jan i Bałtromiej Matysowicze Nargiełojtie pogodzili się w spra
wie ziemi ojczystej Rigorzyszki we włości szawelskiej.
W 1595 r. nastąpiła ugoda między Jakubem Pacewiczem Nargiełowiczem i Wojtiechem Pietrowiczem Pacowiczem. Zapewne chodzi o potomków Paca Nargiełowicza we
włości telszewskiej z popisu 1528 r.
W sumie w aktach ziemskich XVI w. notowano Norgiałów w pięciu włościach:
kroskiej, pojurskiej, widuklewskiej, ejragolskiej i szawelskiej, może jeszcze telszewskiej.
Dane te były bardzo skromne. Tylko o Norgialach z włości widuklewskiej była mowa
w obu popisach XVI w.
W 1620 r. wspomniano o sporze Krisztofa Matysowicza Norgiały (lub Nargiełowi
cza), z którego dowiadujemy się o posiadaniu przezeń majętności Stanieliszki we wło
ści korszewskiej. W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną osobę, stawiającą konia
w pow. korszewskim z „uczestnikami”.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Malchera Nargiełowicza ze Żmudzi i Samu
ela Kazimierza Nargiełowicza, którzy podpisali unię ze Szwecją.
Z 1668 r. pochodzi testament Stanisława Marcinowicza Nargiełowicza. Kazał się
pochować w „mogiłach dawnych Giewilskich” przez żonę Ewę Piasowiczównę. Miał
imienicze ojczyste Bokszany w pow. widuklewskim, które otrzymał od rodziców: Mar
cina Nargiełowicza i Nastazji Tomaszówny. Miał dwóch synów, spłodzonych z pierwszą
małżonką Barbarą Stanisławówną: Aleksandra i Michała oraz dwie córki: Zofię i Halsz
kę. Te ostatnie miały otrzymać po 30 kop groszy litewskich wyprawy. Z kolei jego imie
nicze miało zostać podzielone między jego synów i jego brata Dawida [VUB, F 7—ŻP
23, k. 2—3]. W ten sposób poznajemy 3 pokolenia tej rodziny: 1. Marcin. 2. Stanisław
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(testator) i Dawid. 3. Aleksander i Michał Stanisławowicze. Wspomnianego testatora
notowano w taryfie 1667 r.
W testamencie Józefa Juszkiewicza z 1669 r. świadkował m.in. Aleksander z Perekinta [Sperekinta] Nargiełowicz [VUB, F 7-ŻP 23 nr 82]. Wspomniana przydawka
pochodzeniowa może nawiązuje do bojara żmudzkiego Perkgina, który dostał nadanie
„czołowieka” na Żmudzi w XV w. [LM]. W każdym razie jest to nazwa dwuczłonowa:
per—i kin(t)—,dobrze znana w antroponimii litewskiej [Zinkevicius]. Zob. niżej Preykint.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 20 rodzin, mieszkających
głównie w pow. widuklewskim (9), znacznie mniej było w ejragolskim, wielońskim i szawelskim (po 2), w dalszych pojedynczo. Prawie wszystkie rodziny nie miały poddanych,
z jednym wyjątkiem. Z kolei w 1690 r. zanotowano 14 rodzin, mieszkających głównie
w pow. widuklewskim (4), niewiele mniej było jednak w pow. korszewskim i szawelskim
(po 3) oraz w berżańskim (2), w pozostałych pojedynczo. Prawie wszystkie rodziny,
z jednym wyjątkiem, nie miały poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko jeden z nich elektorował przy wyborze króla polskiego Michała Korybuta
Wiśniowieckiego w 1669 r. w Warszawie — Krzysztof Nargiełowicz. Osoby takiej nie
notowano w taryfie 1667 r.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa: Nargiałło
i Nargiałowicz herbu Napiwon [nie Napiwoń], Nargiełło lub Nargieło herbu Nowina
i Radwan. W tym czasie Norgiałłowie i Norgiałowicze herbu Napiwon mieszkali w pow.
rosieńskim. W tym powiecie notowano jeszcze Norgiełłów i Norgiałowiczów. Z kolei
w pow. szawelskim mieszkali Nargiełłowie herbu Nowina [Ciechanowicz].
Z 1804 r. pochodzi wywód Norgiełłów herbu Trąby. Ich protoplastą został Sta
nisław Nargiałło (pokolenie I). W testamencie z 1720 r. Anna Nargiełłowa, urodzona
Szapko, była żoną Stanisława Nargiełły i dobra Rymkuny Nargieliszki Szapkajcie za
pisała synowi Mchalowi (II). Dobra te leżały w pow. szawelskim, gdzie notowano ich
w obu taryfach z XVII w. W 1783 r. Ignacy (III) wszedł w posiadanie tych dóbr. Miał on
syna Alojza (IV) i wnuka Józefa Grzegorza Alojza (ur. 1827; V). Genealogia tej rodziny
była bardzo skromna, podano np. tylko jedną metrykę [LVIA, F 391—8—2573, k. 110].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 246—248; Elektorowie królów, s. 145; LM, Ujraśymą knyga 3, s. 50; LM, Viehyn
reikalą knyga 1, s. 166; LVIA, F 391—8—2573, k. 110; ODVCA, vyp. 1, s. 18—280, 46-46; vyp. 2, s. 133-479;
vyp. 4, k. 15-114, 137-4; vyp. 7, k. 302-17 i 20; Perapis 1528 r., s. 299, 353; Popis 1567 r , kol. 1295,1302,
1304; VLTB, F 7—ŻP 23, к 2—3 i nr 82. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Кody, T. 4, s. 225: Nargiełł, 247: Norgiałło, Norgiałowicz; tenże, Suplement, s. 254: Norgiałowicz, 255: Norgiełł; LPŻ, T. 2, s. 298: Nargdevicius, 333:
Norgdas; Uruski, T. 12, s. 33: Nargiałło, Nargiałowicz, Nargiełło (2 razy); Zinkevicius, s. 124: per—, 103: kint—.
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H. KOŚCIESZA, TOPÓR
P opis 16 2 1 roku

Nardwid Mikołaj £ bracią napod^tzókn] błahym hoń 1 w pow. ejragolskim
NorwidBa/tromiejyacytjstnikami] napod\\tzäku} posycpepem koń 1 »'pow. telsyewskim
Norwid, janusykiewicpjan у opiekipo Narwidpie po kopacku koń 1 w pow. telspewskim
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T aryfa 16 6 7 roku

N omid Daivid Mikolajewicу £ Norwidów dym 1 szlachecki wpow. telsyęwskim

Nomid Danid na miejscu Walente\yp\ Ginkiewicya у Poobela dym 1 szlachecki w pow. syawelskim
N omid Hieronim, na którego miejscu został spisany Krzysztof Piotrowicz Z Mitkajaów poddański dym 1
w pow. telsyęwskim
Norwid Jan Andryę/ewicy у WermianpoĄd]ański dym 1 w pow. telsyęwskim. MitkienicyDanielfĄ zastany
swej z Wirmian dymów 3 w zastawi do siebie odesyłych od Jana Andrzęjewiczą Nomida [...] ogółem dymy 4
poddańskie w pow. telszęwskim
N omid Jan Zachańasyewicy na miejscu Zachariasza Norwida [GB: pewnie ojca] z Norwidów dym 1 szla
checki w pow. telszęwskim
Norwid KayjmieryMichałowicy na miejscu Michała Norwida [GB: pewnie ojca] yNornidów dym 1 szla
checki w pow. telszęwskim
Norwid Kayimiery na miejscu Gabńela Norwida rodyica swego у Norwidów dym 1 sylachecki wpow. telsyęwskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Norwid Dawid у Probela w pow. syawelskim dym sylachecki 1
Norwid Dominik у Sewertowa Posywętupia wpow. kroskim [dym] poddański 1
Norwid Jan у Norwidów wpow. telsyęwskim [dym] sylachecki 1
Norwid Jan у Norwidyiów w pow. telsyęwskim i ypryykupli od Daniela Norwida i yastawy [dymów] poddańskich 2
Norwid Jan у Wierman Norwidów w pow. telsyęwskim [dym]poddański 1.
N omid Jeryy yNornidów w pow. telsyęwskim [dym] sylachecki 1
Nornid Kayimiery у Norwidów w pow. telsyęwskim [dym] poddański 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: nor- i vyd—. O obu była już
mowa, zob.: Downar i Buywid [LPŻ]. Potocznie można nazwisko to przetłumaczyć
jako „Ciekawski” [Westfal].
Ciekawa wzmianka o tym rodzie pochodzi z przywileju dla Żmudzi z 1442 r., gjdzie
wymieniono trzech bojarów, w tym Narwida. Bojarzy ci otrzymali nadanie w pow. knetowskim (późniejszy berżański) od ojca Kazimierza Jagiellończyka, czyli króla polskiego
Władysława Jagiełły. Rzecz w tym, że nazwisko Narwida zostało źle odczytane i w rze
czywistości chodziło o Gerwida czy wręcz o Arwida [tj. Orwida].
Tak więc pierwsze pewne dane o tym rodzie pochodzą z popisu wojskowego
W Ks. Litewskiego z 1528 r., kiedy w odrębnym rejestrze włości telszewskiej wymienio
no jeszcze Ambrosa Narwidowicza i Maca Narwidowicza. W kolejnym popisie z 1567 r.
zanotowano Jasiula Narwidojtisa we włości telszewskiej „s kordom, z oszczepom piechotoju kon 1”, co oznacza, że stawił się pieszo, bez konia. Jeszcze we włości szawelskiej spisano Stanisa Narwidojtisa, tym razem konno.
Mniej więcej współczesna, bo z 1569 r., jest informacja o bojarach telszewskich
Norwidajciach, którzy otrzymali wówczas odmianę gruntów. Dokument ten dostarczył
w 1700 r. potomek Norwidajciów, czyli Samuel Norwid. Wspomniani Norwidajcie to:
Jurgi i Staś Ambrożaycie, Peczynł [pewnie: Pieczul] i Miling Petrełaycie, Jasinł [pewnie:
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Jasiul] i Maciej z matką Zofią Martinaycie z rodu Norwidayciów [niektóre imiona są źle
odczytane]. Za odebrane im grunty koło siół hospodarskich Szeszajciów i Numgandziów
[zamiast Numgawdziów] otrzymali odmianę w pobliżu rzeki Tawsoły oraz siół Piliów,
Szeszajciów, Numgandziów i Tawsołów [w tekście błędnie: Pansolow]. Odmiana ta są
siadowała jeszcze z gruntami bojarów Kumpików i ciwuna retowskiego Marka Wnuczka
[AWAK]. Chodzi o obszar na wschód od jeziora Tawsoła (na północny wschód odTelsz),
gdzie płynie rzeka Tawsoła (lit. Tausalas) i są wymienione wsie: [obecne nazwy] Namgaudżiai, Sasaićiai, Pieliai i Kumpikai. Warto dodać, że wymienieni w 1569 r. dwaj bracia Jurgi
i Staś Ambrożaycie to najpewniej synowie Ambrosa Narwidowicza z popisu 1528 r.
Więcej, choć niewiele, danych jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1595 r.
Matiej Martinowicz Narwidojt pogodził się z pewnym bojarem w sprawie „wybitia z pokojnogo dierżania” gruntów nad jeziorem Tawsoła. W tym roku Hanna Andrejewnajurewna Dżiugajłowna darowała swemu wnukowi Wojtiechowi Jurewiczowi Ambrożewiczowi Norwidowi majętność Dżiugajliszki koło jeziora Towsoła we włości telszewskiej.
W tym roku ojciec ww., Juri Ambrożewicz, toczył spór o ziemię nad rzeką Towsołą.
Z 1599 r. zachowała się wzmianka o posiadaniu „dworca” Norwidiszki [we włości tel
szewskiej] przez Jurija Norwida.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Norwidów tylko we
włości telszewskiej, w rejonie jeziora Tawsoła. Wymienieni tam Juri Ambrożewicz
Norwid i Matiej Martinowicz Narwidojt są tożsami z bojarami, którzy otrzymali od
mianę gruntów w 1569 r. Można wymienić 4 pokolenia tej rodziny: 1. Norwid. 2. Am
broży, może też Marcin i Petrel [Piotr], 3. Juri Ambrożewicz, Maciej Marcinowicz.
4. Wojciech Jurewicz.
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano trzech Norwidów, mieszkających
w pow. telszewskim (2) i ejragolskim (1). W dwóch wypadkach stawiali jednego konia
z bracią lub z „uczestnikami”. Nie byli więc zamożni.
Wiadomo o Stanisławie Norwidzie, który był chorążym Samuela Kmicica, pułkow
nika JKMci i służył królowi polskiemu Janowi Kazimierzowi w 1656 r. W uznaniu jego
zasług wojennych, a przebywał wówczas w obozie pod Warszawą, otrzymał plac w Wil
nie, 2 włoki ziemi w miasteczku Lipniszki w pow. oszmiańskim i dobra królewskie Stop
nie w pow. rzeczyckim.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających
z jednym wyjątkiem (w pow. szawelskim) tylko w pow. telszewskim. Na ogół była to
szlachta bez poddanych (5 na 7), pozostałe rodziny miały albo jednego, albo czterech pod
danych. W 1690 r. spisano 7 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim (5) oraz
pojedynczo w szawelskim i kroskim. Trzy z nich miały po jednym poddanym i jedna —
dwóch. Była to zatem szlachta drobna, choć z nielicznymi wyjątkami, i nieutytułowana.
Gniazdem rody były Norwidy (Norwidzie, Wiermiany Norwidy) w pow. telszew
skim. Chodzi o dwór (lit. Nonydai) na wschód od jeziora Tawsoła, tj. na północ od
Telsz. Do jeziora tego od wschodu wpadała rzeczka Tawsoła, a na północ odeń noto
wano Wiermiany i rzeczkę Wiermę, dopływ Tawsoły. W XIX w. Norwidy były okolicą
szlachecką, zamieszkałą przez: Witkiewiczów (41 dziesięcin ziemi), Pawłowskich (30),
Fabianowiczów (22) i Jurewiczów (42) [SG].
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Jeden z trzech wymienionych wyżej Janów w 1690 r. to Jan Andrzejowicz Norwid,
który w 1667 r. miał 4 dymy z „Wermian” (w tym 3 w zastawie). Tenże w 1701 r. zapi
sał Janowi Zachariaszowi, o którym za chwilę, następujące dobra: Norwidy, Dziugajliszki i puszczę Gierwina Szyłaś. O Norwidach była już mowa. Z kolei Dziugajliszki no
towano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. nad rzeką W irmą i Towsoła (i jeziorem
0 tej nazwie) i w polu Gierulskim. Taka lokalizacja pozwala stwierdzić, że chodzi o re
jon Norwidów, choć bardziej na południe odeń i na wschód od Telsz, gdzie były Cie
rnie. Należy podkreślić, że osada ta nie leżała kolo podobnie brzmiących Dziuginian,
leżących na zachód od Telsz, przy samym miasteczku. Była tam góra Dżuga (lit. Dżiugo
kalnas), legendarnego założyciela Telsz. Ostatnia nazwa, puszcza Gierwin[i] Szyłaś, to
ściślej las (lit. śilas) Gierwin[i]a, który najpewniej nawiązuje do rzeczki Gervojnis [Slovar: nazwa XVI—wieczna, obecnie Gervainis], dopływu Potekli (dopływ Wirwity), któ
ry płynie na wschód od Telsz na pograniczu włości telszewskiej i wieszwiańskiej, czyli
w rejonie wymienionych wyżej Dziugajliszek.
W XIX w. wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej: Narwidowie
herbu Kościesza i Norwidowie herbu Topór. W XIX w. Norwidowie [w tekście Narwi
dowie] mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Według wywodu szlachectwa Norwidów herbu Topór z 1811 r. jego przodkiem
był Maciej Norwid (pokolenie I), który dziedziczył dobra Norwidy, Dziugajtę i pusz
czę Gierwina Szyłaś w pow. telszewskim. Żyl on w XVI i na początku XVII w. i miał
dwóch synów (TI): Bartłomieja, bezdzietnego i Zachariasza. Wzmianki o tym drugim
pochodząz lat 1640-1645. Obok nich w tym czasie notowano jeszcze Miko łaja Janowicza i Andrzeja Wojciechowicza Norwidów. Wspomniany Zachariasz Maciejowicz posia
dał dobra Norwidy i puszczę Gierwinia Szyłaś, które przekazał synowi Janowi (III). Ten
ostatni miał syna Szymona Tadeusza (IV), wzmiankowanego w 1699 r., który otrzymał
od ojca znane nam dobra Norwidy, Dziugajliszki i puszczę Gierwinia Szyłaś. Ożenił się
z Magdaleną Wambutówną, z którą miał trzech synów (V): Antoniego, Józefa i Miko
łaja. W 1731 r. nastąpił podział dóbr między matką, wówczas Jerzyną Towtowiczową
(Szymon Tadeusz już nie żył) i jej synami. Matka wzięła: Duscykie [zapewne Dusejkie],
Kijżony [zapewne Kiejzony] i Biryki, zobowiązując się do wyposażenia córki Anny;
Antoni dostał: Ukryniszki, Węckiszki, Szyliszki, Norwidyszki z karczmą w Norwidach
1 Kumpikiszki w Kumpikach; Józefowi przypadły: Wiermiany alias Ponszwiście i Narzyszki alias Wetnatyszki [raczej Naryszki], a Mikołaj dostał: „samo siedlisko przodków
Norwidowskich” w Norwidach, czyli dwór tamtejszy.
Z nich Józef był pradziadem Cypriana Kamila Norwida. Miał on trzech sy
nów (VI): Jerzego, Szymona i Nikodema. Ow Szymon ożenił się z Brygidą Swieżyńską,
z którą miał syna Jana (1784—1835; VII), ojca Cypriana. W 1791 r. Szymon sprzedał ro
dzinne Norwidyszki i przeniósł się z rodziną do województwa mścisławskiego [w PSB:
„na Białoruś”, co jest ahistoryzmem] [Gomulicki].
Jego syn Jan urodził się na Żmudzi, ale mieszkał w pow. bychowskim, później
w guberni mińskiej i w Borysowie nad Berezyną. W 1814 r. przeniósł się do Bia
łej [Radziwiłłowskiej, obecnie Biała Podlaska], ośrodka dóbr Radziwiłłowskich,
w Królestwie Polskim. Od tego czasu do końca życia był w Królestwie, osiedlając się
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w Warszawie i Mińsku Mazowieckim i pracując w służbie państwowej w Komisji Rzą
dowej Przychodów i Skarbu (1814—1830), potem na poczcie w pow. mariampolskim
i stanisławowskim (Mińsk Mazowiecki) w charakterze naczelnika i komisarza [Suma],
Mieszkał w majątku Laskowo—Głuchy, który leżał w pow. radzymińskim, kolo Tłusz
cza. Zmarł w Warszawie i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Był czte
rokrotnie żonaty, miał czworo dzieci (VIII): Ludwika Jana Ksawerego (1818—1881),
Paulinę (1820—1860), żonę Jana Suskiego, Cypriana (1821—1883) i Ksawerego (1825—
1865). Z nich Ludwik z wykształcenia byl agronomem (ukończył Instytut Gospodar
stwa Wiejskiego w Marymoncie pod Warszawą), ale naprawdę był poetą i krytykiem
literackim. Został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1847 r.
[Szlachta wylegitymowanej. Swoje bujne życie na emigracji zakończył powrotem do kra
ju, gdzie zamieszkał i zmarł w zakładzie dla ubogich starców i kalek w Warszawie. Zo
stał pochowany w anomimowym grobie dla ubogich na Cmentarzu Powązkowskim.
Nie miał dzieci.
Z kolei jego brat Cyprian Kamil, a właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty, to
jeden z największych polskich poetów doby Romantyzmu. Z powodów oczywistych
pomijam tu jego życiorys. Należy jedynie stwierdzić, że większość swego życia spędził
na emigracji, wyjeżdżając z Warszawy w 1842 r. (miał wówczas 21 lat). Zmarł w Paryżu
w 1883 r. w wielkiej biedzie i osamotnieniu i został pochowany w anonimowym grobie.
Ostatni z braci to Franciszek Ksawery Józef, znany jako Ksawery. Był osobą aktyw
ną: działał w Królestwie Polskim i na emigracji we Francji, zajmował się działalnością
konspiracyjną polską oraz handlową, zakładając przedsiębiorstwo handlowe w Warsza
wie. Ostatecznie musiał emigrować z Warszawy do Wrocławia w ówczesnych Prusach,
gdzie zmarł. Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie. Miał tylko córkę Marię.
Należy dodać, że powyżej została omówiona tylko jedna linia Norwidów, która
wyniosła się ze Żmudzi w końcu XVIII w Jednak większość Norwidów tu pozostała.
Z danych o wylegitymowaniu się w latach 1847 i 1860 można przedstawić następującą
genealogię Norwidów. Pierwszy z nich był Jerzy, może tożsamy z Jerzym, bratem wspo
mnianego wyżej Szymona (VI), dziadka Cypriana. Ow Jerzy miał syna Ignacego (VII)
i czterech wnuków (VIII), wylegitymowanych w 1847 r.: Jana, Wincentego, Antoniego
i Feliksa. Następne, IX pokolenie tworzyli czterej synowie Wincentego w 1860 r.: Anto
ni, Jan, Józef i Ignacy [Uruski].
Z 1803 r. pochodzi wywód Norwidów herbu Kościesza. Ich protoplastą został
Krzysztof Norwid, ojciec Bartłomieja (pokolenie I i II). Ten ostatni wydał na świat
dwóch synów (III): Andrzeja i Jana, którzy zaczęli 2 linie tej rodziny. W pierwszej, star
szej linii Andrzej spłodził syna Macieja (IV), ojca pięciu synów (V): Józefa (ur. 1788),
Kazimierza (ur. 1790), Ignacego (ur. 1791), Ludwika (ur. 1793) i Wincentego (ur. 1798).
Z nich Józef miał syna Kazimierza (ur. 1840; VI) i wnuka Józefa (ur. 1871; VII). Jego
brat Kazimierz spłodził trzech synów (VI): Maurycego Januarego (ur. 1821), Juliana Le
ona (ur. 1824) i Michała (ur. 1834), bezpotomnego. Z nich Maurycy January wydał na
świat syna Ignacego (ur. 1860; VII), a jego brat Julian Leon — jednego: Leona (ur. 1859;
VII), ojca Michała (ur. 1891; VIII).
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Kolejny brat Józefa to Ignacy (V), ojciec Norberta Błażeja (ur. 1821; VI), bez
potomnego. Następny brat, Ludwik (V), miał trzech synów (VI): Michała (ur. 1838),
Wiktora (ur. 1840) i Hipolita [nie widać] z synem Bolesławem (ur. 1882; VII). Ostatni
z braci Józefa — Wincenty (V) wydał na świat dwóch synów (VI): Juliana Rygoberta
[sic] (ur. 1824) i Stanisława (ur. 1831). Z nich pierwszy spłodził trzech synów (VII):
Kajetana (ur. 1857), Franciszka (ur. 1859) z synem Marianem Antonim (ur. 1887;
VIII) oraz Pawła (ur. 1863). Zaś jego brat Stanisław dał światu czterech synów (VII):
Franciszka [nie widać], Benedykta (ur. 1864), Ignacego (ur. 1868) i Konstantego Ja
kuba (ur. 1872).
Drugą, młodszą linię prowadził Jan (III), ojciec Kazimierza (ur. 1740; IV). Ten
ostatni zostawił po sobie dwóch synów (V): Wincentego Jerzego (ur. 1784) i Franciszka
Karola (ur. 1786). Pierwszy z nich wydał na świat dwóch synów (VI): Ignacego Bene
dykta (ur. 1813) i Józefa Jerzego (1828—1902). Z nich Ignacy Benedykt doczekał się
syna Karola (ur. 1840; VII), a jego brat Józef Jerzy — czterech synów (VII): Juliana
(ur. 1853), Konstantego [nie widać], Piotra (ur. 1858) i Adama (ur. 1867). Prawdopodob
nie ożenił się z Ewą z Matulewiczów (1824—1905). Oboje są pochowani na cmentarzu
parafialnym w Daukszach koło Kiejdan.
Z kolei brat Wincentego Jerzego — Franciszek Karol (V) spłodził dwóch sy
nów (VI): Józefa Kazimierza (ur. 1813) i Aleksandra Wincentego [nie widać], bezpo
tomnego. Pierwszy z nich ojcował Konstantemu (ur. 1853; VII), a ten z kolei — Kazi
mierzowi (VIII) [LVIA, F 391—8—2573].
Następny wywód Norwidów herbu Kościesza pochodzi także z 1803 r.Jego przod
kiem był Dawid Krzysztofowicz Norwid (pokolenie I i II), wzmiankowany pod ro
kiem 1600, dziedzic dóbr Poabele (Poobele) w pow. szawelskim [XIX-wiecznym]. Miał
on dwóch synów (III): Jana (wzmianka z 1692 r.) i Bartłomieja. Z nich Bartłomiej po
śmierci brata został jedynym dziedzicem wspomnianych dóbr. Ożenił się z Anną Myszeykówną, z którą miał dwóch synów (IV): Jana i Andrzeja. Z nich Jan ożenił się
z Leonorą z Butmanów Antoniną Paszkiewiczową wdową i osiadł w okolicy Biejmajniach w pow. szawelskim [dawniej w wielońskim]. Miał on trzech synów (V): Kazimie
rza z trzema synami (VI): Wincentym, Franciszkiem i Antonim Józefem, Franciszka
i Mikołaja z dwoma synami (VI): Józefem Karolem i Janem [MACB, F 37].
Z kolei Andrzej, syn Bartłomieja (IV), został samodzielnym dziedzicem „kondycji”
Poabele. Ożenił się z Katarzyną Ozerzyńską, z którą miał jednego syna Macieja (V). Ten
ożenił się z Joanną Wertelówną, z którą wydał na świat pięciu synów (VI): Józefa, Ka
zimierza, Ignacego, Ludwika i Wincentego. Dane o ich potomstwie pochodzą z LVIA].
Wspomniany Kazimierz spłodził syna Józefa (VII) w Kownie w 1864 r. Z kolei Ju
lian Rygobert (ur. ok. 1830; VII), syn Wincentego, miał trzech synów (VIII): Kajeta
na, Franciszka (ur. 1859) i Pawła oraz dwie córki: Eleonorę i Teklę. W 1868 r. mieszkał
we wsi Szyrminy w pow. szawelskim i określił się jako dworianin „biednogo sostajania”
[stanu biednego]. Ożenił się z Anną Stanisławowną Dowejko. W 1881 r. arendował
w Wabałach i Likszelach w parafii szawkiańskiej w pow. szawelskim. Był bratem Stani
sława (VII), który ożenił się z TekląJózefownąTałuź (?) i miał trzech synów (VIII): Be
nedykta (ur. 1864), Ignacego (ur. 1868) i Konstantego (ur. 1872) [k. 31].
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W tym samym źródle wymieniono jeszcze dalszych Norwidów, których wymienię
niżej. Trudno ich połączyć z wymienionymi wyżej.
1. Józef syn Jerzego, miał synów: Juliana, Piotra i Konstantyna.
2. Maurycy January (ur. ok. 1826) syn Kazimierza, ożenił się z Zofią Kazimierzówną Górską, z którą miał trzech synów: Ignacego (ur. ok. 1860), Antoniego (ur. ok. 1872)
i Adolfa (ur. ok. 1876). Mieszkał w 1881 r. na arendzie w Kurgiunach w parafii krakinowskiej w pow. poniewieskim [k. 39].
3. Józef Franciszek syn Kazimierza, miał syna Konstantego (ur. 1853).
4. Julian (ur. ok. 1824) syn Kazimierza ożenił się z Karoliną Andrzejowną Elzbut,
miał synów: Aleksandra (ur. 1854), Józefa (ur. 1857), Leona (ur. 1859), i Antoniego
(ur. 1868) i dwie córki: Zofię i Helenę. W 1881 r. pracował na arendzie w Judyszkach
w parafii linkowskiej w pow. poniewieskim [k. 35].
5. Mikołaj (ur. ok. 1854) syn Adama i wnuk Józefa Ludwika, miał czworo bra
ci: Jana (ur. ok. 1856), Władysława (ur. ok. 1862), Antoniego (ur. ok. 1867) i Teodora
(ur. ok. 1869). Ich matką był Barbara Ignatowna Wambutt (ur. ok.1828). Mieszkał na
arendzie w Butkiszkach w parafii szawlańskiej [k. 44].
6. Hipolit Ludwikowicz (ok. 1843—1897) ożenił się z Franciszką Jagmin
(ur. ok. 1856) i miał syna Ignacego (ur. ok. 1880). Według późniejszych danych żona po
chodziła z Jankielewiczów i pozostało po nim dwóch synów: Bolesław i Adolf [k. 53].
Jego bratem był Wiktor (ur. ok. 1841). Żył na arendzie w Kutajciach w parafii ligumskiej
w pow. poniewieskim. Wiktor w Niedaugach w tej parafii. |k. 48].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 312-313, 321; Kojałowicz, Compendium, s. 100; LM, I iesiyą reikalą knyga 7,
s. 166; LVIA, F 391-8-2573, k. 115 (skan 00227); MACB, F 37-119 (wywód z 1803 r., tekst w części koń
cowej zaginął, k. 75a); ML, Księga opisów nr 131, s. 174—175 nr 592, 594 i 595; ODVCA, vyp. 3, s. 131-140,
134-195, 136-213; vyp. 5, k. 189-6; Popis 1567 r., kol 1303,1308; SG, T. 15, cz. 2, s. 387: Norwidy; Skwar,
s. 71: Gervojnis; Szlachta nylegitymowana, s. 477; Żemaitijos pemespritilegyos, s. 42 (tekst łaciński i ruski). L i 
t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 247—248; tenże, Suplement, s. 252: Narwid; J. Gomulicki, Cyprian
Norwid. Przewodnikp o tyciu i twórczości, Warszawa 1976: Genealogia Norwidów z 1811, s. 11—16; LPŻ, T. 2,
s. 336: Norvydas; PSB, T. 23, s. 186—202: Norwid Jan, Cyprian, Ksawery i Ludwik; S. Rowell, Kusena karaś
Żemaićiuose: keletaspastabą apie 1442 m. prwilegijos geneyes, „Zemaiciu praeitis”, T. 8: Vilnius 1998, s. 27; Skło
dowski, s. 298; Suma, s. 211 (ojciec Cypriana Kamila); Uruski, T. 12, s. 41: Narwid, Narwidowicz, 170—171:
Norwid; Westfal, s. 309.
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H. LUBICZ, ŁABĘDŹ, PRZYJACIEL
T a r y f a 16 67

roku

Narwi!owicpjan Wojciechowicp na miejscu Jana Rymspy p Stargiawkówpoddański dym 1 w pow. pojurskim
Nanii/owicpStanisław Jauowicpuamiejscu JanaNarwiłowicpa [GB: pewnie ojca] pKikajciów dym 1 szla
checki wpow. retowskim
Nomi/ Jan Andrpejewicp. MiecpewicpAdam [...] a podług starych kwitów oddawania do skarbu na miejscu
Jana Andrpejewicpa Nomi/a dym 1poddański wpow. retowskim
Nomi/ Ławiyn, na którego miejscu postał spisany ]an Kwaspewicp p Wipborachniów Dylaciach [sic] dym 1
splachecki w pow. pojurskim
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Nomi/ Stefan na miejscu Jerzego Wojtkiewicza yLembów dym 1 szlachecki wpow.pojurs/dm
Norwilo Józef, na którego miejscu yostał spisany Salamon Wojtkiewicz z Labwardyiów dym 1 poddański
w pow. korszęwskim
Nomi/onicy Daniel na miejscu Kryysytofa Kasperonicya Narwi!onicya [sic] yAndrejajciów dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim
Norwi!owicy Dawid, na którego miejscu yostał spisany Stefan Jawsyewicy у Pacajć Widmontów dym 1 szla
checki w pow. yorańskim
Nomi/onicyjóyef, na którego miejscu oray na miejscu Wojdecha Olgmina yostał spisany J e r y Aleksandrowicz
Z Warnajć dym 1poddański wpow. twerskim
Nomii'owicy Kasper, na którego miejscu oray na miejscu Zygmunta Kiborta [GB: rodzica lub brata] swego
yostał spisany Jeryy Kibort yMowdylan poddański dym 1 w pow. pojurs/dm
Nomi/onicyŁawryn na miejscu Jana Norwiłowicya rodyjca swego у Gielyydów dym 1 sylachecki wpow. medyngiańskim
Norwi!owicyMikołaj у Andrejajdów dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim
Norwi/'owicy Stanisław у Dowkintławek podd{ański] dym 1 w pow. kroskim
Norwiłowicye Piotr i Jóyef na których miejscu oray na miejscu Andryeja Mikołajewicya yostał spisany Dawid
Jankowski dym 1 yagrodnicyy w pow. yorańskim
T aryfa 1690

roku

Norwiłło Mikołaj yAndrejajdów Pookmian w pow. korsyewskim dym sylachecki 1
Non iI o Dawid у Bowblów у Warpulajkiów wpow.pojurskim dym sylachecki 1
Nami!o Jan, od którego PiotrJutkiewicy na miejscu rodyica у Lemby SyIwestrysyek wpow. pojurskim i yprcyktplipo ww. dympoddański 1
Non iI o Maran у Dowkintlawkia i Sterławkia wpow. pojurskim dympoddański 1
Nomilo Piotr у Lemba w pow. pojurskim dym sylachecki 1
Nomilo wpow. korsyewskim, na którego miejscu yostał spisany Stanisław Woytkiewicy у Łabardyźów w tym
pow. dympoddański 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: nor—i vil—. O obu była już
mowa, zob.: Downar i Butwił [LPŻ].
Na Żmudzi pojawili się w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w. W po
pisie z 1528 r. spisano trzech bojarów: Narwiła Giedwiłowicza we włości widuklewskiej
oraz dwóch Narwiłowiczów: Andreja w kroskiej i Mikołaja w kielmeńskiej (później
też kroskiej). W osobnym rejestrze włości telszewskiej spisano jeszcze dwóch bojarów:
Narwiła Miżowicza i Narwiła Drusutojtisa. W kolejnym popisie z 1567 r. byli: Matiej
Norwiłojtis we włości widuklewskiej, Staś Narwiłojtis w rosieńskiej, Mikołaj Narwiłojtis w żorańskiej i Narwił Janojtis w dyrwiańskiej. W sumie w obu popisach bojarzy ci
mieszkali głównie we włości widuklewskiej, telszewskiej i kroskiej (po 2) oraz w rosień
skiej, żorańskiej i dyrwiańskiej.
W pomiarze włości korszewskiej z 1562 r. notowano bojarów korszewskich Narwiłayciów: Pacza i Janusza. Ich dobra sąsiadowały z siołami hospodarskimi Burkieny,
Giedbutajcie i Kumelniki [AWAK, T. 25]. Później notowano ich w obu taryfach XVII w.
w tym powiecie.
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Dalsze informacje są w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1576 r. Stanislaw
Narwiłowicz sprzedał „otcziznę” w Poszokorniach we włości rosieńskiej, który byl pew
nie tożsamy ze Stasem Narwilojtisem z popisu 1567 r. W 1593 r. Paweł Narwiłowicz za
stawił majętność Dowgwiłojtie w Poszokorniach we włości rosieńskiej.
W 1582 r. Mikołaj Hryhorowicz Narwiłowicz Burnis darował synowi Szczasnemu
część gruntów Burny we włości kroskiej.
W 1581 r. Jan Narwiłojt w testamencie zapisał żonie Jeliutie Jaksztownie „otczi
znę” w Bugieniach we włości telszewskiej. W 1584 r. bojarzy posiedni Pietr i Andrej
Narwiłowicze zrezygnowali z kupna majętności Bugieny. W 1593 r. Wojtiech Hryhoro
wicz Narwiłowicz Ukrynojtis z żoną Barbarą Walentynowną Szymkowicz Giniatowicz
darował synom: Martinowi, Andrejowi, Jezofowi, Hrehorowi i Adamowi następujące
majętności: Poworduwie nad rzeką Kwestą, Progulby i Ażlikni [tj. Uzlikni] we włości tel
szewskiej. W tej włości notowano ich od popisu 1528 r., była następująca linia: 1. NN.
2. Narwił (1528). 3. Hryhory. 4. Wojciech. 5. Wojciechowicze.
W 1590 r. Stanisław Ambrosewicz Narwiłowicz skarżył się na napad na jego dom
Antajtris we włości twerskiej. W 1585 r. tenże, zwany Narwiłowicz Giedminajt, toczył
spór prawny o grunt Kontrimiszki we włości twerskiej. W 1597 r. Alekszy Ambrosowicz
Narwiłowicz kupił część majętności w Giedminiszkach nad rzeką Ajtrą w tej włości.
Linia tej rodziny wyglądała następująco: 1. Giedmin. 2. Narwiło. 3. Ambros. 4. Sta
nisław i Aleksy.
W 1588 r. Urban Andrejewicz Narwiłowicz darował synowi Sebestianowi część
majętności Możrimowiczi w Otajtiach we włości szawdowskiej.
W 1593 r. Mikołaj i Bałtromiej Qanowicze?] Narwiłowicze pogodzili się w sporze
o sianożęć w Rowkach we włości widułdewskiej, nad rzeką Olsojtą.
W 1597 r. Jakub Andrejewicz Narwiłowicz wraz z bratankami Bałtromiejem i Miko
łajem Janowiczami Narwiłowiczami pogodzili się z jednym bojarem w sprawie zastawy
przez jego ojca ziemi w Mowdulekach nad rzekąjurą [we włości pojurskiej; chodzi o Mowdelany]. Dane te pozwalają ustalić następujący fragment genealogii tej rodziny: 1. Nar
wiło. 2. Andrzej i NN. 3. Jakub Andrzejewicz i Jan. 4. Janowicze: Bartłomiej i Mikołaj.
W 1594 r. Stanisław Tomaszewicz Narwiłowicz darował siostrze Katerinie część
majętności Użmini we włości żorańskiej. Tenże w 1597 r. zastawił grunty Żardynwity
kolo góry Awksztoj i bagna Likna—Pełki we włości żorańskiej. W tej włości notowano
jednego bojara w popisie 1567 r.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Norwiłów w ośmiu
włościach: rosieńskiej (wzmianka o ojcowiźnie w Poszokorniach), kroskiej, telszewskiej
(wzmianka o ojcowiźnie w Bugienach), twerskiej, szawdowskiej, widuklewskiej, pojur
skiej i żorańskiej. Zasadniczo były to włości Żmudzi centralnej i zachodniej. Na ogół
podane tam informacje były skromne.
W 1604 r. do ksiąg ziemskich żmudzkich wpisano 3 dokumenty z XVI w Wśród
szlachciców, którzy przynieśli te dokumenty był m.in. Madej Narwiłowicz. W drugim
liście z 1581 r. wymieniono m.in. Griga Narwiłowicza w dzierżawie płotelskiej. Trzeci
dokument jest autorstwa Jana Kiszki, starosty żmudzkiego, z 1584 r. Wspomniano tam
o udziale grupy bojarów płotelskich w służbie „ziemskiej wojennej” „na wojnie do WieDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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likich Łuk [1580] ido Pskowa” [1581—1582], wtymwspomnianego GrigaNarwiłowicza
[AWAK, T. 24]. Najpewniej ów Grig był ojcem Matieja Narwiłowicza z 1604 r.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 13 rodzin, miesz
kających głównie w pow. pojurskim (4), korszewskim (3) i żorańskim (2), w pozostałych
pojedynczo. Nieznaczna większość rodzin nie miała poddanych (7 na 13), pozostałe
miały tylko jednego. W taryfie 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow.
pojurskim (4) oraz w korszewskim (2). Trzy z nich miały po jednym poddanym, pozo
stałe nie miała żadnego. Była to zatem szlachta drobna i nieututyłowana. W tym ostat
nim wypadku wyjątkiem, i to dyskusyjnym, jest sprawa Stefana Norwiły, który wystąpił
z tytułem cześnika żmudzkiego w 1768 r. w sfałszowanym testamencie. Z kolei Michał
Norwiłło był elektorem króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warsza
wie w 1764 r.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa rodziny herbu:
Gozdawa, Łabędź, Przyjaciel i Slepowron. Norwiłłowie—Ukrynowie mieszkali w pow.
telszewskim [Ciechanowicz]. Warto tu przypomnieć osobę Wojciecha Hryhorowicza
Narwiłowicza Ukrynojtisa z XVI w., co wskazuje na związek Narwiłów z Ukrynami.
W 1799 r. wywiedli się Norwiłowie herbu Lubicz. Za swego przodka przyjęli Jana
Norwiłę, syna Wojciecha (pokolenie I i II). W 1653 r. posiadał on majętność Dowkintławki [w pow. kroskim]. Dobra te posiadali jeszcze w 1783 r. w świetle drugiego i ostat
niego dokumentu. Synem owego protoplasty był Jerzy (III), wnukiem Marcin (IV),
a trzema prawnukami (V): Tomasz, Jan i Mokiusz [ros. Makiej]. Z nich Tomasz miał
syna Kajetana Wawrzyńca (ur. 1796; VI);Jan — Józefa Jana (ur. 1799; VI) z synem Mi
kołajem Mateuszem (ur. 1848; VII), a Mokiusz — dwóch: Jakuba (ur. 1803) i Antonie
go (ur. 1813; VI) ЦАТА, F 391-8-2573, k. 73]. Dane te znajdują potwierdzenie w obu
taryfach XVII w.
W 1799 r. wylegitymowali się Norwiłłowie herbu Łabędź. Za swego protoplastę
przyjęli Jana Norwiłłę, ojca także Jana (pokolenie I i II). Ów protoplasta w swoim te
stamencie z 1760 r. zapisał synowi Janowi dobra Poszokornie [może jednak Poszoltunie?] Kwarkszle Labaukszty [ostatnie 2 miejscowości leżały w pow. widuklewskim i łą
czyły się z Poszołtuniem]. Ten ostatni w 1783 r. sprzedał te dobra. Zostawił po sobie
syna Jerzego (III), ojca trzech synów (IV): Ignacego Franciszka (ur. 1778), bezpotom
nego, Rafała Alojzego (ur. 1782) i Benedykta Nikodema (ur. 1784). Zapoczątkowali oni
2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Rafał Alojzy jako ojciec trzech
synów (V): Onufrego (ur. 1809), Dominika (ur. 1819) i Karola (ur. 1825). Z nich Onu
fry wydal na świat także trzech synów (VI): Ludwika Michała (ur. 1833), Jana Feliksa
(ur. 1837) z trzema synami (VII): Michałem (ur. 1867), Józefem (ur. 1870) i Adolfem
(ur. 1881) oraz Józefa (ur. 1842).
Brat Onufrego — Dominik (V) ojcował Adolfowi (ur. 1854; VI), ojcu czterech
synów (VII): Kazimierza (ur. 1878), Stefana (ur. 1880), Aleksandra (ur. 1885) i Bole
sława (ur. 1893). Trzeci z braci Karol (V) był ojcem trzech synów (VI): Konstantego
(ur. 1854), Piotra Pawła (ur. 1860) i Rafała (ur. 1862).
Drugą, młodszą linię prowadził Benedykt Nikodem (IV), ojciec dwóch synów (V):
Wincentego (ur. 1827) i Antoniego Benedykta (ur. 1836). Obaj mieli potomstwo (VI):
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pierwszy spłodził syna Antoniego (ur. 1858), a drugi — Jana (ur. 1863) [LVIA, F 391—
8—2573, k. 84].
Norwiłowie herbu Łabędź wylegitymowali się również w 1799 r. Ich protoplastą
został Andrzej Norwiło (pokolenie I), który w swoim testamencie z 1748 r. zapisał ma
jętność Kimontyszki [pewnie w p o w jaswońskim] synowi Mateuszowi (II). Ten ostatni
w 1752 r. zapisał te dobra swoim synom (III): Andrzejowi i Antoniemu. Byli oni zało
życielami dwóch linii tej rodziny. W pierwszej, starszej linii Andrzej w 1793 r. sprzedał
te dobra. Wydał on na świat trzech synów (IV): Tadeusza, Kazimierza, obu bezpotom
nych i Aleksandra. Ten ostatni kontynuował tę linię jako ojciec dwóch synów (V): Jana
Franciszka (ur. 1798), bezpotomnego i Antoniego (ur. 1801), ojca dwóch synów (VI):
Józefa (ur. 1834) i Aleksandra (ur. 1850).
Druga, młodsza linia rodziny łączy się z Antonim (III) jako ojcem dwóch synów (IV):
Tadeusza i Izydora. Pierwszy z nich spłodził trzech synów (V): Jerzego (ur. 1796), Stefa
na (ur. 1799) i Michała (ur. 1810). Z nich Jerzy ojcował pięciu synom (VI): Jerzemu Józe
fowi (ur. 1819), Aleksandrowi Marcinowi (ur. 1823), Antoniemu Sylwestrowi (ur. 1832),
Albertowi Kazimierzowi (ur. 1835) i Janowi Apollowi [ros. Appolo] (ur. 1837) [wzmian
ka o utracie dworiaństwa w 1887 r.].
Z kolei brat Jerzego — Stefan (V) wydał na świat także pięciu synów (VI): Igna
cego (ur. 1823), Wincentego Piotra (ur. 1833), Leona (ur. 1837), Aleksandra (ur. 1840)
i Stanisława (ur. 1848). Następny brat Jerzego to Michał (V), ojciec dwóch synów (VI):
Kajetana (ur. 1844) i Franciszka (ur. 1854).
Brat Tadeusza — Izydor (IV) powołał do życia dwóch synów (V): Kazimierza
(ur. 1803) i Franciszka (ur. 1805). Pierwszy z nich ojcował Benedyktowi Kazimierzo
wi (ur. 1835; VI), a drugi — trzem synom (VI): Józefowi (ur. 1839), Janowi Stefano
wi (ur. 1841) i Stanisławowi Norbertowi (ur. 1852). Z nich Jan Stefan spłodził sied
miu synów (VII): Jana (ur. 1876), Antoniego (ur. 1878), Józefa (ur. 1881), Franciszka
(ur. 1883), Aleksandra (ur. 1885), Władysława (ur. 1886) i Stanisława (ur. 1890) [LVIA,
F 391-8-2573, k. 86].
Z 1799 r. pochodzi jeszcze wywód Norwidów herbu Przyjaciel. Wskutek uszko
dzenia tekstu można tylko ustalić, że protoplastą rodziny był Michał Norwiłło (pokole
nie I). Był on ojcem Andrzeja i Józefa (II), którzy posiadali dobra Grikule Łabarcie na
Żmudzi. Chodzi o dobra Łabardzie w pow. korszewskim, które posiadali w 2. połowie
XVII w. w świetle obu taryf. Byli oni założycielami dwóch linii tej rodziny. W pierwszej,
starszej linii prym wiódł Andrzej jako ojciec dwóch synów (III): Antoniego i Kazimie
rza. Pierwszy z nich ojcował trzem synom (IV): Józefowi, Dominikowi i Janowi, bez
potomnym. Natomiast jego brat Kazimierz wydał na świat syna Józefa Benedykta (IV),
ojca Juliana Floriana (ur. 1818; V). Ten ostatni spłodził dwóch synów (VI): Czesława
Tymoteusza (ur. 1863) i Edwarda Ignacego (ur. 1865).
Druga, młodsza linia łączy się z Józefem (II), ojcem Szymona (III). Ten ostatni
zostawił po sobie pięciu synów (IV): Mokiusza [sic, ros. Makiej], Bonifacego, bezpo
tomnego, Ludwika, Rocha i Jozafata, bezpotomnego. Pierwszy z nich wydał na świat
czterech synów (V): Kazimierza (ur. 1823), Wincentego Józefa (ur. 1826), obu bez
potomnych, Aleksandra Sylwestra (ur. 1827) i Józefa Chryzostoma (ur. 1829). Z nich
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Aleksander Sylwester ojcował trzem synom (VI): Antoniemu (ur. 1854), Stanisławowi
Melchiorowi (ur. 1863) i Maciejowi Kazimierzowi (ur. 1864). Natomiast jego brat Jó 
zef Chryzostom (V) dal życie dwóm synom (VI): Józefowi (ur. 1858) i Władysławowi
Ildefonsowi (ur. 1861).
Z kolei kilka informacji o dwóch braciach Mokiusza (IV): Ludwiku i Rochu. Pierw
szy z nich miał dwóch synów (V): Józefa (ur. 1828) i Wiktoryna (ur. 1838), bezpotom
nego. Natomiast Józef zostawił po sobie dwóch synów (VI): Stanisława (ur. 1856) i Jó 
zefa (ur. 1858). Wspomniany wyżej Roch (IV) miał syna Marcina Hieronima (ur. 1837;
V), bezpotomnego [LVIA, F 391—8—2573, k. 70].
Z 1820 r. pochodzi wywód Norwiłłów herbu Łabędź. Stanisław Norwiłło
„pierwszy przodek tej familii” (pokolenie I), miał dobra ojczyste Andrzejajcie w pow.
korszewskim. Po sobie zostawił dwóch synów (II): Mikołaja i Józefa. Z nich Mikołaj
„między dalszymi” wydał na świat dwóch synów (III): Krzysztofa i Daniela według
jego testamentu z 1678 r. Z nich Krzysztof, dziedzic dóbr ojczystych Andrzejajciów,
miał dwóch synów (IV): Andrzeja i Jerzego. Ow Andrzej Krzysztofowicz zostawił po
sobie dwóch synów (V): Mateusza i Stanisława. Pierwszy z nich ojcował dwóm sy
nom (VI): Andrzejowi i Antoniemu (dokument z 1745 r.). Wspomniany Andrzej był
ojcem Tadeusza, Kazimierza (VII), wywodzących się i Aleksandra (VII) z synem To
maszem (VIII). Z kolei jego brat Antoni Mateuszowicz (VI; testament z 1788 r.) był
ojcem Michała z synem Antonim, Tadeusza z synami: Marcinem, Jerzym i Bartłomie
jem oraz Izydora.
Z dalszych dociekań wiadomo, że Mikołaj z pokolenia II miał jeszcze dwóch in
nych synów (III): Piotra i Mikołaja. Z kolei Jerzy Krzysztofowicz, ledwie wzmiankowa
ny w tym wywodzie, przeniósł się do pow. wiłkomierskiego [LVIA, F 391-8—2596; czę
ściowo Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 9—11, T. 25, s. 74, 77, 79; Elektorzy 1764 r.; LM, V ieśiją reikalą knyga 1, s. 166;
LVIA, F 391-2573, k. 70 (skan 00136), 73 (skan 00144), 84 (skan 00164), 86 (skan 00168), F 391-8-2596,
k. 490-493; ODVCA, vyp. 1, s. 41-312, 78-15, 80-50, 125-357, 132-86, 178-114; vyp. 2, s. 1-8; vyp. 3,
s. 56-52, 79-178, 90-352, 101-34; vyp. 4, k. 201-218, 215-89, 233-223; Perapis 1528 r., s. 223, 299; Po
pis 1567 r., kol. 1295, 1327, 1342, 1348; LTrzędnicy żmudzcy, po nr. 586. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Rody, T. 4, s. 248 (część genealogii); tenże, Suplement, s. 255; LPŻ, T. 2, s. 336: Norvilas; Uruski, T. 12, s. 171.

NOTOWICZ (NATOWICZ, NUTOWICZ)
H. LELIWA
T a r y f a 16 67

roku

NotowiczJati Pükolajewicу на miejscu rodpica swego Mikołaja Notowicpa p Usypeł dym 1 szlachecki wpow.
twerskim
Nt/towiczKaspewski Walenty у P[...]qóya [?] dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Natowicpowa Agata wdowa zMwkszjelkiów w pow. kroskim [dym] poddański 1
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Problemem jest pisownia tego nazwiska, bo są 3 możliwości: Natowicz, Notowicz i Nutowicz. Wszystkie to patronimiki, utworzone od Nata, Nota lub Nuta. Genetycznie cho
dzi pewnie o Natowicza. Przyjęto formę Notowicz, która się później upowszechniła
w herbarzach. Nie można wykluczyć, że były to jednak różne rodziny.
Nazwisko to patronimik zapewne od imienia litewskiego Nat(as), które najpewniej
pochodzi od imienia Donat [LPŻ], To ostatnie jest pochodzenia łacińskiego.
Na Żmudzi zapewne pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego
z 1567 r., kiedy spisano Matieja Notiajtisa we włości berżańskiej. Nie można jednak wy
kluczyć, że mają oni dużo starszą metrykę, sięgającą 1496 r. Wtedy zanotowano bowiem
Iwaszka Netewicza, który byl żonaty z córką Dowgina i otrzymał nadanie od króla pol
skiego Kazimierza Jagiellończyka [czyli przed 1492 r.]: 7 „czołowieków” i 2 ziemlice we
włości jaswońskiej. Nadanie to odebrał mu biskup żmudzki Marcin, dzierżawca jaswoński, i ponownie przywrócił Aleksander Jagiellończyk właśnie w 1496 r. [LM],
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. twerskim
i widuklewskim, bez poddanych. W 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. kroskim,
z jednym dymem poddańskim. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Notowicze herbu Leliwa mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a : LM, Ujasymą knyga 6, s. 186 nr 282; Popis 1567 r., kol. 1320. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Kody, T. 4, s. 249: Notowicz; LPŻ, T. 2, s. 304: Natas.

N OW DECKI
T aryf a 16 6 7 roku

Nowdecki Mikołaj, na którego miejscu został spisany Wawrzyniec Motowicz Z imienia Sowrkomp podĄtcńskie] dymy 3 wpow. kroskim
Nazwisko ma niejasne pochodzenie. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach. Za
pewne jest ono pochodzenia litewskiego i łączy się z Naudżius, które pochodzi od sło
wa naudjius lub nauda, czyli „egoista”, „lichwiarz” lub „majątek”, „korzyść”, „pożytek”
itp. [LPŻ]. Nie odrzucając tej możliwości, Z. Zinkevicius wskazał, że nazwisko to może
pochodzić od członu naud—, stąd Naudas.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow kroskim, jednak
z 3 dymami poddańskimi. Była to zatem szlachta wcale nie taka drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 306: Naudżius; Zinkevicius, s. 121: naud—, 292: Naudas.

NOW ICKI
H. OSĘKI (NOWICKI)
P opis 1 6 2 1 roku

Nonicki Stefan Zachareniczpo kozacku koń 1 w pow. wilkiskim
Nonicki. Piotrowicz Stanisław £ »^.rĄnikami]po kozacku koń 1 wpow. kroskim, na Nonickiego protestował
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T a r y f a 16 67

365
roku

Nowicki Benedykt ząstawą dyieipycy od Andrzeja Wondzjagolskiego z Pokrojom Dowgialiszęk dym 1 szla
checki wpow. kroskim
Nowicki Mikołaj, na miejscu którego zpstał spisany Aleksander Steygwi! Lawdański z Wolmontowicz
poĄd] ański dym 1 w pow. wżelońskim
Nazwisko może być pochodzenia polskiego, białoruskiego lub rosyjskiego [LPŻ]. Prak
tycznie chodzi albo o pochodzenie polskie, albo ruskie. Może być związane z nazwą
miejscowości Nowiki lub statusem danej osoby: nowik to nowy mieszkaniec wsi, który
tam niedawno osiedlił się [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Uznając tę ostatnią uwagę,
trzeba podnieść, że dotyczy ona raczej chłopów, a nie szlachty. Trzeba też wskazać, że
nie notowano Nowickich jako szlachty na ziemiach etnicznie polskich [Uruski].
Na Żmudzi zanotowano Jana Nowickiego, który w 1554 r. otrzymał dwór zwany
później Nowickowski, zapewne z tytułu służby u Kieżgajłów. Dobra były niemałe, bo
liczyły 11 siół ze 105 włókami osiadłymi. Dobra te lokalizuje się na zachód od Szawlan [Pietkiewicz], Może wspomniany Jan Nowicki jest tożsamy z Janem Andrejewiczem
Nowickim, namiestnikiem wojewody wileńskiego z lat 1552—1558? [Boniecki].
Następnie w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1567 r. spisano: Walente
go Nowickiego we włości berżańskiej i Sebestiana Nowickiego we włości retowskiej.
O tym drugim powiedziano trochę więcej: wystawił 2 konie: po jednym z majętności
Lepojt [we włości retowskiej] i z pow. żyżmorskiego w województwie trockim oraz jed
nego draba z miasteczka [Lepojtie]. Byl więc osobą stosunkowo zamożną.
Później była mowa o Nowickich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1566 r.
bracia Sebestian i Walenty Mikołajewicze Nowiccy podzielili się następującymi dobrami
po śmierci ojca: miasteczkiem Lejpojti we włości retowskiej i majętnościami: Szyło we
włości berżańskiej i Griżłowki w telszewskiej. W 1570 r. Walenty Nowicki darował swo
jej żonie Gendrutie Jurewicz [[uszkiewicz] „dworec” Szyło koło rzeki Wieżupis i pustosz
Stankowszczyznę we włości berżańskiej. Tenże w 1592 r. zastawił 4 włóki majętności Szy
ło, a w roku następnym — całąmajętność, sianożęć i las. W 1595 r. zastawił ziemię Stankiszki, należącą do majętności Czużyszki Szyłaś nad rzeką Wieżupem we włości berżańskiej.
W 1581 r. Kalistrat Wojtiechowicz Nowicki zapisał wiano swojej żonie Halenie
Andrejewnie Jakubowicz] w wysokości 200 kop groszy litewskich. W 1584 r. kupił on
ziemię Poszałtuny koło kościoła Orżwilskiego [tj. Erżwiłki] [we włości widuklewskiej],
a zastawił w 1592. W 1588 r. wziął w zastaw majętność Pluszczy, w 1591 kupił część tej
majętności. W 1599 r. kupił trzeciznę majętności Pluszczy we włości kroskiej od swego
teścia Erazmusa Bałtromiejewicza Wojtiechowicza Czechowicza.
W 1593 r. Stefan Zachariaszewicz Nowicki zapisał wiano swojej żonie Barbarie
Adamownie Rustejkowicz w wysokości 300 kop groszy litewskich, zabezpieczonych na
dobrach Gojżowo we włości wilkiskiej. W 1595 r. kupił majętność Użpawnis nad rzeką
Tramalcą i 2 pustosze we włości widuklewskiej. Rok później darował swoim córkom:
Hannie, Nastazji i Barbarie sioło Nowickiszki Korszy nad rzeką Suwirkszną we wło
ści widuklewskiej. Jeszcze w 1595 r. zanotowano Zacharego Semenowicza Nowickiego
w sprawie zapłaty długu.
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W sumie w aktach ziemskich żmudzkich notowano Nowickich w pięciu włościach:
berżańskiej, retowskiej, widuklewskiej, kroskiej i wilkiskiej. Być może były to 3 rodzi
ny, niekoniecznie spokrewnione ze sobą: linia Mikołajewiczów, Wojciechowicza (z rzad
kim imieniem Kalistrat, pochodzenia łacińskiego lub cerkiewnego) i Zachariaszewicza.
Z wymieniomnych znany jest Zachariasz Nowicki, wojownik u Chodkiewicza, któ
ry walczył w Inflantach, gdzie był oboźnym, „aż 80 lat mając, przestał wojennej służby
pilnować” [Kojałowicz]. Później osiadł na Żmudzi, „a pojąwszy córkę Bazylego Kałuszkowskiego, miał z niej sukcesorów” [Niesiecki]. Miał on dobra w pow. widuklewskim i wilkiskim. Był synem nieznanego bliżej Semena i miał syna Stefana, zob. niżej.
W popisie wojskowym 1621 r. wzmiankowano o dwóch Nowickich: Stefanie,
synu Zachariasza, z pow. wilkiskiego i nieznanego z imienia w pow. kroskim. Warto
dodać, że w taryfie 1690 r. wymieniono miejscowość Gojżew Nowitkiszki w pow. wil
kiskim, którego nazwa najpewniej nawiązuje do nazwiska dawnych właścicieli, czyli
Nowickich.
Notowano ich jeszcze w taryfie 1667 r\: 2 rodziny w pow. kroskim i wielońskim:
z jednym i bez poddanych. Zatem była to wówczas szlachta drobna i nieutytulowana
do końca XVII w. Wyjątkiem był Józef Nowicki, który w 1794 r. byl podklucznikiem
telszewskim.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Nowiccy
herbu Poraj i Rochlik (?). Mieszkali oni w pow. szawelskim i używali herbu Nowicki
[Ciechanowicz].
Z 1798 r. pochodzi wywód Nowickich herbu własnego. Protoplastą tej rodziny był
Józef Nowicki, syn Andrzeja (pokolenie I i II). Miał on syna Bartłomieja (III). Najstar
szy dokument pochodzi zapewne z 1740 r., kiedy Nowiccy nabyli dobra Ducziki [nazwa
zniekształcona]. W 1764 r. Józef Nowicki (IV), syn Bartłomieja otrzymał przywilej kró
la polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na godność „podklucznika” telszewskiego, co brzmi podejrzanie. Było to już pokolenie IV, gdzie oprócz Józefa notowano
jeszcze: Ignacego, Feliksa, Tadeusza i Longina. Ten ostatni kontynuował linię rodziny:
miał dwóch synów (V): Ignacego Pawła i Marcina Błażeja [LVIA, F 391—8—2573].
W 1799 r. wywiedli się Nowiccy herbu Nowicki, którzy pochodzili z pow. lidzkiego. Jeden z nich, Kazimierz Nowicki (pokolenie I), przeniósł się na Żmudź i nabył do
bra Kieciny w pow. berżańskim. Spłodził on syna Jana (II) i wnuka Jana Benedykta (III).
Ten ostatni wziął w zastaw dobra Pokrożencie [błędnie: Pokrojencie; w pow. kroskim]
od Wendziagolskich w 1664 r. Dane te potwierdza taryfa 1667 r., gdzie wspomniano
o Benedykcie Nowickim i Wędziagolskich. W małżeństwie z Ewą Bohuszówną spło
dził on Jana (IV), który mieszkał „za prawem zastawnym” w Butkiszkach w pow. ejragolskim. Z żony Magdaleny Czyżówny dał światu trzech synów (V): Marcina (zm. przed
1799), Wawrzyńca i Ignacego. Wspomniany wyżej Marcin ożenił się z Petronellą Pawłowiczówną, od której odziedziczył dobra Dziawgiany [w pow pojurskim] i które prze
kazał swoim synom (VI): Franciszkowi, Wincentemu, Tadeuszowi, Józefowi i Jerzemu.
Z kolei Wawrzyniec spłodził syna Alojzego (VI) [Ciechanowicz].
W 1835 r. wywiedli się Nowiccy bez podania herbu. Za swego przodka przyjęli
Teodora z Miłosza Nowickiego (pokolenie I), który otrzymał przywilej króla polskie
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go Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1669 r. na wieś Otoweniki [różnie zapisywa
ną] w pow. trockim. Ze Żmudzią był związany na pewno jego wnuk Ignacy (III), syn
Władysława (TI), który był stolnikiem żmudzkim, co nie znajduje potwierdzenia w spi
sie urzędników. Posiadał on dobra Przyałgowo w pow. telszewskim. Wynika to z jego
testamentu z 1750 r\, w którym poczynił zapisy dla swoich synów (IV): Antoniego Sta
nisława (ur. 1735) i Szymona (ur. 1749). Obaj mieli potomstwo (V), tworząc 2 linie ro
dziny. Pierwszą, starszą linię zaczął Antoni Stanisław, który w związku z BarbarąDaniuszewiczowną zostawił po sobie dwóch synów: Ignacego (ur. 1776), regenta granicznego
telszewskiego i Antoniego (ur. 1781). Ten ostatni zostawił po sobie dwóch synów (VI):
Michała (ur. 1812) i Adalberta Ignacego (ur. 1822).
Z kolei brat Antoniego Stanisława, czyli Szymon (IV) zapoczątkował drugą,
młodszą linię rodziny. Ożenił się z Marianną Kozłowską i wydał on na świat dwóch
synów (V): Antoniego (ur. 1776) i Franciszka (ur. 1778). Pierwszy z nich spłodził czte
rech synów (VI): Kaspra (ur. 1802), Macieja (ur. 1804), Stanisława (ur. 1810) i Fran
ciszka (ur. 1812). Z nich potomstwa doczekał się tylko Maciej jako ojciec dwóch sy
nów (VII): Michała Franciszka (ur. 1830) i Ignacego Piotra (ur. 1833).
Znów brat Antoniego — Franciszek (V) zostawił po sobie dwóch synów (VI): Ka
zimierza (ur. 1808) i Franciszka (ur. 1818) [LVIA, F 391—1—1045]. Uwagę zwraca przydawka pochodzeniowa — z Miłosza.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Compendium, s. 104 [nic o Żmudzi]; Nicsiccki. T. 6, s. 584; LVIA, F 391—1—1045,
k. 211-213, F 391-8-2573, k. 87; ODVCA, vyp. 1, s. 9-123, 16-245, 18-279, 74-209, 123-321, 135-133;
vyp. 2, s. 29-201, 180-318; vyp. 3, s. 36-8, 44-123, 85-271, 98-124, 133-172; vyp. 4, к 33-263, 58-18,
171—246 i 248; Popis 1567 r., kol 1319, 1332; Urzędnicy żmudzcy, nr 1459. L i t e r a t u r a : Abramowicz,
Citko, Dacewicz, T. 1, s. 265: Nowicki, Nowik; Boniecki, Pocket rodów, s. 213; Ciechanowicz, Kody, T. 4,
s. 250—251 (genealogia); LPŻ, T. 2, s. 410—311: Navickas, 338: Novickas; Pietkiewicz, Kiepgajlonie, s. 120;
Uruski, T. 13, s. 184—187.

NOWYSZEŃSKI ZOB. NOISZEWSKI
N O YD ZIEW ICZ
T a r y f a 16 6 7

roku

Naydpienńc-p Hieronim Bogdanowicz na miejscu Jerpe[go] Giekomcya у imienicpa R ej dym 1 szlachecki
wpow. ejragolskim
Nazwisko to patronimik od nazwiska Nojda, Najda, które pewnie nawiązuje do bia
łoruskiego słowa najda, czyli „znajda”, „podrzutek” [Abramowicz, Citko, Dacewicz;
LPŻ]. Wyjaśnienie to brzmi dość nieprawdopodobnie. Brak jest tego nazwiska w pol
skich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. ejragolskim,
bez poddanych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko,Dacewicz,T. 2, s. 256: N ajda;LPŻ,T. 2, s. 291: N aida,Naidzinavicius.
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NUKPATIS
P opis 1 6 2 1 roku

Nukpatis Hrehory Stefanomcp %^&r[tnikami] napotPjtzdku] koń 1 wpow. berjańskim
Nazwisko jest skądinąd nieznane. Może jest źle zapisane lub odczytane? Może chodzi
o Nurkajtisa, znanego w antroponimii litewskiej? [Zinkevicius].
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie 1621 r. w pow. berżańskim.
L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 580: Nuris.

N URKIEW ICZ
T aryf a 16 6 7 roku

Nurłdewicyjan na miejscu Jerpego Nurkiewicya rodpica swego p Chwałojn 6 podda\ćnkich\ dymów w pow.
potumspewskim
NurkiewicpStefan. Żykwicp Stanisław na miejscu Stefana Nurkiewicpa у okolicy Wiekspnelpoddań[ski] dym
1poddański wpow. potumspewskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Nurkiewicpjan p Chwałojn wpow.potumspewskim [dym] poddański 1
Problemem są dwa podobne nazwiska: Narkiewicz i Nurkiewicz, a dodatkowo Skurkiewicz. Przyjęto zgodnie z tenorem obu taryf XVII w., że Nurkiewiczowie mieszkali
w pow. potumszewskim, przede wszystkim w rejonie Chwałojń.
Nazwisko to patronimik od nazwy Norka (Nurka), które może być skróceniem
nazwiska dwuczłonowego: nor—i kal(as)—[LPŻ], Zdaniem Z. Zinkevicius nazwisko
Nurka, Nurkaitis pochodzi od słowa nuris, które nawiązuje do „burczenia”, „mrucze
nia”, „zrzędzenia” itp.
Po raz pierwszy zanotowano ich w czasie potopu 1655 r., kiedy Stefan Nurkiewicz
podpisał unię kiejdańską. W okresie lat 1676—1678 zanotowano Magdalenę Nibowiczównę 1. voto Stefanową Nurkiewiczową, 2. voto Samuelową Juriewiczową oraz trzech
Nurkiewiczów: Pawła, Konstantyna i Chryzostoma, którzy zastawili majętność Podubisie w pow. rosieńskim [LVIA, F 1135-20-27].
W liście wliwkowym Samuela JanowiczaJuriewicza Narwoyszaz 1673 r. wymienio
no m.in. Pawła z Petka Nurkiewicza. Nie może być mowy o pomyłce, bo nazwisko wy
mieniono kilka razy [VUB, F 7—ZP 26]. Należy zwrócić uwagę naprzydawkę pochodze
niową Nurkiewiczów: z Petka, a więc ich przodkiem był niejako Petko, Piętko.
Sprzed 1677 r. pochodzi informacja, że Nurkiewicz [brak imienia], towarzysz husar
ski, ufundował srebrną tabliczkę w kościele w Szydłowie [Visitationes DS. 1675—1677].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. po
tumszewskim z poddanymi: jednym i sześcioma. W 1690 r. była to tylko jedna rodzi
na w tymże powiecie, z jednym dymem poddańskim. W sumie była to szlachta drobna,
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choć z pewnymi wyjątkami, i nieutytułowana. W 1669 r. Stefan Nurkiewicz uczestniczył
w elekcji króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Pewnie dotyczy to tej sa
mej osoby, która została spisana w taryfie 1667 r.
Ź r ó d ł a : A kta pjapdów, T. 2, s. 308; Elektorowie królów, s. 150; LVIA, F 1135-20-27, k. 200v; Visitationes
DS. 1675-1677, s. 331; VUB, F 7-ŻP 26, nr 97. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 341: Nurkaitis, Nurkus, 334:
Norkus; Uruski, T. 13, s. 205; Zinkevicius, s. 315: Narkas, Norkas, 580: Nurka, Nurkaitis.

NUTOWICZ ZOB. NOTOWICZ

NUTOWT (NUTOFT, NUTOWC, NUTOWĆ)
H. LELIWA
T a r y f a 16 6 7

roku

Nutowe Adam na miejscu Erapmusa Siutyła £ Omol dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Nutowe Andrzej na miejscu Stanisława Paleckiego pMepajdów dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Nutowe Dawid, oddzieliwszy się od brata swego Michała Nutowaa z Dowstar dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Nutowe Jan KrpysptofoMcp na miejscu Jana Andrzęjewiczą Girskiego teścia z [S]Kowdnyłów dym 1 szlachec
ki w pow. berpańskim
Nutowe Jan Krpysptofowicp p Omol dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Nutowe Jan Urbanowicp Z Ода/ dym 1 szlachecki wpow. berpańskim
Nutowe Jan WojciechowicpMontwid [na miejscu] rodpica swe [go] Wojciecha Nutowcia pAuksptulpodĄmski] dym 1 wpow. kroskim
Nutowe Jan. StaniewicpMichal na miejscu brata swego Adama Staniewicpa i na miejscu Jana Nutowciajako
pierwiej zastawnika bywspe[go] у Obsppuj dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Nutowe Jarosp Krpysptofowicp p Omol dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Nutowe Jerpy na miejscu Michała Nutowcia rodpica p Rynkajdów dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Nutowe Jópef pjonajdów dym 1 splachecki w pow. berpańskim
Nutowe Kapimierp p kupli nabytej od Stanisława Gurskiego i małponki p Omol dym 1 splachecki wpow. ber
pańskim. Rubepewicpjópef Felicyjan [...] у Omoli Ginde i p kupli od Kapimie/pa Nutowda dym 1 szlachec
ki w pow. berpańskim
Nutowe Krpysptof Piotrowicp Z Omol dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Nutowe Michał, oddpjeliwspy się od Dawida Nutowaa p Dowstar dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Nutowe Stanisław Bałtromiejewicp, na miejscu którego orap na miejscu Malchera Jankiewicpa i Stanisława Jakubowiepa postał spisany Samuel Narkiewicpplwaspków dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Nutowe Spymon p Omol Nutowde dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Nutowe Wojdech, na którego miejscu postał spisany Krpysptof Jankiewicp Z Jankajdów dym 1 splachecki
wpow. berpańskim
Nutowdowa Malcherowa Anna Urbanówna pNutowdów dym 1 splachecki wpow. berpańskim
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T aryfa 16 90 roku

Nutoft [w Kop. 11: Nutowt] Michał na miejscu Piotra Nutowda z Nutowdów w pon>. be/pańskim dym
szlachecki 1
Nutowe ]an zAnajciów wpow. bezpańskim dym szlachecki 1
Nutowe Jan na miejscu Jana Girskiego [z Gierdziagoły w pow. berżańskim?] dym szlachecki 1
Nutowe Józęf na miejscu rodzica yNutowdów Osmolę w pow. bezpańskim dym szlachecki 1
Nutowe Kayimierz Z Omol alias Odsady w pow. berpąńskim dym szlachecki 1
Nutowe Kazimierz Z Wojtkajdów wpow. bezpańskim dym szlachecki 1
Nutowe Wawrzyniec na miejscu ojca zNutowdów w pow. bezpańiskim dym szlachecki 1
Nutowt Dawid [w Kop. 11: Daniel] na miejscu Krpyszjofa Nutowda brata [z Nutowciów w pow. ber
żańskim?] dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: nu—i taut— Pierwszy człon nie
jest jasny, choć występuję w antroponimii litewskiej [LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa,
może to być zapożyczenie. O drugim członie (taut—) pisano przy Jatowtach (zob.).
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w., choć prawdopo
dobnie tego rodu dotyczy wzmianka z popisu wojskowego W Ks. Litewskiego z 1567 r.
o Matieju Notowtojtisie we włości berżańskiej. W 1599 r. Matiej Juchnowicz Nutowtis sprzedał bratu Janowi grunt Usztilti w polu Nutowtiach we włości berżańskiej.
W 1599 r. Bałtromiej Martinowicz Nutowt wziął w zastaw połowę majętności Obszruj
we włości berżańskiej. Tenże sprzedał Urbanowi i Krisztofowi Stanisławowiczom Nutowtiom oraz Bałtromiejewowi i Stanisławowi Matiejewiczom Nutowtiom grunty Podorbi w Omolach we włości berżańskiej. Z nich Urban w tym roku z żoną Haleną Mikołajewną Staniewicz sprzedał „niewolną czeladnicę” w majętności Nutowty. W 1599 r.
Szczefan Janowicz Nutowtis podzielił majętność Nutowti między swoich synów: Hryhorego, Bałtromieja i Mikołaja. Zatem genealogia tej rodziny wyglądała następująco:
1. Nutowt. 2. Maciej i Stan (?). 3. Bartłomiej i Stanisław Maciejewicze, Urban i Krztysztof Stanisławowicze.
W sumie wspomniani Nutowtowie w końcu XVI w. mieszkali w Nutowtach we
włości berżańskiej. Wspomniana osada, majętność i pole, była gniazdem tego rodu. Le
żała ona na południowy wschód od Kurszan, koło późniejszej osady Kuże, leżącej przy
drodze z Kurszan do Szawli (lit. Nutaućiai). Koło Nutowciów, na południe odeń, były
wspomniane wyżej Obszruje (lit. Apśrujai). W końcu XIX w. była to okolica szlachecka,
zamieszkała przez Watmanów (40 dziesięcin ziemi) i Tarwidów (77) [SG].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 18 rodzin, mieszkają
cych w pow. berżańskim, z jednym wyjątkiem w pow. kroskim. Było to więc osadnictwo
bardzo stabilne. Prawie wszystkie rodziny, znów z jednym wyjątkiem, nie miały podda
nych. Z kolei w 1690 r. spisano 8 rodzin, mieszkających tylko w pow. berżańskim. Żadna
z nich nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Nutowtowie
herbu Leliwa i Niezgoda. Nitowście [sic] herbu Niezgoda mieszkali wówczas w pow.
szawelskim [Ciechanowicz].
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Z 1800 r. pochodzi wywód Nutowciów herbu [Niezgojda. Tekst jest silnie uszko
dzony. Można jedynie ustalić, że posiadali oni dobra Pobiatyszki na Żmudzi [w pow.
berżańskim]. Protoplastą rodziny jest Stfanisław lub Stefan] (pokolenie I), mający syna
Szymona (II). Ten ostatni wydal na świat trzech synów (III): Macieja, Ludwika i Stani
sława, którzy zapoczątkowali 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł
Maciej jako ojciec Antoniego (IV) i dziad Franciszka Józefa (ur. 1828; V). Ten ostatni
zostawił po sobie czterech synów (VI): Konstantego (ur. 1863), Aarona [sic] Juliusza
(ur. 1868), Wawrzyńca i Antoniego.
Drugą, średnią linię zaczął Ludwik (III), ojciec Józefa (IV). Ten wydał na
świat czterech synów (V): Franciszka Adama (ur. 1818), Antoniego (ur. 1827),
Konstantego (ur. 1830), bezpotomnego i Adolfa (ur. 1833). Z nich Franciszek Adam
zostawił po sobie czterech synów (VI): Antoniego (ur. 1849), Józefa (ur. 1852), Kazi
mierza (ur. 1861) i Franciszka. Jego brat Antoni ojcował dwóm synom (VI): Wincen
temu i Józefowi Piotrowi, a ostatni z braci, czyli Adolf (V) — czterem synom (VI):
Kazimierzowi (ur. 1860), Konstantemu (ur. 1865), Hipolitowi Adolfowi (ur. 1867)
i Adolfowi (ur. 1894).
Trzecia, najmłodsza linia łączy się ze Stanisławem (III), ojcem dwóch synów (IV):
Wawrzyńca, bezpotomnego i Józefa, ojca dwóch synów (V): Juliana Augustyna
(ur. 1839), bezpotomnego i Adolfa (ur. 1843) z synem Józefem (ur. 1880; VI) [LVIA,
F 391-8-2573].
W 1835 r. wywiedli się Nutowciowie herbu Leliwa. Za swego przodka przyję
li Macieja Dargwiłaytisa (pokolenie I), notowanego w 1564 r. Posiadał on dobra Nutowcie Użtyłty Juchniszki Mażutyszki. Dane te znajdują potwierdzenie w obu taryfach
XVII w. w odniesieniu do Nutowciów w pow. berżańskim. Jego synem był Bartło
miej Dargwiłowicz Nutowe (II), który w 1602 r. nabył niwy Juchniszki i Mażutysz
ki, należące do dóbr Nutowcie, a w 1651 — nabył Nutowcie Dargwiliszki i Wusztyłcie Podarby [tj. w Usztyłciach] od Wismontów. On zaczął używać nazwiska Nutowt
od nazwy swoich dóbr. Jego syn Piotr (III) był wzmiankowany pod 1633 r., posiadał
Omole Nutowcie. Po sobie zostawił trzech synów (IV): Dawida, Krzysztofa i Józefa,
ostatni dwaj nie mieli potomstwa. Z nich Dawid sprzedał Nutowcie Omole w 1681 r.
oraz czwartą część Omoli Brużyszków, otrzymanych od żony. Spłodził on dwóch sy
nów (V) z żoną Justyną Iwanowiczówną: Ignacego i Jana. Obaj zastawili Omole Nu
towcie w 1705 r. Pierwszy z nich wydał na świat dwóch synów z żony Rozalii Barcewiczówny (VI): Jana (ur. 1765) i Michała. Z nich Jan ożenił się z Joanną Szołtuszkówną
i wydał na świat trzech synów (VII): Tomasza (ur. 1790), Kazimierza (ur. 1792) i Jana
(ur. 1795). Wszyscy mieli potomstwo (VIII): pierwszy miał dwóch synów: Kazimie
rza Tomasza (ur. 1820) i Franciszka (ur. 1823); drugi — dwóch: Wincentego Jerzego
(ur. 1825) i Feliksa (ur. 1827); trzeci zaś, Jan — czterech, zrodzonych z dwóch żon:
Ignacego (ur. 1823), Franciszka (ur. 1825), Wincentego Klemensa (ur. 1829) i Józefa
Stanisława (ur. 1833).
Z kolei jego brat Michał (VI) z żoną Barbarą Zdanowiczówną zostawił po so
bie trzech synów (VII): Franciszka (ur. 1810), Szymona Tadeusza (ur. 1815) i Tadeusza
(ur. 1821).
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Teraz pora na Jana, brata Ignacego (V). Ojcował on pięciu synom (VI): Władysła
wowi Piotrowi (ur. 1738), Kazimierzowi, Izydorowi, Piotrowi i Józefowi. Ten ostatni,
bezpotomny, w swoim testamencie z 1790 r. zapisał swoje dobra Piotrowi i jego syno
wi Tadeuszowi pod warunkiem spłacenia swego brata Kazimierza i synowca Jerzego
Izydorowicza Nutowciów Ci w 1787 r. nabyli prawo do dóbr Stonajcie [może Stanajcie
w pow. berżańskim?]. Z wymienionych Władysław Piotr zostawił po sobie dwóch sy
nów (VII): Wincentego Kajetana (ur. 1787) i Wiktora (ur. 1791). Pierwszy z nich spło
dził dwóch synów (VIII): Gustawa Kajetana Adalberta (ur. 1812) i Aleksandra Wikto
rego (ur. 1834), a jego brat — pięciu synów (VIII): Ottona Jerzego Ernesta Wiktora
(ur. 1826), Karola Krzysztofa Aleksandra (ur. 1827), Jerzego Ludwika (ur. 1829), Edwar
da Mikołaja (ur. 1830) i Wilhelma Roberta (ur. 1832).
Z kolei brat Władysława Piotra — Kazimierz (VI) ożenił się z Bogumiłą Porzylińską i zostawił po sobie trzech synów (VII): Tadeusza [brak metryki, już nie żył
w 1835 r.], Adama (ur. 1795) i Franciszka Ksawerego (ur. 1799). Wzmiankowano ich
w testamencie ojca z 1803 r., kiedy otrzymali połowę Stonajciów.
Następny brat Władysława Piotra to Izydor (VI), ojciec Jerzego (VII), bezpo
tomnego.
Ostatni z braci Władysława Piotra, Piotr (VI) wydał na świat dwóch synów (VII):
Tadeusza (ur. 1780) i Ignacego Abdona (ur. 1791). Pierwszy z nich ojcował trzem sy
nom (VIII): Józefowi Antoniemu (ur. 1806), Antoniemu Wincentemu (ur. 1808) i Alek
sandrowi Józefowi (ur. 1824). Natomiast drugi dał życie dwóm synom (VIII): Henryko
wi (ur. 1823) i Ignacemu Antoniemu (ur. 1825) [LVIA, F 391-1-1045].
Należy zwrócić uwagę na pokrewieństwo Nutowtów z Dargwiłami (zob.).
W 1882 r. w guberni kowieńskiej posiadali oni następujące dobra: Nutowcy [właści
wie Nutowcie], Andrejajcy [Andrejajcie] i Kuszlejki. O Nutowciach będzie zaraz mowa,
zaś Andrejajcie to okolica szlachecka w pow. rosieńskim w gminie Pojurze, gdzie do Nu
towtów należało 59 dziesięcin ziemi. Trudno coś powiedzieć o Kuszlejkach (Kuszłejkach), bo notowano je nie tylko na Żmudzi [SG]. Wspomniane Nutowcie posiadali wów
czas dwaj synowie Henryka [może tego z pokolenia VIII, ur. 1823]: Antoni i Augustyn.
Ów Augustyn spłodził syna Henryka (1897-1943), Genrikasa Nutautasa, urodzonego
w Nutowciach, studenta Uniwersytetu Moskiewskiego, żołnierza armii rosyjskiej (do
1918), potem litewskiej (od 1919 r.), który ukończył prawo na Uniwersytecie Kowień
skim, od 1925 w rezerwie, aresztowany w 1941 r. przez władze radzieckie został zesłany
do Kraju Krasnojarskiego, gdzie został skazany na śmierć i rozstrzelany [LKK; Lietuvos
gyventojągenoddaĄ.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1—1045, k. 181-185, F 391—8—2573, к 109 (skan 00215) [tekst uszkodzony];
ODVCA, vyp. 1, s. 136—145, 137—166, 142-255; vyp. 5, к 164—336, 166—346; Popis 1567, kol. 1353; SG,
T. 15, cz. 1, s. 25: Andrejajcie, cz. 2, s. 396: Nutowce. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 252; ten
że, Suplement., s. 254: Nitowść [sic]; Lietuvos yjventoju genocidas, T. 1, s. 607: Nutautas Henrikas; LKK, T. 5,
s. 351 (zdj.); LPŻ, T. 2, s. 341: Nutautas; Uruski, T. 12, s. 207.
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OBAKIEW ICZ
H. TOPÓR
T aryfa 16 6 7 roku

ObakiewicyAdam i Mikołaj, na miejscu których yostal spisany Abram Sewiymonicy у Małego Gojyewa dym
sylachecki 1 w pow. wilkiskim
ObakiewicyDawid у Małego Gojyewa dym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
Obakiewicyjan na miejscu Stanisława Dowiata yMondni/ów dym 1 sylachecki w pow. wieluńskim
Obakiewicyjóyef Kryysytofowicynamiejscu rodyicaswe\go] Kryysytofa Obakienicya yMałego Gojyewa dym
sylachecki 1 w pow. wilkiskim
Obakiewicy Kryysytof Jakubowicy na miejscu Jakuba Miko/ajenicya Obakiendcya [GB: pewnie ojca]
yMałego Gojyewa dym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
ObakiewicyMaciej yKompów dym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
Obakiewicy Stanisław yMałej Gojyewki dym sylachecki 1 w pow. wilkiskim
T aryfa 16 90 roku

Obakiewicy Dawid у Babian w pow. nielońskim dym sylachecki 1
Obakiewicyjan yModwiłów w pow. nielońskim ypryykiplami dym sylachecki 1
Obakiewicyjeryy yMałej Gojyewki wpow. nilkiskim dym sylachecki 1
Obakiewicyjóyef yMałej Gojyewki wpow. nilkiskim dym sylachecki 1
ObakiewicyMarcin yMałej Gojyewki wpow. nilkiskim dym sylachecki 1
Obakiewicyowie Jeryy i EüasyyMa/ej Gojyewki w pow. nilkiskim spadny yagrodnicyy dympoddański 1
Nazwisko ma niejasne pochodzenie, może być pochodzenia nielitewskiego, np. nie
mieckiego. W każdym razie Obakiewicz to patronimik od Obaka czy Abaka [LPŻ].
Jednak bardziej przekonuje twierdzenie Stanisława Dziadulewicza, że Obakiewicze są
pochodzenia tatarskiego, ściślej zawołżańskiego, czyli z ordy Zawołżańskiej [za Woł
gą]. Ich protoplastą był kozak puński Abaksza (Abaka), znany z popisu wojskowego
z 1528 r. Jego potomkowie mieli wcześnie przyjąć chrzest i wejść do stanu szlacheckie
go jeszcze w 1. połowie XVI w
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1594 r. Miko
łaj Janowicz Obakowicz zapisał w testamencie część majętności w Małoj Gojżowie we
włości wilkiskiej swojej żonie Zofii Janownie. W 1599 r. Matiej i Ławryn Mikołajewicze
[fanowicze] Obakowicze sprzedali majętność w polu Małoj Gojżowie. Wspomniany Ła
wryn w tym roku kupił część „otczyzny” Bobiany w polu o tej nazwie we włości wielońskiej. Zatem w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano ich głównie w polu Mała
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Gojżewka we włości wilkiskiej. Interesująca jest jednak wzmianka o ojcowiźnie w polu
Babiany w sąsiedniej włości wielońskiej.
W czasie Potopu zanotowano Jana Obakiewicza, uczestnika konfederacji szadowskiej szlachty żmudzkiej z 1656 r.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin, miesz
kających w pow. wilkiskim, z jednym wyjątkiem w sąsiednim pow. wielońskim. Była to
szlachta bez poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających w dwóch są
siednich powiatach: wilkiskim (4) i wielońskim (2). Tylko w jednej rodzinie miano jeden
dym poddański, zagrodniczy. Podobnie jak w końcu XVI w., mieszkali w Małej Gojżewce w pow. wilkiskim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W taryfie 1667 r. notowano Krzysztofa Jakubowicza Obakiewicza, syna Jakuba Mikołajewicza Obakiewicza, w tej miejscowości. Przy okazji poznajemy 3 pokolenia tej ro
dziny: 1. Mikołaj. 2. Jakub. 3. Krzysztof.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Obakiewicze
herbu Topór.
Z 1800 r. pochodzi wywód Obakiewiczów herbu Topór. Za swego przodka przy
jęli oni Krzysztofa Obakiewicza (pokolenie I), który może jest tożsamy z Krzysztofem
Obakiewiczem z taryfy 1667 r. z Małego Gojżewa. W każdym razie ów protoplasta
w 1686 r. zapisał dobra Mała Gojżewka [w pow. wilkiskim] swoim synom (II): Józefo
wi, Gabrielowi i Michałowi. Zapoczątkowali oni 3 linie tej rodziny. W pierwszej, naj
starszej linii prym wiódł Józef jako ojciec Michała (III). Ten ostatni w swoim testa
mencie z 1742 r. zapisał te dobra swoim synom, m.in. Józefowi (TV). W 1759 r. jego
syn Szymon (V) sprzedał dobra Gojżewo Postrunie. Po sobie zostawił syna Franciszka
(ur. 1738; VI), który w 1797 r. zapisał swojemu synowi Antoniemu (VII) folwark Sawryniszki pod warunkiem spłacenia braci: Mateusza, Stanisława, Jakuba i Jana. Z wy
mienionych Antoni zostawi! po sobie dwóch synów (VIII): Tomasza (ur. 1808) i Hipo
lita Franciszka (ur. 1816), ojca dwóch synów (IX): Benedykta (ur. 1858) i Władysława
(ur. 1864). Jego brat Mateusz spłodził także dwóch synów, bezpotomnych (VIII): Ja
kuba (ur. 1812) i Józefa Albina (ur. 1819). Ostatni z braci, Jan (VII), miał potomstwo
w postaci trzech synów (VIII): Zygmunta Jakuba Gracjana (ur. 1804) oraz bezpo
tomnych: Michała (ur. 1808) i Józefa Alfonsa (ur. 1810). Wspomniany Zygmunt Ja
kub Gracjan spłodził czterech synów (IX): Jana Józefa (ur. 1838), Wiktora Michała
(ur. 1840) z synem Michałem (ur. 1881; X) oraz Alfonsa Dominika (ur. 1843) i Micha
ła Adolfa (ur. 1854) z dwoma synami (X): Ryszardem Janem Michałem (ur. 1883) i Mi
chałem (ur. 1892).
Drugą, średnią lunę rodziny prowadził Gabriel (II), ojciec Jana (III), dziad Marcina
(ur. 1754; IV) i pradziad Ignacego Józefa (ur. 1792; V). Ten ostatni wydal na świat trzech
synów (VI): Jana Antoniego (ur. 1825), Jozafata Michała (ur. 1830) i Tadeusza Kazimie
rza (ur. 1836), bezpotomnego. Pierwszy z nich zostawił po sobie dwóch synów bliźnia
ków (VII): Kazimierza i Jozafata (ur. 1863), a drugi — także dwóch: Tomasza [po pol
sku rosyjskimi literami] (ur. 1875) i Antoniego (ur. 1876).
Trzecia, najmłodsza linia łączy się z Michałem (II). Jego synowie: Adam Szymon
i Franciszek (III) w 1762 r. sprzedali dobra Mała Gojżowka. Pierwszy z nich spłodził
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dwóch synów (IV): Andrzeja Benedykta (ur. 1766) i Jacka Konstantego (ur. 1772). Z wy
mienionych Andrzej Benedykt ojcował Eliaszowi Jakubowi (ur. 1811; V), ojcu Francisz
ka (ur. 1862; VI), bezpotomnego. Z kolei jego brat Jacek Konstanty (TV) wydał na świat
dwóch synów (V): Karola Szymona (ur. 1804) i Adama (ur. 1809), bezpotomnego. Linię
rodziny prowadził więc Karol Szymon jako ojciec trzech synów (VI): Antoniego Ste
fana (ur. 1827), Longina Franciszka (ur. 1830) i Michała Faustyna (ur. 1834). Pierwszy
z nich zostawił po sobie trzech synów (VII): Juliana (ur. 1856), Fabiana (ur. 1857) i Al
fonsa (ur. 1861), zaś jego brat Longin Franciszek — jednego: Franciszka [?, ros. Frań,
Fron lub Fryn] (ur. 1866).
Z kolei brat Adama Szymona — Franciszek (III) ojcował Tadeuszowi (ur. 1760;
IV). Ten ostatni miał syna Szymona [polskie imię rosyjskimi literami] (ur. 1792; V), ojca
dwóch synów (VI): Piotra Dominika (ur. 1821) i Szymona (ur. 1833), bezpotomnych
[LVIA, F 391-8-2574, k. 2].
Zachował się wywód Obakiewiczów herbu Topór z 1835 r., który jest częściowo
zbieżny z poprzednim wywodem. Za protoplastę rodziny został uznany Jakub Swirkont Obakiewicz (pokolenie I i II), który miał dziedziczną majętność w polu Małe
Gojżewo (o tejże nazwie) w p o w wilkiskim. Spłodził on trzech synów (III): Jana, Je
rzego i Krzysztofa, o czym wzmiankowano w dokumencie z 1670 r. Z nich najmłodszy
Krzysztof miał czterech synów (IV): Andrzeja, Józefa, Jana i Gabriela. Wspomniany
Józef ożenił się z Anną z Poruciów (?) i wydał na świat syna Michała (V). Ten ożenił
się z Elżbietą z Narkiewiczów, z którą spłodził trzech synów (VI): Stanisława, Jakuba
i Józefa. Z nich Stanisław spłodził syna Jakuba (testament z 1742 r.; VII), który oże
nił się z Katarzyną Rodziewicz i „prokreował” dwóch synów (VIII): Józefa (ur. 1748)
i Macieja (ur. 1751). Ów Stanisław posiadał dobra Żagowicze i Sawryniszki w pow.
wilkiskim. Z kolei Józef Jakubowicz pozostawił światu syna Antoniego Stanisława
(ur. 1791; IX), a Maciej Jakubowicz „prokreował” syna Antoniego Michała (ur. 1804),
bezpotomnych.
Z kolei drugi syn Michała, czyli Józef (VI), wydał na świat syna Szymona (ur. 1708;
VII), a ten miał syna Franciszka (ur. 1738; VIII), żonatego z Różą z Rozeniczów i ojca
pięciu synów (IX): Antoniego, Mateusza, Jakuba, Stanisława i Jana. Z nich folwark Sa
wryniszki został dany Antoniemu, pod warunkiem spłacenia pozostałych braci. Ten
ożenił się z Urszulą z Niekraszewiczów, z którą spłodził dwóch synów (X): Tomasza
(ur. 1808) i Hipolita Franciszka (ur. 1816). Z kolei Mateusz miał dwóch synów: Jakuba
(ur. 1812) i Józefa Albina (ur. 1819). Zaś najmłodszy syn Franciszka, czyli Jan (VIII),
wydal na świat trzech synów (IX): Zygmunta Jakuba Gracjana (ur. 1804), sędziego
granicznego powiatu wiłkomierskiego; Michała (ur. 1808) i Józefa Alfonsa (ur. 1810)
\LYIA, F 391-1-1045].
Przy nazwisku używali przydawki pochodzeniowej: z Swirkontów. Nazwa ta wska
zuje na litewskie pochodzenie, na nazwisko dwuczłonowe: svir—i kant—. Samo nazwi
sko jest mało znane, ale notowano je w księdze nadań wielkich książąt litewskich z lat
1440—1498, gdzie Swirkont otrzymał „sernicę” chyba na Żmudzi [LM].
W 1882 r. w guberni kowieńskiej posiadali oni dobra Żejmele, Gojżewka [Ciecha
nowicz: Hojżewka]—Postrunie i Rudziany. Na Żmudzi leżała tylko Gojżewka Postrunie,
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tu notowano Obakiewiczów od końca XVI w. W 1882 r. mieszkali tu Adam, syn Jacka
i Monika, córka Michała. Pozostałe dobra były w pow. wiłkomierskim w gminie Pogiry.
Ź r ó d ł a : LM, Uyraśymti knyga i , s. 49; LVIA, F 391—1—1046, k. 3—5 (wywód z 1835 i\, drzewo genealo
giczne), F 391-8-2574, k. 2 (skan 00005), 38; ODVCA, vyp. 3, s. 115-265; vyp. 5, k. 136-118, 173-403.
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 253; Dziadulewicz, s. 365; LPŻ, T. 1, s. 55: Abakevicius; Saviscevas, Żemaitijos savimlda, s. 366; Uruski, T. 12, s. 209.

OBORSKI
H. ABDANK, KOLUMNA
T aryfa 16 67 roku

Oborska Janowa [Samuelowa] Cecilia Pryecisyewska [na miejscu] małżonka swe\go\ Jana Oborskże\go\
ymajętnośń Milyowian dym 1. Taj [na miejscu] Mikołaja Jesmana Ąym] 1, ogółem dymy 2. A dymów 11
w arędyje u AndtyejaKayimierya Giełgudapodstolego Ks\JęsśwS\ Ż[mujdzkiego] ukayałła [sic] wpow. wżduklewskim. Uhlik Gotfred [...]. Tenje у majętności yastawnej od Aleksandra Iwasykiewżcya koniuszego troc
kiego i małjonkijana Oborskiegojako dyjedyjca yaścianek naywany Uynagory dymy 3poddJańskit\, ogółem
у karcymą i młynem dymów 41 w pow. widuklewskim. Jesman Mikołaj\...]. Takye do Ceylii Pryecżsyewskżej
Janowej Samuelowej Oborskiej dym 1 yostający ukayał, dymów wsyytkich 7 w pow. widuklewskim
Oborski Andryej, na którego miejscu yostał spisany Aleksander Iwasykiewicy у majętnośa Podangia dymów 6,

a dymy 3 u Gotfreda Ahllika [sic] odesyłe ukayałł [...], ogółempoddjańśkich] dymów 6 wpow. widuklewskim
Oborski Jan na miejscu rodyjca swego Andryeja Oborskiego у majętnośa Bok dymów 12 poddańskich w pow.
pojurskim. Dobkiewicy jan na miejscu Jana Oborskiego i malyonki JM. у Wajgowa yastawny dym sylacbecki
1 w pow. kroskim
Oborski Samuel Jan sędyja yiemski kowieński у majętności Tawdy у wioski Poniekielpie, Awiyysyki, Rujkisyki dymów 21 poddańskich w pow. wielońskim
T aryfa 16 90 roku

Oborski Jan yastawił yaścianek Janoni Moyyrymoni у sioła Bolców wpow. pojurskim dym sylachec/d 1. Obor
ski w pow. korsyewskim, od którego Abram SniatkienicyAuybikowicy у Balciów w pow. pojurskim ypryykupli od ww. i wpow. korsyewskim yPabuchiów dympoddański 1. Oborski yBokyów w pow. pojurskim dym
poddański 1
Rodzina jest pochodzenia polskiego, ze wsi Obory na Mazowszu. Pierwszy z Oborskich
został zanotowany na Litwie na początku XVI w. W 1525 r. Jan Oborski ożenił się z Zo
fią, córkąjana Litawora Chreptowicza, marszałka hospodarskiego i Jadwigi księżny Holszańskiej. Na drodze wyjątku wraz z ręką żony dostał dobra ziemskie na Podlasiu. Jego
syn Paweł (zm. po 1573) był namiestnikiem birżańskim w służbie Radziwiłłów, u któ
rych wysłużył dobra w pow. rudomińskim w województwie wileńskim. Był też ciwunem i horodniczym trockim w latach 1561-po 1573. Miał on syna Alberta, pewnie toż
samego z Olbrachtem i Wojciechem, znanym rotmistrzem z czasów Stefana Batorego
i uczestnikiem bitwy pod Guzowem w czasie rokoszu Zebrzydowskiego w 1607 r. Miał
on dwóch synów: Krzysztofa, dziedzica na Iwieńcu i Wojciecha plebana iwieńskiego.
Brak jest jednak danych o związku tej rodziny ze Żmudzią.
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W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. pojawiła się tylko jedna wzmianka o Paw
le Oborskim, który był winien 40 kop groszy pewnemu szlachcicowi żmudzkiemu. Nie
ma pewności, czy miał on osiadłość na Żmudzi.
W kwietniu 1655 r. zanotowano Andrzeja Oborskiego, uczestniczącego w sejmiku
przedsejmowym w Rosieniach.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny, choć osobno
wzmiankowano o małżeństwie Jana Samuela Oborskiego i jego żony Cecylii z Przeciszewskich. Była to szlachta majętna, bo posiadała ona kolejno: 38 (21 i 17), 13 (12 i 1)
oraz 6 dymów, częściowo zastawionych. Niemniej jednak była to niemała własność
zważywszy na stosunki na Żmudzi. Mieli dobra głównie w pow. widuklewskim i wielońskim. Znów w 1690 r. najpewniej spisano tylko jedną osobę Jana Oborskiego z Bolciów [o różnej pisowni, w XIX w. Balcze], wsi w pow. pojurskim kolo miasteczka Wojnuta. W sumie była to szlachta dość zamożna i właściwie nieutytułowana. W 1695 r.
Aleksander Kazimierz Oborski był podobno cześnikiem żmudzkim. Może raczej cho
dziło o cześnika mozyrskiego, którym byl w 1697 r.?, kiedy podpisał elekcję króla pol
skiego Augusta II w 1697 r. ze Żmudzi. Poza tym na Żmudzi nie piastowali oni żad
nych urzędów.
Wspomniany wyżej Samuel Jan Oborski (1598—1677) był podsędkiem kowień
skim w latach 1651—1653 i sędzią ziemskim kowieńskim w 1653—1677. Nie utrzymał
się na urzędzie wójta kowieńskiego w 1656 r. Byl deputatem kowieńskim do Trybuna
łu Głównego w latach 1646,1651,1655,1666 i 1671. Trzecią jego żoną była Katarzyna
Anna Chrząstowska, dwukrotna wdowa. Został określony przez Kojałowicza następu
jąco: „naszych czasów mąż godny”, pozostawił syna Stefana.
W herbarzu szlachty „białoruskiej” zamieszczono wywód „Aborskich gerbu Kaliumna” z 1802 r. W języku urzędowym W Ks. Litewskiego oznacza to Oborskich
herbu Kolumna. Wywód ten zaczęto dopiero od Stefana, właściciela dóbr „Garby”
w województwie czernihowskim i kilku siół w smoleńskim w latach 1650—1653. Był
on podskarbim ziemskim i pisarzem litewskim. Miał syna „Andreja Grygora”, czyli
Andrzeja Grzegorza, żonatego z „Ganną Gruszeuską”, czyli w rzeczywistości Hanną
Grużewską, podkomorzanką żmudzką, matką dwóch synów: Rafała i Stefana. Na mocy
testamentu z 1716 r. otrzymali oni dobra w pow. mińskim. Ich dalsze losy nas nie inte
resują. Związek tej rodziny ze Żmudzią był ograniczony, głównie poprzez Hannę Gmżewską, pochodzącą ze znanej rodziny polskiej na Żmudzi (zob.) |Gerbotinik\.
Ź r ó d ł a : Akta pjapdóii’, T. 2, s. 274; Deputaci\T. 1, s. 251, 268, 281, 298, 313; Elektorzy 1697 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 18, 263; ODVCA, vyp. 1, s. 200—107; Urzędnicy: woj. trockie, s. 106 nr 349, s. 118 nr
456, s. 402 nr 2903, s. 418 nr 3033, s. 453 nr 3314; Urzędnicy żmudzcy, nr 540. L i t e r a t u r a : Boniecki,
Pocpet, s. 214; Gerbounik, T. 1, s. 44-45; Liedke, s. 395 (pochodzenie rodziny); R. Ragauskiene, Mikalojaus
Radliłoś Rudojo Biripi kunigajkstystes vietininkai—didiko klientuńnes sistemos teikiamosgalimybes, w: Uetiwa ir jos kaimymai. Nuo погтапц iki Napoleono, Vilnius 2001, s. 248—252 (o Piotrze Oborskim i jego rodzinie); Uruski,
T. 12, s. 226.
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ODACHOWSKI
H. NAŁĘCZ
P opis 1 6 2 1 roku

Odachowski Jarosp p imienia Gilwicppo husarsku koń 1 wpow. widukkwskim. Tenpe p p ryk ipli imienia
Korspewapo husarsku koni 2, na ucpestnikiprotestował
T aryf a 16 6 7 roku

Odachowski Jan ksiądpsup[e\ńor residentiej Kowieńskiej Societatis Jesu pmajętności Jawgiel dymów 22 wpow.
wielońskim
Odachowski Konstanty, na którego miejscu postał spisany J e r y Adamkowicp p majętnośd KorspewaросЩтskich] dymów 25 w pow. widukkwskim. Pospylski Stanisław Tawrynowicp od wsi Orlian i Żary po niehosp
ryku po Konstantym OdachowsktJccĄ na cpterech poddańskich dymach w pow. telspewskim. Ren Jeigy [...]
Tenpe Ren pe wsi napwanej Orliany alias Dowbiany £ cpęśd swej wiecystą taksą dostałej po niebospcpyku
Konstantym Odachowskim i małponce JM. wtympepow. telspewskim lejącej dymów 38 [...]. SławeckdJan [...].
Tenpe [na miejscu] pespłego Konstantego Odachowskiego dymów 3 w okolicy Giewilach będący, ogółem dymów
9 poddańskich w pow. widukkwskim
Odachowski Krysptof. Uhlik Gotfredpo pespłym Krysptofie Odachowskim, rotmistrpu JKMci p majętności
Spaspajć p wioskami do niej nalepącemi 45 dymów wpow. medyngiańskim. Tenpepo pespłym [...] pmajętności
Gilwicp p karcpmą i p młynem dymów 38 [...] ogółem dymów 41 poddańskich wpow. widukkwskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Odachowski Jan Konstanty wojski pamawski p dóbr JKMci Małdun Gajdy an w pow. korspewskim dymów
5, ogółem dymówpoddańskich 7. Tenpe p dóbr dpiedpicpnych p majętnośd Korspewa, Gienil, Widukl, Lakojń
[w Kop. 1: Jukoynie], Gilwicppastawnej wpow. widukkwskim dymówpoddańskich 32. Tenpe p dóbrJKMci
p Wirpdpia i Migsodpiów wpow. korklańskim dymy poddańskie 3
Nazwisko uznano za pochodzące z białoruskiego od Adacha, czyli zdrobnienie od imie
nia Adam [LPŻ], To oczywista pomyłka. Rodzina jest bowiem pochodzenia polskiego,
najpewniej z ziemi łęczyckiej [Kojałowicz; PSB], raczej nie z Wielkopolski [Uruski]. Na
Żmudź przenieśli się w XVI w., Jana Odachowskiego notowano w popisie wojskowym
z 1567 r. wśród „Panów tiwunów” z trzema końmi i dwoma drabami. Zaliczenie go do
ciwunów wynika z faktu, że byl ciwunem żorańskim i medyngiańskim w 1568 r., a nie
wątpliwie i wcześniej [1А]. Fakt ten wskazuje, że należał w tym czasie do elity politycz
nej i chyba majątkowej na Żmudzi.
Skądinąd wiadomo, że w 1565 r. Jan Stanisławowicz Odachowski otrzymał przywi
lej od króla polskiego Zygmunta Augusta na 31 [w tekście: 34] włók: sioło Medingiany
we włości medyngiańskiej (10 włók osiadłych i 7 pustych), sioło Szaszajti Wilkajtiew we
włości żorańskiej (8 włók) i obręb leśny Szałtyszki we włości medyngiańskiej (6 włók).
Król zatwierdził nadanie Jana Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, na prawie lennym
(dziedziczenie tylko w linii męskiej) |MVKL; Pićeta]. Nadanie dotyczyło dwóch siół
i lasu na pograniczu dwóch włości: medyngiańskiej i żorańskiej, a konkretnie na północ
od dzisiejszego miasteczka Medyngiany (lit. Medingenai), gdzie jeszcze do dzisiaj notuje
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się nazwę Medyngiany, od rzeki Minii na północ do obecnych wsi Śaśaićiai i Vilkaiciai
[dawne Szaszajti Wilkajtiew], leżących na północny zachód od Żoran. Do tego nadania
odnosi się wzmianka z 1569 r. o siole Mika we włości medyngiańskiej, należącej do Jana
Odachowskiego [AWAK],
Zdaniem E. Saviscevasa Jan Odachowski był prawdopodobnie Mazurem, a jego oj
ciec [Stanisław] wysłużył dobra Wolpa w pow. wołkowyskim u biskupa Pawła Holszańskiego (zm. 1555). Miał on trzech braci: Mikołaja, żonatego z Fedorą Jacynowiczówną, Wacława i Stanisława. Należy dodać, że wspomniany Stanisław senior był zrodzony
z Tęczyńskiej i jest najstarszym, pewnym członkiem tej rodziny. Był żonaty z Elżbietą
Ożarowską, podkomorzanką sandomierską, zrodzoną z księżny [H]01szańskiej [Kojałowicz], czego nie potwierdzają inne źródła. Z kolei Jan Stanisławowicz Odachowski
był urzędnikiem Chodkiewicza: ciwunem medyngiańskim i żorańskim w latach 1564—
1568, potem namiestnikiem telszewskim w 1568 r. Miał dobra we włości widuklewskiej.
Dalsze dane o tej rodzinie są w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1587 r.
Jan Stanisławowicz Odachowski i Stanislaw Żuk, sekretarz królewski, otrzymali ma
jątek ruchomy i majętność Gilwicze we włości widuklewskiej od Wasilija Wasilewicza
Gilwickiego. Dobra te wysłużył wspomniany Wasil w 1568 r., kiedy otrzymał nadanie
5 włók ziemi w siole Gilwicze we włości widuklewskiej, służąc pod Hieronimem Alek
sandrowiczem Chodkiewiczem [LYIA, F 1135—20M64, k. 33—36]. W 1589 r. obaj za
warli ugodę z Mikołajem Suchodolskim w sprawie majętności Gilwicze, którą otrzy
mał także wspomniany Suchodolski, starosta markinkowski i rotmistrz JKM [tamże,
к. 1]. Majątkiem tym podzielili się w 1590 r. Tenże Jan Stanisławowicz Odachowski
w 1589 r. (także w 1592) był ciwunem gintyliskim w dobrach żmudzkich Chodkiewiczów [tj. urzędnikiem prywatnym, nie państwowym]. W 1591 r. otrzymał on sioło Orlany w majętności Gintyliszki za wierną służbę u Hieronima Chodkiewicza i jego ojca
Jana, czyli przynajmniej kilka lat przed śmiercią Jana Chodkiewicza w 1579 r. W tym
roku zapisał swojej żonie Aleksandrze Skuminownie [Tyszkiewiczównie], siostrze Fie
dora Skumina wojewody nowogródskiego, następujące dobra: Gilwicze we włości wi
duklewskiej, sioła Szaszajtie i Medygiany we włości żorańskiej oraz majętność Horodyszcze w pow. nowogródzkim.
Wspomniany wyżej Jan Stanisławowicz Odachowski zmarł w 1603 r., był przyjacie
lem Teodora Jewłaszewskiego, znanego pamiętnikarza, według którego zmarły „bywał
zagranicą”. Miał on trzech synów: Leona (zm. przed 1645), podkoniuszego litewskiego
(pierwsze dygnitarstwo litewskie w rodzinie); Jana, który osiadł w pow. wołkowyskim
i pińskim, fundatora plebanii [czy raczej kościoła?] w Olszewie w pow. Słonimskim, któ
ry w małżeństwie z Zofią Olszewską miał syna Stanisława, spisanego w 1690 r. jako
właściciela Wołdaciszek w pow lidzkim oraz Hieronima, związanego ze Żmudzią. Tego
ostatniego zanotowano w popisie wojskowym Żmudzi z 1621 r. (jako Jarosza) z trze
ma husarzami z majętności Gilwicze i Korszew w pow. widuklewskim. W małżeństwie
z Ciundziewicką miał trzech synów: Krzysztofa, Jana i Konstantego. Z nich Krzysztof
(zm. 1661) w służbie wojskowej doszedł do stanowiska pułkownika królewskiego i zgi
nął z ręki skonfederowanych żołnierzy. W 1655 r. podpisał unię kiejdańską z bratem
Konstantym. Był ciwunem birżyniańskim od 1658 lub 1659 r. Ożenił się z Krystyną
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Zielińską [Zieleńską], z którą miał dwie córki i Franciszka, młodo zmarłego [PSB]. Zo
stał pochowany w kościele bernardynów w Cytowianach w 1663 r.
Jego brat Jan (1617—1686) został jezuitą, był kolejno: prefektem szkół i superiorem
w Kownie, rektorem w Poszawszu na Żmudzi, misjonarzem obozowym (w wojsku litew
skim), potem pełnił różne urzędy w Kownie, Dyneburgu, Pińsku, Krożach, Wilnie i po
nownie w Kownie, gdzie zmarł. Ostatni z braci Konstanty miał syna Jana Konstantego,
który kontynuował linię rodziny. Jest zapewne identyczny z Janem, rotmistrzem królew
skim z 2. poł. XVII w. [Uruski]. W każdym razie lulku Odachowskich służyło wówczas
w wojsku litewskim [Poczobut Odlanicki], W 1655 r. podpisał unię kiejdańską ze swo
im bratem Krzysztofem. W 1660 [czy w 1679?] r. otrzymał w dożywocie wieś królewską
Nomajcie [Nanajcie, Kudajcie i Kadery] w ciwuństwie szawdowskim, chyba za zasługi
wojskowe. W 1680 r. był deputatem ze Żmudzi do Trybunału Głównego. Przed 1691
był wojskim parnawskim [lub pernawskim, brak go w spisie]. W latach 1691—1695 był
sędzią grodzkim żmudzkim, w 1695-1704 podsędkiem ziemskim. W 1696 r. był ciwunem retowskim, kiedy awansował na ciwuna szawdowskiego, ale urzędu tego później nie
posiadał. W konfederacji 1704 r. podpisał się jako podsędek żmudzki. Zmarł przed ma
jem 1705 r. Miał wsie królewskie Zaruby i Łopajcie, odłączone od ciwuństwa twerskiego.
Ożenił się z Katarzyną Lwowiczówną, córką Chryzostoma, stolnika brzeskiego.
Nie wiadomo, czy jego synem nie jest inny Jan (zm. przed VII 1737)? Kolejno
był: starostą łopajckim i botockim, pisarzem grodzkim żmudzkim w 1711 r., stolnikiem
żmudzkim w latach 1714—1726 oraz ciwunem ejragolskim i skarbnym litewskim (ko
lejne dygnitarstwo w rodzinie) w 1726. Służył w wojsku litewskim jako porucznik petyhorski. Byl posłem na sejmy w latach: 1722, 1724, 1726, sejm konwokacyjny w 1733
oraz w 1735, 1735 i 1746 r. Był właścicielem Odachowa i miał w zastawie majętność
Widukle w 1725 r., kiedy jego „dziewka dworna” została oskarżona o świętokradztwo
i czary [Raganą teismaĄ. W 1734 r. był konsyliarzem żmudzkim w konfederacji generalnej
litewskiej dla poparcia Stanisława Leszczyńskiego, króla polskiego [Akta t~jat~dón\. Oże
nił się z Marianną Drobyszówną.
Wiadomo jeszcze o innych Odachowskich w XVIII w., piastujących ważne urzę
dy na Żmudzi, ale obecnie nie można ich powiązać genealogicznie. Chronologicznie
pierwszym był Tomasz Odachowski, cześnik żmudzki w 1743 r. Następnym był Mi
chał Odachowski, który był towarzyszem petyhorskim i chorążym (służył więc w woj
sku litewskim), łowczym żmudzkim w latach 1748—1765 i sędzią ziemskim telszewskim
w 1765—1769. Był także starostą żorańskim i miksodzkim w 1765 r. Ożenił się z Justy
ną Przeciszewską, zmarł w 1769 r., kiedy aktykowano jego testament. Z kolei Stanisław
Odachowski był ciwunem żmudzkim: pojurskim w latach 1752—1756, Małych Dyrwian
w 1756—1772 i ejragolskim w 1772—1773. Byl też dworzaninem skarbowym, starostą
botockim [nie telszewskim]. Byl posłem na sejmy w latach 1746 i 1766. Został pocho
wany „u Bernardynów w Cytowianach”. Miał brata Jana, który w 1755 r. otrzymał nada
nie wsi Łopajcie i Zaruby [w pow. twerskim] [LVIA, F 1135-20-464 k. 57]. Wspomnia
ny Stanislaw w 1744 r. dostał dzierżawę wsi Gierzody i Plikie w pow. widuklewskim
[k. 67]. Zaś w 1754 r. otrzymał dzierżawę Potumsze, należącą do ekonomii żmudzkiej
[k. 71]. Ożenił się dwukrotnie: z Konstancją Kicińską i Potencjanną Micewiczówną.
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Został pochowany u bernardynów [w klasztorze] w Cytowianach. Dwóch (Machow
skich było miecznikiem lub mostowniczym żmudzkim [trudno rozwiązać skrót: MXŻ]
w 1764 r.: Jan i Jerzy.
I jeszcze inny Jan (Machowski, który był ciwunem żmudzkim: użwenckim w la
tach 1765—1773, Małych w 1773—1775 i Wielkich Dyrwian w 1775—1783 oraz ejragolskim od 1783 r. To pewnie on fundował kościół w rodzinnym Odachowie w 1803,
może jednak w 1793 r. [SG]. Ożenił się z Ewą z Giełgudów, z którą spłodził syna An
toniego, pułkownika pow. żmudzkiego [pospolitego ruszenia] [LVIA, k. 38]. Był on
posłem na sejm 1786 r. Prawdopodobnie ów Jan ciwun ejragolski był ostatnim z rodu,
bo Odachowscy wymarli w tym czasie. Ich dziedzictwo przejęli Chlewińscy. Właśnie
w Odachowie urodził się Michał Chlewiński (1791—1831), ziemianin, opiekun i dobro
czyńca szkół [PSB],
Aż czterech Odachowskich pełniło funkcje deputatów żmudzkich do Trybunału
Głównego. Jan Konstanty Odachowski był deputatem w 1680 r. Jan Odachowski był
nim w latach 1719 (jako rotmistrz widuklewski, tj. pospolitego ruszenia szlachty tego
powiatu) i 1729 (skarbny litewski). Stanisław Odachowski był nim w latach 1741, 1760
(wyjątkowo z Kowna, a nie ze Żmudzi), 1765—1766 (ciwun M. Dyrwian i marszałek kon
federacji żmudzkiej), 1766-1767, 1769-1770, 1770-1771, 1772-1773 i 1773-1774 (ci
wun ejragolski). Jan Odachowski był nim w latach 1760 (ciwun W Dyrwian), 1779—1780,
1781-1782, 1782-1783, 1789-1790 1 1791-1792. W sumie w czasach Stanisławowskich
Odachowscy właściwie zdominowali tę funkcję na Żmudzi. Trzech Odachowskich było
posłami na sejmy, głównie jednak w 1. połowie XVIII w.: Antoni, Jan i Stanisław.
Z kolei dość często elektorowali przy wyborze królów polskich w Warszawie, po
czynając dopiero od 1697 r. (Jan Konstanty podsędek). W kolejnej elekcji Stanisława
Leszczyńskiego w 1733 r. uczestniczyło trzech Odachowskich (Jan skarbny litewski
i stolnik żmudzki, Stanisław starosta botocki i Tomasz), a w ostatniej w 1764 r. przy
elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego — trzech: Stanisław ciwun Małych Dyrwian
i starosta botocki [w tekście: boldcki], Jan ciwun birżyniański i Jerzy. W sumie widać wy
raźnie wzrost znaczenia Odachowdskich od końca XVII w. i ich niemała rola zwłaszcza
w 2. połowie XVIII w.
Odachów (lit. Adakavas) był gniazdem rodowym Odachowskich. Był to dwór koło
miasteczka Skaudwile, na zachód od Widukli. Sama nazwa jest stosunkowo późna, bo
XVIII—wieczna i nawiązuje do nazwiska właścicieli. Wcześniej były to Gilwicze i Korszew [1621] lub Korszew, Giewile, Widukle, Lakojnie [1690]. Z nich Gilwicze i Giewile
leżały koło Odachowa, a Korszew był nad rzeką Ańczą, na północ od Skaudwilów. Na
zwa Adakavas zachowała się do dzisiaj.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza sporo spisano Odachowskich herbu Na
łęcz na Żmudzi. Najstarsza wzmianka dotyczy 1555 r., kiedy zanotowano Mikołaja. Pew
nie ten sam, Mikołaj Wojciechowicz, ziemianin pow. kowieńskiego, w 1577 r. dał prawo
zastawne swemu bratu ciotecznemu Byszowskiemu „na powierzchnię w 600 kop gro
szy litewskich”. Później notowano ich w różnych powiatach Litwy. Ze Żmudzi pocho
dzą dopiero późniejsze wzmianki. W 1714 r. Jan Antoni był podsędkowiczem żmudz
kim [czyli synem Jana Konstantego], starostą łopajc[kim], dziedzicem Drotowisz[ek]
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i innych dóbr na Żmudzi. W 1722 r. Jan, pisarz grodzki, poseł żmudzki na sejm i staro
sta botocki. W roku następnym był jeszcze stolnikiem żmudzkim, jego żoną była Ma
rianna Drobyszówna. W 1726 r. był także porucznikiem petyhorskim podskarbiego li
tewskiego [służył wojskowo w chorągwi Stanisława Poniatowskiego, ojca przyszłego
króla]. W 1727 r. był skarbnym litewskim i starostą botockim, a w latach 1733 i 1736 był
posłem na sejmy ze Żmudzi. Innym znanym członkiem rodziny był Stanisław: starosta
botocki, marszałek Trybunału Skarbowego w 1760 r., ciwun birżyniański w 1762, ciwun
Małych Dyrwian z 1763, porucznik petyhorski i poseł na sejm w 1764. W tym roku był
również marszałkiem konfederacji żmudzkiej, regimentarzem dywizji żmudzkiej i komi
sarzem wojska litewskiego. W roku następnym pełnił podobne funkcje, był jeszcze sta
rostą telszewskim i kawalerem orderu Aleksandra Newskiego [rosyjskiego]. W 1768 r.
Michał, sędzia ziemski telszewski i chorąży petyhorski i Justyna Przeciszewska [żona]
byli posesorami dzierżawy żorańskiej, odłączonej od ekonomii żmudzkiej [uposażenie
starosty żmudzkiego]. W 1786 r. Jan był ciwunem ejragolskim, pułkownikiem petyhor
skim wojska litewskiego, kawalerem Orderu św. Stanisława, starostą niemokszteńskim
i łopajc[kim] i dziedzicem Odachowa w pow. widuklewskim.
W XIX w. Odachowscy mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a : AGAD, AR, Dz. V nr 54, k. 1—20 (sejm 1724 r , dane A Rachuby); A kta zjazdów, T. 1, s. 372,
T. 2, s. 296, 306; AWAK, T. 24, s. 169, 334; BCzat l, rkps 726, k. 85 (sejm 1786 r.); Deputaci, T. 1, s. 343, T. 2,
s. 109, 144, 265, 342, 351, 355, 384, 393, 189, 265, 284, 288, 301, 305, 313, 317; Dworzecki Bohdanowicz,
k. 163v—164; Elektorzy 1697, 1733,1764 r.; IA, kol. 163, 295 i 437 (inwentarze dóbr Gńwicze); Kojałowicz,
Compendium, s. 177—178; Konfederacja 1704 r\, s. 690; LVIA, F 1135—6—185, k. 114 (sejm 1733 r.), F 1135—
20—464 (akta Odachowskich z lat 1589—1786, głównie prawno—majątkowe), SA, nr 14530, k. 21—21v (sejm
1736 r., dane A. Rachuby) i 14543, k. 58—59v (sejm 1746 r., dane A. Rachuby); ML. Księga npisów nr 131,
s. 279 nr 896, s. 350-351 nr 1051; MVKL, s. 154-157 nr 7; ODVCA, vyp. 2, s. 16-9 i 10, 79-487,124-333,
158M; vyp. 3, s. 9—106, 33—211, 39—51; vyp. 4, k. 177—27; Popis 1567 r., kol. 1260; Poczobut Odlanicki,
passim; SG, T. 7, s. 374: Odachów; Ragami teismai', s. 339—344; Sigillata, s. 84 nr 513; Taryfa woj. wileńskie
go, s. 219; Teka Podoskiego, T. 2, s. 206—208 (sejm 1722 r\); Urzędnicy centralni i dygnitarze, s. 225; Urzędnicy
żmudzcy, nr 41,131,198, 209, 236, 238, 262, 288, 291, 361, 386, 488, 575, 742, 885, 977,1076,1134,1262.
L i t e r a t u r a : Buszyński, Opisanie, s. 125; Ciechanowicz,Suplement; s. 257;Danilczyk, s. 188 (sejm 1786 r.);
Encyklopedia wiedzy ojezuitach, s. 470 (Jan); LPŻ, T. 1, s. 62: Adakauskas [zlituanizowana forma nazwiska
Odachowski]; Piceta, s. 336; PSB, T. 23, s. 531—532: Odachowski Krzysztof; Savisöevas, Zemaitijos savivalda,
s. 331—332; Trimoniene, Sretimsalią, s. 503; Uruski, T. 12, s. 244—245; Valancius, s. 191.

O G IEW ICZ
T a r y f a 16 6 7

roku

Ogiewicp Micha! na miejscu Jana Matysonżcpa Opulskiego [z] pastany p Opul dym 1 szlachecki w pow. telspewskim
Nazwisko to patronimik od nazwiska [właściwie imienia] rosyjskiego, ukraińskiego
i białoruskiego Agiej, Ogiej [LPŻ]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszew
skim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 68: Agiauskas.
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OGIŃSKI
H. WŁASNEGO
T aryfa 16 9 0 roku

Ogiński Hrehory chorąiy IFXL ~dpierpauy swej T/yspki narwanej ^ karczmami dwiemapoddańskich dy
mów 56 wpow. M. Dymian
Ród jest pochodzenia kniaziowskiego, wywodzi się od kniazia Dymitra Iwanowicza
Hłuszonoka, który był również przodkiem Puzynów (zob.). Jest więc pochodzenia
ruskiego, wywodzi się z ziemi smoleńskiej lub z Siewierszczyzny, konkretnie z Koziel
ska. Nazwisko pochodzi od miejscowości Oginty w pow. żyżmorskim w województwie
trockim, którą otrzymali w końcu XV w.
Na Żmudzi notowano Fedora Bogdanowicza Ogińskiego, który w 1570 r. sprze
dał „dworec” Promiadziewski we włości rosieńskiej. W 1563 r. Matiej Bogdanowicz
Ogiński, ciwun wileński, zastawił folwark Poniewieski w pow. wilkiskim |TA]. W 1583 r.
Bogdan Matwiejewicz Ogiński, podkomorzy trocki, ż żonąRainąHryhorowną Wołowiczowną sprzedał majętność Poniemonie we włości wielońskiej. W 1592 r. Bogdan, podstarości trocki i Hryhory Fedorowicze z Kozielska Ogińscy zrezygnowali z pretensji do
„dworca” Paszkowskiego nad Niemnem na rzecz swojej siostry Maryny.
Związek tych kniaziów ze Żmudzią jest więc przypadkowy i chwilowy. Byli oni
związani raczej z województwem trockim i innymi ziemiami. Natomiat w końcu XVI w.
na Żmudzi działała ich siostra Hanna (Anna) Maciejewna Ogińska (przed 1540-1591).
Trzy razy wychodziła za mąż za: Abrahama Kuncewicza z pow. kowieńskiego, Wojcie
cha Andrzejewicza Dziewałtowskiego, podkomorzego kowieńskiego i Hieronima Stanisławowicza Jaszewskiego, Polaka z województwa lubelskiego. Drugi z tych mężów za
pisał jej pewne dobra na Żmudzi: we włości wilkiskiej (w rejonie przeprawy nad dolną
Niewiażą), wielońskiej (Lauda, Poniekielpie) i ejragolskiej (Ilgiże). Miała również dobra
poza Żmudzią, także dom w Wilnie. Z drugiego małżeństwa narodziło się dwoje dzieci:
Anna wyszła za Krzysztofa Czajewskiego, szlachcica małopolskiego, a jej brat Jan oże
nił się z Anną Wojciechowną Bilewiczowną [Vilimas].
Niektórzy z Ogińskich posiadali różne królewszczyzny na Żmudzi, przede wszyst
kim w XVIII w. Oprócz Hrehorego (Grzegorza) Ogińskiego, mającego starostwo tryskie od 1687 r. (notowany w taryfie z 1690 r.) należy wymienić jeszcze Józefa Jana (sta
rostwo gorżdowskie ok. 1717 r.) i Kazimierza Dominika Ogińskich (Użwenty w 1710).
Zaś urzędy żmudzkie piastowali tylko dwaj Ogińscy: Michał starosta jaswoński był
ciwunem wieszwiańskim w 1756 r., ale nie utrzyma! się na tym urzędzie, a Hrehory
(Grzegorz) był starostą żmudzkim, a więc senatorem, w latach 1698—1709. Ten ostat
ni, wzmiankowany wyżej, był synem Jana, wojewody połockiego i Anny Siemaszko. Był
kolejno: cześnikiem litewskim w 1684, chorążym wielkim w 1687, starostą żmudzkim
w 1698 i hetmanem polnym w 1703. Był przywódcą opozycji antysapieżyńskiej na Li
twie i zwolennikiem Rosji w czasie wielkiej wojny północnej. Ożenił się z Teofilą Czar
toryską, z którą miał dwóch synów.
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OICULICZ KOZARYN (ICOZARYN)

W 1771 r. Ignacy (ok. 1698—1775) i Helena z Kozielska Ogińscy, kasztelanowstwo
wileńscy, ufundowali altanę w Gruszławkach, filię parafii w Sałantach.
Wspomniany w taryfie 1690 r. Hrehory (Grzegorz) Ogiński miał starostwo tryskie
z 56 dymami w 1690 r. Do tego trzeba dodać jego dobra w województwie nowogródz
kim: starostwa wołkowyskie i mścibowskie oraz dobra dziedziczne Łopienice, liczące
razem 123 dymy. Zapewne miał jeszcze dobra w innych województwach.
Ź r ó d ł a : IA, kol. 153; Kojałowicz, Compendium, s. 189; LVIA, F 1281—1—156; ODVCA, vyp. 1, s. 49—99,
90^10; vyp. 3, s. 30—170; Taryfa woj. noworgódzkiego, s. 200—201; Urzędnicy żmudzcy, nr: po 519, 1245.
L i t e r a t u r a : PSB, T. 23, s. 603—607: Ogiński Hrehory (Grzegorz); Uruski, T. 12, s. 260—267 (monogra
fia rodziny); Valancius, s. 180; D. Vilimas, Oginskiągiminespedsakai iem aitijoje AT 7 a.pabaigoje (pagalZemaityos
fernes teismo knygas), w: Kunigaikmai Oginskiai Uetuvos istorijoje (Kidturines veiklospedsakais), Vilnius 2010, s. 29—
52; Wolff, Kniapionie, s. 288—326 (obszerna monografia).
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OKULICZ KOZARYN (KOZARYN)
T aryfa 16 67 roku

Koparyn Teodorprawem pastawnym trpymając od Aleksandra Iwaspkiewicpa i та/роиki p Bolciów dymów 2
w pow. pojurskim. Tenpe p majętności napinanej Poat/cpe Pokaduspe od Władysława Bjtkiewicpa i samej JM.
Takpe od Jerpe\go] Steygwiła Łaudańskiego i małponkije\pp\ wiecpnośdą nabytej dymówpodcĄańskióś] 3
w tympow. Koparyn od Hrehorego Gtyncpuka i małponki i synówprawem pastawnym napinane Poworc dymów
poddj&ńsbich] 3, ogółem 6 wpow. kroskim. Tenpe [na miejscu] Jana Taucewicpa Gimbuta p P^epgowlapod4ański] dym 1 w pow. widukłewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Oknłicp Kopaiyn Teodor p imienicp Роторе [właściwie: Poancze] Pokadnsie w pow. kroskim dym poddański 1, pPower [właściwie Poworc] w pastawie od Gruncpukóm [w Taryfie Żmudzi 1690 r., s. 215
błędnie: Gounczuków] dym 1, pimienicpa Repgowł ałias Piypgin wpow. widukłewskim 1, ogółem 3. Tenpe
p imienia Starki'awek wpow. pojurskim od Jucewicpa dympoddańsłd 1
Nazwisko jest pochodzenia białoruskiego [LPŻ]. Łączy się z imieniem wschodniosłowiańskim Okuła, cerkiewne Akiła [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. Używali przydomka Kozaryn.
Nie wiadomo, kiedy pojawili się na Żmudzi. Na pewno byli tu w 1667 r., kiedy zo
stał spisany Teodor Okulicz Kozaryn. Miał on dobra w pow. kroskim, widukłewskim
i pojurskim, składające się łącznie z 9 dymów, będących w zastawie. Tenże w kolejnej
taryfie z 1690 r. w tych samych dobrach miał tylko 4 dymy.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Okulicz Kozarynowie herbu Oksza.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 269: Okuła; LPŻ, T. 1, s. 75: Akulićius. Uruski,
T. 12, s. 283-284.
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OKUROW SKI
T aryfa 16 6 7 roku

Okurowski Stanisław [na miejscu] Malchera Hrehorowiczą Paszkiewicza z Poszphunia Łobokspt dym 1
poddański wpow. widuklewskim
Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie z Mazowsza, co potwierdzają źródła.
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Stanisław
Jakubowicz Okurowski, urzędnik radziwiliński [w Radziwiliszkach] i dzierżawca rijkiewski [rykijowski], darował swojej żonie Rajnie Kochanownie 400 kop groszy, zabezpieczo
nych na majętności Ryjkiewskiej we włości widuklewskiej [chodzi o Rykijów we włości
szawelskiej]. Owa żona nie była jednak „córką polskiego szlachcica” [Drungilas], lecz ra
czej pochodzenia ruskiego (zob.). W bliżej nieokreślonym czasie miał w zastawie sioło
Nowosiedy z majętności Szawlańskiej [we włości widuklewskiej]. W testamencie z 1585 r.
zapisał swojemu synowi Iwanowi [fanowi] majętność Okurowo w ziemi Mazowieckiej,
a wspomnianej żonie Rajnie i córkom: Halszkie i Barbarie pewne sumy pieniędzy.
W 1590 r. Mikołaj Jakubowicz Okurowski wziął w zastaw sioło Meldy Kwirsze
w majętności Taurogi [we włości kroskiej]. Wkrótce zmarł, bo w 1591 r. Jezof Jakubo
wicz Okurowski, „ziemianin Koruny Polskoje kniastwa Mazowieckogo”, w swoim imie
niu i braci: Andreja, Jana i Michała skwitował Jana Grużewskiego z tytułu otrzymania
odeń rzeczy zmarłego brata Mikołaja. Ten ostatni był sługą Grużewskiego w majętno
ści Taurogi. W tym czasie nie żyła również jego żona Rajna, inwentarz pośmiertny po
chodzi z 7 marca 1590 г. [1А]. Mieli mieć dobra „Pogawszy” [Trimoniene], raczej chodzi
0 Poszawsze lub Pogawsztyn.
W sumie akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują o pobycie dwóch braci Okurowskich na Żmudzi w latach 1584—1591: Stanisława i Mikołaja. Z nich Stanisław Oku
rowski miał tu osiadłość, żonę Żmudzinkę i syna.
Na związek Okurowskich z Grużewskim wskazywał J. Drungilas. W sumie na
Żmudzi było sześciu braci Okurowskich, wymienionych wyżej. Obaj bracia: Stanisław
1Mikołaj byli służebnikami [erzego Grużewskiego.
Później notowano ich w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklewskim, z jed
nym poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Z 1669 r. pochodzi dokument z akt grodzkich kolneńskich w Koronie Polskiej,
poświadczający pochodzenie Stanisława Okurowskiego i jego rodziny. Pochodził on
z Okurowa Młodzianowa w parafii Lachoventis [Lachowo] w ziemi łomżyńskiej w pow.
kolneńskim. Jego dziadem był Mateusz, a ojcem Paweł. Ten ostatni był żonaty z nieja
ką Cedrowską, „którą dla częstych z rodzicem swoim poswarek” opuścił i „w kraje li
tewskie się udał”. Tam ponownie ożenił się z Zarembianką po śmierci pierwszej żony
i spłodził syna Stanisława. Nie zerwał całkiem związków ze swoją rodziną, bywał tu
i spotykał się z krewnymi [VUB].
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 111-110,171-3; vyp. 2, s. 27-187, 133-170, 153-745, 173-218; VUB, F 7 ŻP 23 nr 99; IA, kol. 293. L i t e r a t u r a : Drungilas, Adaptacja, s. 259—261; Trimoniene, E wangeliccypnylycye. s. 109—110; Uruski, T. 12, s. 286 (nic o Żmudzi).
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OLECHNOWICZ
H. LELIWA
P opis 16 2 1 roku

Olechnowicz Jan p ucpesĄalikamĄ //tfpeafjezdku] pospcpepem koń 1 w pow. korklańsldm
Olechnowicpjan p ucpest\rkkwm\ napodjepdku koń 1 wpow.jaswońskim
OlechnowicpMikołaj рисре5Гт^.лгт\ na/wafjezdku] koń 1 w pow. wielońskim
T aryfa 16 67 roku

Olechnowicz Adam [na miejscu] Anny Balcerowej Talmontowej z imienia w«[go] пауа>апе[go] Golniczą
ogrodniczy dym 1 w pow.jaswońskim
Olechnowicz Adam MaciejewicppDerbutów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Olechnowicz DanielAdamowicppRospcpKiebowicpow dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Olechnowicz Dawid Spcpefanon-icp na miejscu rodzica Spcpefana Stanis/awowicpa Olechnowicza z Okstyn dym
1 szlachecki w pow. rosieńskim
Olechnowicz Hrehory Ambrożęjewicz na którego miejscu postał spisany Adam Masłowski z Szalów dym 1
szlachecki w pow. ejragolskim
OlechnowiczJanowicz [może jednak: Junowicz] Malcher na miejscu rodzica swe\go] Jerpego Olechnowicza
Janowicpa [może jednak: Junowicza] £ \S\Kimojn dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Olechnowicz Kazimierz [na miejscu] Heleny Doroty BaspMewicpówny Janowej Olechno[ssńczd\wej z Goln
Mostowty dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
Olechnowicz Kazimierz [na miejscu] małżonki swej Heleny Wołodkienicpówny Mikołajowej Golniewskiej
£ Goln Purwajciów zągrodniczy dym 1 w pow.ja s wońskim
Olechnowicz K/zyszfof na miejscu Walentyna Stugowsia zLipniun dym 1 szlachecki w pow. nielońskim
OlechnowiczMarcin. Woydat Kapjmierp[..] i pprpykupli od Marana Olechnowicza dym 1 szlachecki wpow.
wilkiskim
OlechnoMcpMiko/ajpodpjeäwspy się prodponym [GB: pewnie bratem] swoim Stanisławem Olechnonicpem
pljpm un dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Olechnowicz Piotr [na miejscu] Adama Spyleyki z Goln dym 1poddański w pow. jaswońskim
Olechnowicz Pi°tr na miejscu Bałtromieja Olechномера rodzica swego p Derbutów dym 1 szlachecki w pow.
ejragolskim
Olechnowicz Samuel na miejscu Adama Piepola ojczyma swego p ldpniun dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Olechnowicz Stanislaw [na miejscu] Stanisława Spawłowskiego Dowiata z Goln dym 1 szlachecki w pow.
jaswońskim
Olechпомер Stanislaw podzieliwszy się p rodzonym swoim [bratem] Mikołajem Olechnonicpem dym pagrodniepy 1 w pow. nielońskim
Olechnowicz Wjc/aw, na którego miejscu orap na miejscu Więcława Kondratowicza postał spisany Kazjmierp
KondratonicppSpatów dym 1 splachecki wpow. ejragolskim
Olechonicp[sic] Mikołaj na miejscu Wojaecha Jakubonicpa pRadwiUspek dym splachecki 1 wpow. nilkiskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Olechnowicz Daniel p Rospcp Giebowicpe wpow. wiebńskim dym Suchecki 1
Olechnowicz Jakub na miejscu Marana Wismonta z Wissynonbw wpow. spawelskim dym szlachecki 1
OlechnowiczJerpy z Spałow wpo», ejragoIskim dym szlachecki 1
Olechnowicz K/pysptof p okolicy Rospcp Lipnimi w po w. wiebńskim na miejscu Samuela Olechnowicza dym
szlachecki 1
Olechnowicz Krzysztof i Jan Sa/owicp [w Kop. 1: Sakowicz] pokolicy Rospcp Lipniun wpow. mebńskim
dym szlachecki 1
OlechnowiczMiko/aj z okolicy Roscpypnian wpow. wiebńskim dym szlachecki 1
OlechnowiczMiko/ajzRadwi/owicz wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Olechnowicz Piotr z Dergiów [w Kop. 1: Dergucie] wpow. ejragolskim dym s-plachecki 1
Olechnowicz Rwtfal na miejscu rodzica chorego [z] Golu w okolicy Lalach wpow.jaswońskim [dym] poddański 1.
Olechnowicz Stanislaw z Golu Moszjowtów w pow. jaswońskim [dym] szlachecki 1
Olechnowicz Władysław na miejscu Jana Skowdwila z okolicy Awkszjele i pprpykipli Leparów w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Olechnowicz Malcher Janowicp [w Kop. 1 słuszniej: Junowicz Olechnowicz] p [S]Kirwojn w pow. ejra
golskim dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od imienia Olechno. Jest to zdrobnienie ruskie od imienia
Aleksander (raczej nie Aleksy) [LPŻ]. Nazwiska typu Olechno, Olechnowicz należą, do
popularnych w Litwie.
W 1523 r. zanotowano Butryma Olechnowicza z synem Ambrożym (Ombrozejem) i Hryhorym, którzy zamienili się ziemiami we włości wielońskiej „podle Niemna
za rekoju za Keliżoju” z Andrejem Mackowiczem [LM],
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano wielu Olechnów
i Olechnowiczów, także na Żmudzi. Byli to bojarzy o imieniu Olechno: Wialewicz we
włości jaswońskiej, Monkajtis w rosieńskiej, Pretkowicz w wielońskiej, Sorejkowicz
w ejragolskiej, Stiabutowicz w wielońskiej, Chrzczonowicz w tejże, Cziczejkowicz w ro
sieńskiej i bez patronimiku w wielońskiej. Z kolei Olechnowicze: Andrus w widuklewskiej, Butrym w wielońskiej, Wojtko w tejże, Łukasz w tejże, Martin w widuklewskiej,
Mikołaj w ejragolskiej, Oleksandro w rosieńskiej, Onusz w widuklewskiej, Petrik w tej
że, Simko w tejże, Stanislaw w kroskiej, Stan w widuklewskiej, Staś w żorańskiej, To
masz w wielońskiej, Jakub w widuklewskiej i Jan w tejże. Razem czyni to 24 bojarów,
mieszkających głównie w dwóch włościach: wielońskiej i widuklewskiej (po 8), rzadziej
w rosieńskiej (3) i pojedynczo w innych. Pominięto dane z następnego popisu z 1567 r.
W dokumencie datowanym na indykt 4 podano informację o Andrzeju i Piotrze
Olechnowiczach, którzy sprzedali poddanego z ziemią plebanowi widuklewskiemu Juremu [LYIA, F 1282—1—648, k. 8]. Można przypuszczać, że chodzi o lata 20. XVI w., bo
wspomnianego plebana notowano w 1521 r. \Lietuvos katalikj dvasininkcd\.
Sporo napisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1583 r. Stanislaw
Olechnowicz mieszkał w domu Puniszki w Jakubowiczach [we włości wilkiskiej]. Naj
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pewniej doń odnosi się informacja o zamianie gruntów koło majętności Swietoszyn
[późniejszy Swiatoszyn] nad Niemnem [we włości wielońskiej] z 1593 r.
W 1570 r. Jan Alechnowicz spisał testament, w którym zapisał dożywocie na „imienicu” w Kownujach [tj. w Kolnujach we włości rosieńskiej] dla swojej żony Uliany Jurewny. W roku następnym Uliana sprzedała część domu w Kownujach Wojtiechowi Tomaszewiczowi Olechnowiczowi. Ten ostatni w 1583 r. skarżył się na braci Jezofa i Stanisława
0 niedopuszczenie go do działu majątku ojcowskiego w Kołnujach we włości rosieńskiej.
W 1593 r. Martin Hryhorowicz Olechnowicz sprzedał „otczyznę” w polu Giejszowskim
we włości rosieńskiej. W 1595 r. Giendrutajakubowna Olechnowicz darowała synowi Mi
kołajowi Stanisławowiczowi majętność Szunkieli [raczej Szunkiepy we włości rosieńskiej].
W testamencie Stanisława Pietrowicza Olechnowicza z 1584 r. zapisał on żonie
Marinie majętność Kortiany [Korciany we włości gondyńskiej].
W 1585 r. bracia: Hryhory Janowicz, Mikołaj Jurewicz i Andrej Janowicz Olechnowicze Steniewicze [może Staniewicze?] poświadczyli w sprawie Borowskiego ze Skinderem. Prawdopodobnie chodzi o braci stryjecznych, czyli ich rodzice Jan i Juri byliby
braćmi. W 1590 r. Hryhory i Urban Janowicze Olechnowicze sprzedali majętność Paleki we włości widuklewskiej. W 1589 r. Juri Michałowicz Olechnowicz mieszkał w Konopinach w tej włości. W 1597 r. Andrej Michałowicz Olechnowicz sprzedał swoim
braciom: Bałtromiejowi i Juriemu część „ziemlicy” Wornoławki i Poszeszuwie we wło
ści widuklewskiej. Tenże w 1599 r. sprzedał bratu Juriemu 3 niwy w polu Konopinach,
a w 1600 r. sprzedał tę majętność. Niektórzy z nich mogli być potomkami bojarów z po
pisu 1528 r., np. Stana (Staniewicze) czy Jana (Janowicze).
W 1568 r. Stanisław, Mikołaj, Ambroży i Paweł Wenckowicze Alechnowicze kupili
trzeciznę „otczizny” w Poszyliach nad Dubissąwe włości ejragolskiej. W 1591 r. Miko
łaj Jurewicz Olechnowicz kupił pół służby ludzi w majętności Golnieńskiej w polu Jaguczany we włości ejragolskiej. Tenże w 1588 r. kupił część majętności Jaguczany we wło
ści ejragolskiej, a w 1597 r. kupił tę majętność wraz z innymi osobami. Z kolei Andrej
Janowicz Olechnowicz w 1598 r. kupił kilka niw i sianożęć w majętności Rety we włości
ejragolskiej. W 1599 r. Paweł Janowicz Olechnowicz zastawił majętność Rety tej włości.
W 1585 r. Jan Stanisławowicz Olechnowicz Mon[t]kiewicz otrzymał od babki ma
jętność Bobiany we włości wielońskiej. W 1588 tenże jako „podpisek grodskij żomojtskij” został oskarżony o pobicie.
W 1591 r. Wojtiech Stanisławowicz Olechnowicz z żoną Zofią StanisławownąMilewszczanką [!] sprzedał sianożęć i niwkę w majętności Pluszczy we włości kroskiej.
W 1593 r. Stanisław Bałtromiejewicz Olechnowicz wziął w zastaw część majęt
ności w polu Golnieńskim we włości jaswońskiej. Tenże w 1597 r. sprzedał kilka niw
1 sianożęć w majętności Golnie oraz zastawił kilka niw i część grutów tej majętno
ści. W 1600 r. darował żonie Hannie Szczefanownie Szymkowicz majętność Golnie.
W 1597 r. Filip Janowicz Olechnowicz kupił połowę majętności Poszuszwy we włości
jaswońskiej. Tenże w 1599 r. sprzedał wspomnianą majętność i kupił dobra Knieczuny
we włości ejragolskiej. Majętność tę zastawił swojej siostrze Kristinie.
W 1595 r. Pietr i Stanisław Olechnowicze otrzymali niwę we włości korklańskiej.
W 1599 r. Michał Olechnowicz z żoną Kristyną Mikołajewną sprzedał Walentemu
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i Martinowi Janowiczom Jurcewiczom, braciom stryjecznym, grunty Spirgajty we wło
ści korklańskiej. Poznajemy linię genealogiczną Olechnowiczów Jurcewiczów z tej wło
ści: 1. Jurc. 2. Olechno ijan . 3. Michał Olechnowicz oraz Walenty i Marcin Janowicze.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Olechnowiczów
w dziewięciu włościach: wilkiskiej, rosieńskiej (wzmianka o ojcowiźnie Giejsze), gondyńskiej (pojedyncza wzmianka), widuklewskiej, ejragolskiej, jaswońskiej, wielońskiej,
kroskiej (pojedyncza wzmianka) i korklańskiej. Z kolei w popisie 1528 r. byli notowani
we wszystkich z wymienionych włości z wyjątkiem dwóch: gondyńskiej i korklańskiej.
Szczególnie we włościach: wielońskiej, ejragolskiej i jaswońskiej byli notowani później
w obu taryfach XVII w.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. zanoto
wano 3 osoby w pow.: korklańskim, jaswońskim i wielońskim, a więc w powiatach, zna
nych w XVI w. Stawiali oni po jednym koniu z „uczestnikami”. Nie wiadomo, czy wspo
mniany tu Mikołaj Olechnowicz w pow. wielońskim jest tożsamy z osobą o tym imieniu
i nazwisku, towarzyszem chorągwi husarskiej Krzysztofa Radziwiłła, notowanym w la
tach 1625-1626 [Augustyniak]. Wątpliwości dotyczą faktu, że zarówno imię, jak i nazwi
sko należało do popularnych na Litwie.
W czasie Potopu unię kiejdańskąze Szwecjąw 1655 r. podpisał Samuel Olechnowicz.
W taryfie 1667 r. spisano 17 rodzin, bo z obliczeń wyłączono Marcina Olechnowi
cza z powodu wzmianki o przykupli. Rodziny te mieszkały głównie w trzech powiatach:
wielońskim, jaswońskim i ejragolskim (po 3), w pozostałych pojedynczo. Najczęściej
nie miały one poddanych (13 na 17), pozostałe miały po jednym poddanym: ogrodni
ku lub zagrodniku.
Znów w taryfie 1690 r. spisano 12 rodzin, mieszkających głównie w tych samych
powiatach: wielońskim (4) oraz ejragolskim (3) i jaswońskim (2). Prawie żadna rodzi
na nie miała poddanych z jednym wyjątkiem osoby z jednym poddanym. Była to za
tem szlachta drobna, ale utytułowana. Na Żmudzi rzadko posiadali jakieś urzędy, jeśli
pominąć ród Olechnowiczów Kuchmistrzowiczów, odgrywający ważną rolę na Litwie
w XVI w. Pozostaje tylko wymienić Mikołaja Stanisławowicza Olechnowicza, podko
morzego lidzkiego w latach 1566-1593 i ciwuna Wielkich Dyrwian w 1578—1590, a dal
sze były w XVIII w. Nieznany z imienia Olechnowicz, ojciec Antoniego, w 1781 r. po
dobno był być podczaszym żmudzkim, co się nie potwierdziło. Poza tym był jeszcze
NN Olechnowicz, skarbnik starodubowski, który był konsyliarzem z pow. ejragolskiego
w czasie konfederacji 1704 r. Szymon Olechnowicz był elektorem ze Żmudzi króla pol
skiego Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie w 1733 r. Inny, bez imienia, Olechno
wicz uczestniczył również w tej elekcji.
Wspomniany w taryfie z 1690 r. Rafał Olechnowicz studiował w Akademii Wileń
skiej: w 1687 został bakałarzem filozofii, w 1689 magistrem \Akademijos laurcĄ.
W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Olechnowicze
herbu Dębno i Leliwa.
W 1804 r. wywiedli się Olechnowicze herbu Leliwa. Za swego przodka przyjęli Bar
tłomieja Olechnowicza z XVII w., właściciela dóbr Golnie [w pow. jaswońskim]. Przed
stawili oni stosunkowo dużo, choć drobnych dokumentów. Najstarszy z nich pochodzi
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z 1657 r., kiedy Jan Rafałowicz Olechnowicz zapisał w swoim testamencie wspomniane
dobra dla synów. W 1699 r. bracia Jan, Piotr i Rafał Adamowicze sprzedali swoją część
Golniów Poliszki [właściwie Paliszki] bratu Józefowi. Z 1716 r. pochodzi informacja, że
Jan Olechnowicz, syn Adama, nabył dobra Umiedonie (?) Bolszoje Gojżewo [właściwie
Wielkie Gojżewo lub Gojżew w pow. wilkiskim]. Z kolei w 1721 r. Nikodem, syn Pio
tra, nabył dobra Żwoliany (lub Szwoliany) alias Derbuty [w pow. ejragolskim]. Dobra te
posiadali jeszcze w 1790 r., były wówczas w ręku Wawrzyńca, syna Nikodema. W testa
mencie Stanisława, syna Jana, z 1730 r. podano, że posiadane przezeń dobra Oksztyny
(Okstyny) Szkudrony w pow. rosieńskim zapisał swoim synom. Z testamentu z 1799 r.
wiadomo, że te dobra posiadał Dominik syn Józefa. Wiadomo, że w 1781 r. bracia Ta
deusz, Mateusz i Antoni podzielili się posiadanymi dobrami, które wymieniono: Poławenie, Monwidowfo], Golnie Purwajcie, [Golnie] Mostowty, Rawondiszki (?) alias Potawrusze, [Golnie] Paliszki i [Golnie] Ambrożuny. Z dokumentu z 1792 r. widać, że
Olechnowicze posiadali jeszcze dobra Goniprowo, które wówczas sprzedali. W sumie
najstarsze ich osadnictwo łączy się z dawnym polem [później okolicą szlachecką] Gol
nie w pow. jaswońskim.
Protoplastą tej rodziny byl Bartłomiej (pokolenie I), ojciec Jana (II). Ten ojcował
czterem synom (III): Piotrowi, Adamowi, Stanisławowi i Kazimierzowi, bezpotomne
mu. Pozostali zapoczątkowali 3 linie rodziny. W pierwszej, najstarszej, Piotr spłodził
syna Nikodema (IV), ten miał syna Wawrzyńca (V), ojca trzech synów (VI): Jerzego,
Józefa i Macieja. Z nich potomstwa doczekał się tylko ten pierwszy, który zostawił po
sobie syna Adama (ur. 1802; VII), ojca trzech synów (VIII): Wincentego (ur.1828), Ka
zimierza (ur. 1836) i Jakuba Zygmunta (ur. 1843), bezpotomnego. Pierwsi dwaj mieli
jeszcze potomstwo, ale tekst jest w tym miejscu uszkodzony.
Druga, średnia linia rodziny od Adama (III) była bardziej rozbudowana. Miał on
czterech synów (IV): Jana, Piotra, Rafała, bezpotomnego i Józefa. Z nich Jan zostawił
po sobie syna Antoniego (V), po którym był syn Jan (VI), wnuk Maciej (ur. 1782; VII)
i prawnuk Wincenty (ur. 1799; VIII) [informacja niemożliwa, jedna z tych dat (1782 lub
1799) jest błędna]. Brat Jana, czyli Piotr (IV), spłodził syna Szymona (V), ojca trzech
synów (VI): Tadeusza, Mateusza i Antoniego. Z nich Tadeusz ojcował Michałowi Józe
fowi (ur. 1782; VII), który spłodził Konstantego Tadeusza Antoniego (ur. 1820), ojca
Stanisława (ur. 1850) i Henryka Jana Edwarda (ur. 1851).
Teraz kolej na braci Tadeusza: Mateusza i Antoniego (VI). Pierwszy z nich wydał
na ten padół łez dwóch synów (VII): Stanisława Konstantego i Antoniego Piotra, bez
potomnego. Linię prowadził więc Stanisław Konstanty jako ojciec Karola Hieronima
(ur. 1835; VIII) i dziad Władysława Konstantego (ur. 1883; IX). Znów Antoni (VI) miał
syna Stanisława Tadeusza Onufrego (ur. 1788), bezpotomnego.
Z kolei Józef Adamowicz (IV) to ojciec Szymona Tadeusza (V) i dziad Józefa Hi
polita (ur. 1824), bezpotomnego.
Trzecia, młodsza linia rodziny łączy się ze Stanisławem (III), ojcem czterech sy
nów (IV): Marcina, Mateusza, Michała i Szymona, bezpotomnego. Z wymienionych
Marcin ojcował Adamowi (V) i dziadował Stanisławowi Janowi (ur. 1810; VI). Ten
ostatni zostawił po sobie Augustyna Marcelego (ur. 1837) i Józefa (ur. 1840). Jego brat
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Mateusz (IV) miał trzech synów (V): Jakuba, Józefa i Wawrzyńca. Linię rodziny konty
nuował tylko Józef jako ojciec Dominika (VI) i dziad trzech wnuków (VII): Felicjana
(ur. 1809), Kajetana (ur. 1811) i Antoniego Aleksandra (ur. 1819) z synem Aleksandrem
(ur. 1842; VIII) i dwoma wnukami (IX): Janem (ur. 1871) iWiktorynem (ur. 1873).
Do omówienia pozostał jeszcze ostatni z braci z pokolenia IV — Michał. Był
on ojcem trzech synów (V): Wincentego, Tadeusza i Andrzeja, bezpotomnego. Z nich
Wincenty zostawił po sobie czterech synów (VI): Jozafata Tomasza (ur. 1808), bliźnia
ków Adama i Rafała (ur. 1813), bezpotomnych i Jana (ur. 1821). Wspomniany Jozafat
Tomasz miał syna Aleksandra (VII), ojca pięciu synów (VIII): Stanisława (ur. 1873), Jó 
zefa (ur. 1876), Władysława (ur. 1887), Jana i Piotra [tekst uszkodzony]. Zaś jego brat
Jan (VI) spłodził syna Franciszka (ur. 1862; VII).
Z kolei brat Wincentego — Tadeusz (V) wydal światu syna Stefana (ur. 1805; VI),
ojca trzech synów (VI): Juliana (ur. 1866), Adolfa (ur. 1869) i Konstantego (ur. 1873),
bezpotomnych [LVIA, F 391-11-81].
Ź r ó d ł a : Akademijos laurai, s. 272, 328; Akta yjaydów, T. 2, s. 300; Elektorowie królów, s. 152; Konfederacja
1704 r., s. 611; LM, U^rasymą knyga 12, s. 250 nr 236; LVIA, F 391-11-81, F 1282-1-648, к 8; ODVCA,
vyp. 1, s. 51-119 i 122 (Alechnowicz), 96-143, 102-258,109-61,132-72,134-114,159-128,174-47; vyp.
2, s. 4-63, 32-243,48-162, 70-410, 183-374; vyp. 3, s. 71-56, 83-243, 90-353,123-401; vyp. 4, k. 16-128,
184-85,194-164,201-216,208-35,265-182,285-109,299-70; vyp. 5, к 132-87,145-188,147-205,171385,188-515, 207-52 i 54; 209-70; Perapis 1528 r., s. 220, 297, 324, 339, 353, 364, 366 i 305-306; Urzędni
cy żmudzcy, nr 60, 250, po 953. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 269: Olechnowicz;
Augustyniak, W służbie, s. 372; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 259; U etum s kataliką dmsaininkaij s. 186—187:
Jurgis; LPŻ, T. 1, s. 79: Alekna; Uruski, T. 12, s. 290-291.

OLEKSZYCKI (ALEKSZYCKI)
T aryf a 16 6 7 roku

Alexickijat/ -pmajętnośdKolorystyki [raczej Klaryszki] Żołp [w tekście błędnie: Złop] iKierkoyówpod
danych 9, wsyyt/dch dymówpoddańskich 9 wpow. widukkwskim
T aryf a 16 9 0 roku

Alekspycki [w Kop. 1: Olekszycki] Gabriel trukcyasty JKMd cyKlarysyek w pow. widukkwskim dymów
poddańskich 4
Nazwisko jest zapewne pochodzenia białoruskiego i nawiązuje do imienia wschodniosłowiańskiego Oleksiej (cerkiewne Aleksiej) [Abramowicz, Citko, Dacewicz; LPŻ], Ma
jedynie polską, szlachecką końcówkę —cki.
Wątpliwe, by do tej rodziny należał Iwan Oleksiejewicz, dworzanin hospodarski, któ
ry był ciwunem twerskim w 1563 r. Ożenił się z córkąjurego Wołodkiewicza, należącego
do ówczesnej elity Żmudzi [Saviscevas]. Prawdopodobnie był on ruskiego pochodzenia.
Rodzina jest słabo znana, choć notowano jąw obu taryfach XVII w. W iatach 1667
i 1690 była to jedna rodzina w tej samej miejscowości w pow. widuklewskim, z podda
nymi (9 w 1667 i 4 w 1690 r.). Bliżej znany jest tylko spisany w 1690 r. Gabriel Olek
szycki (lub Alekszycki), który ponoć był strukczaszym żmudzkim w latach 1688—1702,
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w rzeczywistości używał tylko formy strukczaszy JKMci. W 1698 r. podpisał pospolite
ruszenie ze Żmudzi.
Ź r ó d ł a : Urzędnicy:żmud 2 cy, nr 446, po nr. 1325. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 1,
s. 269: Oleksa; LPŻ, T. 1, s. 82: Aleksa; Saviscevas, s. 355: Ivanas Aleksejevicius; Uruski, T. 12, s. 293.

OLENDOWSKI
T aryf a 16 67 roku

Olendowski Andrzej Mikałojeniez na miejscu Mikołaja Wojtkiewicza z Teneniów poddane dymy 3 w pow.
pojurskim
Nazwisko jest skądinąd nieznane. Może być to oboczność nazwiska Walendowski czy
Galedowski itp.?
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. pojurskim,
z trzema dymami poddańskimi. Była to więc szlachta majętna, ale nie utytułowana.
OLGMIN (OLMINOWICZ) ZOB. ALGMIN

OLSEYKO (ALSEYKO, OLSIEJKO, OLSZEYKO)
H. JUNOSZA
T aryfa 16 67 roku

Alseyko Malcher, na którego miejscu został spisany Walenty Giedowg z Mejnartów dym 1 szlachecki w pow.
retowskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Olszęyko ]an zokolicy So/kian [tj. Szołpian] Bumie dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
Olsgęykow [sic] Jergy Z okolicy Szołpian Bumie dym 1poddański w pow. pojurskim
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego. Zapewne jest związane ze słowem alseika, czyli
„człowiek, który ma dychawicę, zadyszkę” [LPŻ].
Może ród jest związany z polem Aliszejki w pow. upickim, gdzie jeszcze w 1690 r.
notowano Aliszeyków. Jest jednak problem: czy rzeczywiście chodzi o Aliszejków,
czy raczej o Miszejków? Ta ostatnia miejscowość była notowana w pow. upickim
(lit. Miśeikiai), co osłabia tezę o Aliszejkach.
W każdym razie Alseyków notowano w obu taryfach XVII w. na Żmudzi. W 1667 r.
spisano jedną rodzinę w pow. retowskim, bez poddanych. Zaś w 1690 r. były to 2 rodzi
ny w pow. pojurskim, mieszkające w Szołpianach Burniach. Jedna nie miała, druga mia
ła jednego poddanego. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Olsiejkowie herbu Dołęga
i Junosza.
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W 1807 r. wywiedli się Olseyki herbu Junosza. Ich przodkiem był Jan Olseyko (po
kolenie I), który w testamencie z 1747 r. zapisał majętność Burnie Szołpiany [w pow.
pojurskim] synowi Jerzemu (II). Wspomniane dobra posiadali Olseykowie w taryfie
1690 r. Ów syn sprzedał te dobra w 1780 r. W 1782 r. Tomasz Olseyko (III) został mia
nowany woźnym żmudzkim przez króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Miał on dwóch synów (TV): Kazimierza (ur. 1781) i Piotra Pawła (ur. 1801). Pierwszy
z nich spłodził syna Konstantego Stanisława Tadeusza (ur. 1825; V), a drugi miał trzech
synów (V): Bolesława Tomasza (ur. 1829), Mieczysława Leona (ur. 1830) i Bronisława
Stanisława (ur. 1834) [LVLA, F 391-8-2574].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—8—2574, k. 11; Taryfa woj. trockiego, s. 199. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody,
T. 4, s. 268; LPŻ, T. 1, s. 89: Alseika; Uruski, T. 12, s. 315: Olsiejko.

OLSZER (HOLSCHUER)
H. WŁASNEGO (TREPKA)
T aryfa 16 90 roku

Olsger, od którego Kor/dany nabył J ery Michał Górski dymówpoddańskich 3 w pow. korklańskim
Nazwisko jest pochodzenia niemieckiego. Jest to najpewniej spolonizowana forma na
zwiska niemieckiego Holzschuer herbu Trepka. Forma Olszer została po raz pierwszy
zanotowana przez Niesieckiego, który nazwał ich szlachtą inflancką. Wymienił dwie
osoby: kasztelana derpskiego z 1616 r. [Bertram lub Bartłomiej Holzschuher vel Holczur vel Olczur, kasztelan w latach 1612—1620] i majora Jędrzeja Kazimierza w wojsku
litewskim w 1674 r. Wiadomo, że Wilhelm Holschuer, kasztelan dorpacki, podpisał unię
kiejdańskąze Szwecją w 1655 r.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. korklańskim,
z 3 dymami poddańskimi. Była to szlachta drobna, choć posiadająca, i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Akta cflacyiów^ T. 2, s. 296, 317; Niesiecki, T. 7, s. 86—87: Olszer; Urzędnicy inflanccy, s. 233. L i t e 
r a t u r a : Boniecki, T. 7, s. 298; Uruski, T. 5, s. 165—166: Holzschuer.

OLSZEWSKI
T a r y f a 16 67

roku

Olszewski Michał, na którego miejscu gostal spisany Symon Lengwoyd gjasajdów sglachecki dym 1 w pow.
Olsgewski Mikołaj. Piotrowicgjery, Jenerall, g Bugieniów i gpiyk npli od Mikołaja Olsgewskiegopoddański
dym 1 wpow. telsgewskim. Lutyk Jan [...] i g p r y kupli swych od Kagimierga Lnkowżcga [i] od Mikołaja Ol
sgewskiego g cggści sw ejpry łą cyw sy do pasgni swojej. [...] poddański dym 1 wpow. telsgewskim
Nazwisko może być pochodzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ]. Olszewscy są
prawdopodobnie pochodzenia polskiego, zob. niżej.
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Na Żmudzi pojawili się w XVI w. w aktach ziemskich żmudzkich. W 1598 r. Adam
Młodański, starosta szlejtinski [prawdopodobnie szmeltyński, niemiecki Smilten w In
flantach, obecnie lot. Smiltene], oświadczył, że sumę 6000 złotych polskich, którą otrzy
mał od swego „prijatiela” Krisztofa Olszewskiego i jego żony Zofii Pobledowskiej „poriadkom koronnogo prawa” w grodzie radomskim, zabezpieczył na swojej majętności
Powenty we włości rosieńskiej [zapewne błąd, powinno być: berżańska lub dyrwiańska]
„poriadkom prawa w W Kn. Litowskom”. W 1600 r. Krisztof Mikołajewicz i Dorota
Olechnowna Olszewscy otrzymali majętność Sakowicze we włości ejragolskiej od pew
nego bojara w zamian za dożywotnie mieszkanie wraz z żoną.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich notowano Krzysztofa Olszewskiego, syna
Mikołaja, na Żmudzi w latach 1598—1600. Miał tam osiadłość i żonę, prawdopodobnie
Żmudzinkę. Zupełnie możliwe, że pochodził z województwa sandomierskiego, gdzie
leży wspomniany gród radomski i gdzie notowano Olszewskich herbu Nieczuja [Uruski].
Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jeden dym w pow. birżyniańskim, bez
poddanych. Natomiast wzmianka z taryfy 1690 r. dotyczy tylko zakupu ziemi od jedne
go Olszewskiego, zapewne z pow. telszewskiego. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W 1698 r. Eliasz Olszewski z żoną Justyną uczynili zapis dla kościoła w Kulach
w pow. gondyńskim [LVIA, Sprogis].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Olszewscy her
bu Kościesza.
Ź r ó d ł a : LVIA, Sprogis: [\ulevskij kostet ODVCA, vyp. 5, k. 73—30, 259—224 i 226; Urzędnicy inflanccy,
s. 205 nr 2214: Kasper Młodawski. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 89—90: Ałsauskas; Uruski, T. 12, s. 321, 323.

OLOWIN ZOB. HOŁOWIN
O N G IRSKI
H. OGOŃCZYK
T a r y f a 16 6 7

roku

Ongirski Balcer StanisławowicggOngir dym 1 szlachecki wpow. jaswońskim
Ongirski Sebestian [na miejscu] Dawida Ongirskie\gó\ rodgica swego g Purwajć dym 1 szlachecki w pow.
Ongirski Stanisław na miejscu rodgica swe[go] Stanisława Ongirskiego gSgalów dym 1 szlachecki w pow. ejragolsldm
Ongirski dtanistaw, na którego miejscu go stał spisany Matiasg Kondratowicz Z^ sZęZszlachecki dym 1 wpow.
T aryfa 1690

roku

Ongirski Karol g Ongir w pow. jaswońskim [dym] sglachecki 1
Ongirski Mikołaj g S galów wpow. ejragolskim dym sglachecki 1
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Nazwisko nie jest wyjaśnione, badacze litewscy zwrócili uwagę na związek z ruskim nazwiskiej Ongirskij [LPŻ]. Niemniej jednak jest to nazwisko odmiejscowe, pochodzące
od miejscowości Ongiry. Ongirski to spolonizowana forma, to nazwisko szlacheckie
z polską końcówką —ski.
Trzech Ongirskich uczestniczyło w zjeździe szlachty litewskiej w Kiejdanach
w październiku 1655 r\, kiedy podpisali unię ze Szwecją: Balcer Greorowicz, Dawid
i Krzysztof Łukomowicz Ongirski. Nazwisko tego ostatniego wskazuje, że pochodził
z rodu Łukomowiczów (zob.). Tu trzeba pewnie dołączyć Stanisława Angirskiego
1Władysława Wongirskiego, którzy uczestniczyli w konfederacji szadowskiej szlachty
żmudzkiej z 1656 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny mieszkają
ce tylko w pow. ejragolskim i w sąsiednim jaswońskim (po 2) i bez poddanych. Znów
w 1690 r. spisano 2 rodziny, mieszkające w tych samych powiatach. Była to szlachta
drobna i nieutytułowana.
W taryfach tych używali podwójnego nazwiska: Łukomowicz (Łukon) Ongirski
(1667) i Stankun Ongirski (1690).
Gniazdem rodu były Ongiry (lit. Angiriai), miejscowość nad Szuszwą, na północ
ny zachód od Jaswojni. W końcu XIX w. były to dobra i okolica szlachecka, zamieszkała
przez: Boharewiczów (64 dziesięciny ziemi), Butkiewiczów (33), Gałków (28), Michelkiewiczów [raczej Michalkiewiczów] (30), Ongirskich [SG: Ougirskich, zapewne błąd litero
wy] (31), Polinowskich (27), Przemienieckich (48), Proniewiczów (35), Rakiewiczów (7),
Rumszewiczów (31), Spandowiczów (12), Sutkiewiczów (17) i Utkiewiczów (17) [SG].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Ongirscy herbu Ogończyk.
Mieszkali oni w pow. rosieńskim i telszewskim [Ciechanowicz]. W 1882 r. w guberni ko
wieńskiej posiadali oni nadal Ongiry
W 1799 r. wywiedli się Ongirscy herbu Ogończyk. Za swego przodka przyjęli
Jana Ongirskiego (pokolenie I), którego syn Adam (II) w 1600 r. posiadał dobra On
giry [w pow. jaswońskim]. Dobra te należały do Jana Adamowicza Ongirskiego (Tli)
w 1623 r. Tenże sprzedał te dobra w 1643 r. Z kolei w 1682 r. jego syn Krzysztof (IV)
sprzedał 5 niw w majętności Mackiszki, otrzymanej od ojca. Jego syn Jan (V) w 1713 r.
darował połowę tej majętności swojemu synowi Józefowi (VI). Tenże w swoim testa
mencie z tegoż roku zapisał drugą połowę tych dóbr wspomnianemu synowi. Z kolei
Józef w 1761 r. zapisał dobra Mockiszki Pub Mackiszki] alias Ongiry swoim czterem
synom (VII): Michałowi, Dominikowi, Stefanowi Tadeuszowi i Józefowi do równe
go podziału. Pierwsi dwaj z nich nie mieli potomstwa, a pozostali dwaj zapoczątkowali
2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii Stefan Tadeusz w 1788 r. został wybrany
chorążym pow ejragolskiego [pospolitego ruszenia]. Tenże w 1789 r. kupił dobra Pokalniszki i Giczesnicy (?) [w innym miejscu dobra te spisano łącznie]. Miał on dwóch
synów (VIII): Franciszka i Leona, bezpotomnych.
Drugą, młodszą linię prowadził Józef (VII), który w 1794 r. zapisał dobra Macki
szki Ongiry, otrzymane od brata Stefana Tadeusza, swoim trzem synom (VIII): Janowi
(ur. 1781), Zacharemu (ur. 1785) i Józefowi, bezpotomnemu. Z nich ostatni dwaj bracia
zapisali te dobra bratu Janowi.
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Z wymienionych braci Jan dał życie czterem synom (IX): Apolinaremu (ur. 1812),
bezpotomnemu, Stanisławowi (ur. 1818), Wincentemu Gerwazemu (ur. 1820), bezpo
tomnemu i Teodorowi Polikarpowi (ur. 1825). Z nich Stanisław zostawił po sobie troje
dzieci (X): Wincentego Teodora Michała (1857) z synem Henrykiem (ur. 1887; XI) oraz
Antoninę Paulinę (ur. 1861) i Stefanię Brygidę (ur. 1863), a jego brat Teodor Polikarp —
jednego syna: Jana [po polsku literami rosyjskimi] (ur. 1882; X).
Z kolei brat Jana — Zachary (VIII) zostawił po sobie czterech synów (IX): Romu
alda Ignacego (ur. 1817), bezpotomnego, Franciszka Wincentego (ur. 1819), Leonarda
Ludwika (ur. 1827) i Henryka Andrzeja (ur. 1834). Z nich Franciszek Wincenty spłodził
trzech synów (X): Antoniego (ur. 1865), Jana Józefa (ur. 1867) i Stanisława (ur. 1875). Jego
brat Leonard Ludwik miał czterech synów (X): Kajetana (ur. 1849), Józefa (ur. 1853), Jana
(ur. 1862) i Mateusza (ur. 1870). Z nich potomstwa doczekali się dwaj: Kajetan wydał na
świat trzech synów (XI): Henryka (ur. 1876) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1909 r.],
Władysława (ur. 1880) i Feliksa (ur. 1882), a Jan — czworo dzieci (XI): Adama (ur. 1889),
Adolfa (ur. 1891), Józefę Natalię (ur. 1893) i Annę Stefanię (ur. 1894).
Z kolei brat Franciszka Wincentego — Henryk Andrzej (IX) to ojciec trzech synów (X):
Józefa (ur. 1866),Jana (ur. 1869) i Franciszka (ur. 1872), bezpotomnych [LATA, F 391—8—2574].
Ź r ó d ł a : Akta ja y ló n ; T. 2, s. 298, 301, 349, 350; LVIA, F 391-8-2574, к 14 (skan 00031); SG, T. 15, cz. 2,
s. 410: Ongiry. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 270; LPŻ, T. 2, s. 348: Ongirskis; Uruski, T. 12, s. 346.

OP
T a r y f a 16 67

roku

Op Jan, tesy y na którego miejscu postał spisany Stefan Danowski p imienia Gaur podjdjańskie dymy 2
wpow. telspewsłdm
Nazwisko może być pochodzenia niemieckiego (App, Oppo), pruskiego (Apus) czy ro
syjskiego (Apa) [LPŻ]. Chyba jednak najbardziej przekonuje pochodzenie niemieckie,
zważywszy choćby na lokalizację tego nazwiska w Gaurach w północnej części pow. telszewskiego, niedaleko granicy inflanckiej, czyli niemieckiej.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim, z dwoma dymami poddańskimi.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 114: Apas.

OPIELSKI ZOB. OPULSKI

OPULSKI (OPOLSKI)
H. LUBICZ, SULIMA
P opis 1 6 2 1 roku

Opulski Bałtromiej. Benno Jeny sam się chorobą ра/oćy/, prpep
Bartłomieja Opulsłdego po rajtarsku
koń 1, a po kopackuposiał koni 2 w pow. telspewskim
Opulski Jan p ucpes[tnikami] i p Rekśdowąpo usarsku koń 1 w pow. telspewskim
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roku

Opulski Aleksander na miejscu Augustyna Opulskiego p Opul dym 1 spłachetki n>pon>. telspewskim
Opulski Ba/tromiej, na którego miejscu postał spisany Jan Michniewicp p Opul dym 1 spłachetki w pow. tel
spewskim
Opulski Hreho/y Janowicp na miejscu Jana Opniskiego rodpica swego p Opula dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Opulski Jan Janowicp na miejscu Jana Opulskiego [GB: pewnie ojca] ^ Opulów dym 1 splachecki w pow.
telspewskim
Opulski Jan na miejscu Piotra Ukryna p Progulbiów dym 1 splachecki wpow. telspewskim
Opulski Jan Matysowicp na którego miejscu posta/ spisany Michał Ogiewicp [z] pastawy p Opul dym 1 spla
checki wpow. telspewskim
Opulski Jan, na którego miejscu postał spisany Jan Prpya/gowski pGielogirpoddański dym 1 wpow. retowskim
Opulski Piotr p Opul dym 1 splachecki w pow. telspewskim
T aryfa 1690

roku

Opielski [zapewne chodzi o Opulskiego], na miejscu którego posta/ spisany DanidSiedlecki pŁowdów
Progulbiów wpow. telspewskim dym splachecki 1
Opulski [w Kop. 1 błędnie: Osulski, w Kop. 7: Opulski z okolicy Opule] Hrehory na miejscu Jana
Pipyatgowskiego p Prpyałgowa w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Opulski Jan p Prpyałgowa w pow. telspewskim [dym] poddańskd 1
Opulski Michał p Dowkintławkiów Penkajaów w pow. kroskim [dym] poddański 1
Opulski [w taryfie błędnie Opielski, w Kop. 1 i 8: Opulski z okolicy Opule] Stefan p Opulów w pow.
telspewskim [dym] splachecki 1
Opulski Władys/aw p Opulów wpow. telspewskim [dym] splachecki 1
Nazwisko jest ponoć pochodzenia niejasnego i nawiązuje albo do polskiego Opolskie
go, albo do ruskiego Opolskiego, Opulskiego [LPZ]. Tymczasem jest to nazwisko odmiejscowe, pochodzące od miejscowości Opule we włości gruściewskiej (później telszewskiej). To stara miejscowość, dawna stolica Kurszów, znana jako Apuole [nazwa
współczesna], gród ze wczesnego średniowiecza. Leży na południowy wschód od Szkudów, niedaleko granicy inflanckiej (obecnie łotewskiej).
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Stanislaw
Walentynowicz Opulski pogodził się ze Stanisławem Brzezińskim (Brezinski) w spra
wie podziału majętności Gowdyki we włości telszewskiej i Opuly w gruściewskiej. Ten
że w 1585 r. w testamencie darował córce Jadwigie i jej mężowi Alekszejemu Pietrowiczowi część majętności Opuli. W 1588 r. tenże z żoną Orszuląjezdowną i ich synami:
Janem i Adamem [w innym dokumencie z 1590 r.: Andrej] pogodził się z Wojtiechem
Janowiczem Opulskim. W 1600 r. wspomniany Jan Stanisławowicz Opulski kupił część
majętności Opule i Milejkiszki we włości telszewskiej.
Z kolei z 1595 r. pochodzi informacja o Janie Opulskim i jego żonie Kristinie Markownie, oskarżonych o brak opieki nad matką Kristiny — GiendrutąPietrowną, wspól
nie mieszkających w Koszutach we włości połongowskiej.
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Zatem w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Opulskich głównie we
włości telszewskiej i — wyjątkowo — w pobliskiej połongowskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwóch Opulskich: jednego sługę i drugiego
z „uczestnikami”, stawiającego konia w pow. telszewskim.
Notowano ich w obu taryfach X V II w. W 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszkających
tradycyjnie w pow. telszewskim z jednym wyjątkiem (retowski). Niemal z reguły, także
z jednym wyjątkiem, nie miały one poddanych. Z kolei w 1690 r. zanotowano 6 rodzin,
także głównie osiadłych w pow. telszewskim, wyjątkowo w kroskim. Była to zasadniczo
szlachta bez poddanych, z jednym wyjątkiem. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowały się ze szlachectwa Opulscy her
bu Lubicz i Sulima. Mieszkali oni w pow. telszewskim z tym herbem [Cichanowicz].
W 1800 r. wywiedli się Opulscy herbu Sulima, biorąc za swego protoplastę Grze
gorza Opulskiego z XVIII w. Byl on właścicielem majętności Opule alias Użkalnie i Sudymty [w pow. telszewskim]. Dobra te posiadali w świetle obu taryf XVII w., a pewnie
i wcześniej. Dokumentacja tego wywodu zaczęła się od 1718 r., kiedy Grzegorz Opulski
zapisał dobra Opuli [właściwie Opule] alias Użkalni swojemu synowi Janowi. W 1736 r.
ten ostatni w swoim testamencie zapisał te dobra swojemu synowi. Z kolei żona wspo
mnianego Jana, czyli Marianna, w testamencie z 1740 r. zapisała dobra Sudymty [w pow.
telszewskim] dla syna Antoniego i jego braci. W 1758 r. wspomniany Antoni z braćmi
sprzedał Opule, a w swoim testamencie z 1763 r. zapisał Sudynty dla swoich synów.
Wreszcie w testamencie z 1791 r. Michał, syn Jana, zapisał te dobra synowi Piotrowi,
a pozostali synowie mieli otrzymać pewną sumę pieniędzy.
Genealogia tej rodziny była następująca, poczynając od protoplasty Grzegorza
Opulskiego (pokolenie I), ojcajana (II). Ten ostatni zostawił po sobie trzech synów (III):
Antoniego, Kaspra i Michała, którzy zapoczątkowali 3 linie rodziny. W pierwszej, naj
starszej, Antoni dał życie dwóm synom (IV): Andrzejowi, bezpotomnemu i Janowi. Ten
ostami spłodził synajózefa (ur. 1805; V), ojca Leopolda Franciszka (ur. 1828; VI) i Jó 
zefa Ludwika (ur. 1836; VI). Z nich Leopold Franciszek ojcował Pawłowi Franciszkowi
(ur. 1870; VII), a jego brat Józef Ludwik — trzem synom (VII): Leopoldowi (ur. 1862),
Władysławowi (ur. 1865) i Kazimierzowi (ur. 1867).
Druga, średnia linia łączy się z Kasprem (III), ojcem Szymona (IV). Ten spłodził
trzech synów (V): Józefa (ur. 1810), Franciszka (ur. 1813), bezpotomnego i Macieja An
toniego (ur. 1817). Z nich Józef ojcował dwóm synom (VI): Szymonowi Ignacemu
(ur. 1850), bezpotomnemu i Ludwikowi (ur. 1856). Ten zostawił po sobie syna Apolina
rego (ur. 1884). Z kolei jego brat Maciej Antoni (V) dał światu syna Bolesława (ur. 1849;
VI), bezpotomnego.
Trzecią, młodszą linię, prowadził Michał (III), który chwalił się sześcioma syna
mi (IV): Piotrem, bezpotomnym, Maciejem, Janem, Stanisławem, także bezpotomnym
oraz Antonim i Józefem, bezpotomnym. Z wymienionych Maciej zostawił po sobie
syna Jerzego Antoniego (ur. 1800; V), bezpotomnego. Jego brat Jan (IV) miał syna Ju
styna (ur. 1812), także bezpotomnego. Kolejny brat z tego pokolenia (IV) to ojciec czte
rech synów (V): Stefana (ur. 1826), Adama (ur. 1830), Teofila (ros. Feofil) (ur. 1833)
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i Mateusza (ur. 1836); dwaj ostatni nie mieli potomstwa. Z nich potomstwem mógł się
pochwalić głównie Stefan jako ojciec czterech synów (VI): Marcina (ur. 1853), Antonie
go (ur. 1857), Władysława (ur. 1863) i Stanisława (ur. 1875) [tego ostatniego później do
pisano]. Natomiast jego brat Adam miał tylko jednego syna Pawła (ur 1872; VI) [LVIA,
F 391-11-82].
Zachował się wywód Opolskich herbu Lubicz z 1832 r. Za protoplastę rodziny
został uznany Jan Adamowicz z Gaudyka Opulski (pokolenie I i II), który posiadał
dobra dziedziczne Opule i Brewiki w pow. telszewskim w 1685 r. Spłodził on dwóch
synów (III): Michała, bezpotomnego i Jana, który w 1650 r. sprzedał Brewiki Miłoszewiczom. Tenże po sobie został dwóch synów (IV): Franciszka i Michała, bezpotom
nego. Zaś Franciszek ożenił się z Heleną Małecką, z którą spłodził trzech synów (V):
Jerzego, Antoniego i Michała. Posiadał on dobra Dyrwiany i Kiawłoki w pow. telszew
skim [XIX—
wiecznym]. Z nich nic nie wiadomo o Antonim i Michale. Zaś ich brat Jerzy
był dziadem wywodzących swoje pochodzenie. Posiadał on dobra Syrajcie [w pow. tel
szewskim] i był chorążym powiatu telszewskiego i płotelskiego [pospolitego ruszenia].
Ożenił się z Martą Brasewiczówną, z którą wydał na świat czterech synów (VI): Andrze
ja, Ambrożego Jerzego, Bartłomieja i Józefa. Z nich Andrzej ożenił się z Katarzyną Szatyńską, z którą spłodził czterech synów (VII): Józefa Feliksa (ur. 1780) z pięcioma syna
mi (VIII): Kajetanem Adamem (ur. 1808), Julianem (ur 1810), Sylwestrem Nereuszem
(ur. 1815), Józefem Ignacym (ur. 1820) i Gerardem Kleofasem (ur. 1822) oraz Michała
(ur. 1786; VII), Andrzeja (ur. 1788; VII) i Nikodema (ur. 1796; VII).
Dalej pozostali synowie Jerzego (VI). Drugi syn Ambroży Jerzy, który ożenił się
z Marianną Kopijewiczówną i wydał na świat syna Ignacego (ur 1799; VII), bezpotom
nego. Następny to Bartłomiej, który spłodził syna Leona Macieja (ur 1796; VII), ma
jącego syna Józefa Szymona (ur. 1828; VIII). Czwarty syn Józef wydał na świat dwóch
synów (VII): Mateusza Józefa z dwoma synami (VIII): Adamemjózefem (ur. 1823) i Jó 
zefem Urbanem (ur. 1828) oraz Franciszka z dwoma synami (VIII): Tadeuszem Mate
uszem (ur. 1819) i Feliksem Tadeuszem (ur. 1824) [LVIA, F 391-1-1027].
W tym wywodziew zwraca uwagę przydawka pochodzeniowa — z Gaudyka. Cho
dzi o ród Gawdykayciów w pow. telszewskim (zob.). Wyżej była mowa o ich związku
z dobrami Gawdyki w pow. telszewskim.
W 1882 r. w guberni kowieńskiej mieli jeszcze następujące dobra: Mitkajc[i]e, Syrajc[i]e, Rubeżajc[i]e—Sartupie, Dowbory, Pubżuby i Rumszajc[i]e. Chyba wszystkie le
żały na Żmudzi, w pow. telszewskim. W tym czasie notowano jeszcze okolicę szlachec
ką Sudymty, gdzie Opulskich notowano od XVIII w. Dobra te były w ich ręku jeszcze
w okresie międzywojnia, kiedy zanotowano Pawła Opulskiego [Żenkiewicz].
Trochę można jeszcze powiedzieć o jednej gałęzi rodziny Opulskich z Dowborów
w pow. telszewskim, leżących na północ od Tyrkszli w kierunku na Możejki. Dobra te
w końcu XIX w. posiadał Józef Opulski, syn Antoniego i ojciec siedmiu synów: Leona,
Leopolda, Władysława, Kazimierza, Aleksandra, Józefa i Jana. Z nich Leopold miał
przynajmniej dwóch synów: Stanisława (Stanislovas ur. 1900), urodzonego w Dowbo
rach, chłopa wg nomenklatury radzieckiej, zesłanego do Karelii w 1945 r. i ponownie do
Fiodorowki w rejonie Ust Uda w obwodzie irkuckim na Syberii, skąd wrócił do Litwy
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w 1959 r. oraz Antoniego (Antanas, 1899-1948), urodzonego w Mitkajciach, zesłanego
do Workuty na Syberii, później więzionego w Wilnie, gdzie zmarł. Zaś Władysław (Vladislovas Opulskis, 1875-1917) został księdzem, pracował jako wikary w Wiłkomierzu,
gdzie rozpowszechniał literaturę litewską i prowadził działalność narodową litewską, za
co został skazany na dwuletnie zesłanie do Poltawy. Po powrocie stamtąd został altarystą w Szyłelach na Żmudzi, gdzie zmarł w czasie I wojny światowej [Lietnws gyventojn
genoddar, Kaluskevicius, Misius].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1—1027, k. 20-24 (wywód z 1832 r., drzewo genealogiczne). ODVCA, vyp. 1,
s. 115-171,175-68, 182-40; vyp. 2, s. 10-159, 110-124; vyp. 4, k. 50-389; vyp. 5, k. 258- 219 i 220. L i t e 
r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 261; Kaluskevicius, Misius, s. 341: Opulskis; Lietuvosgyrentojągenocidas,
T. 2, d. 2, s. 654; LPŻ, T. 2, s. 349: Opulskas; Uruski, T. 12, s. 367; Żenkiewicz, s. 109.

ORGLEWICZ ZOB. ERGŁOWTCZ

ORGŁOWSKI
T a r y f a 16 6 7

roku

Orgiom ki Adam na miejscu Jópęfa Romanondcga z UJa n dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Nazwisko chyba nie ma nic wspólnego z Orłowskimi. Raczej wiąże się z Ergłowiczem
(Argłowiczem, Orgłowiczem), o którym pisano wyżej. Stąd forma Orgłowski to spolo
nizowana, utworzona przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki -ski, forma nazwi
ska Erglowicz (itp.). Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. ejragolskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana. W tym czasie, w tym powie
cie, notowano też Ergłowiczów.

ORŁOWSKI
H. JUNOSZA
T aryf a 16 6 7 roku

Orłowski Mikołajpodkomorpy J emi dobĄzjyńskiej i Mewel Melchior chorąpypemawski pmajętności Średni
ka zastawnej od Barbary Sapiepanki Wołowiczpwej stolnikowej WXL ogółempoddańskich dymów 111 w pow.
wiebńskim. Tenpe zjolwarku dożywotniego Szat z wioskami dymówpoddańskich 56 wpow. telspewskim
T aryf a 16 9 0 roku

Orłowski Kazjmierp na miejscu [Elżbiety Skulmińskiej, zob. niżej] Orłowskiejpodkomonyny dobrzyń
skiej zjolwarku Siuty [chodzi o Szaty] mywanego od majętności Sykudykiej [odłączonego] w pow. telszęwskim dymów poddańskich 30
Orłowski Stanisławpodcpaspy Złemi dobrzyńskiej у Żemigoły w pow. ejragolskim dymy poddańskie 4.
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Nazwisko podobno jest pochodzenia polskiego lub rosyjskiego [LPŻ], Rodzina ta jest
jednak pochodzenia polskiego.
Po raz pierwszy na Żmudzi zanotowano Mikołaja Orłowskiego, żupnika ziemi do
brzyńskiej [sic, brak tego urzędu w spisie urzędników tej ziemi], jako świadka w proce
sie o czary w 1655 r. [Ragami teismai\. Jest on notowany w herbarzu Uruskiego w latach
1659—1689, kiedy zmarł. Ożenił się z Elżbietą „Skulmińską” [chyba Kulmińską], z któ
rą spłodził córkę Helenę Annę i trzech synów: Stanisława, Józefa Jana i Jakuba. Da
lej była mowa o tych dwóch ostatnich synach, którzy pozostali w ziemi dobrzyńskiej,
a w każdym razie brak jest śladów ich pobytu na Żmudzi [Uruski]. Trzeci z tych braci,
Stanislaw, może związał się ze Żmudzią? Całkiem możliwe, że synem Mikołaja był Ka
zimierz, który w 1690 r. zastępował podkomorzynę dobrzyńską, pewnie swoją matkę
[ojciec Mikołaj już nie żył].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę, mają
cą rozległe dobra, nie stanowiące jej własności (zastaw). W sumie liczyły one 167 dymów,
w tym 111 było dzierżonych wspólnie z Melchiorem Hewlem. Znów w 1690 r. spisano
2 rodziny, mieszkające w pow. telszewskim i ejragolskim. Jedna miała 30, a druga 4 dymy
poddańskie. W sumie była to szlachta zamożna, ale nie utytułowana na Żmudzi.
Według wywodu szlachectwa tej rodziny herbu Junosza z 1835 r. jej przodkiem
był Stanisław na Orłowcu Orłowski podczaszy ziemi dobrzyńskiej (pokolenie I). Rzecz
w tym, że jedynym podczaszym w latach 1689—1700 był Wojciech Orłowski. Niemniej
jednak Stanisław używał tego tytułu, np. w czasie konfederacji Żmudzi w 1704 r., gdzie
była zapiska: „jako pisma nieumiejętny i na wzroku od Pana Boga nawiedzony”. Ow Sta
nisław ożenił się w 1681 r. z Marianną Szostowicką, cześnikówną rzeczycką, która wnio
sła mu dobra Orłowo w 1681 r. Jest on tożsamy z wymienionym w taryfie z 1690 r. Sta
nisławem Orłowskim. Posiadał dobra Orłowa (Orłowo) w pow. telszewskim (w XIX w.
pewnie w rosieńskim). Miał trzech synów (TI): Rocha, Bazylego i Aleksandra. Z nich
Bazyli spłodził syna Bartłomieja (III), który miał pięciu synów (IV): Jerzego, Jana, Sta
nisława, Józefa i Marcina. Wiadomo jedynie o linii Jana, który miał trzech synów (V):
Antoniego, Szymona i Jakuba. W 1845 r. wylegitymowali się ze szlachectwa: Józef syn
Antoniego (VI) wraz z dwoma synami (VII): Marcinem i Antonim (ten ostatni miał
jeszcze dwóch synów; VIII), Szymon (V) z trzema synami (VI): Kazimierzem, Antonim
ijózefem i ich potomstwem oraz Jakub bezdzietny [Ciechanowicz; Uruski].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Orłowscy her
bu Junosza i Orla.
Ź r ó d ł a : Konfederacja 1704 r , s. 703; Raganą teismai, s. 247; Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy, s. 184 nr 1539.
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 273; LPŻ, T. 2, s. 121: Arkuskas; Uruski, T. 13, s. 2, 4, 11.
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Orwid Stanisław pdóbr suych po usarsku koń 1 w pow. pojitrskim
Onńd Stanisław pa ojca swego Mikołajapo kopacku koń 1 w pow. kroskim. Ostatek na księdpa [Melchio
ra] Heliaspewicpaprotestował
T a r y f a 16 67

roku

Onńd Andrpej, na którego miejscu postał spisany Kapimierp Lipnietńcp p Suwartowa Deguciów dym 1 spła
chetki wpow. kroskim
Onńd Fabian pPoawspynia 1pod\ćś\ański dym w pow. berpańskim
Onńd ]an. RodowicpAndrpej postawnymprawem dpierpący od Jana Orwida i od małponkijego pPospwentupia poddjzńsńi] dym 1 wpow. kroskim
Onńd Jeny Francyspek na miejscu st/yjów snych Samuela i Kapimierpa Onńdów p Lepojćpoddanych dymów
6 w pow. pojurskim
Orwid Krpysptof [na miejscu] Krpysptofa Onńda rodpica swego p Podubisia podcĄańikie] dymy 2 w pow.
kroskim
Orwid Piotr p miastecpka Spyłeli p włości do niego nalepącej dymówpoddańskich 20 w pow. pojurskim
Orwid Samuel, na którego miejscu postał spisany Marcin Fimont p imienicpa Kielmispki [na marginesie:
z Podubisia Poszawsza] dym podcĄańiki] / w pow. kroskim. Tenpe Marcin lńmont na miejscu Samuela
Orwida i na miejscu Augustyna Rymkiewicpa U monta dymy 3 poddańskie pLepo/Ą...] wpow. pojurskim
Orwid Stanisław [Mikołajewicz]. Fabunowski Jerpy p kupli od Stanisława Onńda p Pospwentupia Didispek pagroĄniczy] dym 1 wpow. kroskim. Bolingowa Janowa Margorata Torkówna [...] wedługBorowskiego
kwitu pastawą dpierpąca od Stanisława Orwida pPodubisia podĄańskie] dymy 4 w pow. kroskim. Witkiewicp Wojciech [z] pastany od Stanisława Miko!ajewicpa Onńda p Powodokicia Narkispek dym 1 spłachetki
w pow. kroskim. Orwid [z]
dymów poddańskich po ropnych miejscach 6, miastecpka Spylei dymów 4,
ogółem pają\w\spy dymów 10poddańskich w pow. pojurskim
Orwidowa Kapimierpowa Wiktońa Społomska [chyba jest to właściwa forma nazwiska, a nie Czołomska; zob. niżej. Taką. formę spotyka się w źródłach: Gajl, s. 515: Szołomski; Taryfa woj. wi
leńskiego, s. 326] p Pokropont podtĄms ki] dym 1 w pow. kroskim. Onńdowa Kapimierpowa Wiktoryna
Cpo/omska na miejscu mat'panka swego Kapimierpa Orwida pLepojć dymy 2 poddańskie w pow. pojurskim
Onńdowa Stanisławowa Dorota Racpkówna [na miejscu] niebospcpyka małponka swe\go\ Stanisława [Mikolajewicza] Onńda pPospn;entupiapodĄmskS\ dym 1 w pow. kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

Orwid Chrypostom p Pospaytupia w pow. kroskim [dym] poddański 1
Onńd Fabian p itmenicpa Pouspynia wpow. berpańskim, a wpow. kroskim p inńenia Pometängie dympoddański 1
OrwidJan stolnik stdomirski pjolwarku Perbinowa wpow. pojurskim dymówpoddańskich 2
OrwidJan p Tybińspek Połuknia w pow. kroskim [dym] spłachetki 1
Orwid Jerpy p imienia Łapaściakolepy w pow. pojurskim i kupd od Michała Onńda wspytkiego dymów pod
dańskich 5
OrwidKaptmierpMichał na miejscu rodpicielki Pani Polonii Spukścianki p
majętności Spytel wpow. pojurskim dymówpoddańskich 3
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, dwuczłonowe: ar—i vyd—.Pierwszy człon może
pochodzić od przyimka ar, czyli „także”, „również”. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, człon
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ten ma różne pochodzenie, także pruskie i niemieckie (Aar, czyli „orzeł57). O drugim pi
sano przy Buywidach (zob.) [LPŻ],
Jest to „dawna żmudzka rodzina77 [Uruski]. Pisali się z Giedygołda [np. Tadeusz
w końcu XVIII w.], sugerując pochodzenie od tego możnego rodu litewskiego, wymar
łego w połowie XV w. Równie dobrze może to być nawiązanie do Giedgowda (zob.),
notowanego na Żmudzi. Na pewno notowano ich w 1. połowie XV w. na Żmudzi.
Przemawia za tym list wielkiego księcia Zygmunta [Kiejstutowicza] z lat 1432-1440,
w którym wymieniono 11 bojarów żmudzkich, mających otrzymać po jednym podda
nym. Byl wśród nich „Orwid i drugi Orwid” [AWAK; Łowmiański]. Niestety, można
mieć wątpliwości co do właściwego odczytania tego imienia, zważywszy na XIX-wiecznych wydawców tego listu, którzy popełnili wiele rażących pomyłek w publikowanym
tomie AWAK-u. Jednak zdaniem E. Saviscevasa jest jeszcze jedna informacja o Orwidach z przywileju dla ziemi żmudzkiej, a ściślej — dla włości knetowskiej z 1441 r.,
gdzie wymieniono z imienia trzech bojarów tej włości. Problemem jest odczytanie ich
imion, dawniej były to w tekście łacińskim w dopełniaczu: Butrimo, Stroupi i Gierwido, w tekście ruskim: Butrimowati, Stropi i Arwidowy \Zemaitijos fernespnvikgijos, s. 42].
Wspomniany badacz litewski E. Saviscevas przyjął, że chodzi o rody Butrymów, Strowpiów [co nie podlega dyskusji] oraz właśnie Orwidów. Ci ostatni zostali błędnie zapisa
ni lub odczytani jako Norwidowie lub Gierwidowie, co jest wprawdzie dyskusyjne, ale
chyba możliwe do przyjęcia. Wniosek z tych rozważań jest następujący: Orwidowie na
leżeli do znanych bojarów we włości knetowskiej, późniejszej berżańskiej i występowali
w 1. połowie XV w.
Ów Orwid, protoplasta rodu z 1. połowy XV w., prawdopodobnie miał potomstwo.
Źródłowo można wymienić jedynie Wojciecha Orwidowicza jako pierwszą, pewną osobę
w tym rodzie, czy raczej w rodzinie. Używał herbu Giejsz. Był ciwunem retowskim w la
tach 1515—1525. W 1522 r. otrzymał przywilej na założenie miasteczka w Pojurzu, ośrod
ku swoich dóbr, które łączymy z późniejszymi Szyłelami, leżącymi rzeczywiście nad rze
ką Jurą. Ożenił się z bojarkąz Litwy, na co wskazują posiadane przez nią dobra w rejonie
Świru i Kieny. Spłodził z nią dwóch lub trzech synów: Jana, Stanisława i Mikołaja [ten
ostatni budzi wątpliwości] oraz córkę Miłuszę, żonę Juszka Kirkutajta, bojara pojurskiego. O jego dobrach wiadomo z popisu wojskowego 1528 r., kiedy jego syn Stanisław wy
stawił konie w imieniu całej rodziny we włości kielmeńskiej, o czym niżej.
Z synów Wojciecha Orwidowicza Jan zmarł przed 1540 r. Był żonaty z nieznaną
z nazwiska Katarzyną, z którą spłodził syna Kazimierza, sędziego ziemskiego żmudzkiego, i Macieja, duchownego. Z nich Kazimierz spłodził czterech synów: Jerzego, Stani
sława, Jana i Adama oraz trzy córki: Zofię, Ewę i Reginę. Z kolei Stanisław Orwidowicz
był namiestnikiem telszewskim (1531—1532) i ciwunem użwenckim (1532), związanym
z Kieżgajłami. Potem został pozbawiony tych urzędów. W 1538 r. był posłem z sej
mu do „władcy Litwy77 [czyli króla polskiego Zygmunta ł] w sprawach litewskich. Do
1540 r. był dworzaninem królewskim, kiedy zmarł. Pozostawił czterech synów: Macie
ja, burgrabię płotelskiego w 1543 r., żonatego z Katarzyną Stanisławowną Gruździewną i mieszkającego głównie w Podubisiu; Abrahama, właściciela Auksztelków we wło
ści szawelskiej; Piotra i Jerzego, mniej znanych. Pierwsi dwaj mieli potomstwo: Maciej
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spłodził trzech synów: Jana, Stanisława i Andrzeja, a Abraham — także trzech: Michała,
Grzegorza i Szczęsnego.
Z późniejszych źródeł znane są dobra Orwidów we włości kroskiej (w rejonie
Kielm) i pojurskiej (koło Szyłeli wraz z Lepajciami). Mieli również dobra we włości
gruściewskiej (telszewskiej) [Saviscevas, głównie s. 332—334, 397].
Na Żmudzi byli notowani w obu popisach wojskowych W Ks. Litewskiego
w XVI w. W 1528 r. spisano następujących bojarów: Stanisława Wojtiechowicza Orwidowicza we włości kielmeńskiej (tj. kroskiej), Jana Wojtiechowicza Orwidowicza w tej
że, Pawła Orwidowicza w ejragolskiej, Stanisława Orwidowicza w pojurskiej, Jana Orwi
dowicza w tejże i Dobka Arwidowicza w wilkiskiej. Znów w 1567 r. zostali zanotowani:
Kazimier Orwid z czterema końmi i dwoma drabami wśród „Panów tiwunow” i Szy
mon Orwid we włości kroskiej z jednym koniem. Zatem można stwierdzić, że w XVI w.
Orwidowie, przynajmniej niektórzy, należeli do elity politycznej Żmudzi i mieszkali
głównie w dwóch włościach: kroskiej i pojurskiej (po 2). Część z nich, ale nie wszyscy,
pochodzi niewątpliwie z rodu Orwida, o czym pisano wyżej.
Z 1533 r. pochodzi dokument fundacyjny dla kościoła w Szyldach na Żmudzi.
Jego fundatorami byli bracia Jan i Stanisław Orwidowicze, właściciele majętności Kielmy i innych, w tym „Pojurskie Liepojczkie”, czyli Lepajciów we włości pojurskiej i mia
steczka Szylowko, czyli wspomnianych Szyłeli [CodexMednicensiś\.
Sporo wiadomo o nich z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1564 r. Jadwiga Hrehorowna Orwidowicz sprzedała Mikołajowi Janowiczowi Orwidowiczowi część majęt
ności w Kupstiach [tj. Kupściach] we włości ejragolskiej, nad rzeką Srout. Ten ostatni
w 1583 r. miał majętność Podubiską. Tenże w 1593 r. zastawił 2 służby ludzi w majęt
ności Podubisie we włości kroskiej, nad rzeką Szawszą. W 1595 r. sprzedał „dworec”
w Kupstiach koło niasteczka Betygoła. Miał on siostrę Alżbietę Janownę Orwidownę,
która dostała odeń „pridannoje” z majętności Podubisie.
W 1575 r. Jan Jurewicz Stasiewicz Orwid sprzedał służbę ludzi we włości kroskiej.
W 1578 r. Szymon Juchnowicz Orwid zastawił pole Lukolawkas (Logoławkas) [we wło
ści kroskiej]. Trzech braci Orwidowiczów: Stanislaw, Sebestian i Szczasny pogodzili się
z Barbarą MatysownąJurewicz, pewnie ich siostrą, w sprawie podziału majętności Awksztelki we włości kroskiej w 1592 r. [chyba to pomyłka, bo Awksztelki leżały we wło
ści szawelskiej]. W 1595 r. Hrehory Abramowicz [Stanisławowicz] Orwid sprzedał część
„ziemlicy” w polu Owksztelskim we włości szawelskiej. Wtedy sprzedał też część majęt
ności Podubisie we włości kroskiej. W 1600 r. sprzedał jeszcze majętność Bernatyszki
w Oksztelkach we włości kroskiej. W 1598 r. Szymon Andrejewicz Michnowicz Orwid
sprzedał grunty majętności Kielmy we włości kroskiej, koło rzeki Lukaj.
W 1577 r. Jan Orwid zastawił część majętności Gojżowo we włości wilkiskiej.
W 1581 r. Szczasny Abramowicz Orwid sprzedał „dworec” Didy [we włości berżańskiej].
W 1595 r. Stanisław i Szczasny Michajłowicze Abramowicze Orwidowie sprzedali
pół służby ludzi w polu Awksztelki we włości szawelskiej. W 1596 r. Stanislaw Michajłowicz Orwid z żoną Zofią Janowną Ozimowską sprzedał pustosz Romaniszki w ma
jętności Owksztelki we włości kroskiej oraz część majętności Owksztelki we włości
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szawelskiej oraz grunt Lepary przy drodze z Kielm do Szawli, do jeziora Istena i granicy
dóbr Rikiewo. Z kolei w 1596 r. Szczasny Michałowicz Orwid sprzedał grunty majętno
ści Owkszteli koło Lepor we włości szawelskiej. W tym roku sprzedał on część grun
tów Powory, należących do majętności Owkszteli. Również w 1597 r. sprzedał 2 pusto
sze w polu Awksztelskim we włości szawelskiej. Zatem mamy następującą genealogię tej
rodziny: 1. Orwid. 2. Stanisław. 3. Abram. 4. Michał i Hrehory. 5. Stanisław, Sebastian
i Szczęsny Michałowicze.
W 1583 r. Kazimir Janowicz Orwid, sędzia ziemski żmudzki, zastawił swojej żonie
Hannie Jurewnie Bielewiczównie majętność Lejpojti we włości retowskiej. W niedatowanym dokumencie zastawił obręb we włości retowskiej, nad jeziorem Kapstoty. Tenże
w 1586 r. skarżył się, że nie może odzyskać zastawionych przezeń siedmiu służb ludzi
w Likszilach, należących do majętności Dubiańskiej we włości birżyniańskiej [właściwie
w berżańskiej]. W 1571 r. miał majętność Szyłele, skąd jego ciwuniec Tomasz Srewba
zbiegł do Prus „pochitiwszi raznyje wieszczi” [kradnąc różne rzeczy], a próba jego od
zyskania skończyła się niepowodzeniem. W 1590 r. miał majętność Kielmy we włości
kroskiej. W 1592 r. tenże zastawił wspomniane służby w Likszilach swojej córce Zofii
i jej mężowi Stanisławowiczowi Mikołajewiczowi Bortkiewiczowi. W 1594 r. darował
żonie majętność Szyłele. W 1595 r. podzielono się dobrami: Kielmy, Podubisie i Lejpojty (Lepajcie) po jego śmierci między wdową i synami: Jurim, Stanisławem i Janem.
W 1596 r. ww. wraz z czwartym synem Adamem Kazimirowiczem sprzedali 2 włóki
gruntu Kunigiszki w polu Kutymy we włości pojurskiej. W tym roku wszyscy czterej
synowie Kazimierza Orwida sprzedali swojej siostrze Zofii wspomniane 7 służb chłop
skich w Likszilach. W 1599 r. Adam zastawił trzech poddanych w majętności Lepote [tj.
Lepajcie]. O tej linii Orwidów zob. niżej.
W 1588 r. rozstrzygnięto spór sądowy Jana Matysowicza Orwida i Zofii Stanisławowny Martinowicz Ławrynowicz, wdowy po jego bracie Stanisławie, odnośnie do
dwóch uroczysk: Podubisie nad rzeką Szwentupią we włości kroskiej i Usługi w Poawszyniu we włości berżańskiej. Z dokumentu wynika, że bratem stryjecznym powoda
był Jan Jurewicz Stanisławowicz Orwid, a jego ojciec Matiej Stanisławowicz był żona
ty z Katriną Stanisławowną Martinowicz Gruzdiewną. Dane te pozwalają ustalić 4 po
kolenia tej gałęzi rodziny: 1. Orwid. 2. Stanisław. 3. Matys i Juri. 4. Jan i Stanisław Matysowicze oraz Jan Jurewicz. W 1592 r. wspomniany Jan Matysowicz dokonał zamiany
gruntów w majętności Podubisie we włości kroskiej. Zaś w 1596 r. sprzedał służbę ludzi
w Poszawszu we włości kroskiej i zastawił służbę ludzi w uroczysku Szwentupi we wło
ści kroskiej. Znów w 1599 r. został skwitowany przez siostrę Annę Matysownę, która
otrzymała przysługującą jej część z majątków: Podubisie i Usługi przy wyjściu za mąż.
W sumie dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. informują nas, że Orwidowie byli
notowani w siedmiu włościach: ejragolskiej, kroskiej (Podubisie, Szwentupie), berżańskiej (Usługi i inne), szawelskie] (Awksztelki), retowskiej (Lepojtie), pojurskiej (Szyłele)
i wilkiskiej. Wiadomo też o kilku gałęziach rodu Orwidów. Jedną jest linia Stanisława
na Podubisiu i Usługach, o której była już mowa. Drugą jest linia sędziowska, skupiona
wokół Kazimierza Janowicza Orwida, sędziego ziemskiego żmudzkiego w latach 1570—
1593. Pierwszym pokoleniem tej linii był Orwid, który miał syna Wojciecha, ciwuna
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retowskiego. Ten miał dwóch synów: Jana i Stanisława, fundatorów kościoła w Szyłelach, zanotowanych w popisie wojskowym w 1528 r. Stanisław był jeszcze ciwunem telszewskim w latach 1530—1531. Czwarte pokolenie rodu reprezentował Kazimierz, syna
Jana, zanotowany w kolejnym popisie z 1567 r. wśród ciwunów. Nie wiadomo, jakim był
ciwunem, ale później był sędzią ziemskim żmudzkim. Ożenił się z Hanną JurewnąBielewiczówną [późniejsi Billewiczowie], należącą niewątpliwie do elity politycznej ówczesnej
Żmudzi. Posiadał następujące dobra: Kielmy, Powerpiany, Szyłele, Lepajcie i Podubiś
[właściwie Podubisie]. Miał on czterech synów: Jerzego, Stanisława, Jana i Adama oraz
córkę Zofię. To piąte pokolenie tej rodziny. Należy dodać, że można nieco uzupełnić ro
dowód Orwidów w opracowaniu E. Saviscevasa. Po pierwsze, Michał Abramowicz Orwid miał dwóch synów: Stanisława i Szczasnego w Auksztelkach. Po drugie, Juri Stanisławowicz Orwid miał syna Jana. Być może wykaz ten można kontynuować.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano zapewne trzech Orwidów: Adama i Stani
sława w pow. pojurskim oraz Stanisława Mikołajewicza w kroskim. Pierwsi dwaj wysta
wili po jednym koniu po rajtarsku lub husarsku, co dobrze świadczy o ich zamożności.
W 1648 r. Hilgarta [„Ilgarta” ?] Ronsakowna Adamowa Orwidowa wraz z synem
Janem Adamowiczem Orwidem podzielili się majętnością Podubisie Poszawsze w pow.
kroskim z Maciejem, Janem i Piotrem Stanisławowiczami Orwidami. Najpewniej ów
Stanislaw był bratem Adama, jej nieżyjącego męża, a obaj byli notowani w popisie
1621 r. z linii sędziowskiej. W dokumentach związanych z podpisaniem unii Litwy ze
Szwecją w 1655 r. zanotowano dwóch Orwidów: Hieronima i Jana, właściciela Szyłeli
[Akta %ja%dónĄ. W 1660 r. Piotr Orwid otrzymał prawo do targu tygodniowego w swoim
miasteczku Szylele (w źródle: Szylińskie) [ML].
W 1673 r. Krzysztof Krzysztofowicz Orwid spisał testament. Chciał być pochowa
ny w kaplicy „naszej” przy majętności Podubisie przez żonę Helenę Aleksandrę Kona
rzewską. Miał 3 majętności: Podubisie [wpow. kroskim], Pomatlindzie [wpow. kroskim]
i Poawszynie [w berżańskim], z których połowę darował żonie, z drugą połowę synowi
Kazimierzowi i córkom: Halszce i Katarzynie. Z kolei jego matka Jadwiga Rekściówna
mieszkała we wspomnianym Poawszyniu; ojciec już nie żył [VUB]. Testator był noto
wany w taryfie 1667 r. z dwoma dymami.
W tymże roku testament spisał też Stanisław Kazimierz Janowicz Orwid. Co do
pochowania swego ciała dał swobodę małżonce Helenie Janównie Jurewiczównie Sowginównie. Miał dobra Podubisie i Pomontwedzie [sic, chodzi o Pomadindzie] w pow kro
skim i Powszynie [sic] w berżańskim. Potwierdził zaszłoroczny zapis dla żony w wysoko
ści „jedynaście set złotych polskich” [tj. 1100] [VUB]. Można przyjąć, że obaj wymienieni
testatorzy z 1673 r. byli blisko spokrewnieni ze sobą jako posiadacze tych samych dóbr.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszka
jących właściwie tylko w dwóch powiatach: kroskim i pojurskim (po 5), wyjątkowo jedna
rodzina była w pow. berżańskim. Wszystkie stanowiły stare miejsca osadnictwa tego rodu.
Ich struktura majątkowa była całkowicie nietypowa jak na stosunki żmudzkie: prawie
wszystkie rodziny (10 na 11) miały poddanych i to przynajmniej kilku, w tym 15 (10+4+1)
i 20 dymów. Z kolei w 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. pojurskim
(3) i kroskim (2). Zwraca uwagę, że tylko jedna rodzina nie miała poddanych, a pozostałe
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miały od jednego do pięciu poddanych. Zatem była to często szlachta zamożna, a w każ
dym razie majętna, i utytułowana. W 1690 r. jeden z Orwidów był stolnikiem sędomirskim, tj. sandomierskim, co jest interesującym przyczynkiem do przyjmowania urzędów
i godności koronnych (tj. polskich) przez Litwinów. Wzmiankowany w tej taryfie Ka
zimierz Michał Orwid był stolnikiem smoleńskim w latach 1693—1695 i przed 1712 r.
Ożenił się z Emerencjanną Piłsudską, wdową po Aleksandrze Jucewiczu podstolim mozyrskim. Tylko dwóch Orwidów elektorowało przy wyborze króla polskiego Stanisława
Leszczyńskiego w Warszawie w 1733 r.: Jerzy, zob. niżej, i nieznany z imienia.
O Orwidach napisano w dokumencie pt. „Descendencya dóbr JPP. Malcewiczów,
Spirgiów i Połukaja”. Dobra te posiadał najpierw Mikołaj Orwid, potem jego syn Sta
nisław Mikołajewicz z żoną Dorotą z Raczkowskich Orwidowie. W 1634 r. dobra te
sprzedali Adamowi Malcewiczowi i jego żonie Alszce z Lipińskich. Należy dodać, że
wspomniana Dorota Orwidowa była notowana w taryfie 1667 r. jako wdowa. Trochę
wcześniej, bo w 1616 r. Jan Maciejewicz Orwid sprzedał dobra Polukaje Stanisławowi
Mingielewiczowi [LNB, F 91—337].
W kolejnym dokumencie pt. „Delineacya Skiwiszek [właściwie: z Kiwiszek] zJMPanów Orwidów na IMciów Grużewskich przeszła” przedstawiono dzieje stosunków
własnościowych w dobrach Skiwiszki, a właściwie Kiwiszki w pow. rosieńskim [LYIA,
F 1282—1—1628]. Chodzi o dobra nad rzeką Lelengą, dopływem Dubissy w parafii Szy
dłów. Wymieniono tu 2 ciągi genealogiczne, które trudno jest wyjaśnić. W pierwszym
Hryhory Dowgiało Orwid miał syna Jana Hryhorowicza Orwida w 1552 r., od którego
dobra przejął Mikołaj Orwid. Drugi ciąg genealogiczny był następujący: Stanisław Or
wid, jego syn Maciej Stanisławowicz Orwid i jego syn Jan Maciejewicz Orwid w 1590 r.,
który sprzedał te dobra Michałowi Piotrowiczowi i jego żonie Dorocie z Bohdanowi
czów Budrewiczom Grymzom. Ten drugi ciąg genealogiczny znajduje potwierdzenie
w aktach ziemskich żmudzkich, zob. dane z lat 1588 i następnych.
Tamże przedstawiono „Procedencię Domu Orwidów”, poczynając od Kazimie
rza Janowicza Orwida, sędziego ziemskiego żmudzkiego. Miał on mieć trzech synów:
Jerzego Podubiskiego, Adama Lepoyckiego i Stanisława Szyłelskiego, według dekretu
z 1650 r. Każdy z nich miał inne dobra: Podubisie w pow. kroskim, Lepajcie w pow. retowskim i Szyłele w pow. pojurskim. Z nich pierwszy miał także trzech synów: Samuela,
którego żona „za Limontem”, Kazimierza i Gabriela, którego żona „za Piorą”. Z wy
mienionych potomków miał tylko Gabriel — syna Jerzego, wzmiankowanego w 1663 r.
Z kolei Adam Lepoycki miał syna Jana i dwóch wnuków: Jerzego (wzmianka
z 1718 r.) z synem Ignacym (dekret z 1742 r.) oraz Franciszka (1718 r., testament z 1758)
z synem Antonim.
Trzeci brat, Stanisław Szyłelski, miał dwóch synów: Jana z synem Mikołajem
(wzmianka z 1624 r.) i Piotra. Całą tę informację przekreślono i obok opracowano inną
genealogię Stanisława. Tak więc miał on mieć syna Macieja i dwóch wnuków: Stanisła
wa i Jana (wzmianka z 1590 r.). Wspomniany Stanisław Maciejowicz miał dwóch synów:
Stefana i Chryzostoma, wzmiankowanych w dokumencie z 1680 r. „na łąkę Miłejkie”.
Podsumowując i porządkując dane o Orwidach, można wytyczyć następującą ge
nealogię.
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Pokolenie I
1. Orwid.
Pokolenie II
2. 1. Wojciech, ciwun retowski 1515—1525.
Pokolenie III
3. 1. Jan (zm. przed 1540 i\).
3. 2. Mikołaj (?).
3. 3. Milusza, żonajuszka Kurkutisa.
3. 4. Stanisław, ciwun telszewski i użwencki 1531—1532, dworzanin królewski 1540.
Pokolenie IV
4.
4.
4.
4.
4.
4.

1. Maciej Janowicz, duchowny 1533—1543.
2. Kazimierz Janowicz, sędzia ziemski zmudzki 1575—1595.
3. Matys Stanisławowicz, dzierżawca płotelski 1543.
4. Abraham Stanisławowicz.
5. Piotr Stanisławowicz.
6. Juri Stanisławowicz.
Pokolenie Y

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

1. Jerzy Kazimierzowicz
2. Adam Kazimierzowicz, wzmianka z 1621 r.
3. Stanisław Kazimierzowicz, wzmianka z 1621 r.
4. Jan Kazimierzowicz
5. Zofia Kazimierzówna.
6. Ewa Kazimierzówna.
7. Regina Kazimierzówna.
8. Jan Matysowicz.
9. Stanisław Matysowicz.
10. Andrzej Matysowicz.
11. Michał Abramowicz.
12. Hryhory Abramowicz.
13. Jan Jurewicz.
Pokolenie VI — linia sędziowska

6.1. Samuel Jerzewicz.
6. 2. Kazimierz Jerzewicz.
6. 3. Gabriel Jerzewicz.
6. 4. Jan Adamowicz.
6. 5. Maciej Stanisławowicz.
6. 6. Jan Stanisławowicz.
6. 7. Bartłomiej Stanisławowicz.
Dalsza genealogia Orwidów w XVII—XVIII w zawiera tyle zagadek i sprzeczności,
że wymaga osobnego, szczegółowego studium. Tytułem przykładu podam, że pomie
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szano potomstwo Jana z dwoma synami: Jerzym i Franciszkiem i dalszym potomstwem,
które w jednych źródłach zaliczono do potomstwa Gabriela Jerzewicza, syna Kazimie
rza (linia sędziowska), a w innych — do Adama Kazimierzowicza w tejże linii.
W XIX w. Orwidowie wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Giejsz. W tym
czasie Orwidowie herbu Giejsz mieszkali w pow. szaweskim, a Orwidowie—1Giedygołdowie tegoż herbu — w kowieńskim [Ciechanowicz]. W tym ostatnim przypadku nie
wiadomo, czy dotyczy to części żmudzkiej pow. kowieńskiego?
Wywód Giedygołd Orwidów herbu Gieysz pochodzi z 1798 r. Za protoplastę tego
rodu został uznany Wojciech Orwid (pokolenie I), który spłodził syna Stanisława (TI).
Byl on ciwunem telszewskim i użwenckim. Miał on syna Jana (III), który byl ojcem
dwóch synów (IV): Kazimierza, sędziego ziemskiego żmudzkiego i Mikołaja (wzmian
ki z lat 1564—1575). Wspomniany Kazimierz ożenił się z Anną Billewiczówną, której
zapisał dożywotnio majątek Szyłele w 1594 r. Spłodził on czterech synów (V): Jerzego,
Stanisława, Jana i Adama. Z nich Jerzy spłodził syna Gabriela (VI), ojca Jana (VII), a po
Janie pozostało dwóch synów (VIII): Jerzy i Franciszek. Ci ostatni sprzedali rodowe
Szyłele Franciszkowi Piłsudskiemu w 1750 r. Wymieniony tu Jerzy (VIII) po sprzeda
ży Szyłeli nabył dobra Rymejkie od Hana i przekazał je swoim synom (IX): Andrzejowi
i Ignacemu w 1748 r. Z nich Ignacy spłodził syna Tadeusza (X), właśnie wywodzącego
się w 1798 r. Wspomniany Tadeusz, oprócz ojczystych Rymejek, posiadał jeszcze do
bra Lipszyszki w pow. kowieńskim. Był łowczym żmudzkim, komornikiem granicznym
i regentem grodzkim powiatu szawelskiego. W 1792 r. był radcą konfederacji targowickiej [Smigelskyte-Stukiene].
Z kolei Franciszek Janowicz (testament z 1758 r.; VIII) spłodził syna Antonie
go (IX), który był ojcem pięciu synów (X): Jana, Antoniego, Józefa, Ignacego i Jerzego,
wywodzących się.
Teraz brat Kazimierza Janowicza, czyli Mikołaj (IV). Spłodził on Stanisława (V),
a ten z kolei Chryzostoma (wzmianka z 1678 r.; VI). Ten ostatni spłodził syna Jerzego
(testament z 1738 r.; VII), ten zaś zostawił po sobie trzech synów (VIII): Józefa, Bogu
sława i Jakuba. Z nich Bogusław spłodził Jana i Tadeusza (IX), a Jakub miał trzech sy
nów (IX): Jerzego, Michała i Adama, również wywodzących się.
Z luźnych informacji o Orwidach można podać co następuje. Karol syn Jerzego
był właścicielem Judryszek w pow. szawelskim, w 1834 r. został wybrany sędzią gra
nicznym powiatu szawelskiego. Jerzy syn Jerzego był dziedzicem Czeberyków w tym
powiecie, był także wybierany sędzią granicznym powiatu szawelskiego. Chryzostom
był żonaty z Bogumiłą Reymer, z którą spłodził dwóch synów: Aleksandra Tomasza
(ur. 1732) i Samuela Felicjana (ur. 1738). Znów Rafał, skarbnik żmudzki, był ewangeli
kiem, ożenił się z Marianną Kotrowską, 1. voto Zreniewiczową, z którą miał syna Teo
dora Ludwika Tomasza (ur. 1816) [LVIA, F 1135—20—57].
Podobny jest inny wywód tej rodziny, który jest pełniejszy od poprzedniego. Ge
nealogia tej rodziny była więc następująca. Protoplasta, czyli Wojciech Orwid (poko
lenie I), miał syna Stanisława (II) i wnuka Jana (III). Ostatni z nich zostawił po sobie
dwóch synów (IV): Kazimierza i Mikołaja, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny.
W pierwszej, starszej, Kazimierz dał światu czterech synów (V): Jerzego, Stanisława,
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Jana i Adama. Z nich potomstwa doczekał się ten pierwszy jako ojciec Gabriela (VI)
i dziad Jana (VII). Wspomniany Jan ojcował dwóm synom (VIII): Jerzemu i Franciszko
wi. Pierwszy z nich miał dwóch synów (IX): Andrzeja, bezpotomnego i Ignacego. Ten
ostatni spłodził syna Tadeusza (X), ojca Michała (ur. 1798; XI) i Stanisława (ur. 1803;
XI), bezpotomnych.
Z kolei brat Jerzego, czyli Franciszek (VIII), to ojciec Antoniego (IX) i dziad pię
ciu wnuków (X): Jana, Antoniego, Józefa, Ignacego i Jerzego, bezpotomnego. Z nich
Jan zostawił po sobie dwóch synów (XI): Franciszka (ur. 1812), bezpotomnego i Izydo
ra Alojzego (ur. 1828), ojca czterech synów (XII): Władysława Piotra (ur. 1855), Józefa
Bronisława (ur. 1857), Mieczysława Kazimierza (ur. 1859) i Benedykta (ur. 1868 [póź
niej dopisanego].
Teraz Antoni, brat Jana (X) to ojciec Rocha Hipolita (ur. 1798; XI) i dziad dwóch
wnuków (XII): Ignacego Juliusza (ur. 1828) i Grzegorza Nikifora (ur. 1841). Kolej
ny brat Jana (X), czyli Józef miał trzech synów (XI): Franciszka (ur. 1798), Józefa
(ur. 1801), bezpotomnego i Tadeusza (ur. 1808). Z nich Franciszek chwalił się pięcio
ma synami (XII): Jakubem Cezarym Tadeuszem (ur. 1819) z synem Adamem Ignacym
Antonim (ur. 1862; XIII) oraz Bolesławem Markiem Zygmuntem (ur. 1823), Kazimie
rzem Leonem (ur. 1824), Tytusem Eliaszem (ur. 1832) i Witoldem Wacławem (ur. 1834).
Z kolei jego brat Tadeusz (XI) dał światu dwóch synów (XII): Bronisława (ur. 1857)
i Leona (ur. 1870).
Ostatni z braci Jana, który miał potomstwo, to Ignacy (X). Był on ojcem trzech sy
nów (XI): Franciszka (ur. 1807), bezpotomnego, Stanisława (ur. 1810 lub 1820) [wsku
tek zgięcia dokumentu nie widać dobrze cyfry dziesiątek] i Leona (ur. 1827). Z nich
Stanislaw ojcował trzem synom (XII): Kazimierzowi (ur. 1845), Józefowi Stanisławowi
Antoniemu (ur. 1850) i Janowi Ignacemu (ur. 1852). I wreszcie wspomniany Leon (XI)
to ojciec Franciszka (ur. 1853).
Druga, młodsza linia od Mikołaja (IV), jest mniej rozbudowana. Miał on syna Sta
nisława (V), wnuka Chryzostoma (VI) i prawnuka Jerzego (VII). Ten ostatni ojcował
trzem synom (VIII): Józefowi, bezpotomnemu, Bogusławowi i Jakubowi. Wspomniany
Bogusław zostawił po sobie dwóch synów (IX): Jana i Tadeusza, bezpotomnego. Zaś
Jan miał syna Tomasza, także bezpotomnego. Z kolei jego brat Jakub (VIII) to ojciec
trzech synów (IX): Jerzego, Michała i Adama. Z nich linię rodziny prowadził tylko Mi
chał, ojciec także trzech synów (X), bezpotomnych: Jerzego, Andrzeja i Karola [LVIA,
F 391-11-84].
Późniejsze dzieje tej rodziny omówiono w herbarzu Uruskiego, ale można mieć
wątpliwości co do ich wiarygodności. Wywód ten zapoczątkował Chryzostom skarb
nik żmudzki w 1733 r., który miał syna Jerzego, porucznika pow. telszewskiego [pospo
litego ruszenia] w 1733 r. i elektora króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w tym
roku [w tekście oczywisty błąd: 1533]. Wspomniany Jerzy, określony jako oboźnic [syn
oboźnego, w każdym razie nie żmudzkiego], miał syna Jakuba mostowniczego żmudzkiego ok. połowy XVIII w. i porucznikowicza pow. telszewskiego [czyli syna Jerzego]
oraz czterech wnuków: Adama, ożenionego z Heleną Huszczą, Michała rotmistrza wi
leńskiego i ojca Andrzeja oraz Jerzego i Jana Onufrego, kanonika inflanckiego i plebana
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stokliskiego w diecezji wileńskiej [Uruski; podobnie Wielądek]. Poza nimi w tym czasie
notowano jeszcze dwóch Orwidów: Tadeusza, regenta grodzkiego i łowczego żmudzkiego w latach 1789—1793 i Rafała, skarbnika żmudzkiego i kalwina, zanotowanego
w dokumencie z 1816 r. wraz z żoną Marią z Piotrowskich Zieniewiczową, katoliczką
i ochrzczonym wówczas synem Teodorem Ludwikiem [Konarski].
W 1882 r. Orwidowie mieszkali w Żurlach i Benedyktynowie (Izydor Janowicz)
w pow. wiłkomierskim (84 dziesięciny ziemi), w Czebernikach—
Judryszkach (Karol Mi
chałowicz) w pow. szawelskim w gminie Kurszany (14 włók ziemi, czyli 532 dziesięci
ny), w Kuszlejkach (Leon Ignacewicz), prawdopodobnie na Żmudzi i w Połukaju (Ta
deusz Józefowicz) w pow. szawelskim w gminie Szawkiany (140 dziesięcin) [SG]. Prawie
wszystkie dobra były na historyczne] Żmudzi.
Ź r ó d ł a : Akta yapdów, T. 2, s. 297, 336; AG AD, Zbiór Wielądka 42; AWAK, T. 24, s. 404; Codex Mednicensis, T. 1, s. 256—258; Elektorowie królów, s. 156; Kojałowicz, Compendium, s. 49; Konarski, s. 222; LNB,
F 91-337; LVIA, F 1135-20-57, k. 86-93 (wywód z 1798 t ; podobny jest w: F 391-11-84); ML, Księga wpi
sów nr 131, s. 247 nr 827; ODVCA, vyp. 1, s. 14-205 i 206,26-33, 44-16, 55-200,79-28,98-190,101-238,
134-118, 201-116, 208-218; vyp. 2, s. 35-270, 140-581, 147-676; vyp. 3, s. 17-218,46-148 i 155, 63-156,
98-132,126—47; vyp. 4, к. 10-80,11-82, 30-240, 66-74, 73-121, 74-128, 84-207, 87-228,103-342,131165, 159-156 i 163, 201-217; vyp. 5, к. 19-138, 205-31, 211-81, 276-347; vyp. 7, к. 30^-43 i 48; Perapis
1528 r., s. 191, 308; Popis 1567 r., kol. 1260, 1267; SG, odpowiednie hasła z 1882 r ; Urzędnicy smoleńscy,
s. 148 nr 937; LTrzędnicy żmudzcy, nr 62, 371, 751, 817, 1104, 1167, 1210; VUB, F 7—ŻP 25, k. 105—108,
k. 142—143; Żemaitijos fernes pńmlegijos, s. 42. L i t e r a t u r a : Buszyński, Opisanie, s. 99; Ciechanowicz, Kody,
T. 4, s. 274; Lietums dvarą sodybą atlasas, T. 1, s. 211: Silale; Eietiwos kataliką dvasininkai, s. 265: Mikalojus Orvydas; LPŻ, T. 2, s. 352: Orvydas, T. 1, s. 123: Arminas; Lowmiański, Studia, T. 1, s. 362; Saviscevas, Zemaitijos
savivalda, s. 127—128, 332—334 (Orvydas), 397 (tablica geneal.); Śmigelskyte—Stukiene, s. 338; Uruski, T. 13,
s. 17; Zinkevicius, s. 74—75: ar—.

OSIECKI
T a r y f a 16 67

roku

Osiecki Tomas-p-pLal dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Nazwisko może być pochodzenia polskiego lub rosyjskiego [LPŻ]. Prawdopodobnie
jest to rodzina pochodzenia polskiego. W każdym razie notowano wiele rodzin Osiec
kich na ziemiach etnicznie polskich, część z nich przeszła do Litwy [Uruski],
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1579 r. Ma
ria Senkowna Mikołajowa Dołężyna [tj. żona Dołęgi, pewnie szlachcica polskiego. Na
leży dodać, że byli Osieccy herbu Dołęga na Kujawach] darowała swojej siostrzenicy
Ufonii, córki Mariana [raczej chodzi o Martina] Osieckiego, połowę majętności Trejnowo [w tekście błędnie: Prejnowo] we włości połongowskiej, przy wyjściu za mąż za
Matysa Pietrowicza Zoburowicza. W 1588 r. Jagnieszka Senkowna Osiecka darowała
swojemu synowi Janowi Martinowiczowi Stanisławowiczowi Osieckiemu 2 części ma
jętności Trejnowo. Taż w roku następnym darowała trzeciznę tej majętności synowi Sta
nisławowi. W 1593 r. Jan Martinowicz Stanisławowicz Osiecki darował żonie Hannie
Mikołajewnie Pietrowicz 2 części tegoż majątku. W sumie we wspomnianych aktach
XVI w. wymieniono jednego Osieckiego: Marcina [raczej nie Mariana] syna Stanisława,
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ożenionego ze Żmudzinką, mającego córkę i dwóch synów: Jana i Stanisława. Mieszkali
we włości połongowskiej.
W 1661 r. Tomasz Osiecki, jenerał pow. telszewskiego [woźny, czyli generał], doko
nał obdukcji strat wojennych szlachty pow. telszewskiego z czasów Potopu.
Później notowano ich tylko w taryfie 1667 r\: jedna rodzina w pow. widuklewskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Obdukcja generalska 1661 r.; ODVCA, vyp. 1, s. 90—54; vyp. 2, s. 3—42, 37—3; vyp. 3, s. 57—62.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 352: Oseckas; Uruski, T. 13, s. 31—35.

OSTREYKO
T aryfa 16 67 roku

Ostrejkona Jery na. Norejko Mateusj у jastany od Dawidowicjowej bywsyp, a tefajniejsjej Osteykowej [sic]
najnmej Posjt/sjwże dym 1poddański wpow. jaswońskim. Tenje jEjtymajdów dymów trgech jagrodnicyych,
jastawne\go\jedne\gó\ w pow. jaswońskim lejące[go\ od byws-jej Salomonowej Dawidowicjowej, a terayniejj'jej Jerjynej Ostrejkowej dymy 4 w pow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Ostrejko Aleksander j Widukl alias Aliędgypyecya, wioski Burbisjek i Rojów w pow. widuklewskim dymów
poddańskich 2. Za attestacją grodu braslawskiego
Nazwisko ma niejasne pochodzenie, zapewne łączy się z językiem ruskim (białoru
skim), co oznacza człowieka dowcipnego, żartownisia, a nawet błazna [LPŻ]. Inni ba
dacze wskazują na związek ze słowem ostry, czyli „surowy”, „stanowczy” [Abramowicz,
Citko, Dacewicz]. Znów, zdaniem B. Tichoniuka, nazwa Ostrejko to zdrobnienie od
wóch imion: Asteriusza pochodzenia greckiego (cerkiewne Astierij) lub Eustracjusza te
goż pochodzenia (cerkiewne Jewstratij).
Zdaniem Uruskiego, była to „dawna biało—ruska rodzina” [w znaczeniu Biało
rusi wschodniej]. Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1590 r. ICaterina Hawryłowna Ostrejkowicz Janowa Burbina Gierwidowicz prze
kazała swoim synom określone dobra i prawo do kontynuowania sporu prawnego ze
swoimi braćmi: Bałtromiejem [i] Jakubem Hawryłowiczami Hryhorowiczami Ostrejkowiczami o przywłaszczeniu jej dziedzictwa po matce: majętność Rady w pow upickim, Narkiszki w lidzkim i 20 służb „ljudiej ruskich” w pow. rzeczyckim. W 1596 r.
Jan i Martin Jakubowicze Hawryłowicze Ostrejkowicze za 1700 kop groszy wzięli
w zastaw następujące dobra: Labunowo i Żejmeny w pow. kowieńskim i Bojany we
włości wilkiskiej.
Z akt ziemskich żmudzkich wynika, że Ostreykowie byli przybyszami na Żmudzi:
albo z Litwy (pow. lidzki), albo z Rusi.
Później notowano ich dopiero w obu taryfach XVII w. Były to pojedyncze rodziny
w pow. wielońskim (1667) i widuklewskim (1690). W obu przypadkach miały one pod
danych: od dwóch do czterech. Była to zatem szlachta majętna, ale nie utytułowana.
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Spisany w 1690 r. Aleksander Ostreyko miał swoją osiadłość również w pow. brasławskim, gdzie w 1690 notowano Ostreykę. Jest on pewnie tożsamy z Aleksandrem
Konstantym Ostreyką wojskim mścisławskim, który 3 razy był deputatem do Trybuna
łu Głównego w latach 1673-1690: raz z pow. wiłkomierskiego, dwa razy z wojewódz
twa mścisławskiego.
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 1, s. 321, 359, 379; ODVCA, vyp. 2, s. 131—444 i 446; vyp. 4, k. 168—229; Taryfa woj.
wileńskiego, s. 275. L i t e r a t u r a : Abramowic2 , Citko, Dacewicz,T. 1, s. 279: Ostrejko; LPZ,T. 1, s. 129:
Astreikis; Tichoniuk, s. 72: Asteriusz, 87: Eustracjusz.

OSTROW SKI
H. TĘPA PODKOWA
T aryf a 16 6 7 roku

Ostrowski Chryzostom [na miejscu] Hrehore\go\ Mostowta z Goln dym 1 szlachecki w pow. jaswońskim.
Tenże na miejscu rodzicielki Justyny Petkunówny Kasperowej Ostrowskiej z Kołnuj wpow. rosieńskim i pfirpykupli od Adama Chrpjcz\onowicpa, takpe na miejscu Krzysztofa Montryma wpow. kroskim Upojnie Spozna
ny poĄd]ański dym 1
Ostrowski Dawid Bałtromiejewicp pMejlispek dym 1 szlachecki w pow. tendpiagolskim
Ostrowski Jan [na miejscu] Jópefa Kupścia p Boguspajdów i Połuknia Pymajlispek podeĄmsUĄ dy[m] 1
wpow. rosieńskim
Ostrowski Piotr, na miejscu którego postał spisany Hrehoiy Jópefomcp Wójtkienicp pMejlispek dym 1 szla
checki wpow. tendpiagolskim
Ostrowski Samuel. Kondrat Symon p kupa od Tomaspa Spowkowta i od Samuela Ostrowskiego p Paspkajć
Kolnij dym 1poddańsld w pow. rosieńskim
Ostrowski p Pacewicpa Samuel na miejscu Hrehora Kłopotowskiego i na miejscu Mikołaja Cigima p [okolicy]
Zolpiańskiej dym 1poddański wpow. widuklewskim
O[s]trowski Samuel. Juspkiewicpowa Janowa Zofia [...\a pprpgkupli od Samuela O[s\trowskiego w tympepow.
p okolicy Gierdpiago/y dym 1 splachecki wpow. berpańskim
Ostrowski Tomasp [na miejscu] Wojdecha Bałtromiejenicpa Iwaspkżenicpa p Tronkdn dym 1 splachecki
wpow. tendpiagolskim
T aryf a 16 9 0 roku

Ostrowski Chrypostom p Pogiedojdą Płowginy pastaw[y], p Perkunispek Plowgin pDojn w pow. rosieńskim
[dymów] poddańskich 2
Ostrowski Jan pPołuknia Pymaspyspki wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
Ostrowski Samuel pMejlispek w pow. tendpiagolskim pucpestnikami dym splachecki 1
Ostrowski Samuel p Żolp Antryngiów wpow. widuklewskim dym splachecki 1
Ostrowski Tomasp: Jan Iwaspkiewicpp bratem pTronkin wpow. tendpiagolskim dym splachecki 1 pspwagrami i Stanisławem Ponicpem i Tomaspem Ostrowskim
Nazwisko może być pochodzenia polskiego lub rosyjskiego [LPŻ]. Rodzina jest naj
pewniej pochodzenia polskiego. Było wiele rodzin o tym nazwisku, część z nich osia
dła na Litwie.
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W czasie Potopu 1655 r. Tomasz Ostrowski podpisał unię kiejdańskąze Szwecją.
Na Żmudzi zanotowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 6 rodzin,
bo z obliczeń wykluczono 2 wzmianki o Samuelach Ostrowskich z informacją o przykupli. Mieszkały one głównie w pow. tendziagolskim (3) i rosieńskim (2), w pozosta
łych pojedynczo. Większość (4 na 6) nie miała, pozostałe miały po jednym poddanym.
Zaś w 1690 r. spisano 5 rodzin, mieszkających głównie w pow. rosieńskim i tendziagol
skim (po 2). Tylko jedna z nich miała dwóch poddanych, pozostałe nie miały żadnego.
W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana, choć z jednym wyjątkiem. W 1698 r.
zanotowano bowiem cześnika żmudzkiego Aleksandra Ostrowskiego. Niewymieniony z imienia Ostrowski, podczaszy rzeczycki, był konsyliarzem w konfederacji Żmudzi
w 1704 r., reprezentując pow. rosieński.
Należy zwrócić uwagę na przydawkę pochodzeniową Ostrowskich — z Pacewicza.
W testamencie Jozafata i Anny Ostrowskich [lit. Astrauskas] z 1686 r. był zapis
o posagu dla ich córki Eufrozyny. Mieli oni dwór w Posandrowie [w pow. rosieńskim]
[Vaisvila]. Faktu tego nie potwierdzają taryfy z XVII w., choć notowano Ostrowskich
w tym powiecie.
W 1798 r. w guberni wileńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Ostrowscy her
bu Tępa Podkowa. Za swego przodka przyjęli Mikołaja Michała Ostrowskiego (poko
lenie I), który w 1771 r. zapisał dobra Połuknie Posandrowo i Syrutajcie Breckie syno
wi Dominikowi (II). W obu taryfach XVII w. notowano ich w Połukniu Rymajliszkach
w pow. rosieńskim. Z kolei w 1796 r. wspomniany Dominik przekazał te dobra swoim
synom (III): Antoniemu, Wincentemu i Alojzemu, nie wspominając jednak o czwar
tym synu — Antonim Stanisławie. Dwaj z nich zapoczątkowali 2 linie rodziny: An
toni i Antoni Stanisław, bo pozostali bracia mieli tylko synów bezpotomnych. Wspo
mniany Antoni to założyciel starszej linii i ojciec pięciu synów (IV): Jana, Franciszka
(ur. 1810), Damazego Tomasza Wiktoryna (ur. 1815), Juliana Kaspra (ur. 1817) i Anto
niego (ur. 1827) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1849 r.]. Z nich tylko dwaj docze
kali się potomstwa (V): Franciszek spłodził dwóch synów: Aleksandra (ur. 1841) z dwo
ma synami (VI): Bronisławem (ur. 1883) ijanem (ur. 1897) oraz Juliana (ur. 1846), a jego
brat Damazy Tomasz Wiktoryn dał światu trzech synów (V): Rudolfa (ur. 1850), Adolfa
(ur. 1861) i Bronisława (ur. 1865).
Z kolei kilka informacji o braciach Antoniego. Najpierw Wincenty (III) to ojciec
Dominika Wincentego (ur. 1811; IV), bezpotomnego. Jego brat Alojzy (III) ojcował
trzem synom (IV): Zenonowi Piotrowi (ur. 1808), Hipolitowi (ur. 1814) i Aleksandro
wi Piotrowi Teodorowi (ur. 1827), bezpotomnym. Ostatni z braci, czyli Antoni Sta
nisław (ur. 1795; III), był założycielem drugiej, młodszej linii rodziny. Wydał on na
świat dwóch synów (IV): Antoniego Konstantego (ur. 1838) i Edwarda Kazimierza
(ur. 1850). Pierwszy z nich miał jeszcze syna Antoniego (ur. 1893; V) [LVIA, F 391—
8—2574].
Ź r ó d ł a : A kta ^ja^dówy T. 2, s. 282, 297; Konfederacja 1704 r , s. 687; LVIA, F 391—8—2574, k. 40 (skan
00065); Urzędnicy żmudzcy, nr 1232. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 129: Astrauskas; Uruski, T. 13, s. 100,
111; Vaisvila, s. 110.
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OSTYKA
T a r y f a 16 67

roku

0 styka J ery z Posyusyńa dym 1 szlachecki wpow.jaswońskim
Nazwisko jest ponoć pochodzenia białoruskiego, to zdrobnienie od imienia Ewstafij [LPŻ].
Zupełnie inaczej sądził Z. Zinkevicius, który uznał to za nazwisko litewskie, dwuczłonowe:
as—i tik—Pierwszy człon jest pewnie pożyczką pruską, a drugi — łączy się z litewskim tik—
eti, czyli „wierzyć”, „ufać”. Chyba ten drugi sąd jest bardziej wiarygodny, zwazywszy choćby
na znaną rodzinę litewską Ościków (Ostyków) o genezie niewątpliwie litewskiej.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. jaswońskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 128: Astikas; Uruski, T. 13, s. 28-30: Ościk; Zinkevicius, s. 75: as-, 149—150: tik-.

OSZMIENISZICO (OŚMIENISZKO, OSMIENISZKO)
P o p i s 16 2 1

roku

Osyiniemszko Stanisław z Wołkiszęk po kozacku kań 1 w pow. korklańskim
T a r y f a 16 67

roku

Oszpiieniszko Samuel, na miejscu którego zpstal spisany Chiyzpstom Siemaszko z^abunowa dymy 3 zbrod
nicze wpow. korklańskim
Nazwisko ma trudną do określenia genezę. Można przyjąć, że chodzi o przybysza
z Oszmiany. Może bardziej prawdopodobne są inne hipotezy: związek z nazwiskiem
Aśmanas lub Aśmonaitis. To pierwsze ma równie skomplikowaną genezę, bo może łą
czyć się z bałtyckim, litewskim nazwiskiem złożonym (As—i man—
), ale może być też
pochodzenia niemieckiego (Aschmann, Eschmann) lub łotewskiego. Z kolei Aśmonai
tis to syn Aśmonasa, które łączy się z nazwiskiem Aśmys, czyli Ósmy [LPŻ].
Najstarsza wzmianka dotyczy inwentarza włości kretyngowskiej z 1566 r., gdzie
wymieniono Adama i Andrzeja Oszmieniszków. Mieli oni grunty graniczące z siołami
tej włości: Szeszajciami, Rubuliami i Ostejkami [AWAIC]. Później notowano ich w popi
sie wojskowym W Ks. Litewskiego 1567 r., kiedy spisano Andreja Oszmeniszka we wło
ści gondyńskiej. Wystawił on 2 konie: jeden ze swoich dóbr, drugi w zastępstwie swego
siostrzeńca. Jest on najpewniej tożsamy z Andrzejem z inwentarza z 1566 r.
Następne są wzmianki w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1576 r. Adam
Jakubowicz Oszmieniszko zapisał wiano żonie Martianie [sic] Martinownie w postaci
trzecizny majętności Kortiany [tj. ICorciany we włości gondyńskiej]. W 1593 r. wspo
mniana żona, jako Marina Martinowna Iwaszkiewicz, zastawiła swoim synom: Janowi
i ICrisztofowi Adamowiczom Oszmieniszkom i córce Kristinie Stanisławownie Martinkiewicz dobra Grustie we włości telszewskiej, nad rzeką Brodom. W 1596 r. obaj
synowie skwitowali swego szwagra Andreja Mikołajewicza Tyszka z tytułu otrzymania
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

416

OTOWICZ

100 kop groszy, zapisanych im przez matkę i zabezpieczonych na Grustiach. W 1598 r.
Jan i Krisztof Adamowicze Pikielewicze Oszmieniszki kupili sioło Pikiele we włości
gruścieńskiej, by sprzedać je w roku następnym. Zatem mieszkali oni we włości telszewskiej i byli związani z siołem Pikiele, stąd człon Pikielewicz w ich nazwisku.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. wymieniono 4 pokolenia Oszmieniszków z włości gondyńskiej i pobliskiej telszewskiej: 1. Oszmieniszko. 2. Jakub.
3. Adam (i może Andrzej). 4. Jan, Krzysztof i Krystyna Adamowicze.
Później notowano ich w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną oso
bę w pow. korklańskim. W 1632 r. Stefan Kazimierz Oszmieniszko uczestniczył w elek
cji króla polskiego Władysława IV w Warszawie.
W taryfie 1667 r. spisano także tylko jedną osobę w tym powiecie, ale mającą 3 dymy
zagrodnicze. Była to zatem szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 14, s. 138, 140, 152; ODVCA, vyp. 1, s. 46^43, 145-321; vyp. 4, k. 169-235; vyp. 5,
k. 58—438, 73—33; Popis 1567 r., kol. 1321. L i t e r a t u r a : Kaczorowski, Litwini, s. 207; LPŻ, T. 1, s. 130:
Aśmanas, 131: Aśmys, Aśmonaitis; Uruski, T. 13, s. 47: Ośmieniszko.

OTOWICZ ZOB. ŻYCKI

OTOWICZ
T a r y f a 16 6 7

roku

Otomc.-y PiotrMikołajewicy ypryykupli odAbrama Patdyiemcya Jakubowicza у Ejdyuik 3poddańskie dymy
n>pow. medynyiańskim
Nie ma pewności, czy należy połączyć obie rodziny: Otowiczów i Życkich Otowiczów
(zob.)? Na obecnym etapie pracy pozostaje je rozdzielić.
Nazwisko to patronimik od imienia Otto, pochodzenia germańskiego. Formy Ota,
Otta, Hota i Ottowie notowano w źródłach staropolskich [SSNO]. Prawdopopdobnie
z tym nazwiskiem ma coś wspólnego miejscowość Otajcie we włości medyngiańskiej,
znana z akt ziemskich żmudzkich XVI w., nie zachowana do dzisiaj [Slovar]. Łączy się ją
z Klajszami [Taryfa 1690 r.] i Smilgiami [Taryfa 1667 r.: Smilgie Otajcie]. Z nich Smilgie
leżą na północ od Medyngian w pow. medyngiańskim, a Kłajsze — na zachód od Żoran
i północny wschód od Medyngian, także w pow. medyngiańskim.
W zeznaniu listu wieczystego z 1674 r. został zanotowany Piotr Mikołajewicz Ottowicz z Giedmonta „ziemianin Księstwa Żmudzkiego pow. medyngiańskiego okolicy
Ejdinik” [VUB]. Za swego przodka przyjęto więc bojara litewskiego Giedmonta (zob.).
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest tylko jedna wzmianka o Halszkie Janownie Otowicz Życkiej, która w 1581 r. darowała swemu mężowi Janowi Baltromiejewiczowi Wolskiemu majątek ruchomy i nieruchomy.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. medyngiań
skim, z kilkoma dymami poddańskimi.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 199—86; Slovar, s. 62: Votojti, 215: Otajte, VUB, F 7—ŻP 26. L i t e r a t u r a :
Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 291: Ottowie z—Życki [nic o Żmudzi]; SSNO, T. 4, s. 159: Ota, 161: Ottowie.
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O ZARANEK?
T aryfa 16 67 roku

0 paranek Kryysytoj у Spornel dym 1 szlachecki №
po w. wiesywiańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Oyaranek [w Kop. 10: Zaranek] K/yysytof у okolicy Syamel wpow. wiesywiańskim dym szlachecki 1
Problemem jest odczytanie pierwszej litery tego nazwiska. Teoretycznie w grę wcho
dzą różne możliwości: Baranek, Czaranek, Ozaranek, a nawet Zaranek (tak w kopii).
Pierwsze dwa odczyty są mało prawdopodobne. Forma Zaranek jest możliwa, ale ten
„Zaranek” byl notowany tylko w Szornelach i nie miał nic wspólnego ze znaną szlachtą
Horbowskich Zaranków czy Zaranków Horbowskich (zob.). Ostatecznie przyjęto na
zwę Ozaranek, choć nie bez wątpliwości. Ta nazwa osobowa częściowo znajduje popar
cie w innych przekazach. Po pierwsze, może nawiązywać do nazwy miejscowej Ożerany
itp., notowanej już w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. choć we włości wielońskiej,
a nie wieszwiańskiej [Slovar], Po drugie, w województwie nowogródzkim spotyka się
szlachtę Azaryczów alias Ozaryczów [Taryfa woj. nowogródzkiego]. Jest też imię Ozar,
zdrobnienie od Azariasza (cerkiewne Azarija). W polskim nazewnictwie spotyka się Mi
kołaja Ozarka, szlachcica na Rusi w 1461 r. [Boniecki] oraz Ożarków na Białostocczyźnie [Abramowicz, Citko, Dacewicz],
Na Żmudzi notowano ich tylko w obu taryfach z lat 1667 i 1690: jedna rodzina
w pow. wieszwiańskim, bez poddanych. Była to więc szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 207—208: Ożerany; Taryfa woj. nowogródzkiego, s. 27, 50. L i t e r a t u r a : Abramo
wicz, Citko, Dacewicz, T. 1, s. 281: Ożarek; Boniecki, T. 6, s. 328: Gosławski; LPŻ, T. 1, s. 191: Baranekas;
Tichoniuk, s. 73: Azariasz.

OZIEMBŁOWSKI ZOB. OZIĘBŁOWSKI
O ZIERZYŃ SK I (OZERZYŃSKI)
T aryfa 16 67 roku

Ożyński [F 11—1—752: Orzyński] Władysław у Chomcyajć [F 11—1—752: Chomczyzny] dymy 3 poddańskie w pow. widukhwskim
T aryfa 16 9 0 roku

Oyeryyński [w Kop. ó: Ozierzyński] Władysław у Chowsycyyypy Sydor w pow. widuklewskim dym poddański 1
Nazwisko to jest trudno odczytać w taryfie 1667 r., może to być Ożyński. Jednak w ta
ryfie 1690 r. dość wyraźnie spisano je jako Ozerzyński, co przyjęto. Najpewniej w obu
taryfach chodzi o tę samą osobę o imieniu Władysław i mającą dobra w pow. widuklew
skim o podobnej nazwie: Chomczajcie i Chowszczyzna Sydory.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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Nazwisko ma pochodzenie niejasne: albo jest pochodzenia litewskiego, od litew
skiego egeńn—(egeras, czyli „jezioro”), ale ze słowiańskim przyrostkiem -sk—, albo bez
pośrednio pochodzi od polskiego rodu Jezierzeńskich [LPŻ]. Prawdopodobnie chodzi
o Jezierzyńskich z Jezierza w ziemi warszawskiej na Mazowszu [Uruski]. W każdym ra
zie ma polską, szlachecką końcówkę —ski.
Nie wiadomo, kiedy pojawili się na Żmudzi, na pewno byli w 1690 r. Jest również
możliwe, że Paweł Ozierzyński, wzmiankowany na zjeździe szlachty litewskiej w jasw oy
niach w 1655 r., mieszka! na Żmudzi.
Najpewniej notowano ich w obu taryfach XVII w. W latach 1667 i 1690 r. spisano
tylko jedną rodzinę w pow. widuklewskim, z jednym dymem poddańskim. Była to za
tem szlachta drobna i nieutytułowana. W 1698 r. Jerzy Ozierzyński podpisał pospolite
ruszenie ze Żmudzi.
Ź r ó d ł a : A kta gjagdöii’, T. 2, s. 286. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 1, s. 585: Eżerinskas. UrusM, T. 6, s. 85: Jezierzyńskiz Mazowsza, T. 13, s. 147: Ozierzyński.

OZIĘBLOWSKI (OZIEMBLOWSKI)
H. RADWAN
P opis 16 21

roku

Ogjebłowscy g majętnośń Giełgudysgek gpowinnośd po husarsku koni 6 w pow. wiebńskim
Ogjebłowski Andrgey\ciwun] sgowdowski po pety bon ku koni 3
Ogiębłowski ]an gmajetności Poniemońskiejpo husarsku koni 2 wpow. wielońskim
Ogiębłowski Madej gp rgy kuplipo husarsku koń 1 w pow. wiebńskim
T a r y f a 16 67

roku

Ogiębłowski ]an wojski grodzieński у Giełgudysgek dymówpoĄd]ańskich 36 w ropnych siołach mieszkają
cych w pow. wielońskim
Ogjebłowski [w tekście: Ozembłowski] Stanisław wojski wilkomierski z dóbr ojczystych g majetnośń
Giełgudyskiej [dymów] 63, z nabycia od Konstantego Ogęblowskiego naginanej Giełgudysgki [dymy] 34,
nabytej od Madeja Ogięb/owskiego g Giełgudysgek [dymów] 20, od Olbrychta Ogjebłowskiego nagwanej
Dowiaty [dymy] 2, we wsi Wodoktach i Batusganachpo niebosgcgyku Mikołaju Sgukśde nabytych od Za
błockich wpolu nagwanym Lawdgie [dymów] 10, ogółem dymów 121 [Błąd: powinno być 129] w pow.
wielońskim
Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie [LPŻ], co znajduje potwierdzenie w faktach.
Po raz pierwszy notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r.
Kasper Lenartowicz Oziembłowski kupił dobra Dedigoldiszki „s mesteczkom i kostełom pri dwore buduczymi” [tj. Giełgudyszki we włości wielońskiej, nad Niemnem].
W 1590 r. wzmiankowano o jego synu Matysie w Giełgudyszkach. Tenże w 1600 r. wziął
w zastaw majętność Szowkoty we włości tendziagolskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano trzech Oziębłowskich: Andrzeja, ciwuna
szawdowskiego, Jana z Poniemonia i Macieja. Poza tym wspólnie stawiali 6 koni z GiełDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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gudyszek. Razem wystawili 10 koni, co wskazuje na ich dużą zamożność. Ich dobra kon
centrowały się w Giełgudyszkach i Poniemoniu w pow. wielońskim.
Na mapie Schwengelna z 1628 r. figuruje nazwa „Osamblaskas”, nawiązująca do
nazwiska Oziembłowski. Została ona zlokalizowana na Zaniemeniu, niedaleko Niemna
i na zachód od Wielony, a wschód od Papiszek. Wszystkie te warunki spełniają Giełgudyszki, które posiadali Oziemblowscy.
Sporo Oziembłowskich zanotowano w czasie Potopu 1655 r. Tylko przy jednym
można z całą pewnością stwierdzić, że nie byl związany ze Żmudzią, skoro uczestni
czył w konfederacji antyszwedzkiej szlachty powiatów: wiłkomierskiego, kowieńskiego
i upickiego w 1656 r. (Piotr). Z pozostałych większość zapewne pochodziła ze Żmu
dzi: Albrycht (Olbrycht; nie można wykluczyć, że chodziło o 2 osoby); Hektor, pisarz
ziemski wilkomierski; Jan; Kasper, uczestnik zjazdu w Jaswojniach, a więc pewnie Żmudzin; Konstanty; Maciej; Stanislaw, cześnik kowieński i podstarości upicki, pewnie nie
mieszkał na Żmudzi i Władysław. Razem było wówczas 9 Oziembłowskich. Wszyscy
podpisali unię kiejdańską, tylko jeden z nich uczestniczył później w konfederacji an
tyszwedzkiej.
W taryfie 1667 r. spisano tylko 2 rodziny, mające 36 i 129 dymów była to wielka
własność ziemska. Jeden z nich, Andrzej Kasperowicz Oziembłowski piastował urząd
ciwuna szawdowskiego w latach 1633—1643. Był też dzierżawcą Szymańskim [pow upic
ki]. Zmarł około 8 II 1648 r. W 1633 r. za zgodą króla polskiego przekazał dobra tego
ciwuństwa synowi Hieronimowi. Ten ostatni był elektorem żmudzkim króla polskiego
Władysława IV w Warszawie w 1632 r. Jeszcze jeden Oziębłowski był elektorem króla
polskiego — Jana Kazimierza w 1648 r.: Piotr Jan Hektor.
Zwraca uwagę brak Oziembłowskich na Żmudzi w 1690 r., prawdopodobnie wy
marli przed tym rokiem. W każdym razie była to szlachta zamożna, sądząc po danych
z 1667 r. i utytułowana, choć nie tyle na Żmudzi, co w sąsiednich powiatach: kowień
skim, upickim, wiłkomierskim i grodzieńskim. Dwaj z nich piastowali funkcję deputata
żmudzkiego do Trybunału Głównego: Andrzej Oziembłowski, ciwun szawdowski, był
deputatem w 1622 r., a Stanisław, cześnik kowieński, w 1650 r.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Oziembłowskich herbu
Radwan. Na Żmudzi pojawił się Jędrzej jako ciwun sza[w]dowski w 1622 r. Miał żonę
Bilewiczównę. Z 1625 r. pochodzi przywilej na targ w miasteczku Giełgudyszki dla Sta
nisława, pewnie właściciela tych dóbr. W 1637 r. Maciej Kasperowicz, dzierżawca Szy
mański, trzymał prawem zastawnym Berżany w pow. berżańskim. W 1640 r. Zygmunt,
dzierżawca skirstymoński, miał również żonę Bilewiczównę. Stanisław [Karol Piotro
wicz], wojski wilkomierski, zmarły w 1671 r. [wg Urzędników: prawdopodobnie zmarł
w 1673], był trzykrotnie żonaty z: Jadwigą Kęstortowną, Petronfelą] Szukściankąi [He
leną] Kimbarowną, potem Zakrzewską, łowfczyną] wileńfską]. Był właścicielem Giełgudyszek. W 1684 r. Karola Hektora, syna cześnika kowieńskiego [czyli Stanisława Karola,
wyżej wymienionego, o czym wyraźnie w herbarzu], nazwano skarbnikiem rzeczyckim
i „obywatelem żmudzkim” [musiał mieć tu osiadłość]. Wtedy sprzedał sianożęć Bilumiszki przy wsi Żwirblach w pow. wiłkomierskim. Niemniej jednak najwięcej informacji
było o tej rodzinie w pow. wiłkomierskim.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Dość dokładnie losy tej rodziny przedstawiono w herbarzu Niesieckiego, z któ
rego korzystał później Uruski. Rodzina pochodziła z Mazowsza. Protoplastą był Fe
liks [z ruska zwany Szczęsnym] Oziembłowski, kasztelan sochaczewski z 1550 r. Jed
nym z jego synów był Leonard, czyli Lenart, znany z patronimiku jego syna Kaspra.
Przeniósł się on do Litwy. Ożenił się z Dzierżkówną, z którą spłodził właśnie Kaspra.
Notowano go na Żmudzi, pewnie w stołecznych Worniach, w 1579 r. jako szlach
cica, świadka wizytacji apostolskiej Tarquiniusa Peculusa [Codex Mednicensis\. Kasper
Oziembłowski ożenił się z Teodorą Puciatówną i Anną Wojnianką, z którymi dał świa
tu 3 córki: Annę, żonę Szukszty, podstolego żmudzkiego, Krystynę, żonę Iwickiego
i Szczęsną, żonę Majkowskiego oraz czterech synów: Macieja, Jana, Jędrzeja i Piotra.
Z nich Andrzej (Jędrzej), Jan i Maciej byli zanotowani w popisie wojskowym 1621 r.,
o czym pisano wyżej. Maciej był starostą Szymańskim w 1621 r., dwukrotnie żonatym
z Elżbietą Raj ecką, wojskówną trocką i Umiastowską, wdową po Okolskim. Spłodzili
oni 7 córek i dwóch synów. Ze Żmudzią związani byli: Halszka, żona Władysława Kęstorta, skarbnika żmudzkiego; Marianna, żona Stefana Chrząstowskiego, ciwuna berżańskiego i instygatora litewskiego, a potem Jana Talata [w tekście: Toleta], podstarościego żmudzkiego i starosty rosieńskiego; Felicjanna, żona Daniela Chrząstowskiego,
miecznika żmudzkiego oraz Eufrozyna (z drugiego małżeństwa), żona Karola Kęstorta, starosty tawruskiego.
Drugi syn Kaspra, czyli Jan, był dziedzicem Zamosza w pow. oszmiańskim. Jego
syn Jan ożenił się z Krystyną Kierdejówną, kasztelanką żmudzką i to jest jedyny ślad
związku ze Żmudzią tej linii. Z kolei trzeci syn Kaspra, Jędrzej, był ciwunem sza[w]dowskim i starostą skirstymońskim. Byl też deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego
w 1622 r. W 1636 r. z jego inicjatywy król polski Władysław IV ufundował kościół pa
rafialny w Skirstymoniu, ośrodku posiadanego przezeń starostwa [VUB]. „Cztery razy
śluby małżeńskie ponawiał”: z Bielewiczówną, wdową Bielewiczową [właściwie z Rajną
Łukomską], Dorotą Szabłowską, rodzoną siostrą wyżej wymienionej i z [Maryną Fiodorówną] Massalską [marszalkównąhospodarską], wdową po Jundzile. Spłodził z nimi
siedmioro dzieci, w tym czterech synów, z których dwóch miało związki ze Żmudzią:
Zygmunt i Albrycht. Zygmunt byl po ojcu starostą skirstymońskim [w pow. rosieńskim]. Ożenił się z Dorotą Bielewiczówną, podkomorzanką żmudzką, z którą spłodził
córkę Katarzynę, żonę Jana Worłowskiego, skarbnika kowieńskiego. Z kolei Albrycht
pojął za żonę najpierw Katarzynę Narbutównę, pisarzównę ziemską żmudzką, z którą
miał potomstwo (Dorota, Anna, Kazimierz, Michał), a potem Annę Skarszewską [chy
ba Skaszewską], która dała mu syna Adama i dwie córki.
Czwarty i ostatni syn Kaspra, Piotr, ożenił się z Reginą Białłozorówną podkomo
rzanką upieką, z którą spłodził pięciu synów, na ogół nie związanych ze Żmudzią. Wy
jątkiem był Hektor, który — aczkolwiek był pisarzem ziemskim wiłkomierskim — był
elektorem żmudzkim króla polskiego Jana Kazimierza w 1648 r. Obok niego zapisano
jeszcze Piotra Jana Oziębłowskiego, może tożsamego z Piotrem, bratem Hektora? Ow
Piotr był później cześnikiem kowieńskim.
W XIX w. Oziębłowscy herbu Radwan wylegitymowali się ze szlachectwa w guber
ni kowieńskiej. Chyba nie pochodzili ze Żmudzi.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Ź r ó d ł a : Akta pjapdów, T. 2, s. 286, 299, 303, 310, 313, 318, 357; CodexMednicensis, T. 1, s. 416; Deputaci, T.
1, s. 175, 265; Dworżecki Bohdanowicz, k. 181v—182v; Elektorzy 1648 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 251;
Niesiecki, T. 7, s. 215—218 (obszerna monografia); ODVCA, vyp. 2, s. 24—134, 154—756; vyp. 5, k. 203—18;
Schwengeln, Mapa Litwy, Urzędnicy żmudzcy, nr 407; VUB, F 205M (kopia przywileju z 1636 r.). L i t e 
r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 291—293; Kaczorowski, Litwini, s. 207; Uruski, T. 13, s. 145—146.

OZMIEJEWSKI (OSZMIEJEWSKI, ŻMIJEWSKI)
P opis 16 2 1 roku

Opmiejewski Malcher p ucpesĄmkamĄ po kogacku kań 1 wpow. kroskim
T aryfa 16 67 roku

Ogmiejewska Jergyna Felicjamia Uwoynianka [na miejscu] Jerpego Ogtniejewskiego małć$ovM\a pSmmrtowa dym 1poddański wpow. kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

Ospmiejewski [w Kop. 1: Ozmiejewski] Andrgej p okolicy Suwartowa wpow. kroskim [dym] poddański 1
Trudno jest określić właściwą pisownię tego nazwiska. W źródłach ruskich występu
je ono w różnych formach. Może chodzi o Zmiejewskich, Żmijewskich itp.? Może być
pochodzenia polskiego jeśli przyjąć, że chodzi o Żmijewskich. Ci ostatni byli notowani
na Mazowszu z herbem Slepowron, piastowali urzędy w ziemi ciechanowskiej i wiskiej
[Niesiecki]. Jednak, zdaniem językoznawców litewskich, nazwisko Zmejauskas [nazwa
współczesna] czy Zmejevskas łączy się z formą Zmejauskas o genezie rosyjskiej [LPŻ],
Ten ostatni sąd jest mało prawdopodobny.
Na Żmudzi pojawili się prawdopodobnie w końcu lat 50. XVI w., skoro w 1561 r.
Jan Ozmiejewski ożenił się z Zofią Palecką, córką „namiestnika Kielm” [Drungilas],
czyli urzędnika gospodarczego w Kielmach, dobrach prywatnych. Został wówczas na
zwany służebnikiem Stanisława Skaszewskiego.
Z kolei w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1567 r. zanotowano Jana Ożiminskiego we włości kroskiej. Choć nazwisko jest trochę zmienione, to wiadomo, że Oszmiejewscy posiadali dobra w tej włości, zob. niżej.
Później notowano ich w aktach ziemskich żmudziach XVI w. W 1569 r. Jan
Ozmiejemski kupił 2 „ziemlice” w majętności Suworty i Kułknikiszki we włości kro
skiej. W 1573 r. Jan Ozimowski kupił połowę ziemi dworskiej w majętności Poszawsze
nad rzeką Szawszą [we włości kroskiej]. Dalsze zakupy poczynił w latach 1577—1578:
majętność i „dworec” Poszowszy [tj. Poszawsze]. Tenże w 1590 r. zastawił pół służ
by poddanego w polu Suwortuwy we włości kroskiej. W 1591 r. darował żonie Jagnieszkie Jurewnie 100 kop groszy, zabezpieczonych na „dworcu” w Poszawszu. Znów
w 1593 r. Jan Ozmiejewski zastawił służbę ludzi w majętności Suwerty we włości
kroskiej. W 1595 r. Jan Ozimiejewski skwitował Jana Skaszewskiego za otrzymanie
sumu 2200 kop groszy, zabezpieczonych na dobrach Rikiewo [we włości szawelskiej].
W roku następnym Jan Ozimiejewski zapłacił 8000 kop groszy, biorąc w zastaw te
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dobra. W 1597 r. Jan Krzisztofowicz Ozmiejewski sprzedał część „dworca” Liżykiszki
we włości kroskiej.
W sumie w latach 1569-1597 notowano tylko jedną osobę, której nazwisko było
różnie spisywane, ale najczęściej jako Ozmiejewski lub Ozimiejewski. Miał on dobra
głównie w Poszawszu we włości kroskiej.
W popisie Żmudzi z 1621 r. zanotowano Malchera Ozmiejewskiego w pow. kroskim, stawiającego konia z „uczestnikami”. Później notowano ich w obu taryfach
XVII w. w tej samej miejscowości w pow. kroskim (Suwartowo), gdzie byli notowani
już w końcu XVI w. Zarówno w 1667, jak i 1690 r. była to tylko jedna rodzina z jednym
poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Niesiecki, T. 10, s. 180 (część 1), 505 (część 2); ODVCA, vyp. 1, s. 4—62 (brak w indeksie), 5—66,
28—65 i 67 i 68; vyp. 2, s. 112—145, 184—381 (brak w indeksie); vyp. 3, s. 68—13, 114—249; vyp. 4, k. 125—118,
223—146; Popis 1567 r., kol. 1266. L i t e r a t u r a : Drungilas, Adaptacja, s. 265; LPŻ, T. 2, s. 1343: Żmejauskas, 1296: Zmejauskas.

OŻYŃSKI
H. LUBICZ
T a r y f a 16 6 7

roku

Ożyński Tomas^Stejanomc^na miejscu Stefana Osińskiego rodzicaswe\go] у [OfŻajciów dym 1 szlachecki
ivpow. wielońskim
T aryfa 1690

roku

Ocyński Tomasp [tak w Kop. 1, w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 47: Ozimki; MB: Ozimski] у Oraje
[w Kop. 1 słuszniej: z Ożajni] w pow. ndelońskim dym szlachecki 1
Nazwisko może pochodzić od litewskiego „ożys”, czyli „kozioł” [LPŻ]. Może jest to
jednak nazwisko odmiejscowe od miejscowości Ożajcie w pow. wielońskim, gdzie no
towano ich w XVII—XIX w. W końcu XIX w. była to okolica szlachecka na wschód od
miasteczka Bejsagola, zamieszkała przez następującą szlachtę: Downarowiczowie (60
dziesięcin ziemi), Domaszewiczowie (24), Zabiel Iowie (23), Leparscy (65), Linichowscy
[skądinąd nieznani, może Unichowscy?] (3), Linkiewiczowie (38), Montwiłłowie (147),
Ożyńscy (76), Rajcewiczowie (45) i Talmontowie (21) [SG].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. Była to jedna i ta sama rodzina w pow. wie
lońskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w Ożyńscy herbu Lubicz wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni ko
wieńskiej. Pewnie ta sama rodzina wylegitymowała się w 1835 r. w guberni wileńskiej
[Ciechanowicz], skoro gubernia kowieńska powstała dopiero w 1843 r.
Zachował się wywód Ożyńskich herbu Lubicz z 1835 r. Za protoplastę rodziny
został uznany Jan Władysław z Gosztowta Ożyński (pokolenie I), pradziad proszą
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cego, który po ukończeniu Akademii Wileńskiej (uczył się w 1688 r.) udał się „na
wojaż do Paryża dla wydoskonalenia się w tychże naukach”. Po powrocie do ojczy
zny ożenił się z Judyttą Bartoszewiczówną i kupił dobra Ożajcie Wodokty w Księ
stwie Żmudzkim w 1697 r. Wydał on na świat syna Teodora Ignacego (testament
z 1760 r.; II), który ożenił się z Heleną Witortówną. Spłodził on trzech synów (III):
Jana, Kazimierza i Tadeusza. Z nich pierwszy wydał na świat dwóch synów (IV):
Benedykta i Mateusza. Benedykt zostawił po sobie trzech synów (V): Waleriana
Jana (ur. 1788) z dwoma synami (VI): Karolem Mateuszem (ur. 1822) i Adamem
(ur. 1830) oraz Piotra Pawła (ur. 1792) i Mateusza (ur. 1795) z synem Wincentym
(ur. 1832; VI).
Drugi syn Teodora Ignacego, czyli Kazimierz (III), zostawił po sobie trzech sy
nów (IV): Gedeona, Justyna Ludwika (ur. 1787) z dwoma synami (V): Cezarym Alek
sandrem (ur. 1819) i Prymusem Felicjanem Faustynem Julianem oraz Juliana Antoniego
(ur. 1790), proszącego, z trzema synami (V): Augustynem (ur. 1810), Janem (ur. 1817)
1 Kleofasem Maurycym (ur. 1824).
Trzeci z kolei syn Teodora Ignacego, Tadeusz (III), zostawił po sobie trzech sy
nów (IV): Kazimierza z dwoma synami (V): Klemensem Piotrem (ur. 1827) i Wincen
tym Adamem (ur. 1822) oraz Józefa (ur. 1797) i Wincentego [LVIA, F 391—1—1046].
W połowie XIX w. wylegitymowali się w guberni kowieńskiej Ożyńscy (brak her
bu), poczynając od Tadeusza, syna Jana, który miał trzech synów: Jana z dwoma synami:
Mateuszem i Benedyktem oraz Kazimierza zapewne bezdzietnego i Tadeusza z dwoma
synami: Józefem i Kazimierzem [Uruski]. Skądinąd wiadomo, że w 1882 r. posiadali oni
2 majątki w tej guberni: tradycyjnie Ożajcie i Klisze [Uruski błędnie: Klisty, lit. Klyśiai]
w pow. szawelskim, na zachód od miasteczka Okmiany. Właśnie w Kliszach mieszkał
wówczas Jan Ożyński syn Juliana. Prawdopodobnie ów Julian jest tożsamy z Julianem
ojcem Kleofasa (ur. ok. 1828: 39 lat w 1867 r.). Kleofas był naczelnikiem okręgowym
Kowna w powstaniu styczniowym 1863 r., skazanym na 8 lat ciężkich robót na Syberii,
a za udział w powstaniu bajkalskim 1866 r. karę przedłużono na bezterminowe cięż
kie roboty. Wiadomo jeszcze, że w 1867 r. był w więzieniu przy kopalni Ałgaczyńskiej.
Z kolei Jan wzmiankowany w 1882 r. to pewnie „kapitonas Jonas” (Jan kapitan [armii
rosyjskiej]), właściciel Kliszów zmarły w 1894 r. Pozostawił on dwóch synów, którzy
poszli do wojska rosyjskiego [Birżiśka].
W wywodzie z 1835 r. zwraca uwagę przydawka pochodzeniowa — z Gosztowta. Podobną używali GiedwiłIowie, co może wskazywać na wspólne pochodzeniu
obu rodzin.
Ź r ó d ł a : Birżiśka, Anno mętu, s. 55; LVIA, F 3 91 -1 - 1046, k. 13—15 (wywód z 1835 r , dr2 ewo genealo
giczne); SG, T. 15, cz. 2, s. 427: Ożajcie. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 294; LPŻ, T. 2, s. 357:
Ożinskas; Sliwowska, Syberia, s. 287; Uruski, T. 13, s. 148.
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РАС

РАС
Н. GOZDAWA
P o p i s 16 2 1

roku

Рас Mikołaj ksżąd:z z imienia swego Sząukian pr^e^ Adama Piotrowicza, urzgdJnikĄ, po usarsku koń 1
wpow. beijatiskim. Tenżepo kozacku koni [brak danych]
T aryfa 1690

roku

Pac Jan Krzysztof hrabia na Rójance, marszałek wiłkomierski, starosta botocki z dóbr JKMci starostwa botockiego zjolwarkiem Pooplinie, karczmami, młynem w pow. widukkwskim dymów poddańskich 40. Za attestacją grodu wiłkomierskiego
Pac Piotr [Michał] Pac generalny Księstwa Żmudcjego starosta z majętności wieczystej Srzędnik nazwanej
Zmłynem, karczmo, w pow. wielońskim dymów poddańskich 113. Tenpę z dóbr JKMd starostwa ignudgkiego
należących z Niemokszf i Potumszą w P0№
■potumszewskim [dymów] poddańskich 3. Tenje Z dóbr JKMd
Zstarostwa idelońskiego z kluczem bejsagolskim i wójtostwem wielksaskim [tj. saskim] nowo przyłączonym dy
mów 524. Tenże z częśd majętnośa Koman panien starośdanek koniawskich [córek starosty koniawskiego
w pow. lidzkim] [dymów] 66. Tengę z ccysd drugiej majętnośd Koman [dymów] poddańskich 89. Tenge
Zstarostwa plotek kiego dóbr JKMd wpow.plotelskim [dymów] poddańskich 129
Nazwisko pochodzi od imienia chrześcijańskiego Hipacy (cerkiewne Ipatij) lub Pa
weł. Występuje w językach słowiańskich: rosyjskim, białoruskim, bułgarskim i polskim
[LPŻ]. Zgadzając się z tą genealogią, Z. Zinkevicius wskazał na jeszcze inną możli
wość — pochodzenie od imienia Paweł (lit. Povilas), od którego wywodzą się różne
skróty, m.in. Pac. Można dodać, że łączenie Paców albo z włoskim rodem de Pazis
[np. Kojałowicz], albo ze szczurem według „polszczyzny kresowej” [Ciechanowicz] są
całkowicie bezpodstawne i dają nie najlepsze świadectwo autorom tych sądów.
„Znakomita litewska rodzina” [Uruski], która wywodzi się od Paca Dowkszewicza,
marszałka dworskiego i starosty kamienieckiego, pochodzącego z powiatu grodzień
skiego i żyjącego w 1. połowie XV w. [Petrauskas]. Oczywiście, wielu Paców nie należa
ło do tego sławnego rodu, który w XVII w. osiągnął status magnacki.
Na Żmudzi Pacowie pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1528 r.
Spisano wówczas 20 Paców: Wołodkiewicza we włości ejragolskiej, Gikniewicza w wielońskiej, Daniłowicza w w korszewskiej, Dowginowicza w jaswońskiej, Dowgiałowicza
w kroskiej, Korola w telszewskiej, Montwiłowicza w kroskiej, Pietkowicza w wieszwiańskiej, Pietraszewicza w jaswońskiej, Pupsztowicza w wielońskiej, Staniewicza w pojurskiej, Stankiewicza w korklańskiej, Stegwiłowicza w rosieńskiej, Studgintowicza w korklańskiej, Tomkowicza w wilkiskiej, Juszkowicza w wilkiskiej, Jakubajtisa w korklańskiej
i Janowicza w kroskiej oraz dwóch Paców bez patronimików we włości widuklewskiej
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i żorańskiej. Do tego zestawienia trzeba jeszcze dodać Packa Janowicza we włości rosieńskiej i wdowę Packową w wielońskiej. Razem czyni to 22 bojarów, mieszkających
w różnych włościach, najwięcej w korklańskiej i wielońskiej (po 3) oraz w wilkiskiej,
jaswońskiej, rosieńskiej i kroskiej (po 2).
Skądinąd wiadomo jeszcze o dwóch Pacach we włości wielońskiej. W 1532 r. odno
towano Paca Narbutowicza, spokrewnionego z Jatowtem i Dowgiełem [LM], a w 1541
— Paca Koźminowicza (Kiasminowicza), zwanego „Roszczyńcem”, czyli mieszkającym
w polu Roszczę w tej włości [Istońjos saldnią tyńmai\. Można przypuszczać, że
Magnaccy Pacowie pojawili się na Żmudzi dużo później, byli tu w końcu XVI w.
Przed 1595 r. Mikołaj Pac (zm. 1595), podkomorzy brzeski, otrzymał od królowej Anny
Jagiellonki dwa sioła w ciwuństwie Wielkich Dyrwian: Suginty i Nołowkowo. Nadanie
to zatwierdził król polski Zygmunt III w 1595 r.
W 1621 r. inny Mikołaj Pac, ksiądz, został spisany w popisie wojskowym. Póź
niej Bonifacy Teofil (zm. 1678) był związany ze Żmudzią, gdzie był starostą botockim
(1666) i miał Żwingi. Wspomniane starostwo scedował na swego syna Jana Krzyszto
fa (zm. 1702) podkomorzego litewskiego. Ze Żmudzią byli związani Pacowie, przede
wszystkim jako biskupi żmudzcy: Mikołaj w latach 1610—1618 i Kazimierz w 1667—
1695 [ten był elektorem króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r.
ze Żmudzi], senatorowie: kasztelan Józef Franciszek Pac w latach 1748—1764 i starosta
Piotr Michał Pac w 1684—1696, wzmiankowany w taryfie z 1690 r., posłowie i deputaci
do Trybunału Głównego oraz jako dzierżawcy królewszczyzn, właściciele dóbr ziem
skich i fundatorzy. Posłami ze Żmudzi było trzech Paców. Pac [Jan Krzysztof] marsza
łek wiłkomierski (zm. 1702) był posłem żmudzkim na sejm konwokacyjny 1696 r. Po
słował na sejmy również z pow. wiłkomierskiego. Był podkomorzym litewskim [PSB,
T. 24, s. 702—703]. Drugim byl Pac Kazimierz Michał, kawaler maltański, pisarz litewski
i starosta piński, był posłem żmudzkim na sejm grodzieński 1688 r. Posłował również
z innych ziem i powiatów, np. grodzieńskiego, kowieńskiego, pińskiego i inflanckiego
[PSB, T. 24, s. 707—709] Trzecim był Pac [Michał Jan] (1730—1787), kasztelanie żmudzki
[syn Józefa Franciszka] był posłem żmudzkim na sejm 1760 r. Później był marszałkiem
generalnym litewskim konfederacji barskiej [PSB, T. 29, s. 729—734].
Z kolei deputatami żmudzkimi do Trybunału Głównego byli: Piotr Michał Pac
w latach 1685, 1686 i 1694 oraz Michał Jan Pac, starosta ziołowski, w 1751 r.
Jako dzierżawcy królewszczyzn chodzi głównie o duże starostwa takie jak: botockie, chwejdańskie, wielońskie i wilkiskie, choć Pacowie nie gardzili skromnymi nadania
mi, rzędu jednej czy kilku wsi. Wyżej pisano, że starostą botockim był Bonifacy Teofil
Pac w 1666 r., po nim był jego syn Jan Krzysztof (zm. 1702) i jego żona Teresa z Podbereskich. Starostwo chwejdańskie posiedli Pacowie w 1659 r. (Michał Pac) i w ręku tej
rodziny było do śmierci Ignacego (zm. 1765). Starostwo wielońskie posiadał tenże Mi
chał Pac w połowie XVII w. i Pacowie posiadali je do 1699 r. Starostwo wilkiskie na
był Krzysztof Pac w 1661 r. od Radziwiłłów, potem posiadał je Kazimierz Pac, kawaler
maltański i Józef Pac do 2. połowy XVIII w Inne, drobniejsze nadania od dwóch do
czterech wsi na Żmudzi zostały wymienione w monografii Paców pióra Józefa Wolffa,
zob. indeks geograficzny.
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Na własność Pacowie posiadali dobra ziemskie na Żmudzi, ale na krótko. W 1680 r.
dobra Korciany odziedziczył Piotr Michał Pac, które szybko zastawił je Romanowi Dani
lewiczowi, podkomorzemu oszmiańskiemu. Dobra te w 1690 r. liczyły 155 dymów (tyl
ko dwie części były w ręku Paców), a do tego trzeba jeszcze dodać majętność Średni
ki ze 113 dymami. W 1694 r. biskup żmudzki Kazimierz Pac zapisał dobra Ownowiany
[u Wolffa błędnie: Osnowiany] swemu synowcowi Janowi Krzysztofowi Pacowi, marszał
kowi wiłkomierskiemu, pozostawiając jednak sumę 20 000 złotych dla kapituły żmudzkiej.
Jeśli chodzi o fundacje Paców na Żmudzi, to w grę wchodzi działalność Kazimierza
Paca, biskupa żmudzkiego. Postawił on 5 kościołów w: Taurogach (1673), Łuknikach
(1675), Surwiliszkach (ok. 1677), Kołtynianach (jw.) i katedrę w Worniach (ok. 1691),
monumentalną budowlę barokową istniejącą do dzisiaj w tym małym miasteczku.
Wymienieni w taryfie z 1690 r. dwaj Pacowie to Jan Krzysztof i Piotr Michał. Pierw
szy (rozstrzelany przez republikantów [szlachtę litewską o nastawieniu antysapieżyńskim] w 1702 r.) był synem Bonifacego Teofila, oboźnego litewskiego. Kolejno był: sta
rostą botockim w 1678, marszałkiem wiłkomierskim w 1689 i podkomorzym litewskim
w 1698 r. Był właścicielem maj. Różanka w pow. lidzkim i grodzieńskim oraz Towian
w pow. wiłkomierskim. Był posłem sejmowym i przywódcą obozu Sapiehów na Żmu
dzi. Ożenił się z Teresą Zofią Podbereską, wojewodzianką smoleńską, nie miał dzie
ci. Z kolei Piotr Michał Pac (zm. 22 II 1696) był synem Hieronima Dominika i Anny
Wojnianki, podstolanki litewskiej. Rozpoczął karierę wojskową i polityczną pod opieką
możnych krewnych: starosta wieloński w 1672, chorąży brasławski w 1674, marszałek
brasławski w 1678, starosta brasławski w 1681, starosta żmudzki w 1684 (wejście do
senatu), starosta błudeński w 1694 r. Był zwolennikiem Sapiehów, toczył ostre spory
ze szlachtą żmudzką, co doprowadziło go do wyklęcia przez biskupa żmudzkiego. Był
dwukrotnie żonaty z: Teklą Konstancją Wołłowiczówną, stolnikównąlitewską i Marian
ną Teklą Naruszewiczówną, podkanclerzanką litewską, nie miał dzieci.
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 1, s. 360, 392, 398, T. 2 s. 229; Elektorowie królów, s. 160; Istorijes śaltimą tyńmai, T. 3
s. 187, 190; Kojałowic2 , Compendium, s. 54—58 (obszernie); LM, Upraśymą knyga 17, s. 214; Perapis 1528 r ,
s. 311-312, 219, 223, 231, 234, 235, 254, 297, 314, 317, 325, 340, 346, 351, 353, 359, 378, 381, 393; Urzędni
cy centralni i dygnitarze, s. 151 nr 1165; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 432 nr 3214; Urzędnicy żmudzcy, nr 638,
1244. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 295—297; LPŻ, T. 2, s. 359: Pacas; Paknys, s. 178; Petrauskas, Lietuvos diduomene, s. 280—281: Pacas Daukśaitis; PSB, T. 24, s. 702—703: Pac Jan Krzysztof, Jerzy
(o genezie rodziny), s. 744—745: Pac Piotr Michał; Uruski, T. 13, s. 150—156 (obszerna monografia); Wolff,
Pacowie, passim (zob. indeksy); Zinkevicius, s. 406: Ipatijus, 444: Povilas.

PACEWICZ (PACOWICZ)
H. LUBICZ, NIECZUJA, PÓŁ ORŁA, RADWAN,
ŚLEPOWRON, WŁASNEGO
P opis 1 6 2 1 roku

PacewicpMardn p ucpesĄwkami] po kopacku koń 1 wpow. porańskim i medyngiańskim
Pacewicp Stanisław p ucpest[nikami] na pod^zzóku\ postawił Wakntegj jamontomcpa po kopach/ koń 1
w pow. wielońskim
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

PACEWICZ (PACOWICZ)

427

Pocenieg Stanisław g ucgestni\yr&ms\ koń 1 wpow. nielońskim
Pacewicg Zygmont g ucgest[nikami] po kogacku koń 1 wpow. telsgewskim
T a r y f a 16 67

roku

PacenicgAdam Hrehorowicg na miejscu Hrehorego Pacewicga [GB: pewnie ojca] i od Jógefa Sutkiewicga
g Pocajciów dym 1 sglachecki wpow. telsgewskim
PacenicgAdam na miejscu Adama Kumsga gRumsgów dym 1 szlachecki w pow. korklańskim
Pacewicg Adam Urbanowicg na miejscu Kagimierga Walentynowicga Wolodki g Lakowa Pikturnów dym 1
sglachecki w pow. rosieńskim
PacewicgAdam gMejlisgek dym 1 sglachecki wpow. tendgiagolskim
Pacewicg Ambrogej, na którego miejscu orag na miejscu Krgysgtofa Towcia gMesgkiów gostal spisany Stefan
Sgcgefanowski w tejge okolicy dym 1podddański wpow. M. Dyrwian
PacewicgAmbrogy Wojciechowicg na miejscu Hrehorego Łukasgewicga gMesgkiów Martinajdów dym 1 sgla
checki wpow. M. Dynian
PacewicgAndrgej na miejscu rodgica swe\pp\ Je/gego Janowicga Pacewicga g jadongów dym sglachecki 1 wpow.
wilkiskim
Pacewicg Gabriel g Rjpejkowicg dym 1 sglachecki wpow. wieluńskim
Pacewicg Hieronim. Zadwid Ambrogy na miejscu Zygmonta Pacewicga g Kugajdów [?] orag na miejscu Hiero
nima Pacewicga spadkiem sobie dostałypo Ambrogeju Pacewicgu ogrodnicgy dym 1 wpow. telsgewskim
Pacewicg Hrehoiy g Butkisgek dym 1 sglachecki w pow. ejragolskim
Pacewicg Hrehory Mikołajewicg na którego miejscu orag na miejscu Mikołaja Sebestianowicga Pacewicga go
stal spisany Mikołaj Ugumedgki g Niemorsgan dym 1 sglachecki w pow. widiiklewskim
Pacewicgjakub g Kretkompiów dym sglachecki 1 wpow. wilkiskim
Pacewicgjan [na miejscu] rodgica swe\go\ Jana Pacewicga g Tronkin dym 1 sglachecki wpow. tendgiagolskim
Pacewicg Jan Augustynonicg gMesgkiów dym 1 sglachecki wpow. M. Dyrwian
Pacewicgjan na miejscu Adama Pacewicga rodgica g LawdypoĄd]ański dym 1 wpow. wielońskim
Pacewicgjan na miejscu Krgysgtofa Pacewicga £ Beniusgajć i gprgykupli od Katargyny Sutkiewicgowejprgeg
spustosgenie Sgweda nieprgyjadela napasgni swojej [sic] obródl i gyprgykupli od Adama Mitkiewicgapoddański dym 1 wpow. telsgewskim
Pacewicgjan na miejscu Marana Gowda g Posgyła dym 1 sglachecki wpow. korsgewskim
Pacewicgjan Piotrowicggldpniun dym 1 sglachecki w pow. nielońskim
Pacewicgjan Sebestianowicggldpniunów dym 1 sglachecki w pow. nielońskim
Pacewicgjan Sgcgęsnowicg g kupE od Gabriela Melwida gjaniltów Pemarowa dym 1 sglachecki w pow. wil
kiskim
Pacenicg [?] Jan g Drabuksgt w pow. powondeńskim dym 1 sglachecki
Pacenicg Jan g Golu dym 1 sglachecki wpow. jaswońskim
Pacenicg Jergy Krgysgtofowicg na miejscu rodgica swego Krgysgtofa Pacewicga g Jonaków dym 1 sglachecki
wpow. pojurskim
PacenicgJergy Maranowicg na miejscu Jergego Jakubowicga Adamonicga gPacajć dym 1 sglachecki w pow.
gorańskim
Pacenicgjergy na miejscu Mikołaja Rosgcgewskiego g Piepol dym sglachecki 1 w pow. wilkiskim
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Pacewicpjerpy. Lutyk Bugienowicpjópef [...] takpe pprpykupli na miejscu Jerzego Pacewicpa pJonajaów dym
1 szlachecki wpow. telspewskim
Pacewicpjópef na miejscu Pawła Kiersnowskiego p Peteklan dym 1 splachecki w pow. birćyniańskim
Pacewicpjópef Stanisławowiczjako zastawnik od Władysława i Pawła Bicpkiewicpów dym 1 szlachecki za
stawny pogorzelec z imienia Serafiniszek wpow. kroskim
Pacewicpjópef na którego miejscu został spisany Marynus Kotarski z [S]Pińgów dym 1 szlachecki wpow. korklańskim
Pacewicz Kaźmierz Z Chrzęzpnowicz zagrodnicy dym 1 w pow. nielońskim
Pacewicz Kapimierp Z Gostyna dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Pacewicz Kazimierz Woyspoiło Jerpy[...] a drugi kupnym prawem nabyty od Kazimierzą Pacenicpa w Gorajniach ucpyni 2 dymy podd{ańskie] wpow. korklańskim
PacewicpKrpysptof Jópefowicpna miejscu ojca swe\go\ Jópefa Pacenicpa pPacajćdym 1poddański wpow. żprabskim
Pacewicz Krpysptof mając zastawnymprawem od Jana i Mikołaja Bikniewicpów dympod[d] ański 1 z Wemów,
na którym sam temp miespka w pow. korklańskim
Pacewicp Krpysptof, na którego miejscu orap na miejscu Jópefa Lulenicpa postała spisana Dorota SakiellównaJucewicpowa Je/pyna pBukukoha do domowejpaspniprzyłączonegojednego dymu szlacheckiego wpow. porańskim
PacewicpMaciej pPiepol dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Pacewicp Madej. Andrzejewski Marcin na miejscu Stanisława Paspkiewicpa pjurgajdów Połopispa i p kupli
od Madeja Pacewicpa dym 1 splachecki w pow. rosieńskim
Pacewicp Alardn pRustejków dym splachecki 1 w pow. nielońskim
PacewicpMicha! PiotronicppWitkajaówpoddański dym 1 w pow. telspewskim
PacewżcpMiko/aj Janowicp na nńejscu Jana Jakubonicpa Pacewicpa p Wojdaton dym 1 splachecki wpow. kroskim
Pacewicp Piotrjako w okolicy Pacajdach, tak w okolicy Petrelów na miejscu Jópefa Wojdechowicpa Petrelewicpa
dym 1 splachecki w pow. telspewskim
Pacewicp Piotr na miejscu Stanisława Barsteygi pjawspajdów dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Pacewicp Piotr Kasperowicp. Matuspkowski Adam [...] takpę [z] nabytego od Piotra Kasperowicpa Pacewicpa
Z Reklispek dym 1poddański wpow. porabskim
Pacenicp Salamon. Tysptdenicp Chryzostom 1 [dym] ogrodnicpy nabyty od Salamona Pacewicpa p Okmian
wpow. kroskim. Tenpe pokoliy Okmian nabyty od Salamona Pacenicpa dym 1pod[A\ański wpow. berpańs/dm
PacewicpSebestian na miejscu Jerpe[go] Janonicpa Pacewicpa i Andrpeja Łabunows/dego pjadowgów dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Pacewicp Sebestian, na którego miejscu posta/ pisany Kapimierp Woykowski pjanowdowa dym 1 splachecki
wpow. korspewskim
Pacenicp Stanisław na miejscu Piotra Kierbedpia p Chwałon dym splachecki 1 wpow. korklańskim
PacewicpStanisław Piotrowicp [na miejscu] Piotra Jakubowicza Pacewicpa [GB: pewnie ojca] p Wojdaton
i [na miejscu] Adama Mikołajenicpa Wąyspnara spadkiem spadłego w pow. korspewskim napwanym Piłsudy podd{ański] dym 1 w pow. kroskim
PacenicpStanisław pMespkiów 1poddański dym wpow. M. Dyrnian
PacenicpStanisław pprpykupli od Mikołaja Chrpcponowicpa pKretkompiów dym splachecki 1 wpow. wilkiskim
Pacewicp Stanisław. Borowska Tekla Blinstrubówna na miejscu Piotra Borowskiego p majttnośd napwanej
Nony Dwór p pastawnikiem Stanisławem Pacewicpem [dymów] 4 w pow. jaswońs/dm
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Pacewicp Stanisław, na którego miejscu postał spisany Hrehory Ermanowicp p Majlżspek dym 1 szlachecki
wpow. tendpiagolskim
Pacewicp Stanisław, na którego miejscu oraz na miejscu Rapmusa Syriatowicpa został spisany Kazimierz
jawgielpRospcpAlisptowtów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Pacewicp Stefan z Ptaszków dym 1 szlachecki wpow. bezpańskim
Pacewicy Urban Matysoudcp na którego miejscu oraz na miejscu Jana Wojdechowicpą Petrelewicpa i Stanisława
Markiewicza Petrelewicpa został spisany Adam Petrelewicz z Petrelów dym 1 szlachecki w pow. telspewskim
Pacewicp Wawrzyniec na miejscu Wojciecha Pacewiczą pNiewordpian dym 1 szlachecki w pow. powondeńskim
PacewicpZachariaspna miejscu Jana Michałowskiego] pDoniadów i pprpykupli od Hrehorego Jakubowicza
Wilkickiego dym 1poddański wpow. sząwelskim
Pacewicp Zygmont. Zadwid Ambroży na miejscu Zygmonta Pacewicpa Z Kupajaów [?] orap na miejscu Hiero
nima Pacewicpą spadkiem sobie dostały po Ambropeju Pacewicpii ogrodniczy 4)m 1 n’Pmv- telspewskim
PacetricpowaJakubowa Ewa na miejscuJana Kasperowicpa Pacewicpą pLipniun dym 1spłachetki wpow. wielońskim
Pacewicpówna Kjystyna na miejscu małponka swe[go] Jana Pacewicpa p Rustejkowicp dym 1 spłachetki wpow.
wielońskim
T aryfa 1690

roku

PacewicpAdam Urbanowicp p Pikturn Lawspkowa w pow. rosieńskim [dym] spłachetki 1
PacewicpAdam na miejscu Dawida Giedgowda p Piepolów w pow. nilkiskim dym spłachetki 1
PacewicpAdam pPacajciów wpow. telspewskim [dym\poddański 1
PacewicpAndrpej na miejscu rodpica p Golniów Pelispek wpow.jaswońskim [dym] splachecki 1
Pacewicp Bartłomiej p Rustejkowicp wpow. wiebńskim dym splachecki 1
Pacewicp Jan pjowiłtowicp w pow. wilkiskim i siedüska Jana Milwida, kupionym od Gabriela Milwida, na
którym Mikołajowa Milwidowa macocha miespka dym splachecki 1
Pacewicp Jan p okolicy Kretkompia wpow. wilkiskim na miejscu Jakuba Pacenicpą dym splachecki 1
Pacewicp Jan pprpy kuplą pRacpkun w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Pacenicpjerpy na miejscu rodpica p Gowkrejspek w pow. korspewskim dym splachecki 1
Pacewicpjerpy, na którego miejscu orap na miejscu Simona Lawgowda pyprpykupli od Simona Rubepewicpa po
stał spisany Jerpy Krywayc Gierulski pPeteklan Jasajć wpow. birpyniańskim dym poddański 1
Pacewicpjópef p Beniuspajdów Pacajdów wpow. telspewskim [dym] poddański 1
Pacewicp jeipy p Kretkompia wpow. wilkiskim dym 1 splachecki
Pacewicp jópef p Rustejkowicp wpow. wielońskim dym splachecki 1
Pacewicp Kapimierp na miejscu rodpica p Chrpcponowicp wpow. wielońskim dympoddański 1
Pacewicp Kapimierp p Dowiadów wpow. spawelskim dym splachecki 1
Pacewicp Kipysptof p Rospcp Giebowicpe wpow. wielońskim dym splachecki 1
Pacewicp Kipysptof p Weniów wpow. korklańskim dym splachecki 1
PacewicpMardn pMespkiów wpow. M. Dyrwian dym splachecki 1
PacewicpMardn p Rustejkowicp wpow. wielońskim dym splachecki 1
PacewicpMatiasppjadowk wpow. wilkiskim dym splachecki 1
Pacewicp Matiasp od którego Stanisław Kipysplofowicpjanowicp pMiespkanów [w Kop. 1: Mieszkieny]
wpow. M. Dyrwian kupił dym poddański 1
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Pacendcу Michał у Kwasу #’pow. kroskim na miejscu Adama rodzica [dym] szlachecki 1
PacendcyMikołaj yWojdoksnis w pow. kroskim [dym] szlachecki 1
Pacewicy Piotr na miejscu rodzica z Piepoły ypryykupli od MarcinaJanondcya wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Pacewicz Piotr na miejscu Stanisława Barsteyki yjawsyajaów w pow. medyngjańskim [dym] szlachecki 1
Pacewicz Piotr z Pacajciów w pow. telszęwskim [dym] poddański 1
Pacewicz Salomon z Gosytyn wpow. kroskim [dym] szlachecki 1
Pacewicy Salomon z Mesyklów wpow. M. Dymdan dym sylachecki 1
Pacewicy Samuel у Rosycy w pow. wielońsldm dym sylachecki 1
Pacewicy Sebastian na miejscu Jeryego Pacendcya [z Jurkiewicz w p. wilkiskim?] dym sylachecki 1
Pacewicy Stanisław yNalisyek w pow. be/pańskim dym sylachecki 1
Pacewicy Tomasy yjadowk w pow. wilkiskim dym sylachecki 1
Pacewicy Władysław у Butkisyek w pow. ejragolskim dympoddański 1
Pacewicy Wojdech yAnkolniów wpow. wilkiskim dym sylachecki 1
Pacewicyowa Dorota na miejscu małżonka у Wojdatan Padsykinia w pow. kroskim dym sylachecki 1
Nazwisko to patronimik od Paca (zob.).
Na Żmudzi notowano ich w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego z XVI w.
W 1528 r. spisano 6 Pacewiczów: Baltromieja we włości wielońskiej, Martina w widuklewskiej i wilkiskiej, Pawła w kroskiej, Stasia w korszewskiej i Jakuba w wielońskiej.
Mieszkali w różnych włościach, najwięcej w wielońskiej (2).
Starsza jest jeszcze mało konkretna wzmianka o Wojtku Pacewiczu, który był na
miestnikiem lub ciwunem jakiejś włości żmudzkiej, należącej do wielkiej księżny Heleny
w 1512 r. [Saviscevas].
Z kolei w popisie z 1567 r. zostali zanotowani dość liczni Pacowicze i Pacojtisy.
Z nich było 16 Pacowiczów: Andrej i Wojtiech we włości powondeńskiej i korklańskiej,
Staś w tendziagolskiej, Matej, trzech Janów i Wojtiech w wielońskiej, Jasiul w korszew
skiej, Bałtromiej i Matiej w wilkiskiej, Awgusztyn w jaswońskiej, Juri, Marko i Hryhor
w żorańskiej i Kaspor w pojurskiej. Z kolei było 7 Pacojtisów: Pietr we włości szawdowskiej, Burcus we włości powondeńskiej i korklańskiej, Bernat i Andrej w kroskiej, Pietr
w telszewskiej, Mic w wielońskiej i Staś w wilkiskiej. Razem czyni to 23 bojarów, miesz
kających głównie w we włościach: wielońskiej (6), powondeńskiej i korklańskiej oraz żo
rańskiej i wilkiskiej (po 3).
Wspomniani w 1567 r. trzej bojarzy żorańscy: Mark, Jury i Hryhory zostali zanoto
wani w odmianie gruntów w 1554 r. Za 75 morgów ziemi, które musieli oddać hospo
darowi, otrzymali odmianę mniej więcej w tym samym rejonie. Odmiana ta znajdowała
się koło granicy medyngiańskiej, drogi z Żoran do Bogiń oraz ziem poddanych biskupa
żmudzkiego [AWAK, s. 176—181]. Pozwala to wyrazić przypuszczenie, że chodzi o re
jon na północny zachód od jeziora Łukszta, między Żoranami a Bagienami; te ostatnie
leżą w pobliżu tego jeziora. Zaś wspomniana granica medyngiańska znajdowała się na
południe od Żoran i w rejonie jeziora Łukszta. W taryfie 1667 r. notowano ich w pow.
żorańskim w Pacajcmch, Bukukolniu i Rekliszkach.
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Pacewiczów notowano również w innych włościach. W 1527 r. bojar widuklewski Jan Pacewicz sprzedał 2 sianożęci: Rukiszki i Wilewdyszki (?) plebanowi widuklewskiemu Mikołajowi Olechnowiczowi [LYIA, F 1282]. W tej włości w rejonie Niemorszan notowano później, w 1571 r., dwóch bojarów Pacajtiów: Martina i Mikołaja. Za
odebrane im ziemie otrzymali odmianę w tymże rejonie, wymieniono sioła Niemorszany i Sujany oraz rzeki: Oleją i Wiegwyszupis. Prawdopodobnie ich potomkinią była
w 1672 r. Anna Pawlowna Pacewiczowna wdowa Wojtkowska [AWAK, s. 347-348].
W taryfie 1667 r. notowano Pacewiczów w Niemorszanach. Spisano ich również w tej
włości w popisie 1528 r.
W 1568 r. notowano bojarów ejragolskich Jarudowiczów, Ambrożeja Markowicza,
Mikołaja Stanisławowicza, Szczepana, Hryhora i Matieja Pacewiczów. Za zabrane im
ziemie, które przyłączono do sioła hospodarskiego Didiuli [Didziule], otrzymali odmia
nę w tym samym rejonie. Należy dodać, że wspomniany dokument dostarczył w Ste
fan Jarud w 1700 r., pewnie potomek wzmiankowanych Jarudowiczów [AWAK, s. 304].
Chodzi o rejon na północny zachód od Ejragoły, obecnie to wieś Didżiuliai. Wv taryfie
1667 r. notowano Pacewiczów w pobliskich Butkiszkach w tym powiecie.
Byli jeszcze Pacewicze, bojarzy kroscy. Przed 1569 r. bracia Jakub i Hrehory Pacojti prosili o zwrot ich ziemi ojczystej, którą kiedyś posiadał ich ojciec Pac. W zamian za
tę ziemię otrzymali od starosty żmudzkiego grunty „u Szlinowie”, koło sioła Pomergi.
W 1569 r. zamianę tę zatwierdził król polski Zygmunt August [AWAK, s. 338-339; Saviśćevas, s. 374]. Chodzi o rejon na południe od Kroż, gdzie do dzisiaj znajduje się wieś
Pamergiai, a bardziej na południe — Iślynos. Zob. o nich niżej w aktach żmudzkich.
W taryfach XVII w. notowano Pacewiczów w: Stefaniszkach, Gosztynachi Wojdatonach
i Kwaszach w tym powiecie.
Z 1563 r. pochodzi „gramota” [pismo] króla polskiego Zygmunta Augusta, który
zatwierdził dawne nadanie starosty żmudzkiego „pana Kieżgajłowicza” [tj. Jana Kieżgajłowicza z lat 1450—1486] dla Arwuda (Arwudosa) — błota Gowsonty. Potomkami
tego bojara byli w 1563 r.: Ambroży i Mikołaj Stanisławowicze oraz Szczepan i Matiej
Pacewicze. Nie podano włości, z której pochodzili. Można wyrazić tylko ostrożne przy
puszczenie, że chodzi o włość dyrwiańską, bo w dokumencie król zwracał się do ciwuna
tej włości Jana Gradowskiego. Dokument ten przyniósł do sądu ziemskiego Stefan Ja
rud w 1700 r. [AWAK, s. 267-268]. Wspomnianego błota Gowsonty nie udało się zlo
kalizować. W taryfach XVII w. notowano Pacewiczów w Meszkach (Meszkach Martynajciach) w pow. M. Dyrwian.
W 1589 r. bojar wieszwiański Walenty Hrehorowicz Pacewicz otrzymał potwier
dzenie na posiadaną przezeń ziemię przy siole Gojdeniany [Gudeniany] w ciwuństwie
wieszwiańskim. Jego potomkiem był Franciszek Pacewicz w 1761 r. [AWAK, s. 448—449].
Sporo napisano o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1571 r. Kasper
Martiszewicz Pacewicz sprzedał majętność w Liawdie w polu Kuszlejkowiczach we
włości wielońskiej. W 1578 r. Andrej Pacewicz Bogdanowicz z żoną Zofią Matiejewną i synem Jurim sprzedał „dworec” w uroczysku Powordukszty we włości wielońskiej
[na Laudzie]. W 1581 r. Jan Pacewicz i inni kupili część majętności w polu Lipniuny
we włości wielońskiej. Pewnie ten w 1599 r. kupił niwy w Lipniunach w polu Roszczę
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we włości wielońskiej. W 1585 r. Hryhory Jakubowicz Pacewicz Liawda kupił 2 służ
by ludzi w majętności Ritiki we włości wielońskiej i majętność Micewiczi w Liawdie.
W 1590 r. [w tekście 1551] Jan Pacewicz kupił majętność w Lewdach nad rzeką Gorduwą [chodzi o Laudę] we włości wielońskiej. W 1595 r. Stanisław Janowicz Pacewicz
sprzedał 3 niwy, należące do majętności Liawda. W 1596 r. Juri Stanisławowicz Pace
wicz w testamencie zapisał żonie Dorotie Stanisławownie Raczkownie części majętno
ści: Pokiemsrowt w Liawdie, Senkiszki nad rzeką Niką i Wodoksty we włości wilkiskiej.
W 1598 r. Jakub Stanisławowicz Pacewicz Liawdański z żonąJedwigąPuksztiankąkupił
część majętności Macewiczy w polu Liawdach nad rzeką Kiemsrup. W 1600 r. doszło
do ugody między Bałtromiejem Stanisławowiczem Pacewiczem, jego zmarłym bratem
Jakubem, mężem Jadwigi Puksztianki Manowskiej, i bratową Dorotą Raczkowną Pa
cewicz w sprawie podziału majętności Pokiemsrowt w Liawdie. W 1598 r. Mikołaj Jagajłowicz Pacewicz zastawił żonie Hannie Wojtiechownie Sypowicz „dworec” Matiany
nad rzeką Krost we włości wielońskiej. W 1598 r. Andrej Pacowicz sprzedał niwę Staniszkia w polu Roszczeńskim. Zatem we włości wielońskiej Pacewicze byli notowani od
popisu 1528 r. Zob. o nich niżej.
W 1571 r. Jakub i Hryhory Pacojtie sprzedali 3 włóki „zamiennoj” ziemi we włości
kroskiej. Są to ci sami bojarzy, którym zatwierdzono nadanie ziemi w 1569 r. W 1590 r.
Jan i Stanislaw Mikolajewicze Pacowicze sprzedali majętność Dawginy w Poszawszu
we włości kroskiej. W 1595 r. Jan Mikołajewicz Pacewicz, pewnie tożsamy z ww., kupił
część sianożęci i niwy Dyrkiny w majętności Golni [we włości jaswońskiej]. W 1594 r.
Matiej Mikołajewicz Pawłowicz Pacewicz kupił 3 niwy w okolicy Golnieńskiej [w tek
ście: Rolnien.]. Nie wiadomo, czy ten ostatni nie był potomkiem Pawła z popisu 1528 r.,
ale z włości kroskiej. Genealogia tej rodziny byłaby wówczas następująca: 1. Pac. 2. Pa
weł (1528). 3. Mikołaj. 4. Mikolajewicze: Jan, Stanisław i Maciej.
W 1577 r. Andrej i Wojtiech Pacewicze sprzedali pustosz w Pogirżdutiach we wło
ści korklańskiej. W 1592 r. Szczefan Burcewicz Pacowicz miał niwę Babelias w tej wło
ści nad „prudkiem Paciszkim” i zamienił ją na niwę Kurma Ławkas pod górą Szawksmakałnas i koło rzeki Krożenty w majętności Pogiewskiej [Pogie]. Tenże w 1600 r.
z żoną Dorotąjanowną Narkiewicz kupił niwę i sianożęć w majętności Pogi we włości
korklańskiej. Warto dodać, że ów Szczefan był najpewniej synem Burcusa, spisanego
w popisie 1567 r. we włości powondeńskiej i korklańskiej. W 1600 r. w podziale ma
jętności Łabunowo we włości korklańskiej uczestniczyli następujący Pacowicze: Woj
tiech, Szczasna Sebestianowna oraz Juri i Stanisław Andrejewicze. Byli blisko ze sobą
spokrewnieni.
W 1589 r. Jakub Janowicz Pacowicz wziął w zastaw grunt Jurgiszki w majętności
Wertuliany we włości pojurskiej. W 1595 r. Urban Pacowicz Olsejkowicz z żoną Doro
tą Jurewną darował swojej córce i zięciowi część majętności Sowiełowki [tj. Sowsławki]
nad rzeką Oszwąwe włości pojurskiej.
W 1590 r. Jan Matysowicz Pacowicz sprzedał ziemię w Kretkomopach we włości
wilkiskiej. Tenże w 1596 r. kupił „mysznik” Poanżulia w tej włości. W 1591 r. Stanisław
Bacewicz Pacewicz darował żonie Giendrucie Staszkownie „otcziznę”, niwy i sianożęć
w Ajkszach [tj. Ejksze we włości wilkiskiej]. W 1598 r. Alekszy Hryhorowicz Pacowicz
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kupił niwy w polu Kompach (Jakiszkie, Paożelea) we włości wilkiskiej. W tej włości byli
notowani w obu popisach wojskowych XVI w. Może Jan Matysowicz Pacewicz z 1590 r.
był synem Matieja Pacewicza z 1567 i\?
W 1593 r. Szczefan, Awgusztyn i Matys Walentynowicze Pacowicze sprzedali część
ziemi Judkojti [we włości telszewskiej]. Wspomniany Szczefan w 1599 r. sprzedał swo
ją część majętności Poworduwie Kwałojnie nad rzeką Warduwą we włości telszewskiej.
Z kolei Awgusztyn i Matiej sprzedali Janowi Jakubowiczowi Pacowiczowi (i jego żonie
Barbarie Stanisławownie) połowę majętności Powordusie [pewnie Poworduwie] w tej
włości. W 1598 r. Adam Janowicz Pacewicz sprzedał część majętności Berkiniany we
włości telszewskiej.
W 1595 r. Szczefan i Walenty Pacowicze sprzedali sznur ziemi w polu Roszczeńskim we włości ejragolskiej. W 1595 r. Bałtromiej Pacowicz kupił ziemię Pacyszkia
w Lejlach we włości ejragolskiej. W tymże roku Stanisław Matysowicz Pacowicz zasta
wił sianożęć w polu Roszczi koło rzeki Mituwy [we włości ejragolskiej]. Tenże w 1599 r.
sprzedał połowę majętności Roszczę. W 1599 r. Walenty Pacewicz z żoną Jagnieszką
Matiejewną i synem Andrejem sprzedał połowę majętności Roszczy.
W 1595 r. Stanisław Pacowicz kupił część „otczizny” Kinczyszki w Girdwojniach
nad jeziorem Plinkszi [we włości wieszwiańskiej].
W 1598 r. Jan Jurewicz Pacowicz Widmontowicz darował synowi Stanisławowi
część „dworca” Miedniki i pustosz Suszyszki we włości żorańskiej. Jest możliwe, że wy
mieniony w popisie 1567 r. bojar żorański Juri Pacowicz był ojcem Jana Jurewicza Pacowicza z 1598 r.
Tu należy umieścić wzmiankę o Abramie i Stanisławie Hryhorowiczach Pacowiczach Widmontowiczach, którzy sprzedali majętność Gondynga we włości gondyńskiej w 1597 r.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Pacewiczów (Pacowiczów) w 11 włościach: wielońskiej, korklańskiej, pojurskiej, wilkiskiej (ojcowizna w Ejkszach), jaswońskiej (wzmianka), telszewskiej, wieszwiańskiej (wzmianka), ejragolskiej
(tu o Roszczach: niewykluczone, że pomieszano dane o Roszczach ejragolskich i wielońskich), gondyńskiej (wzmianka), żorańskiej (wzmianka) i kroskiej (wzmianka). Sze
rzej pisano jedynie o włości wielońskiej, gdzie notowano Pacewiczów w trzech polach:
Taudańskim, Roszczeńskim i Tipniuńskim [czyli w części nadniewiaskiej tego powiatu].
Można ustalić genealogię posiadaczy Pokiemsrowtów na Taudzie: 1. Pac. 2. Stanisław.
3. Stanisławowicze: Juri, Jakub i Bartłomiej. Należy też zwrócić uwagę na Pacewiczów
Widmontów we włości żorańskiej i gondyńskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano 4 osoby, mieszkające głównie w pow. wielońskim (2) oraz pojedynczo w telszewskim, medyngiańskim i żorańskim (spisanych
łącznie). Wszyscy stawiali jednego konia z „uczestnikami”.
Ticznych Pacewiczów i Pacowiczów zanotowano w aktach unii kiejdańskiej Litwy
ze Szwecją z 1655 r. Byli to Pacewicze: Aleksander, Jan, Hregory [sic], Kazimierz i Ste
fan oraz Pacowicze: Heliasz, Jan, Mikołaj i Wojciech. Część z nich, ale która?, miesz
kała na Żmudzi. Niemniej bardzo liczni Pacewicze byli notowani w sąsiednim woje
wództwie trockim, np. w taryfie 1690 r. W 1661 r. zanotowano Jana Krzysztofowicza
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Pacewicza, mieszkającego w okolicy Sutkajcie w pow. telszewskim. Poniósł on straty
wojenne w czasie Potopu.
Z kolei w 1661 r. Jan Stanisławowicz Manowski, sekretarz królewski, sprzedał licz
ne dobra w pow wielońskim, które otrzymał wraz z ręką Jadwigi Hrehorówny Pukścianki, „bywszej Pacewiczowej Zołgiowej” (wdowy po Jakubie Pacewiczu), która po
wtórnie wyszła za mąż za Stanisława Manowskiego, ojca wspomnianego Jana. Były to
następujące dobra: Ejrymajcie, Pokiemsrowcie, Miciuny, Martyszyszki, Ozajcie i Gienie.
Wzmiankowany Jan Stanisławowicz Manowski, potrzebując pieniędzy i „upatrując od
ległość od Korony Polskiej do Księstwa Żmudzkiego” zdecydował się sprzedać te do
bra Mikołajowi Paszkiewiczowi i jego żonie Krystynie Lutkiewiczównie [ML, Ks. wpisów
nr 131]. Wspomniane dobra, przynajmniej Pokiemsrowcie, należały do Pacewiczów od
końca XVI w.
W taryfie 1667 r. spisano wielką liczbę Pacewiczów, bo 57 rodzin, mieszkających
w 19 powiatach. Najwięcej mieszkało w pow. wielońskim (9), telszewskim (8) i wilkiskim (7), mniej było w pow. Małych Dyrwian (4) oraz w żorańskim, kroskim, korszewskim i tendziagolskim (po 3). Zdecydowana większość z nich nie miała poddanych
(46 na 57), a pozostałe z reguły posiadały po jednym dymie. Z obliczeń wyłączono
4 osoby z powodu wzmianek o sprzedaży czy zastawie różnych dóbr: Kazimierza, Pio
tra, Salomona i Stanisława Pacewiczów. Można ustalić 2 ciągi genealogiczne Pacewi
czów: pierwszy związany z Jadowgami w pow. wilkiskim: 1. Jan. 2. Jerzy. 3. Andrzej,
a drugi z Wojdatanami w pow. kroskim: 1. Jakub. 2. Piotr. 3. Stanisław.
W taryfie 1690 r. spisano 35 rodzin, była to więc jedna z największej liczby rodzin
na Żmudzi. Z nich najwięcej mieszkało w pow. wilkiskim (9) i wielońskim (7), dość licz
ni byli również w powiatach: kroskim (4), telszewskim i Małych Dyrwian (po 3). Więk
szość z nich nie miała poddanych (29 na 35), a pozostałe rodziny miały po jednym
poddanym. W sumie była to więc szlachta drobna i nieutytułowana, z wyłączeniem
XVIII w. Jedynym wyjątkiem był Józef Pacewicz, który w 1794 r. był leśniczym rosieńskim. Z kolei Jan Antoni Pacewicz był strażnikiem czernihowskim w 1754 r., prawdo
podobnie mający osiadłość na Żmudzi [AWAK, s. 340]. W 1733 r. elektorem żmudzkim
króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego był Józef Pacewicz. W tej elekcji uczestni
czył jeszcze Jan Pacewicz. Jeden z Pacowiczów, Jerzy, był deputatem żmudzkim do Try
bunału Głównego w 1592 r.
Gniazdem rodowym najpewniej nie były Pacajcie w pow. telszewskim, notowane w tej
taryfie. W powiecie tym nie było ich w popisie z 1528 r., a w kolejnym popisie z 1567 r.
notowano tam tylko jednego bojara. Wspomniane Pacajcie (lit. Pocaićiai) leżały w XVI w.
nad rzekami Kwistą i Warduwą koło sioła Gostejki i majętności Narwiłajtie [Slovar]. Cho
dzi więc o późniejszą okolicę szlachecką w pow telszewskim (XIX—wiecznym) w gminie
Żydyki: na zachód od Możejek, koło Ukrynów i innych okolic szlacheckich. Notowano
tam następującą szlachtę: Baniewiczów (33 dziesięciny ziemi), Tyszków (52), Daniłów (8)
i Wołontysów (20); z nich ostatni chyba nie należeli do szlachty [SG].
Natomiast w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano następujące nazwy,
związane z Pacajciami, pominięto drobne toponimy typu sianożęć czy niwa:
1. Pacajtie, sioło w majętności Grawże we włości kroskiej.
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2. Pacajtie, majętność we włości telszewskiej nad rzekami Kwista i Wardawa, o któ
rej pisano wyżej.
3. Pacyszki, grunty we włości kroskiej, koło góry Egliu kałnas oraz rzeki Pragory
i Krożenty.
4. Pacyszki Sipowicze, majętność w Giałowie we włości ejragolskiej. Pewnie łączy
się z Sipowiczami (zob.).
5. Pacyszkia, ziemia w polu Worduksznie na Laudzie we włości wielońskiej.
6. Pacyszkia, ziemia w Lejlach we włości ejragolskiej.
Na ogół Pacewicze mieszkali od dawna we wspomnianych włościach.
Spisany w taryfie 1690 r. Adam Pacewicz z Pacajciów w pow. telszewskim to syn
Grzegorza (Hrehora), który już nie żył. Pisali się „z Minmonta z Margula”. Miał brata
Jana. Ożenił się z Magdaleną StanisławównąDergieniowiczówną, z którą spłodził syna
Józefa. Zachował się testament Józefa Adamowicza Pacewicza z 1735 r. Sam był „pisma
nieumiejący”. Zażądał, by jego ciało pochowano obok antecesorów [przodków] w Pacajciach. Żenił się dwukrotnie. Z pierwszą żoną Martą Kukiewicz spłodził syna Andrze
ja, a z drugą Mariannę Gołkontównę dał światu pięciu synów: Jana, Stefana, Tomasza,
Franciszka i Macieja [dopisanego]. Mieszkali oni w Pacajciach i Sutkajciach w pow. tel
szewskim [AGAD]. Szczególną uwagę zwraca podwójna, nietypowa przydawka pocho
dzeniowa — z Minmonta z Margula. Pierwsza część nie budzi specjalnych wątpliwości,
0 Minmontach pisano przy Milmontach (zob.). W popisie wojskowym 1528 r. na Żmu
dzi zanotowano Jurija Minmontojtisa. Bardziej skomplikowana jest druga część tej przydawki: z Margula. Nie można wykluczyć, że została ona błędnie zapisana lub odczytana.
Raczej chodzi o nazwę osobową, a nie miejscową. W antroponimii litewskiej notuje się
podobne nazwy osobowe typu Margas, zdrobnienie od dwuczłonowych nazwisk: Mar
ginas, Mar-giras i podobnych do nich. Wszystkie nawiązują do przymiotnika margas,
czyli „pstry”, „pstrokaty”.
Na podstawie powyższych danych można pokusić się o następującą genealogię Pacewiczów z Pacajciów w pow. telszewskim: 1. Adam, Jan (1690). 2. Józef Adamowicz
(testament z 1735 r.). 3. Józefowicze. Prawdopodobnie ów Adam był synem Hrehorego,
tak zanotowano go w taryfie 1667 r.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowało się wiele rodzin Pacewiczów
z herbami: Leliwa, Lilia, Lubicz, Nieczuja, Pół Orła, Radwan, Slepowron, Trzaska, wła
snego i bez herbu. W tym czasie Pacewicze [Ciechanowicz: Pocewicze] herbu Pół Orła
1 Gozdawa mieszkali w pow szawelskim.
W 1799 r. wywiedli się Pacewicze herbu Nieczuja. Mieli oni protoplastę w oso
bie Jakuba Pacewicza (pokolenie I), właściciela dóbr Witkuny [w pow. ejragolskim]
w 1680 r. W 1781 r. jego syn Józef (II) sprzedał te dobra.
Wspomniany Józef ojcował trzem synom (III): Franciszkowi, Janowi i Tomaszowi,
którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny, bo najstarszy Franciszek miał tylko syna Bar
tłomieja (ur. 1799; IV), bezpotomnego. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Jan jako
ojciec dwóch synów (IV): Józefa (ur. 1783), bezpotomnego i Onufrego, ojca Józefa Ja
kuba (ur. 1824; V). Ten ostatni zostawił po sobie czterech synów (VI): Feliksa (ur. 1854),
Wincentego Juliana (ur. 1857), Józefa (ur. 1861) i Antoniego (ur. 1864), bezpotomnych.
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Druga, młodsza linia łączy się z Tomaszem (III) jako ojcem trzech synów (IV):
Adama Jana (ur. 1767), Jakuba (ur. 1770), i Stanisława (ur. 1778). Pierwszy z nich wydał
na świat czterech synów (V): Józefa (ur. 1795), Wawrzyńca (ur. 1797), Jana (ur. 1800),
bezpotomnego i Mikołaja Andrzeja (ur. 1802). Prawie wszyscy mieli potomstwo. Naj
pierw Józef ojcował trzem synom (VI): Janowi Apolinaremu (ur. 1826), Władysławowi
(ur. 1830) i Teodorowi Filipowi (ur. 1834). Jego brat Wawrzyniec (V) miał dwóch sy
nów (VI): Wincentego Antoniego (ur. 1826) i Jana Antoniego (ur. 1834). Ostatni z bra
ci, Mikołaj Andrzej (V) zostawił po sobie także dwóch synów (VI): Stanisława Fran
ciszka (ur. 1836) z dwoma synami (VII): Michałem (ur. 1863) i Kazimierzem Hilarym
(ur. 1866) oraz Piotra Jana (ur. 1840) z dwoma synami (VII): Janem (ur. 1866) i Józe
fem (ur. 1869).
Z kolei brat Adama Jana (IV) — Jakub spłodził syna Bartłomieja (ur. 1799; V),
ojca czterech synów (VI): Jana Adama (ur. 1824), Edwarda Józefa (ur. 1850) oraz bliź
niaków: Adolfa i Romualda (ur. 1854). Z nich Jan Adam wydał na świat czterech sy
nów (VII): Konstantego (ur. 1849), Antoniego (ur. 1851) z dwoma synami (VIII): An
tonim (ur. 1893) i Kazimierzem (ur. 1898) oraz Edwarda (ur. 1853) ijó zefa (ur. 1855).
Następny brat Adama Jana to Stanisław (IV), ojciec czterech synów (V): Stanisła
wa (ur. 1810), Józefa (ur. 1815), Tudwika Bartłomieja (ur. 1825) i Tadeusza (ur. 1829).
Potomstwa doczekał się tylko ostatni z nich jako ojciec dwóch synów (VI): Józefa
(ur. 1856) i Benedykta (ur. 1858) \LV1A, F 391-8-2574, k. 82].
W tymże 1799 r. Pacewicze herbu własnego wyprowadzili swój rodowód, zaczyna
jąc od Tomasza Pacewicza (pokolenie I). W testamencie z 1764 r. była mowa o dobrach
Jadowgi Pokrowiendzie alias Gojżewo [w pow. wilkiskim]. Dane te znajdują potwier
dzenie w obu taryfach XVII w. Wspomniany Tomasz był ojcem Józefa (II) i dziadem
dwóch wnuków (III): Andrzeja i Stefana. Pierwszy z nich dał światu dwóch synów (IV):
Stanisława i Wawrzyńca. Z nich Wawrzyniec okazał się bardzo płodny, skoro miał
siedmiu synów (V): Stefana Szymona (ur. 1819), Onufrego Jana (ur. 1822), Dominika
(ur. 1824), Jana Joachima (ur. 1828), Józefa Benedykta (ur. 1829), Antoniego (ur. 1835)
ijó zefa (ur. 1838).
Z kolei druga linia od Stefana z pokolenia III. Był on ojcem Kazimierza (IV), dzia
dem Franciszka (ur. 1796; V), pradziadem Apolinarego (ur. 1862; VI) i prapradziadem
Leopolda (ur. 1889; VII) [LVIA, F 391-8-2574, k. 84].
Z 1799 r. pochodzi jeszcze inny wywód Pacewiczów herbu własnego. Ich pro
toplastą został Stanisław Pacewicz, ojciec Mikołaja (pokolenie I i II). Obaj w 1682 r.
posiadali dobra Jurgajcie [były w różnych powiatach, pewnie chodzi o Jurgajcie Połopisze w pow. rosieńskim]. Ten drugi, czyli Mikołaj, miał syna Franciszka (III), któremu
zapisał Jurgajcie w 1738 r. Z kolei ten zapisał te dobra swoim synom (IV) w 1761 r.:
Maciejowi i Piotrowi. Wspomniany Maciej Pacewicz sprzedał Jurgajcie w 1793 r. Był
ojcem Adama (V), a ten był ojcem trzech synów (VI): Michała Franciszka (ur. 1811)
z synem Franciszkiem Dominikiem (ur. 1855; VII), Wincentego (ur. 1814) z synem
Cyprianem (ur. 1855; VII) i Feliksa (ur. 1819) z synem Adamem Wiktorem (ur. 1855;
VII). Z kolei Piotr (IV) był ojcem dwóch synów (V): Wincentego i Felicjana. Potom
stwo miał ten drugi jako ojciec trzech synów (VI): Felicjana Benedykta (ur. 1839),
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Wincentego Franciszka (ur. 1842) i Aleksandra Brunona (ur. 1855) [LVIA, F 391—8—
2574a, k. 53].
Z 1800 r. pochodzi wywód Bacewiczów herbu Pól Orla. Ich protoplastą został
Ambroży Pacewicz, ojciec Bartłomieja (pokolenie I i II). Ów Bartłomiej Pacewicz
w 1680 r. zapisał rodowe dobra Martynajcie Jurgiełajcie synowi Marcinowi (III). Praw
dopodobnie chodzi o dobra w pow. Małych Dyrwian, bo w 1667 r. jeden z Pacewiczów
posiadał Meszki Martynajcie. Z nich Meszki były nieraz notowane w ich ręku, chodzi
o dzisiejszą wieś Meśkiai na północ od Tryszek. W 1716 r. wspomniany Marcin wszedł
w posiadanie tych dóbr. W 1763 r. jego synowie (IV): Antoni, Andrzej i Jan posiadali te
dobra, sprzedając je w 1809 r.
Wspomniani bracia zapoczątkowali 2 linie tej rodziny, bo trzeci z nich (Jan) nie miał
potomstwa. Pierwsza, starsza linia łączy się z Antonim jako ojcem czterech synów (V):
Macieja, Stanisława, Szymona, bezpotomnego i Józefa. Z nich Maciej wydał na świat
syna Onufrego Romualda (ur. 1793; VI), ojca pięciu synów (VII): Franciszka (ur. 1813),
Onufrego Pawła (ur. 1820), Wincentego Kazimierza (ur. 1831), Józefa (ur. 1833) i Jana
Franciszka Ksawerego (ur. 1824).
Z kolei kilka informacji o dwóch braciach Macieja: Stanisławie i Józefie (V). Pierw
szy z nich zostawił po sobie syna Aleksandra (ur. 1814; VI) i wnuka Wincentego Alek
sandra (ur. 1839; VII). Z kolei jego brat Józef spłodził dwóch synów (VI): Benedykta
(ur. 1830) i Józefa Stanisława (ur. 1832). Pierwszy z nich miał syna Stanisława (ur. 1861;
VII). a drugi — Antoniego (ur. 1864; VII). Z nich Stanisław powołał do życia pięciu
synów (VIII): Władysława (ur. 1892), Kazimierza (ur. 1894), Zygmunta (ur. 1897),Jana
(ur. 1901) i Ignacego (ur. 1904).
Drugą, młodszą linię prowadził Andrzej (IV), ojciec czterech synów (V): Mate
usza, bezpotomnego, Jana, Tadeusza, także bezpotomnego i Kazimierza. Z nich Jan
ojcował trzem synom (VI): Sylwestrowi (ur. 1794), Ludwikowi (ur. 1806) i Józefowi
(ur. 1822). Wspomniany Sylwester spłodził czterech synów (VII): Franciszka Arnol
da (ur. 1826), Ludwika Franciszka (ur. 1831), Leona Józefa (ur. 1835) i Benedykta An
toniego (ur. 1837). Jego brat Ludwik (VI) wydał na świat trzech synów (VII): Adama
Jana (ur. 1834), Ludwika Feliksa (ur. 1836) ijerzego Hieronima (ur. 1843). Z nich Adam
Jan miał syna Stanisława (ur. 1869; VIII), który „po prisojedinieniu к prawosławiu” [po
przejściu z katolicyzmu na prawosławie] przyjął imię Aleksander i spłodził dwóch sy
nów (IX): Nikołaja (ur. 1894) i Fedora (ur. 1898).
Ostatni z braci Sylwestra i Ludwika to Józef (VI), ojciec Stanisława Leona (ur. 1861;
VII), bezpotomnego. Z kolei brat Jana — Kazimierz (V) zostawił po sobie syna także
Kazimierza (ur. 1818; VI), bezpotomnego [LVIA, F 391—8-2574a, k. 48].
Bardzo interesujący jest wywód Pacewiczów Niemorszańskich herbu Pół Orła
z 1802 r. Wylegitymowali się w guberni mińskiej, ale pochodzili niewątpliwie ze Żmudzi.
Ich przodkiem był Stanisław Pacewicz, posiadacz majątku Niemorszany na Żmudzi.
Warto przypomnieć, że w Niemorszanach, i szerzej we włości widuklewskiej, noto
wano Pacewiczów na początku XVI w., o czym już pisano.
Protoplastą rodziny został Stanisław Pacewicz [ślady poprawiania w drugiej syla
bie nazwiska] Niemorszański, który miał uczestniczyć pod Rastenburgiem w 1420 r.
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w wojnie przeciwko Krzyżakom na podstawie rejestru szlachty z tego roku. Jego po
tomkiem byl Grigorij, a właściwie Ławryn Grigoriewicz Niemorszański (pokolenie
I i II), który nabył dobra Niemorszany w 1599 r. Kolejnym byl Jurij (III), na co wska
zują dokumenty kupcze z lat 1605—1627. Byl on również właścicielem „rodowych dóbr
Niemorszany”. Jego synowie: Paweł Maciej [właściwie Pawel; IV] i Sygizmund [Zyg
munt] otrzymali od ojca Jurija [czyjerzego] wspomniane dobra w 1627 r. W 1632 r. po
dzielili się oni wspomnianymi dobrami. Od tego Pawia pochodził Piotr Stanislaw, noto
wany w źródle z 1698 r. Ten ostatni w swoim testamencie z 1703 r. zapisał Niemorszany
swoim synom, w tym Jerzemu. Jego potomkiem byl Tadeusz (ur. 1757). Z niedatowanego dokumentu wiadomo, że po śmierci Jerzego dobrami jego podzielili się synowie:
Szymon, Felicjan i wspomniany Tadeusz. Synem tego ostatniego byl Kajetan, sędzia
graniczny miński, który posiadał dobra Szapowaly w pow. oszmiańskim. Zapewne on
lub raczej jego ojciec opuścili Żmudź i przenieśli się do województwa wileńskiego. Po
minięto jego dzieci w tym miejscu [LYIA, F 391—10—282]. Należy dodać, że wzmianka
o rejestrze szlachty uczestniczącej w wojnie z Krzyżakami z 1420 r. odnosi się do reje
stru popisowego szlachty litewskiej, który miał pochodzić rzekomo z czasów bitwy pod
Grunwaldem w 1410 r. Do obiegu naukowego wprowadził go Zdzisław Spieralski, ale
wkrótce, bo w 1962 r., popis ten został uznany za „niewątpliwy falsyfikat” przez Jerze
go Ochmańskiego. Popis ten pochodził bowiem z okresu przed 1678 r. i byl związany
z zarzutem nieszlacheckiego pochodzenia Kościałkowskich. W tej sytuacji ci ostatni sta
rali się udowodnić, że ich przodkowie — szlachcice uczestniczyli jako rycerze już na po
czątku XV w. Zob. recenzję artykułu Z. Spieralskiego w „Studiach Źródłoznawczych”,
T. 7: 1962, s. 184-185.
Z 1803 r. pochodzi wywód Pacewiczów herbu Lubicz. Za swego przodka uzna
no Wawrzyńca Pacewicza, ojca Piotra (pokolenie I i II). W 1716 r. ów protoplasta kupił
dobra Dobsze Łukajcie [w pow. telszewskim]. W 1771 r. wspomniany Piotr Pacewicz
sprzedał te dobra. Według późniejszych zapisów z lat 1773 i 1791 wynika, że synowie
Piotra (III): Antoni i Franciszek ze swoimi synami sprzedali dobra Dobsze Łukajcie Bukancie Radwiłajcie Pietrele.
Obaj bracia Antoni i Franciszek (III) byli założycielami dwóch linii tej rodziny.
W pierwszej, starszej linii prym wiódł Antoni jako ojciec czterech synów (IV): Feliksa,
Tyburcego, Stefana i Franciszka. Pierwszy z nich ojcował dwóm synom (V): Dominiko
wi (ur. 1801) i Piotrowi Pawłowi (ur. 1811), bezpotomnemu. Natomiast Dominik wy
dał na świat trzech synów (VI): Ewarysta (ur. 1829), Teodozego Dominika (ur. 1832),
bezpotomnego, i Franciszka Dominika (ur. 1853). Z nich Ewaryst miał syna Antoniego
Franciszka (ur. 1865; VII), a jego brat Franciszek Dominik — dwóch synów (VII): Wacława (ur. 1887) i Franciszka [polskie imię rosyjskimi literami] (ur. 1889).
Z kolei bracia Feliksa — najpierw Tyburcy (JV), który wydał na świat pięciu sy
nów (V): Onufrego Rafała (ur. 1809) z synem Wincentym Leonardem (ur. 1852; VI)
oraz Teofila Franciszka (ur. 1811), Justyna Maurycego (ur. 1815), Aleksandra Piotra
(ur. 1817) i Leonarda Karola (ur. 1823). Następny brat Stefan (IV) to ojciec także pięciu
synów (V): Tyburcego Kajetana Leopolda (ur. 1805), Wincentego Benedykta (ur. 1810)
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tona (ur. 1816), Jana Wawrzyńca (ur. 1820) [na drzewie genealogicznym błędny numer:
32 zamiast 22] i Nikodema Rafała (ur.1823). Ostatni z braci, czyli Franciszek (IV) zo
stawił po sobie czterech synów (V): Wincentego (ur. 1817), Józefa Kaliksta (ur. 1822),
Bartłomieja Dominika (ur. 1824) i Wiktoryna Dominika (ur. 1830). Z nich potomstwa
doczekali się dwaj bracia: Józef Kaliks miał syna Dominika (ur. 1856; VI), a Bartłomiej
Dominik — czterech synów (VI): Franciszka Ignacego (ur. 1853), Justyna (ur. 1855), Jó 
zefa (ur. 1868) i Zenona (ur. 1873).
Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Franciszek (III), ojciec trzech synów (IV):
Andrzeja, Jana i Aleksandra. Z nich potomstwo miał tylko pierwszy z nich jako ojciec
dwóch synów (V): Franciszka (ur. 1808) i Teofila (ur. 1811). Ten pierwszy zostawił po
sobie syna Franciszka Stefana (ur. 1859; VI) [LVIA, F 391—8—2574, k. 76].
Pacewicze herbu Slepowron wywiedli się również w 1803 r. Ich przodkiem był
Piotr Pacewicz, którego syn Stanisław (pokolenie I i II) w 1743 r. darował majętność
Kimonty [w pow. jaswońskim] swoim synom (III): Janowi i Maciejowi. Dobra te sprze
dali w 1783 r.
Wspomniani wyżej bracia zapoczątkowali dwie linie tej rodziny. W pierwszej, star
szej linii Jan Pacewicz miał syna Józefa (IV), ojca dwóch synów (V): Ignacego (ur. 1829)
i Franciszka (ur. 1830), bezpotomnego. Natomiast Ignacy ojcował czterem synom (VI):
Franciszkowi (ur. 1866),Józefowi (ur. 1871), Ignacemu (ur. 1872) ijanow i (ur. 1876) [to
pokolenie zostało później dopisane].
Drugą, młodszą linię prowadził Maciej (III), ojciec czterech synów (IV): Benedyk
ta i Stanisława, bezpotomnych oraz Adama i Macieja (ur. 1798). Z nich Adam ojcował
dwóm synom (V): Jozafatowi (ur. 1802), bezpotomnemu i Dominikowi (ur. 1810), ojcu
czterech synów (VI): Leona (ur. 1838), Aleksandra Norberta (ur. 1840), Jana (ur. 1860)
ijózefa (ur. 1861). Z nich potomstwo miał tylko Leon, ojciec dwóch synów (VII): Fran
ciszka Antoniego (ur. 1862 [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1885 r.; na drzewie ge
nealogicznym błędnie z numerem 25 zamiast 24] i Antoniego (ur. 1864).
Z kolei Maciej, brat Adama (IV), byl ojcem trzech synów (V): Tadeusza (ur. 1803),
Macieja (ur. 1809), bezpotomnego i Andrzeja (ur. 1811). Pierwszy z nich wydal na świat
syna Franciszka Ezechiela (ur. 1831; VI), ojca Franciszka (ur. 1862; VII). Jego brat An
drzej miał dwóch synów (VI): Pawia (ur. 1857) i Andrzeja (ur. 1859) [LVIA, F 391—8—
2574, k. 80].
Pacewicze herbu Radwan wylegitymiwali się z 1804 r. Ich protoplastą byl Paweł
Pacewicz (pokolenie I). Jego syn Matiasz (II) w testamencie z 1701 r. zapisał dobra Pomituwie [w pow. wielońskim] synowi Janowi (III)- Ten ostatni w 1724 r. zapisał te do
bra swoim synom (IV): Antoniemu, który w 1762 r. sprzedał te dobra (z synem Janem,
bezpotomnym; V) i Jerzemu, który kontynuował linię rodziny. Byl on ojcem trzech sy
nów (V): Józefa, Jana i Bartłomieja. Z nich linię kontynuował Jan, ojciec Józefa (ur. 1799;
VI), który byl ojcem czterech synów (VII): Antoniego Michała (ur. 1829) z synem Mi
chałem (ur. 1862; VIII) oraz Józefa (ur. 1831) z synem Michałem (ur. 1863; VIII) oraz
Ludwika (ur. 1836) i Kazimierza (ur. 1839) [LVIA, F 391—8—2574, k. 86].
W 1804 r. wywiedli się Pacewicze herbu Pół Orła. Według dokumentu z 1716 r. mie
li oni dobra Karwiszki w województwie wileńskim. W 1775 r. Wawrzyniec, Krzysztof
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i Franciszek sprzedali dobra ojczyste Montwidzie w pow. telszewskim. Niemniej jednak
jeszcze w testamencie z 1804 r. Melchior Pacewicz miał Montwidzie, które zapisał sy
nowi Józefowi.
Genealogia tej rodziny była następująca, poczynając od Sebastiana Pacewicza (po
kolenie I). Miał on syna Michała (II), ojca trzech synów (III): Marcina, Kazimierza
i Franciszka, którzy zapoczątkowali 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii
Marcin spłodził dwóch synów (IV): Melchiora i Kazimierza. Wspomniany Melchior
miał syna Józefa (V), który zostawił po sobie czterech synów (VI): Józefa (ur. 1806),
Waleriana (ur. 1812), Stanisława (ur. 1815) i Wincentego Beniamina (ur. 1825). Pierw
szy z nich ojcował Walerianowi (ur. 1840; VII), ojcu Józefa (ur. 1874; VIII). Jego brat
Walerian (VI) powołał do życia syna Józefa (ur. 1856; VII). Kolejny brat Józefa, czyli
Stanisław (VI) doczekał się dwóch synów (VII): Józefa Gerwazego (ur. 1842) i Anicetego (ur. 1845). Ostatni z braci — Wincenty Beniamin mógł się pochwalić sied
mioma synami (VII): Józefem (ur. 1860), Antonim Wincentym (ur. 1861), Wincentym
Antonim (ur. 1865), Władysławem (ur. 1866), Leonem Piotrem (ur. 1868), Ignacym
(ur. 1870) i Konstantym (ur. 1871).
Teraz pora na Kazimierza, brata Melchiora (IV). Spłodził on trzech synów (V):
Dominika (ur. 1784) oraz bezpotomnych: Stefana (ur. 1780) i Sykstusa (ur. 1782). Na
tomiast Dominik doczekał się trzech synów (VI): Dominika (ur. 1820), Antoniego
(ur. 1823), bezpotomnego i Józefa (ur. 1834). Pierwszy z nich miał syna Antoniego
(ur. 1851; VII), a jego brat Józef — syna Stanisława (ur. 1863; VII).
Druga, średnia linia pochodzi od Kazimierza (III), który ojcował dwóm sy
nom (IV): Franciszkowi, bezpotomnemu i Kasprowi. Ten ostatni zostawił po sobie
syna Michała (ur. 1767; V) i wnuka Bernarda (ur. 1800; VI). Ów Bernard wydał na świat
dwóch synów (VII): Benedykta (ur. 1847) i Kazimierza Kajetana (ur. 1851).
Trzecią, najmłodszą linię łączy się z Franciszkiem (III). Powołał on do życia syna
Piotra (IV), ojca (V): Franciszka (ur. 1793) i Mikołaja (ur. 1795). Z nich Franciszek do
czekał się syna Antoniego (ur. 1816; VI), który zostawił po sobie pięciu synów (VII):
Justyna (ur. 1841) z dwoma synami (VIII): Leonem (ur. 1876) i Aleksandrem (ur. 1887)
oraz Józefa (ur. 1842), Wincentego (ur. 1847), Kleofasa (ur. 1849) i Antoniego Kaspra
(ur. 1851) [LVIA, F 391-8-2574, k. 78].
W 1808 r. wywiedli się Pacewicze herbu Slepowron. Ich protoplastą został Je
rzy [ros. Georgij] Pacewicz, ojciec Michała (pokolenie I i II). Najstarszy dokument
pochodzi z 1611 r., kiedy król polski Zygmunt III potwierdził Jerzemu Pacewiczowi
nadanie 6 włók ziemi za zasługi wojenne od wielkiego księcia Witolda [sic]. Z kolei
w 1684 r. syn Michała Augustyn Michał (III) zapisał dobra ojczyste Pacajcie Auksodzie [trudno zlokalizować te dobra: albo chodzi o Pacajcie w pow. telszewskim, koło
Żydyków, albo o Pacajcie Widmonty w pow. żorańskim, koło jeziora Lukszta], które
były związane ze wspomnianym wyżej nadaniem 6. włók ziemi, swojemu synowi Józe
fowi (IV). W 1730 r. wspomniany Józef sprzedał połowę dóbr rodowych synowi Dementemu (V). Tenże w 1747 r. sprzedał te dobra Dowgiałłe. Wreszcie w 1774 r. Stani
sław ija n [ros. Joann] (VI), synowie Dementego, sprzedali drugą połowę dóbr Pacajcie
Auksody Hryszkiewiczowi.
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Obaj bracia: Stanisław i Jan zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, star
szej linii prym wiódł Stanisław, który w 1793 r. w swoim testamencie mógł zapisać sy
nom (VII): Dementemu i Józefowi tylko pewne sumy pieniędzy. O ile Józef nie miał
potomstwa, to Dementy kontynuował tę linię, będąc ojcem pięciu synów (VIII): Józe
fa Wincentego (ur. 1813) z synem Jarosławem (ur. 1864; IX) oraz Franciszka Adama
(ur. 1825), Konstantego (ur. 1829), a także bliźniaków Michała i Onufrego (ur. 1833).
Drugą, młodszą linię prowadził Jan (VI), który ojcował trzem synom (VII): Win
centemu, Antoniemu, bezpotomnemu i Dominikowi. Z nich Wincenty zostawił po so
bie dwóch synów (VIII): Aleksandra (ur. 1812) i Adama (ur. 1838), a jego brat Domi
nik— czterech synów (VIII): Jana Ferdynanda (ur. 1828) z synem Wincentym (ur. 1858;
IX) oraz Ksawerego Adriana (ur. 1830), Ignacego (ur. 1852) i Franciszka (ur. 1859)
[LVIA, F 391-8-2574a, k. 52].
W 1820 r. wywiedli się Pacewicze herbu Pół Orła. Ich protoplastą został Mar
cin Pacewicz, ojciec Grzegorza (pokolenie I i II). Ow Grzegorz w swoim testamencie
z 1657 r. zapisał dobra Pacajcie Sutkajcie synowi Adamowi (III). Dobra te leżały w pow.
telszewskim [zob. wyżej] i były związane z Pacewiczami, choć we wspomnianym wywo
dzie nie podano bliższych danych o miejscu wpisania tego dokumentu. W testamencie
z 1694 r. wspomniany Adam zapisał te dobra synowi Józefowi (IV). W trzecim już te
stamencie z 1735 r. ten ostatni zapisał je synowi Janowi (V) z warunkiem spłacenia po
zostałych braci: Stefana i Franciszka. W 1789 r. dobra Pacajcie, Sutkajcie i Dobsze Ku
kajcie zostały sprzedane.
Wymienieni wyżej trzej bracia: Stefan, Jan i Franciszek zaczęli 3 linie tej rodzi
ny. W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł Stefan (V), który w testamencie z 1760 r.
zapisał Dobsze Lukajcie swoim synom (VI): Maciejowi, Marcinowi i Kazimierzowi.
Pierwszy z nich zostawił po sobie czterech synów (VII): Benedykta (ur. 1771), Miko
łaja (ur. 1773), Grzegorza Piotra (ur. 1775), bezpotomnego i Piotra (ur. 1776). Z nich
potomstwa doczekali się prawie wszyscy. Benedykt miał syna Ignacego Bonawen
turę (ur. 1800; VIII), który zostawił po sobie dwóch synów (IX): Jana Konstantego
(ur. 1831) i Adolfa Marcelego (ur. 1840). Jego brat Mikołaj (VII) wydał na świat dwóch
synów (VIII): Ignacego (ur. 1802) i Józefa (ur. 1813). Pierwszy z nich ojcował dwóm
synom (IX): Leonowi (ur. 1839) z dwoma synami (X): Antonim (ur. 1870) i Józefem
(ur. 1874) oraz Józefowi Piotrowi (ur. 1841). Kolejny brat Piotr (VII) miał syna Jana
Feliksa (ur. 1821; VIII).
Z kolei brat Macieja — Marcin (VT) wydał na świat dwóch synów (VII): Ludwika
(ur. 1772) i Wawrzyńca (ur. 1779). Pierwszy z nich miał syna Nikodema (ur. 1825; VIII),
adrugi — pięciu synów (VIII): Hieronima (ur. 1811), Bonifacego (ur. 1814), Nikodema
Wincentego (ur. 1822), Juliana Józefa (ur. 1824) i Kleofasa Łukasza (ur. 1827). Następ
ny brat Macieja to Kazimierz (VI), ojciec Filipa Jakuba (ur. 1773; VII) i dziad Kazimie
rza Pawła (ur. 1813; VIII).
Druga, średnia linia łączy się z Franciszkiem (V), ojcem dwóch synów (VI): Ka
zimierza i Macieja. Pierwszy z nich wydał na świat dwóch synów (VII): Jana (ur. 1789)
i Stefana (ur. 1803). Z nich Jan powołał do życia trzech synów (VIII): Antoniego
Mamerta (ur. 1819), Bernarda Waleriana (ur. 1824) i Ignacego (ur. 1826). Z nich Bernard
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Walerian doczekał się dwóch synów (IX): Melitona [sic] (ur. 1866) i Rajmunda Emiliana
(ur. 1871), a jego brat Ignacy (VIII) ojcował Zenonowi (ur. 1861; IX).
Brat Jana, czyli Stefan (VII), ojcował dwóm synom (VIII): Wincentemu Fabianowi
(ur. 1826) ijakubowi Franciszkowi (ur. 1830).
Z kolei Maciej, brat Kazimierza (VI) zostawił po sobie czterech synów (VII): Fran
ciszka (ur. 1788), Wiktoryna (ur. 1790), Marcina (ur. 1795) i Józefa (ur. 1800), bezpo
tomnego. Pierwszy z nich wydal na świat dwóch synów (VIII): Stefanajózefa (ur. 1816)
z synem Antonim Janem (ur. 1859; IX) oraz Juliana (ur. 1825). Znów jego brat Wiktoryn (VII) zostawił po sobie syna Tomasza (ur. 1828; VIII), a jego brat Marcin — także
jednego: Józefa Zacharego (ur. 1821; VIII).
Trzecią, najmłodszą linię rodziny prowadził Jan (V), który ojcował Bartłomiejo
wi (VI), ojcu dwóch synów (VII): Aleksandra (ur. 1809) i Michała Longina (ur. 1821).
Pierwszy z nich powołał do życia trzech synów (VIII): Adolfa Makarego (ur. 1830), Sta
nisława Juliana (ur. 1833) i Felicjana (ur. 1836) z synem Wincentym (ur. 1860; IX). Zaś
jego brat Michał Longin (VII) doczekał się dwóch synów (VIII): Piotra (ur. 1856) i Bo
nifacego (ur. 1859) [LATA, F 391-8-2574a, k. 50].
W 1820 r. wylegitymowali się Pacewicze herbu Pół Orła. Jest to wywód podob
ny do tego z 1804 r. Za swego przodka przyjęto Walentego Pacewicza, ojca Sebastiana
(pokolenie I i II). W swoim testamencie z 1684 r. ów Sebastian zapisał dobra Podegimy
[w pow. telszewskim] swojemu synowi Michałowi (III). W 1750 r. Kazimierz, syn Mi
chała, (IV) wraz z synem Janem Klemensem (V) wszedł w posiadanie tych dóbr. Wresz
cie w 1792 r. ten ostatni sprzedał te dobra.
Wspomniany Jan Klemens (V) ojcował trzem synom (VI): Franciszkowi, Michało
wi i Wawrzyńcowi (ur. 1783), którzy założyli 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej
linii prym wiódł Franciszek jako ojciec trzech synów (VII): Jana (ur. 1773), Teodora
Jana (ur. 1789) i Wincentego (ur. 1792), bezpotomnego. Pierwszy z nich zostawił po so
bie dwóch synów (VIII): Antoniego (ur. 1803) i Adama (ur. 1806). Z nich potomstwo
miał Antoni, ojciec dwóch synów (IX): Józefa Jana (ur. 1824) i Ignacego Kazimierza
(ur. 1826). Ten ostatni wydał na świat pięciu synów (X): Teofila (ur. 1859), Antoniego
(ur. 1862), Władysława (ur. 1864), Konstantego (ur. 1866) i Adolfa (ur. 1868).
Z kolei brat Jana, czyli Teodor Jan (VII), spłodził dwóch synów (VIII): Antoniego
Macieja (ur. 1816) i Adama Jana (ur. 1817), bezpotomnego. Natomiast Antoni Maciej
zostawił po sobie dwóch synów (IX): Antoniego Hermana [sic] (ur. 1855) i Antoniego
Juliana (ur. 1857).
Drugą, średnią linię prowadził Michał (VI), ojciec sześciu synów (VII): Józefa
(ur. 1787), Michała (ur. 1789), Wincentego (ur. 1790), Dominika (ur. 1792), Mateusza
(ur. 1810) i Izydora (ur. 1816). Z nich potomstwa nie mieli Michał i Wincenty. Nato
miast Józef wydał na świat syna Stanisława Jana (ur. 1817; VIII), bezpotomnego. Jego
brat Dominik zostawił po sonie syna Wincentego Jana (ur. 1824; VIII) z dwoma syna
mi (IX): Dominikiem (ur. 1863) i Józefem (ur. 1865). Następny z braci, Mateusz spło
dził syna Józefa (ur. 1856; VIII), a jego brat Izydor — dwóch synów (VIII): Feliksa
(ur. 1867) i Antoniego (ur. 1875).
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Trzecią, najmłodszą linię założył Wawrzyniec (VI), który ojcował dwóm sy
nom (VII): Józefowi Nikodemowi Janowi (ur. 1809) i Andrzejowi Janowi (ur. 1814),
bezpotomnym [LATA, F 391—8—2574a, k. 56].
Z 1825 r. pochodzi wywód Pacewiczów herbu Pół Orła. Protoplastą rodziny był
Augustyn Pacewicz (pokolenie I), właściciel dóbr Meszki w polu dyrwiańskim [Małych
Dyrwian]. Miał on syna Mariasza (II) i wnuka Michała (III). Ten ostatni miał dobra Dobikinie w pow. Wielkich Dyrwian w 1713 r. Jego synem był Antoni (IV), wzmiankowa
ny w 1756 r., a wnukiem Agapit [sic] (V), ojciec Jana Andrzeja Pacewicza (ur. 1800; VI)
[LVIA, F 391-7-1885 k. 41].
Pacewiczów spotyka się w Dobszach w pow. telszewskim od 2. połowy XVII w. Pio
nierem był Sebastian Pacewicz, pochodzący z Podegimów (1677). Jego potomkami byli:
Michał (1720), Marcin (1751), Melchior (1775), Józef (1804), posiadający dobra Montwidzie (lub Montwidy) i Wincenty (1825), urzędnik w dworze Pajriralis [nazwa zlituanizowana, trudno ustalić właściwą nazwę tego dworu]. Ożenił się z Domicelą Kontrymówną,
siostrą Ignacego, z którą spłodził sporo, bo siedmiu synów: Józefa, który przejął gospo
darstwo po ojcu; Antoniego, Wincentego (1865—1938), księdza, dziekana rosieńskiego;
Władysława, Leona, mieszkał u brata księdza; Ignacego, który wyjechał do USA, skąd
jednak powrócił do domu i Konstantego [Profesore Vyda Kęsgailaite—RagidskdenĄ. Genealo
gia ta jest trochę podobna do wywodu Pacewiczów herbu Pół Orła z 1820 r.
W 1882 r. w guberni kowieńskiej mieli oni następujące dobra: Milejki, Gojlusze
[Uruski: Hojlusze], Bierżany, Micajcie [Micajcy], Golkoncie [Golkoncy], Gintyłajc[i]e,
Dobsze—kukajcie [Dobsze—Lukajcy], Montwidze [Montwidzy] i Kiwajc[i]e. Niektóre
z tych dóbr od dawna należały do nich: Dobsze kukajcie i Montwidze.
Ź r ó d ł a : AGAD, A Piłsudskich, II. A, k. 21 (testament z 1735 r); Akta gjagdów, T. 2, s. 306, 307, 309,
312, 337, 340; AWAK, T. 24, s. 176-181, 267-268, 304, 338-339, 340, 347-348, 448^449; Deputaci, T. 1,
s. 86; Elektorowie królów, s. 160; Elektorzy 1733 r ; ML, Ks. wpisów nr 131, s. 279—280 nr 900; LVIA, F 391—
7-1885, k. 41, F 391-8-2574, k. 76 (skan 00135), 78, 80 (skan 00143), 82 (skan 00147), 84 (skan 00151), 86
(skan 00155), F 391-8-2574a, k. 48 (skan 00056), 50 (skan 00060), 52 (skan 00064), 54, 56 (skan 00072),
F 391—10—282, F 1282—1—648; Obdukcja generalska 1661 r ; ODVCA, vyp. 1, s. 11—163 (Pacajtis), 34—170,
48-75, 67-94, 173-28 i 29; vyp. 2, s. 41-82, 111-134,131^454, 136-535; vyp. 3, s. 29-152, 79-164, 10019, 112-228, 114-252, 129-106, 130-117; vyp. 4, к 20-156, 22-169, 23-181, 45-350, 95-286, 169-236;
vyp. 5, к. 2-16, 3-20, 7-50 i 51, 33-244, 50-372, 70-11,109-307, 308 i 309, 143-178, 162-316, 1 6 « 4 5 ,
209-65, 230-8, 236-53, 261-245; Perapis 1528 r , s. 311-312; Popis 1567 r , kol. 1263, 1275, 1277, 1279,
1299,1309, 1316,1326-1327,1327,1338,1340,1341,1346 i 1261,1263,1270,1272,1306,1317; SG, T. 15,
cz. 2, s. 428: Pacajcie; Slovar, s. 224: Pacajte; Urzędnicy żmudzcy, nr 1474. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Rody, T. 4, s. 297; tenże, Suplement, s. 280: Pocewicz [sic]; LPŻ, T. 2, s. 360: Pacevkius; Profesore łyda Kęsgailaite-Ragulskiene, s. 37-38; Saviscevas, Zemaitijos savivalda, s. 334, 374; Uruski, T. 13, s. 157—159; Zinkevicius,
s. 314: Margas.

PACIERZ
P opis 16 21

roku

Paderp. Lecpyk Wojciech Stanisławowie.p gpółkonia na pod[)tzóku\ p bardyspem [sic] koń 1 w pow. widuklewskim na Paderpa protestowa! się, pe się nie prgy/opyl p kupli
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PACUNOWICZ

T a r y f a 16 67

roku

Pacieryjan Adamowieу na miejscu Adama Pacierza rodzica swego у WiesywianpoĄd]ański dym 1 wpow.
widuklewskim
Paciery na którego miejscu yostal spisany Kaźmier.£Blinstrub у Puypoddański dym 1 wpow. widuklewskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Pacierz Jan Z okolicy Wiesyniany w pow. widuklewskim na miejscu rodyica dym poddański 1
Nazwisko jest pochodzenia polskiego, od słowa pacierz czyli rodzaj modlitwy [LPŻ].
Nie notowano takiego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich w XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano jedną
osobę w pow. widuklewskim. Potem notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r.
spisano jedną lub dwie rodziny w pow. widuklewskim, z jednym dymem poddańskim.
W 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. widuklewskim z jednym dymem poddań
skim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Adama Pacierza, uczestnika unii kiejdańskiej
ze Szwecją.
Ź r ó d ł a : Akta ja rd ów , T. 2, s. 324. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 360: Pacerżinskis.

PACUNOWICZ
T aryf a 1 6 9 0 roku

PacunowicyAdam, na miejscu którego oray na miejscu Andryeja Dowmonta yostał spisany Andryej Dowmont
[Inna osoba] £ Dowmontów wpow. wielońskim dym sylachecki 1
Nazwisko jest najpewniej pochodzenia litewskiego: jest to patronimik od Pacunasa,
a ten pochodzi od Paca. Rodziny tej nie notowano w polskich herbarzach.
Na Żmudzi spisano ich w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1567 r.: Rymejsza Pacunosa, Matieja Pacunosa i Martina Pacunosa we włości wielońskiej.
W popisie włości rosieńskiej z 1589 r. został zanotowany Grzehori Pacunos [może
PaczanosP] z bracią swoją [Popis rosieński 1589 r.].
Później spisano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim, bez
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana
Ź r ó d ł a : Popis 1567 r , kol. 1280, 1281, 1287; Popis rosieński 1589 r , nr 39. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2,
s. 361: Pacitmas.

PACZOWSKI (PACOWSKI)
H. LUBICZ
T aryf a 16 9 0 roku

Pacyowski Wawryyniec na miejscu Adama Narkiewicya [z Gimbutów w pow. korszewskim?] dym syla
checki 1
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Nazwisko może być dyskusyjne: albo pochodzi od litewskiego Paca jako formy spoloni
zowanej przez dodanie szlacheckiej końcówki —ski, albo od polskiej rodziny szlacheckiej
Paczowski, co chyba jest bardziej prawdopodobne. Paczowscy pochodzili z Podlasia, ze
wsi Paczoski. Brak jest jednak śladów tej rodziny na Litwie.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korszewskim, bez podda
nych. Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Pacowscy herbu Lubicz wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni ko
wieńskiej. Pacowscy tego herbu mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
W 1804 r. wywiedli się Pacowscy herbu Lubicz. Najstarsza wzmianka o nich dotyczyła
1683 r., kiedy Kazimierz Pacowski (pokolenie II), syn Franciszka 0 , wszedł w posiadanie dóbr
Wolmontowicze Stejgwilowicze w pow wielońskim. Dobra te sprzedał jego syn Jan w 1763 r.
Genealogia tej rodziny była następująca. Protoplasta Franciszek miał syna Kazi
mierza (II), który spłodził syna Jana (III), ojca dwóch synów (IV): Juliana (ur. 1739)
i Jerzego (ur. 1741), którzy zaczęli 2 linie rodziny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł
Julian, ojciec Adama Grzegorza (ur. chyba w 1778, a nie w 1678 jak podano w metryce;
V) i dziad Leona ur. 1796; VI). Ten ostatni ojcował trzem synom (VII): Stanisławowi
(ur. 1847), Antoniemu Markowi (ur. 1850) i Kazimierzowi (ur. 1859).
Natomiast druga, młodsza linia łączy się z Jerzym (IV), ojcem Piotra Pawła (ur. 1785;
V) i dziadem trzech wnuków (VI):Józefa (ur. 1812), Alojzego Jana (ur. 1814) iFranciszka (ur. 1819), bezpotomego. Z kolei Józef wydal na świat pięciu synów (VII): Mikołaja
(ur. 1837), Józefa (ur. 1839), Benedykta (ur. 1842), Konstantego (ur. 1844) i Kazimie
rza (ur. 1847). Zaś brat Józefa — Alojzy Jan (VI) ojcował czterem synom (VII): Jano
wi (ur. 1846) z synem Wacławem (ur. 1882; VIII), Tomaszowi (ur. 1865), Stanisławowi
(ur. 1869) i Józefowi (ur. 1878) [LVIA, F 391-8-2574a],
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—8—2574a, k. 58. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 265: Pacowski; LPŻ,
T. 2, s. 362: Paćiauskas; Uruski, T. 13, s. 163: Pacowski, 166: Paczowski.

PAGIN
H. LUBICZ ?
T a r y f a 16 67

roku

Pagin Jan, na którego miejscu posta/ spisany Ka-pimer^Sjrtowt -gPos^wentupia/wjdański] dym 1 wpow. krosklm
Pag»/ Jópef Wojdechowicp у Kontowciów Pos^ywinią dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Nazwisko według Z. Zinkeviciusa jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: pa—
i gin—. Pierwszy człon jest pochodzenia pruskiego i często występuje w antroponimii
litewskiej. O drugim pisano przy Gimbutach (zob.). Brak jest tego nazwiska w polskich
herbarzach, są tylko Pagińscy.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. berżańskim i kroskim: bez poddanych i z jednym poddanym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. notowano Pagińskich herbu Lubicz w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 265; Zinkevicius, s. 123: pa—, 93: gin—
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PAGIŃSKI ZOB. POGIŃSKI
PAJEWSKI
T aryfa 16 90 roku

Pajewski Jan na miejscu Jana Sotkiewiccya z.Jusykajdon>w pow. berżańskim dym szlachecki 1
Rodzina jest najpewniej pochodzenia polskiego, choć zdaniem litewskich językoznaw
ców może być pochodzenia litewskiego, od nazwiska Pajus o niejasnej genezie: polskiej
lub białoruskiej [LPZ]. Chyba jednak bardziej prawdopodobne jest pochodzenie pol
skie, skoro notowano Pajewskich w ziemi ciechanowskiej, we wsi Pajewo [Uruski],
W taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 269: Pajauskas; Uruski, T. 13, s. 172-173.

PAKOWICZ
T aryfa 16 6 7 roku

Pakowicz Stanisław na miejscu Adama Augusytyномера Piotrowicza z Powdp dym 1 szlachecki w pow. ber-

Nazwisko to patronimik od nazwiska Pak(as). To ostatnie, zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest
pochodzenia litewskiego i składa się z dwóch członów: pa+kint(as). O pierwszym była
mowa przy Paginach (zob.), o drugim — przy Dowkintach (zob.). Brak jest tego nazwi
ska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 316: Pakas.

PAKOWSKI (POKOWSKT)
T aryf a 16 6 7 roku

Pakowski Jerzy Wojdechowicz na miejscu Wojciecha Hrehorondcpa Giedowga i na miejscu Wojciecha Fakow
skiego rodzica swe\go] z Gudajdów dym 1 szlachecki w pow. ndeszpdańskim
Pakowski Kazimiery [na miejscu] ojca swe[go] Jerpelgo] Szęzgfanowiczą Pakowskiego z Gudajdów dym 1
szlachecki w pow. tendcjagolskim [czy nie w pow. wieszwiańskim?]
Pakowski Kazimierz na miejscu ojca swe\go] Jerpelgo] Scpefanondcpa Pakowskie\go] z Gudajdów dym 1
szlachecki w pow. ndeszpdańskim
Pakowski Samuel na miejscu Stefana Jamonta zJamontów dym 1poddański w pow. meszpdańskim
Pakowski Jan Sczęfanondcz Z Gudajdów i zpHykupk na miejscu Adama Gierulskiego dym 1 szlachecki
wpow. ndeszpdańskim
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T aryfa 1 6 90 roku

Pakowski Jan p Gudajaów w pow. wiespnńańskim dym szlachecki 1
Pakowski [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 74 błędnie: Dekowski; w Kop. 10 i MB: Pakowski] Jan,
na którego miejscu posta/ spisany Jópef Towtowicp i pprpykupli od Adama Gierulskiego p Gudajaów wpow.
wiespmańskim dym splachecki 1
Pokowski Malcher pjamontów w pow. wiespmańskim wspólnie p Piotrem Kontńmem dym splachecki 1
Pokowski Samuel pPokowskia w pow. wiespmańskim na miejscu ojca dym splachecki 1
Nazwisko jest pewnie spolonizowaną forma nazwiska litewskiego Pakas, zob.: Pakowicz. Równie dobrze można przyjąć, że jest to nazwisko pochodzenia odmiejscowego,
od miejscowości Pakowskie w pow. wieszwiańskim. Miejscowość ta dzisiaj nie istnieje,
ale jest na mapach XIX—
wiecznych [np. Chrzanowskiego], gdzie Pokowskie [nie Pakow
skie] notowano na północny wschód od Olsiad, koło Brewików i Judziunów (istnieją
cych do dziś). Osady te leżały koło drogi z Telsz do Siadów, nad którą były już miej
scowości powiatu telszewskiego: Soroki, Gadonów. Brak jest tego nazwiska w polskich
herbarzach.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin, choć wąt
pliwości budzi Kazimierz Pakowski, stawiający z jednego dymu z Gudajciów w pow.
wieszwiańskim i tendziagolskim: czy to nie jest pomyłka? W tym czasie mieszkali oni
w pow. wieszwiańskim, ze wspomnianym wyjątkiem w pow. tendziagolskim. Z jednym
wyjątkiem rodziny te nie miały poddanych. Znów w 1690 r. spisano 4 rodziny w pow
wieszwiańskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : SG, T. 7, s. 823: Pakowskie. L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 316: Pakas.

PALCZEW SKI
H. ORLA
T aryfa 1 6 90 roku

Palcpewski Jan p majętności Podubisia w pow. rosieńskim, spoinie nabytej pjerpym Zaleskim od Wspemborowskiego na miejscu Stachow\JczS?\ [dymów] poddańskich 6
Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. Na ziemiach polskich notowano
Palczewskich w księstwie oświęcimskim [Małopolska] i w ziemi czerskiej [Mazowsze].
Na Żmudzi notowano ich w 1669 r., kiedy Jan Palczewski byl elektorem żmudzkim
króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Z kolei w taryfie z 1690 r. spisano
również Jana, mającego własność niedzielną w pow. rosieńskim (6 dymów).
W 1718 r. Stanislaw Palczewski otrzymał królewszczyznę w pow. szawdowskim
(Gulbie, Gierwanie i Trompiany czy Trumpajnie) jako towarzysz chorągwi petyhorskiej.
Dobra te otrzymał po śmierci (Jana) Piotra Palczewskiego i jego żony Heleny Ciszew
skiej, może swoich rodziców? Z kolei te same dobra otrzymał w 1711 r. Stanislaw Kali
nowski po śmierci Stanisława Palczewskiego; musi tu być jakaś pomyłka.
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W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Palczewskich herbu Orla. Naj
starsza wzmianka o tej rodzinie pochodzi z 1675 r. z pow. grodzieńskiego, ale z inne
go przekazu wiadomo, że chodzi o koniec XVI w. w pow. wileńskim i oszmiańskim.
W 1736 r. notowano Tomasza na Żmudzi. Chyba tenże Tomasz w 1755 r. byl rotmi
strzem pow. retowskiego [pospolitego ruszenia], kiedy dał prawo wlewkowe na Pojeziory w pow. pojurskim i trzy wsi: Gulbie, Gierwojnie i Trumpajnie „od ciwuństwa pojurskiego” prawem zastawnym.
W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Palczewscy
herbu Szaszor.
Z 1799 r. pochodzi wywód Palczewskich herbu Orla. Za swego przodka przyjęto
Michała Palczewskiego, ojca Józefa (pokolenie I i II). Ów protoplasta nabył dobra Augustajcie w 1715 r. W 1763 r. wspomniany Józef (II) sprzedał te dobra. W swoim testa
mencie z 1788 r. posiadane pieniądze ze sprzedaży wspomnianych dóbr zapisał synowi
Jerzemu (III). Ten ostatni okazał się bardzo płodny, bo zostawił po sobie siedmiu sy
nów (IV): Leonarda (ur. 1785), Ignacego (ur. 1792), Kazimierza (ur. 1796), bezpotom
nego, Stanisława Jerzego [ros. Georgij] (ur. 1799), Rocha (ur. 1803) oraz bezpotomnych:
Franciszka (ur. 1805) i Jana (ur. 1807). Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny: od Le
onarda i od Ignacego. Natomiast pozostali dwaj bracia wydali na ten padół łez tylko sy
nów bezpotomnych. Stanisław Jerzy (IV) byl ojcem dwóch synów (V): Ignacego Józefa
(ur. 1836) i Józefa Izydora (ur. 1846) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1885 r.], a jego
brat Roch — syna Cypriana Józefa (ur. 1836).
W pierwszej,starszej linii Leonard wydał na świat dwóch synów (V): Ludwika Stefa
na (ur. 1811) i Józefa Aleksandra (ur. 1812), bezpotomnego. Natomiast pierwszy z nich
spłodził czterech synów (VI): Justyna Ludwika (ur. 1839), Alfonsa Józefa (ur. 1845),
Oswalda [sic] Romualda (ur. 1847) i Witolda Kazimierza (ur. 1850). Z nich dwaj ostat
ni mieli potomstwo: Oswald Romuald zostawił po sobie trzech synów (VII): Antonie
go (ur. 1883), Stanisława (ur. 1890) i Wincentego (ur. 1898), a jego brat Witold Kazi
mierz — jednego: Daniela (ur. 1873).
Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Ignacy (IV), ojciec dwóch synów (V): Jó 
zefa Romana (ur. 1828) i Jana Adolfa (ur. 1840). Drugi z nich miał syna Piotra, bezpo
tomnego (ur. 1874; VI) [LVIA, F 391-8-2574].
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 186; Elektorowie królów, s. 161; LVIA, F 391—8-2574, k. 64 (skan
00111); Sigillata, s. 89, nr 549, s. 179, nr 1194. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 377: Palćauskas; Uruski, T. 13,
s. 179-181.

PALECKI
H. BROCHWICZ, BRODZIĆ, OSTOJA
P o p i s 1 6 21

roku

Palecki Mikołaj sam od siebie po kozacku koń 1 w pow. nddukkwskim. Tenje p Palek pa trpecią cpęść konia
pachołka na/wdfjezdku] koń 1
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T aryfa 1 667 roku

Palecka Janowa Dorota Janówna na miejscu Jana Paleckiego małponka swego p Dowkintławkia dym 1 szla
checki w pow. kroskim
Palecka Mikołajowa Kataryna Orwidówna p imienia Dal i Palek dymów 13poddańskich wpow. widuklewskim
Palecki Aleksander pMałych Palek dym 1 spłachetki w pow. widuklewskim
Paletki Gabńel [na miejscu] rodpica swe\go\ pPalek Małych dym 1 spłachetki wpow. widuklewskim
Paletki Jakub [na miejscu] Michała Krpcponowicpa pAugustajć dym 1 splachecki w pow. W. Dynian
Paletki Stanisław. Giedowg Mikołaj [...] A pprpykupli od Stanisława Paleckiego poddański dym 1 w pow.
telspewskim
Palecki Stanisław, na którego miejscu postał spisany Andrpej Nutowe p Mepajciów dym 1 splachecki w pow.
beipańskim
Palecki Stefan p Popelkiów dym 1 splachecki wpow. berpańskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Palecki Andipej pM alych Palek wpow. widuklewskim dym splachecki 1
Palecki Mateusp p imien i pprpykupli Małych Palek w pow. widuklewskim dym splachecki 1

Nazwisko może być pochodzenia litewskiego, od różnych imion chrześcijańskich: Pala,
Pelis, Pilius [LPŻ]. Jednak bardziej prawdopodobne jest pochodzenie odmiejscowe od
Paleków (Wielkich i Małych) w pow. widuklewskim.
Nie wiadomo, czy owi Paleccy żmudzcy pochodzili od kniaziów Paleckich, pocho
dzenia dynastycznego (rzekomo od Włodzimierza Wielkiego, księcia kijowskiego) lub
od polskiego, wielkopolskiego rodu Palędzkich (pisali się też Paleccy). Są to przypusz
czenia mało prawdopodobne, zwłaszcza to pierwsze.
Na Żmudzi pojawili się w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. We
włości widuklewskiej spisano wówczas dwóch bojarów: Stasia Janowicza Paleckiego
z trzema końmi i Stanisława Paleckiego także z trzema końmi. Nie można wykluczyć,
że dwa razy spisano tę samą osobę. Należy dodać, że dobra Paleki leżały we wspomnia
nej włości.
Dość dużo danych o tej rodzinie jest w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1573 r. Jan Stanisławowicz Palecki zapisał swojej żonie Zuzannie Mikołajewnie
część majętności Liali [tj. Lale] we włości widuklewskiej. Z dokumentu z 1591 r. dowia
dujemy się o potomkach Bartosza Paleckiego — jego dwóch synach: Wojtiechu z sy
nem Jurim i nieżyjącym Stanisławie, mającym syna Jana, żonatego z Zuzanną Miko! ajewną [Sungajłowną] i mającego sześcioro małoletnich dzieci: Jurija, Mikołaja, Hannę,
Alżbietę, Barbarę i Zuzannę. Mieli oni majętność Paleki. W 1592 r. Jagnieszka Palecka,
córka wspomnianego wyżej Jana Stanisławowicza, oświadczyła, że otrzymała posag
i wyprawę przy wyjściu za mąż za Stanisława Janowicza Zabielę. W 1595 r. wymienie
ni bracia stryjeczni: Juri Wojtiechowicz i Jan Stanisławowicz Paleccy podzielili grunt
Miemlawki w majętności Wielkie Paleki. Wspomniany tu Juri Wojtiechowicz miał trzy
siostry: Hannę, żonę Stanisława Lenartowicza Nasiłowskiego, Barbarę, żonę Andreja
Mikolajewicza Kostiuszki i Kristinę, pannę. Wszystkie w 1595 r. otrzymały swoją część
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majętności Wielkie Paleki. W 1578 r. Stanislaw Tomaszewicz Palecki zastawił majęt
ność Paleki we włości widuklewskiej. W 1586 r. Stanisław Jakubowicz Adamowicz Pa
lecki otrzymał od żony Małgorety Bernatowny Bejnart majątek ruchomy. W 1588 r.
Wojtiech Palecki zapisał żonie Dorotie Janownie Pietkiewicz 200 kop groszy, zabezpie
czonych na majętności Paleki. W 1590 r. Jezof Mikołajewicz Palecki kupił majętność
Paleki i darował ją żonie Łucji Martinownie. Tenże w 1597 r. darował swoim zięciom
majętność Paleki.
W 1572 r. Sebastian Palecki sprzedał majętność Poszowszi [tj. Poszawsze] we wło
ści kroskiej. W 1578 r. Stanisław Qanowicz] Palecki kupił majętność Podubisie we wło
ści kroskiej. Tenże w 1593 r. sprzedał wspomniany „dworec” Podubiski. Pewnie tenże
w testamancie z 1598 r. zapisał żonie Dorotie Stanisławownie Bertoszewicz majętność
ruchomą i 2002 kopy groszy.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Paleckich prawie wy
łącznie we włości widuklewskiej, szczególnie w Palekach. Paleccy widuklewscy to:
1. Bartosz. 2. Stanisław i Wojciech. 3. Jan Stanisławowicz i Jury Wojciechowicz. 4. Janowicze. Prócz nich byli jeszcze Adamowicze i Mikołajewicze. Paleckich notowano jesz
cze we włości kroskiej.
W popisie Żmudzi z 1621 r. spisano Mikołaja Paleckiego z dwoma końmi w pow.
widuklewskim, w tym w Palekach.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin [wyłą
czono Stanisława Paleckiego], mieszkających głównie w pow. widuklewskim (3) i berżańskim (2), w pozostałych pojedynczo. Jedna rodzina miała dobra z 13 dymami, po
zostałe nie miały poddanych. W 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. widuklewskim,
w Małych Palekach, bez poddanych. Zatem, poza jednym wyjątkiem w 1667 r., była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Paleccy herbu
Ostoja. Paleccy herbu Brochwicz mieszkali w pow. szawelskim, a herbu Brog [nie ma ta
kiego herbu] i Brodzie w rosieńskim i szawelskim [Ciechanowicz].
W 1820 r. wywiedli się Paleccy herbu Ostoja. Za swego przodka przyjęli Stefana Pa
leckiego (pokolenie I), który w 1629 r. otrzymał od swojej żony dobra Kiciny alias Wajgowo [pewnie w pow. berżańskim]. Tenże w 1645 r. zapisał je synowi Szymonowi (II).
Z kolei ten ostatni w swoim testamencie z 1720 r. zapisał te dobra synom (III): Micha
łowi i Antoniemu. Ci z kolei w 1761 r. sprzedali je.
Wspomniani bracia zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii
prym wiódł Michał jako ojciec Rocha (IV). Ten ostatni wydał na świat pięciu synów (V):
Rocha, bezpotomnego, Franciszka, Józefa, Tadeusza i Stanisława. Z nich Franciszek
spłodził sześciu synów (VI): Romana Wawrzyńca, Antoniego, Franciszka, Ignacego,
Jana i Kajetana Franciszka. Pierwszy z nich zostawił po sobie dwóch synów (VII): Jana
„Gigina” i Romualda. Następny, Franciszek, dal światu także dwóch synów (VII): Igna
cego i Jana. Kolejny brat Ignacy miał trzech synów (VII): Jana, Bolesława i Franciszka.
Ostatni z braci, czyli Kajetan Franciszek, miał czterech synów (VII): Juliusza [ros. Julij],
Józefa, Antoniego i Wacława. Z nich Juliusz z żoną Zofiąjózefą [wyjątkowa informacja
o żonie] spłodził dwoje dzieci (VIII): Stanisława Grzegorza i Janinę.
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Z kolei brat Franciszka — Józef (V) zostawił po sobie czterech synów (VI): Onu
frego, Wincentego, Juliana Onufrego i Leona Teodora. Pierwszy z nich powołał do
życia syna Franciszka (VII). Jego brat Wincenty wydal na świat sześciu synów (VII):
Jana, Bolesława, Pawła, Józefa, Stanisława i Konstantego. Z nich Jan ojcował pięciu sy
nom (VIII): Ludwikowi, Józefowi, Tomaszowi, Wincentemu i Adolfowi. Z kolei Leon
Teodor (VI) zostawił po sobie dwóch synów (VII): Stanisława i Piotra.
Kolejny brat, Tadeusz (V), miał trzech synów (VI): Rafała Franciszka, Antoniego
i Tadeusza [polskie imię rosyjskimi literami]. Z nich potomstwa dorobił się tylko Rafał
Franciszek, ojciec Ignacego Józefa (VII) i dziad Jana (VIII). Ostatni z braci — Stani
sław (V) wydał na świat syna Augustyna (VI), ojca Konstantego (VII).
Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Antoni (III), ojciec dwóch synów (IV): Ja
kuba i Mateusza. Pierwszy z nich wydał na świat trzech synów (V): Kazimierza, Adama
i Mikołaja. Z nich Kazimierz zostawił po sobie dwóch synów (VI): Leona Władysława
i Ignacego. Obaj mieli potomstwo (VII): pierwszy spłodził syna Leona, a drugi — Justyna.
Brat Kazimierza — Adam (V) spłodził także dwóch synów (VI): Konstante
go i Franciszka Wojciecha [wzmianka o utracie dworiaństwa]. Obaj mieli po jednym
synu (VII): pierwszy spłodził Leona, a drugi — Adama. Ostatni z braci Kazimierza,
Mikołaj (V), dał życie także dwóm synom (VI): Teofilowi i Ignacemu. Z kolei brat Jaku
ba — Mateusz (IV) zostawił po sobie syna Tadeusza (V), ojca trzech synów (VI): Juliu
sza [ros. Julij], Tadeusza i Antoniego [LVIA, F 391-8-2574a].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-8-2574a, k. 33; ODVCA, vyp. 1, s. 15-221, 28-70, 29-88, 38-257,132-72 i 73;
vyp. 2, s. 16-1, 161-40; vyp. 3, s. 15-180, 78-153, 127-77; vyp. 4, k. 53-403, 195-174, 297-51; Popis
1567 r., kol. 1294, 1296. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rocfy, T. 4, s. 298; LPŻ,T. 2, s. 377: Paleckas; Uruski, T. 13, s. 182.

PALSZIC
P opis 1 621 roku

Pais^c Ka^imeriMikołą/eim^^Hc^esĄnikami] /wywajjezdku] koń 1 w pow. powondeńskim
Nazwisko pewnie łączy się z litewskim nazwiskiem Palśis, które z kolei wiąże się ze
słowem patias (osoba o włosach siwych, popielatych, jasnych itp.) [LPŻ]. Może jednak
chodzi o Paszyców, których notowano w województwie wileńskim i trockim? [Uruski],
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. powondeń
skim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 384: Palśis; Uruski, T. 13, s. 239.

PAŁASKI
P opis 1 621 roku

Pałaski Piotr zasłoniwszy się chorobą Baltromieja Gojlewicyaposiałpo rajtarsku koń 1 ~uczestnikami wpow.
rosieńskim
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

452

PANCERZ YŃSICI

Prawdopodobnie chodzi o Połaskich, których notowano m.in. na Podlasiu [Uruski]. Nie
można chyba wykluczyć genezy litewskiej od nazwiska Pala, Palis itp., do którego doda
no polską, szlachecką końcówkę —ski [LPŻ].
Na Żmudzi spisano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. rosieńskim.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 381: Palys; Uruski, T. 14, s. 201—202.

PAMIN ZOB. PORUĆ
PANCERZ YŃSICI
H. TRZASKA
T aryfa 1667 roku

Panceryński Jan jNiegos^pwa ydyżerjany Alkżsyek alias Dobikinówfolwarku i wsi od roku 1653 kwarty
niepłaconej a j do roku 1667, excipowawscy rokjeden 1662, co IchMM PP Wojskowi intrati brali, ya lat 13,
której na rok zupełnejpłacono y l 15, teraypodług konstitutiej an\ao\ 1667 mediedatem wniósł do skarbu na
rok po ył 7:15 [uczyni razem] 97.15 [Królewszczyzny 1667 r.]
T aryfa 1 6 90 roku

Panceryński ]an у dóbr JKMci Olkisyek alias Dobżkżme w pow. W. Dyrwian poddańskich dymów 3
Pochodzenie rodziny jest niepewne: albo litewskie [Uruski], albo polskie, z Wielko
polski [PSB], co wydaje się bardziej prawdopodobne. Zdaniem innych pochodzi od
nazwiska Pancer, Pancerz, które jest pochodzenia polskiego lub niemieckiego [LPŻ].
Zdaniem innych pochodzili z Pancerzyna w pow. ostrołęckim [Gliński].
Pewnym wyjaśnieniem pochodzenia Pancerzyńskich może być przydawka pocho
dzeniowa, a właściwie posesjonatywna, używana przez nich: z Niegoszewa (głównie)
oraz z Niegoszewicz, Niegoszowa, Niegorzewa [ta ostatnia to pewnie błędny zapis].
Najpewniej chodzi o Niegoszowice, wieś w pow. chrzanowskim koło Krzeszowic, nie
daleko Krakowa [SG]. Byłaby to więc szlachta polska z Małopolski, o ile nie jest to
błędna identyfikacja. Niegoszewskich z Niegoszowic notowano w połowie XVI w.,
np. Stanislaw Niegoszewski (ok. 1550—ok. 1590), poeta polski pochodził z Niegoszo
wic z ziemi krakowskiej [PSB]. Przydawki tej używali zarówno Pancerzyńscy żmudzcy,
jak i mieszkający w pow. mozyrskim [np. Deputaci, T. 2, s. 326, 378].
Notowano ich w obu taryfach: z lat 1667 i 1690: jedna rodzina miała najpierw 14,
potem tylko 3 dymy królewskie w tych samych dobrach. Jest to kolejny przykład na sła
bą wiarygodność danych z 1690 r.
Najstarszy przedstawiciel tej rodziny to Kazimierz Pancerzyński, żołnierz z czasów
Batorego. Później wymieniono Achacego w 1629 r. i dalszych w 2. połowie XVII w
W październiku 1655 r. spisano Kazimierza Pancerzyńskiego, który uczestniczył w zjeździe w Kiejdanach, kiedy podpisano unię Litwy ze Szwecją. Nieco później pojawił się
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Karol Piotr Pancerzyński (zm. 1729), syn Jerzego pułkownika królewskiego. W 1689 r.
został magistrem filozofii w Akademii Wileńskiej, potem został kanonikiem wileń
skim (1697), pisarzem wielkim litewskim (1709), biskupem tytularnym (1712), bisku
pem smoleńskim (1721) i wileńskim (1724—1729). Byl to pierwszy senator w tej rodzi
nie. Wiadomo jeszcze o dwóch urzędnikach. Stanislaw Pancerzyński byl koniuszym
żmudzkim w 1710 r\, ale nie utrzymał się na tym urzędzie. Prawdopodobnie był podstolim mozyrskim i zmarł w 1725 r. Z kolei Krzysztof Pancerzyński, cześnikowicz wiłkomierski [syn Piotra z Niegoszewicz Pancerzyńskiego, cześnika z lat 1689—1701] był
kraj czym żmudzkim w latach 1701-1720. W 1718 r. otrzymał nadanie dóbr królewskich
Alkiszki w pow. W Dyrwian. Żył jeszcze w 1725 r., zmarł przed marcem 1731. Był żo
naty z Katarzyną Przyłuską. Nieznany z imienia Pancerzyński był konsyliarzem konfe
deracji Żmudzi z 1704 r., reprezentując pow. Wielkich i Małych Dyrwian oraz birżyniański. W sumie była to szlachta utytułowana.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Pancerzyńskich herbu
Trzaska. Najstarsza informacja pochodzo z 1689 r., kiedy wzmiankowano o Marianie,
siostrzeńcu Komara, podczaszego wileńskiego. W 1690 r. wymieniono Jana jako [dzier
żawcę] alkiskiego na Żmudzi. W 1703 r. wzmiankowano o Krzysztofie, kraj [czym] i de
putacie żmudzkim i pewnie w 1727 r. Potem dopiero Ludwik był sędzią grodzkim szawelskim w 1812 r.
W XIX w. Pancerzyńscy herbu Trzaska wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej. Mieszkali oni w pow. szawelskim i telszewskim oraz poza Żmudzią
[Ciechanowicz].
W 1799 r. wywiedli się Pancerzyńscy herbu Trzaska. Ich protoplastą został Jan Pan
cerzyński (pokolenie I), ojciec dwóch synów (II): Stanisława i Krzysztofa, bezpotom
nego. Najstarszy dokument to przywilej króla polskiego Augusta II z 1720 r., z którego
wynika, iż Stanisław Pancerzyński (TI) nabył dobra Iliewery [?] alias Sawnary [Sawnary
to królewszczyzna w pow. Wielkich Dyrwian], W kolejnym przywileju, tym razem kró
la polskiego Augusta III, z 1744 r. wspomniane dobra przeszły we władanie Dementego Pancerzyńskiego (III), przeszły więc z ojca na syna. W swoim testamencie z 1782 r.
wspomniany Dementy zapisał je swoim czterem synom (IV): Adamowi, Aleksandro
wi, Ludwikowi Jerzemu i Walerianowi. Wspomniany Ludwik Jerzy jest zapewne tożsa
my z Ludwikiem (1774—1853) pochowanym na cmentarzu parafialnym w Wiekszniach.
Wobec braku potomstwa u Ludwika Jerzego pozostali bracia założyli 3 linie tej rodzi
ny. W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł Adam jako ojciec czterech synów (V): Jana
(ur. 1807), Antoniego (ur. 1815), Adama Jana (ur. 1819) i Józefa Antoniego (ur. 1823).
Z nich Jan spłodził syna Antoniego Kazimierza (ur. 1847; VI), a jego brat Adam Jan
— Witalisa [ros. Wikalis!] Bolesława (ur. 1852; VI), ojca dwojga dzieci (VII): Genowefy
(ur. 1884) i Edwarda (ur. 1887).
Druga, średnia linia łączy się z Aleksandrem (IV), ojcem trzech synów (V): Alek
sandra Juliana (ur. 1804), Ignacego Franciszka (ur. 1825), bezpotomnego i Jana Ada
ma (ur. 1829) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1879 r.]. Z nich Aleksander Julian
zostawił po sobie czterech synów (VI): Władysława Dominika (ur. 1853), Dominika
(ur. 1864), Kazimierza Karola (ur. 1866) i Onufrego (ur. 1871). Natomiast jego brat Jan
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Adam był ojcem pięciu synów (VI): Samuela Karola (ur. 1853) z synem Edwardem Cze
sławem (ur. 1887; VII) oraz Mieczysława Juliana (ur. 1857), Władysława Mieczysława
(ur. 1859), Emiliana Antoniego (ur. 1871) i Aleksandra (ur. 1873) [dwaj ostatni zostali
później dopisani].
Trzecia, najmłodsza linia pochodzi od Waleriana (IV), który wydał na świat dwóch
synów (V): Józefa (ur. 1820) i Waleriana Jerzego (ur. 1825). Pierwszy z nich byl ojcem
czterech synów (VI): Konstantego (ur. 1851), Waleriana (ur. 1856) z synem Aleksan
drem (ur. 1892; VII) oraz Aleksandra (ur. 1859) i Leopolda (ur. 1862). Jego brat Wale
rian Jerzy ojcował siedmioro dzieciom (VI): Walerii Annie (ur. 1849), Mieczysławowi
Hieronimowi (ur. 1852), Czesławowi Salomonowi (ur. 1854), Kazimierze Marcelinie
(ur. 1856) i Krzysztofowi (ur. 1860), Feliksowi (ur. 1862), Sobiesławowi (ur. 1871) [póź
niej dopisanemu]. Z nich potomstwa doczekał się tylko Czesław Salomon jako ojciec
pięciorga dzieci (VII): Aldony Czesławy (ur. 1889), Wandy Marii (ur. 1891), Stanisława
(ur. 1893), Wacława (ur. 1896) i Janiny (ur. 1898) [LVIA, F 391-8-2574].
Następny to wywód Pancerzyńskich herbu Trzaska z 1832 r. Protoplastą rodziny
był Samuel z Niegorzewa [sic] Pancerzyński (pokolenie I). Wspomniane dobra, zwane
inaczej Kajwet, były w Inflantach i zostały mu nadane w 1611 r. przez króla polskie
go Zygmunta III. Jego synem byl Jerzy (II), który władał dobrami w Inflantach. Potem
osiadł na Żmudzi w pow. szawelskim. Miał nadanie od króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1673 r. Trzecie pokolenie stanowi! Jan Pancerzyński (III),
właściciel dóbr Gurbie w pow. szawelskim w 1681 r. z nadania króla polskiego Jana III
Sobieskiego. Była to więc królewszczyzna. Miał on syna Stanisława (IV), starostę sacynarskiego [Sawnary?] w 1790 r. Kolejne pokolenia to: Dominik (V), Walerian (VI) i Wa
lerian Jerzy (ur. 1825; VII). Ten ostatni posiadał dobra Oszwiany, zwane inaczej Bugie,
z 17 duszami chłopskimi. W 1832 r. był jeszcze małoletni [LVIA, F 391—7—1885].
Niewątpliwym przodkiem linii żmudzkiej jest Jan Pancerzyński (pokolenie I), ma
jący dobra na Żmudzi w 1681 r. i wzmiankowany w taryfie 1690 r. Miał on dwóch
synów (II): Krzysztofa, starostę sawnorskiego w pow. dyrwiańskim i Stanisława, podstolego mozyrskiego. Chyba jest on tożsamy z koniuszym żmudzkim z 1710 r. Potom
kiem tego drugiego byl Dominik, postać bardziej znana. Miał on czterech [Uruski:
5] synów, wylegitymowanych ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach 1838—
1866: Adama, Aleksandra, Ludwika i Waleriana. Mieli oni dobra Mejże i Oszwiany
(lub Aszwiany) na Żmudzi. Z nich Adam miał syna Antoniego (ur. 1815), który utracił
Mejże i byl zesłany do guberni tomskiej „za powiązania z buntownikami” w powsta
niu 1863 r. W 1868 r. został zwolniony z Syberii i zamieszkał w Głazowie w guberni
wiackiej pod dozorem policji, skąd w 1871 r. został zwolniony z dozoru policji i mógł
wyjechać do Niżnego Nowogrodu. Według innych został zesłany do Tobolska [1863
metą sukilimas, s. 172, tu jego zdjęcie].
Z pozostałych braci Adama Pancerzyńskiego więcej wiadomo tylko o Walerianie
Jerzym (1825—1889), synu Waleriana. W służbie rosyjskiej doszedł tylko do rangi registratora kolegialnego [najniższaXIV ranga]. Była to rodzina niezamożna, o czym świad
czy fakt, że w 1873 r. wysiał on list do marszałka powiatowego szawelskiego szlachty
z prośbą o pomoc finansową, ponieważ zamierzał wysłać syna Czesława na studia uni
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wersyteckie do Dorpatu. Okazało się, że jego dochody roczne wynosiły 300 rubli, co
ledwo starczyło na utrzymanie rodziny (7 dzieci i służący). Miał majętność Aszwiany
Bugie w pow szawelskim. Ożenił się z Antoniną. Rupejko (1827—1906), z którą, miał
ośmioro dzieci. Kolejno byli to:
1. Mieczysław Hieronim (ur. 1852), który ukończył farmację i pracował w Rosji.
2. Czesław Salomon (1854—26 I 1907) inżynier górnictwa, geolog, mineralog, fi
nansista, zasłużony dla górnictwa i przemysłu żelaznego na Uralu. Po ukończeniu gim
nazjum w Libawie studiował matematykę na Uniwersytecie Dorpackim w 1874 r., skąd
przeniósł się do Korpusu Górniczego w Petersburgu, który ukończył w 1880 r. z tytu
łem inżyniera górnictwa. W Dorpacie należał do Konwentu Polonia. W czasie studiów
w Petersburgu, w 1875 r., założył „stowarzyszenie litewskie” o charakterze kulturalnooświatowym. Wydał tu pisemko pt. „Kalvis melagis”. Chciał wydać po litewsku Nowy
Testament, ale nie otrzymał zgody władz rosyjskich. Po studiach wyjechał na Ural, gdzie
spędził 27 lat, tj. dokładnie połowę swego życia. Był dyrektorem rządowych kopalni
huty żelaza w Kusa (Kussinski zawód) i Satka (chyba to Satu) w gub. ufijskiej, na za
chód od Czelabińska oraz w Kamieńsku Uralskim w sąsiedniej gub. permskiej, na połu
dniowy wschód od Jekaterynburga. Do Jekaterynburga przeniósł się w drugiej połowie
1907 r. [zapewne to pomyłka, skoro zm. w styczniu t.r. w Wilnie], gdzie został dyrekto
rem laboratorium chemicznego przetapiania złota. Od 1887 r. był związany z Wilnem,
gdzie ożenił się i prowadził działalność gospodarczą i zmarł. Był „krzewicielem idei
zgodnej współpracy i współżycia Litwinów i Polaków, bronił kultury litewskiej, żałożył
wśród młodzieży litewskiej nad Newą stowarzyszenie litewskie”. Miał rangę radcy ko
legialnego [dość wysoka VI ranga]. Był kawalerem orderu św. Anny 3. stopnia i św. Sta
nisława 2. i 3. stopnia. W małżeństwie z Marią Uziębło miał troje dzieci: 1. Wacław
(1896—15 VII 1943) był absolwentem medycyny na UJ w Krakowie, lekarzem wojsko
wym (major) związanym z Wilnem i Grodnem. Członek AK w Grodnie, gdzie został
rozstrzelany przez Niemców wraz z żoną Marią z Czubrytów, lekarzem neurologiem
i córką Aldoną (17 lat) w odwecie za zabicie folksdojcza. 2. Stanisław, muzyk i kompo
zytor pieśni ludowych, żyjący i zmarły w Warszawie. 3. Aldona, zamężna Pawłowska,
aktorka. Wg innych [Ciechanowicz] miał syna Stanisława i trzy córki: Wandę Marię, Waclawę i Janinę [Źródła: AA 9450; AP 724; EAA, F 402-7-133 (immatrykulacja); Hein
rich, s. 136; MACB, F 160-331, k. 385; Omiljanowicz-Szoka, s. 80,161. Literatura: Cie
chanowicz, Rody, T. 4 s. 300—301; B. Chapinski, Ciechanowicz, s. 452^-53; Gliński, T. 1,
s. 313—314 (Wacław); Kaluskevicius, Misius, s. 349; Łukawski, s. 106; Svetlauskiene, s. 9;
Tyla, Lietuviai, s. 112, nr 380].
3. Krzysztof (1860—1900) byl człowiekiem zdolnym, ukończył Instytut Weteryna
ryjny w Juriewie [tj. Dorpacie], a na tamtejszym Uniwersytecie został magistrem, potem
pracował u hrabiego Orłowa, którego cennego konia nie wyleczył wbrew nieopatrznie
danemu słowu i dlatego odebrał sobie życie w Charkowie.
4. Feliks (1862-po 1913) Gimnazjum ukończył w Libawie. Studiował prawo na
Uniwersytecie w Petersburgu w latach 1884—1885 i medycynę w Dorpacie w 1886—
1891. Był członkiem Konwentu Polonia w Dorpacie. Po studiach wrócił do rodzinnych
Wiekszni i praktykował jako lekarz. Byl tam znany i łubiany. Później przeniósł się do
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Możejek. Jadąc do chorego, przeziębił się, zachorował na zapalenie płuc i zmarł. Został
pochowany w rodzinnym mieście [Źródła: AA 12916; AA, III, s. 751; AP 964; EAA,
F 402—12—60 (immatrykulacja); MACB, F 160—7, k. 456 i 587; 331, k. 379. Literatura:
Bednarski, II, s. 154; Svetlauskiene, s. 9; Tyla, Uetumai, s. 122, nr 591].
5. Sobiesław (Sobieslovas, [1866] 1871—1941), po ukończeniu gimnazjum w Libawie odziedziczył rodzinną maj. Oszwiany (Aszwiany), którą władał do 1941 r., kiedy
został pozbawiony majątku przez komunistów i zesłany na Syberię, tu wkrótce zmarł,
jego zdjęcie jest w: K. Mackevicius, R. Vilavicius, Tarpukam bajorai fotografijose, Vil
nius 2008 s. 161. Ożenił się z Melanią (1886—1954), córką Wilhelma, która została ze
słana w 1941 r. do rejonu Tomskiego na Syberii, gdzie zmarła [Lietumsgyventojitgenocidas\.
6. Waleria Anna (ur. 1849).
7. Kazimiera Marcjanna (ur. 1856).
8. Wiktoria Krystyna (ur. 1865).
Skądinąd wiadomo, że koło Aszwian Waleriana Jerzego mieszkał jego kuzyn Wi
talis (1853—1917). Dokładne jego pokrewieństwo nie jest znane. Ow Witalis miał dwo
je dzieci: Edwarda (Edvardas, 1887—1959) i Genowefę (Genovaite, zm. 1936). Z nich
Edvardas ukończył medycynę, od 1933 r. mieszkał i pracował jako lekarz we Wiekszniach, w czerwcu 1941 został wywieziony do łagru w Kraju Krasnojarskim, potem
w Kraju Ałtajskim, w 1947 zbiegł do Litwy, ponownie aresztowany w 1952 i zesłany do
Kraju Ałtajskiego, zwolniony w 1959, wrócił do Litwy, gdzie wkrótce zmarł [Birżiśka,
s. 57]. Miał on córkę o imieniu Genovaite (ur. 1938), również zesłaną do Rosji wraz z oj
cem, która przeszła podobną co on drogę męczeństwa, by wreszcie w 1967 r. wrócić do
Litwy. Z kolei siostra Edvardasa Genovaite wyszła za mąż za inżyniera Radaviciusa i za
mieszkała również we Wiekszniach.
Ź r ó d ł a : A kta fiaydów, T. 2, s. 307; Birżiśka, Anuo mętu, s. 56—57, Deputaci, T. 2, s. 51; Dworzecki Bohda
nowicz, k. 186; Konfederacja 1704 r., s. 676; Królewszczyzny 1667 r ; LVIA, F 391—7—1885, k. 62, F 391—
8—2574, k. 68 (skan 00119); SG, T. 7, s. 74: Niegoszowice; Sigillata, s. 178 nr 1182; Urzędnicy: woj. wi
leńskie, s. 412 nr 3016; Urzędnicy żmudzcy nr 654, 678. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Plebani kroscy, s. 118;
Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 300—301; Chapinski, Ciechanowicz, s. 452^453 (jest to właściwie przedruk ne
krologu „z jednego z pism polskich”, wychodzącego w Wilnie); Gliński Jan Bohdan, Storemk biograficzny le
karzy lfarmaceutów ofiar II wojny światowej\ T. 1, Wrocław 1997, s. 313—314 (Wacław); Kaluśkevićius, Misius,
s. 349: Panceżinskas; U etuvosgynentojągenocidas, T. 1, s. 621; Łukawski, s. 106; C. Omiljanowicz—Szoka, Moje
grodzieńskie lata 1939-1945, Łódź 1993; PSB, T. 22, s. 763—767: Niegoszewski Stanisław, T. 25, s. 116—117:
Pancerzyński Karol Piotr; Skłodowski s. 374; I. Svetlauskiene, Bajorai Pancefinskiai irA sreną dvaras, „Lietuvos Bajoras”, Nr 6: 2002, s. 9; Śliwowska, Syberia, s. 289; 1863 mętu sukilimas, s. 172; Uruski, T. 13, s. 189;
Żenkiewicz, s. 109.

PANUCH
T aryfa 16 9 0 roku

Panuch Balcer у Gierdcjagoły wpow. berfańskitn z bradą swoją dym szlachecki 1
Nazwisko pewnie łączy się z ruskim imieniem typu Pan (Pankrac, Pantalejmon, Opanas i inne). W źródłach notowano więc nazwiska: Panuchna, Paniucic itp. [Abramowicz,
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

PAPLINSKI

457

Citko, Dacewicz], Zdaniem B. Tichoniuka, chodzi o imię Pamfil pochodzenia greckie
go, cerkiewne także Pamfil. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. berżańskim, bez poddanych.
Była to zatem szlachta drobna i nieutytulowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 14: Panuchna; Tichoniuk, s. 121: Pamfil.

PAPIŃSKI
T aryfa 1 667 roku

Papinski Jan у Miednik Kiawłokiów 1 dympoddański w pow. medyngańskim
Papiński Malcher yMiłasyysyek dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
T aryfa 1 690 roku

Papiński Andryej у Miednik у p rygkupli od Kryysytofa Danity у Wo/syniäsyek w pow. medyngańskim
[dym] poddański 1
Może jest to spolonizowana forma nazwiska litewskiego Papas, o genezie niemieckiej,
a może nawet litewskiej (od słowa popas, czyli „pierś”, „sutek”) [LPŻ]. Za tą ostatnią
możliwością prawdopodobnie opowiedział się Z. Zinkevicius, zestawiając różne nazwi
ska utworzone od formy Papas. Należy mieć na uwadze to, że notowano szlachtę pol
ską o nazwisku Papiński, która mieszkała we wsi Papa w ziemi drohickiej na Podlasiu.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. ro
sieńskim i medyngiańskim: bez lub z jednym poddanym. Znów w 1690 r. spisano tylko
jedną rodzinę w pow. medyngiańskim, z jednym dymem poddańskim. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytulowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Papińscy her
bu Trzaska.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 391: Papas; Umski, T. 13, s. 201; Zinkevicius, s. 572: Papas.

PAPKIEWICZ ZOB. PASZKIEWICZ

PAPLIŃSKI
H. TRZASKA
T a r y f a 1667

roku

Paplińskijan i Samuel, na których miejscu został pisany Jan Klot z dóbr dyiedyicynych [z] ząstauy na ten cyas
będących dymów 22 wpow. berżańskim. Kiesier Walenty mając majętność w zastawie od Jana i Samuela Paplińskich spoinie yAndryejem Hewlem yDymian dymów 56 wpow. W. Dym-ian. BronisyEustachi [...] ymajętności Poleskiej alias JurgisyekpoĄd]anych dziedzicznych od majętności Paplińskich Byngowiańskiej odesyłych
13 [...] ogółem 18 dymówpoddańskich wpow. berżańskim
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Papliński Samuel zmajętnośa Ryngouian 29 dymówpoddańskich wpo w. beryańs/dm. Marcinkiewicz Walenty;
mając zastawny dompoĄd]ański od Samuela Papänskiego naywany Kacdyr P] [na marginesie: z Poryngowia], na którym sam teray mieszkającpodaje dym 1 szlachecki wpow. herjanskim
T aryfa 1 690 roku

Papliński Jan łowczy kowieński z Dyrwian w pow. II". Dymian 20 dymów poddańskich, które miał w zasta
nie Leon Pogirski
Papliński Samuel z imienia Pojuiya w pow. pojurskim dymów poddańskich poddańskich 6. Tenje Z majętno
ści Ryngowian w pow. berżańskim dymówpoddańskich 10. Zastawił Piotrowi Gujewskiemu 1 dym szlachecki
w Jakubajaach
Rodzina jest pochodzenia polskiego, ze wsi Paplin w pow. bielskim na Mazowszu. Na
Żmudzi jako pierwszy pojawił się Łukasz Papliński, który w latach 60. XVI w. walczył
w Inflantach pod wodząjana Chodkiewicza, starosty żmudzkiego i marszałka litewskie
go. Na jego prośbę w 1568 r. Papliński otrzymał nadanie królewskie, złożone z czterech
siół we włości dyrwiańskiej w wójtostwie Pożyżmy: Noliundy, Kłowsgony, Kientrajtie
i Towcze [LM]. Chodzi o rejon na zachód od Kurszan przy jeziorze Paeżerirj. [nazwa
współczesna, dawniej chyba Nułonda].
Sporo danych o tej rodzinie pochodzi z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1574 r.
Łukasz [Michajłowicz] Papliński zastawił dwór Dyrwiański nad jeziorem Nułonda [we
włości Wielkich Dyrwian]. Tenże w 1577 r. kupił służbę ludzi w Jewiupiach we włości
berżańskie].
W 1578 r. kupił majętność Ryngowiany we włości berżańskiej i sprzedał Grustie we
włości gruściewskiej (telszewskiej). W 1582 r. tenże kupił pustosz Kurmiszki w majęt
ności Jewiupi. W 1585 r. kupił majętność Ryngowiany z ziemiąPacuniszki i wziął w za
staw sioło Stirbajtie w dzierżawie płotelskiej [jego inwentarz wydano w: 1А]. W roku
następnym spisał testament, zapisując żonie Nułondy, a synom Ryngowiany [tu błędnie
zapisano jego imię: Michał zamiast Łukasz]. Nie żył w 1599 r. kiedy doszło do podzia
łu jego dóbr między jego dziećmi: Janem, Samuelem i Halszką, żonąjana Maliszewskie
go oraz jego żoną Heleną Marcinowną Radzimińską, później żoną [Jana] Gradowskie
go. Chodzi o dobra: Paplin, Nałondy [właściwie Nułondy z siołami Upiny i Kientrajtie]
i Ryngowiany. W sumie dane te dotyczą tylko jednej rodziny polskiej, której znamy
3 pokolenia: 1. Michał. 2. Łukasz. 3. Jan, Samuel i Halszka. Mieli dobra w czterech wło
ściach, ale głównie byli związani w włością berżańską i sąsiadującą z nią W Dyrwian.
W 1648 r. Jan Papliński był elektorem żmudzkim króla polskiego Jana Kazimierza.
Na zjeździe szlachty litewskiej wjaswojniach w sierpniu 1655 r. uczestniczyli Jan i Sa
muel Paplińscy. Nie można wykluczyć, że byli to bracia, którzy w 1599 r. byli jeszcze
niepełnoletni.
Ciekawa jest informacja o Janie Andrzejowiczu Janowicza [sic] Paplińskim, który był
długoletnim łowczym kowieńskim wiatach 1659-1694. Był on wnukiem Jana, pewnie syna
Łukasza, i synem nieznanego bliżej Andrzeja [miał umrzeć w 1641 r. wgTrimoniene]. Oże
nił się z Krystyną Lwowiczówną przed 1668 r. Był wzmiankowany w taryfie z 1690 r. jako
właściciel dóbr Dyrwiany, tych samych, które należały do Paplińskich od 1568 r.
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Później notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano chyba 2 rodziny:
zapewne ojca Samuela i jego dwóch synów, mających tzw. dobra niedzielne, tj. użytko
wane wspólnie, czyli niepodzielone. Ten pierwszy miał 30 (29 + 1) dymów, a ci drudzy
— 91 (22 + 56 + 13), z których zdecydowana większość była zastawiona. Wszyscy byli
związani z Ryngowianami w pow. berżańskim, ośrodku ich dóbr. Znów w 1690 r. spisano
2 rodziny, mieszkające w pow. berżańskim (Ryngowiany) i może poza Żmudzią (Jan Papliński, który oddal w zastaw Dyrwiany). Jedna rodzina miała 17, a druga 20 dymów poddańskich. Zatem była to szlachta zamożna i tylko wyjątkowo utytułowana. Trojan Papliński byl strukczaszym żmudzkim przed 1696 r. Był żonaty z Zofią Korsakówną Hołubicką.
Wymieniony w taryfie 1690 r. Samuel Papliński ufundował altarię w kościele w Kurszanach w 1692 r. zaś wspomniane dobra Ryngowiany były w ich ręku od końca XVI
do początku XIX w.
W XIX w. Paplińscy herbu Trzaska wylegitymowali się ze szlachectwa w później
szej guberni kowieńskiej (1819).
Ź r ó d ł a : у ! kta ^ja^dów, T. 2, s. 285; Elektorzy 1648 r\; IA, kol. 247; LM, Ugraśymą knyga 51, s. 188—189
nr 136; ODVCA, vyp. 1, s. 22-354, 48-78, 56-219 i 222, 57-228 i 233, 78-20, 137-174, 155-61, 185-96;
vyp. 4, k. 169—234; vyp. 5, k. 257—213, 258—217 i 218; Urzędnicy: woj. trockie, s. 376 nr 2679; Urzędnicy
żmudzcy, nr 1306. L i t e r a t u r a : Paknys, s. 181: Paplinskis Samuelis; Trimoniene, Swtimśalią, s. 508—509;
Uruski, T. 13, s. 201-202.

PAPŁOŃSKI
H. STRZEMIĘ ODM.
T aryfa 1 6 67 roku

Papłoński Hieronim £majętnośd Posgusywieńskiejprawem pastawnym od Aleksandra Druwa dymów 5 poddańskich w pow. tendyiagolskim
Nazwisko występuje obecnie na Litwie, ale nie zostało wyjaśnione [LPŻ]. Notowano
je najczęściej jako Papłoński Wilbutowicz lub Wialbut. Możliwe, że pochodzili z pow.
upickiego. W każdym razie w taryfie 1690 r. notowano miejscowość Papłony w tym
powiecie. Jednak bardziej przekonuje, że należeli do rodu Wilbutów Ibian w pow ko
wieńskim, notowanego jeszcze w taryfie 1690 r. Chodzi tu o obszar na wschód od Bobtów i południe od Wędziagoły, gdzie do dzisiaj zachowały się dwie wsie: Didieji Ibenai
[Wielkie Ibiany] i Mażieji Ibeai [Małe Ibiany]. Szlachty Papłońskich nie notowano na
ziemiach etnicznie polskich [Uruski],
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. tendziagolskim, z 5 dymami poddańskimi, zastawionymi. Była to zatem szlachta majętna, ale nie uty
tułowana do końca XVII w. Stefan Papłoński był mostowniczym żmudzkim w 1736 r.,
miał umrzeć po 8 stycznia 1739 r. Był kalwinem, ożenił się z Anną Radziszewską.
Nie jest prawdziwa informacja o tym, że w 1568 r. Łukasz Papłoński dostał nadanie
39 włók ziemi we włości dyrwiańskiej od „wielkiego księcia” [właściwie od króla pol
skiego] na prośbę Jana Hieronimowicza Chodkiewicza. Ów Papłoński był ponoć jego
sługą. Ożenił się z Heleną Marcinowną Radzimińską ze znanej rodziny kalwińskiej. Był
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prawdopodobnie przybyszem z Polski [Trimoniene]. W rzeczywistości chodzi o Paplińskiego (zob.).
Zanotowany wówczas Hieronim Papłoński jest zapewne tożsamy z Jaroszem Papłońskim Wilbutowiczem, który podpisał unię kiejdańską ze Szwedami w 1655 r. Obok
niego został wymieniony jeszcze Krzysztof Papłoński. W 1658 r. Krzysztof Wielbotowicz [sic] Papłoński posiadał wieś królewską Dragajnie [właściwie Dargiany] w pow.
wielońskim. W roku następnym dostał zgodę króla polskiego Jana Kazimierza na cesję
tej wsi na rzecz swego syna Jarosza [ML, Ks. npisów nr 131].
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Papłońskich herbu Strze
mię. Najstarsze informacje dotyczą lat 30. XVII w. i Jana Wielbutowicza z żoną Anną
Żabianką w województwie witebskim. Jedyna wzmianka o Żmudzi odnosi się do konsensu na ustąpienie zaścianków Kukliszki i Ganliszki z 1656 r. i konsensu na ustąpie
nie wsi Dargiany, bez podania przynależności powiatowej, na rzecz syna chyba z 1662 r.
W 1832 r. wywiedli się Wilbutowicze Papłońscy herbu Strzemię. Za swego przodka
przyjęto Krzysztofa Papłońskiego (pokolenie I), który w 1622 r. posiadał dobra Powinksznajcie w pow. upickim i wsie w pow. bialskim w województwie smoleńskim. Byl dwukrot
nie żonaty. Z pierwszej żony [nie podano nazwiska] miał syna Hieronima (II). Z kolei dru
ga żona Krzysztofa Papłońskiego to Krystyna Stanisławówna Do[w]montówna Siesicka,
wdowa po Samuelu Stankiewiczu, dziedziczka majętności Poporcie w woj. trockim.
Wspomniany Hieronim ożenił się z Anną Dolińską i wydał na świat córkę Katarzy
nę oraz dwóch synów (III): Jerzego i Stefana. Byli oni dziedzicami jego dóbr lennych:
Popowicze w trakcie newelskim w województwie połockim i wioski królewskiej Dargia
ny [w pow. wielońskim]. Testament spisał w 1698 r.
Nic nie wiadomo o Stefanie. Z kolei jego brat Jerzy był stolnikiem połockim.
Z żony Zofii Skominówny (?) spłodził syna Adama (IV). Ten ostatni zrobił karierę woj
skową w armii litewskiej: pułkownik w 1776 r. i jenerał major w 1790. Skądinąd wia
domo, że w służbie wojskowej był od 1737 r., a więc od wczesnej młodości jako kadet
[Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego]. Wraz ze swoim młodszym synem Dominikiem (V),
sztabskapitanem (1790) „postradał życie na Pradze”, czyli zginął w obronie Pragi,
dzielnicy Warszawy, walcząc w powstaniu kościuszkowskim w 1794 r. Wspomniany
Dominik zdążył jeszcze spłodzić syna Jana Sylwestra Kaspra (ur. 1793; VI), wywodzą
cego się i osiadłego w pow. zawilejskim. Ten ożenił się z Justyną Kandybianką i spło
dził z nią trzech synów (VII): Juliana Antoniego Adama (ur. 1815), Adama (ur. 1816)
i Jana Teodora Dominika (ur. 1819). Skądinąd wiadomo, że ten ostatni, Jan Papłoński
(1819—1885) był profesorem Szkoły Głównej, Akademii Duchownej i Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie oraz dyrektorem Instytutu Głuchoniemych i Ociemnia
łych w Warszawie [PSB].
Wracam do Adama Papłońskiego, który miał jeszcze starszego syna — Józefa (V),
szambelana królewskiego. Spłodził on dwóch synów (VI): Adama i Aleksandra, o któ
rych brak jest danych ЦАТА, F 391-1-1027].
O herbie Strzemię odmienny Papłońskich pisał Kojałowicz. Zdaniem U. Augusty
niak był to herb Judycki — Radwan odmienny, przynajmniej takiego używał jeden z Pa
płońskich Wilbutowiczów na początku XVII w.
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Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 335; Dworzecki Bohdanowicz, k. 187; Kojałowicz, Compendium, s. 298;
Konarski, s. 231; LVIA, F 391—1—1027, k. 64—66; ML. Ks. npisów nr 131, s. 202 nr 688, 206 nr 706; Oficero
wie wojska IF. Ks. Litewskiego, s. 398; Taryfa woj. trockiego, s. 160, 175; Urzędnicy żmudzcy, nr 812. L i t e 
r a t u r a : Augustyniak, IF słufibie, s. 347; PSB, T. 25, s. 175—177: Papłoński Jan; Trimoniene, Ewangeliccy
prgybysge, s. 107.

PARAFIANOWICZ
H. OGOŃCZYK ?, ROGALA
T a r y f a 1667

roku

Parafianowićg Stanisław jako gastawnik od Awgustyna Gradowskiego g Macian pod{ół\ańskich dymów 2
wpow. wielońskim
Nazwisko to patronimik od imienia wschodniosłowiańskiego Parfien (cerkiewne Parfienij) [Abramowicz, Citko, Dacewicz].
Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzinawpow. wielońskim, z dwoma
dymami poddańskimi. Zatem była to szlachta drobna, choć nie najbiedniejsza, i nieutytułowana.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza notowano Parfianowiczów herbu
Ogończyk w pow. grodzieńskim. Na Żmudzi zachowała się wzmianka z 1603 r. o Janie
jako regencie grodzkim żmudzkim, pewnie ten był regentem ziemskim w 1610 r.
W XIX w. zostali wylegitymowali ze szlachectwa w guberni kowieńskiej Parafianowicze z herbem Rogala.
W 1812 r. wywiedli się Parafianowicze herbu Rogala. Ich linia genealogiczna była
dość krótka. Protoplasta rodziny, czyli Andrzej (pokolenie I), ojcował Józefowi (II),
który był ojcem także Józefa (III) i dziadem Tadeusza (IV). Ten ostatni wydał na świat
trzech synów (V): Leonarda Nieluzija [sic] (ur. 1831), Włodzimierza Onufrego (ur. 1833)
i Zenona Franciszka Ksawerego (ur. 1834).
Najstarszy dokument pochodzi z 1638 r. i dotyczy sprzedaży majętności ojczy
stej Boliun w pow. wiłkomierskim przez protoplastę rodziny. W 1712 r. jego syn Józef
wszedł w posiadanie dóbr Szukie w pow. rosieńskim [w XIX w., wcześniej w połągowskim], które sprzedał w 1720 r. Tenże w swoim testamencie z 1754 r. zapisał synowi do
bra Boliuny Bugajce. W 1816 r. wspomniany Tadeusz posiadał dobra Kiernosy w pow.
rosieńskim [LVIA, F 391-8-2574a].
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 187v; LVIA, F 391—8—2574a, k. 40 (skan 00040). L i t e r a t u r a :
Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 15: Parafin, 16: Parchwienowicz; LPŻ, T. 2, s. 394: Parafianavicius;
Uruski, T. 13, s. 210.

PARCZEW SKI
H. NAŁĘCZ
T a r y f a 1667

roku

Parcgewski Aleksanderpisarg giemski smoleński, koniuszy wileński g majętności swej gastawnej od Michała
Eustachiego Stankiewicga awuna ejragolskiego naginanej Sgowkoty dymów 21, młyn pusty w pow. tendgiagolDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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skim. Kodeki Mikołaj dzierżący nastawnymprawem sioło Sudowsie wpow. widuklewskim lejące od Aleksan
dra Szemiota [...] zbawionych Aleksandrowi Parczewskiemu [...] dymów 5poddańskich wpow. widuklewskim
Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie [LPŻ], Ponoć pochodzą, z Parczewa w wo
jewództwie kaliskim, pod Ostrowem Wielkopolskim. Stąd w XVI w. przenieśli się na
Litwę [Uruski]. Dlaczego jednak nie wiąże się ich z Parczewem w województwie lubel
skim? Z kolei Niesiecki łączył ich z województwem sieradzkim.
Skądinąd wiadomo, że Aleksander Parczewski był bratankiem [nie bratem jak Kojałowicz] Piotra, biskupa żmudzkiego. Byl pisarzem ziemskim smoleńskim w latach
1666—1671, kiedy zmarł. Rodzina była związana z województwem smoleńskim w po
łowie XVII w. Zdaniem H. Lulewicza, autora biogramu Piotra Parczewskiego, bisku
pa żmudzkiego, była to rodzina prawosławna z województwa mścisławskiego. Później
przeszli na katolicyzm [PSB],
Wspomniany biskup żmudzki Piotr Parczewski (ok. 1598—1658) herbu Nałęcz zaczął
karierę na dworze królewskim Jana Kazimierza. Ukończył studia teologiczne w Akademii
Wileńskiej, zdobył stopień doktora teologii. Od 1630 r. był związany z biskupstwem smo
leńskim, nowo utworzonym po odzyskaniu Smoleńskaw 1611 r. Najpierw był administra
torem, a od 1635 r. pierwszym biskupem smoleńskim. W 1649 r. został przeniesiony na bi
skupstwo żmudzkie. W czasie Potopu 1655 r. jako jedyny biskup podpisał unię kiejdańską
ze Szwedami. Został pochowany w katedrze w Worniach [PSB]. Jako biskup ufundował
nowy kościół w Telszach (ok. 1650) i w Surwiliszkach (przed 1656 r.).
Na Żmudzi notowano Parczewskich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina mająca
26 dymów, zastawnik dóbr w pow rosieńskim i widuklewskim. Zatem była to szlachta
zamożna, ale nieutytułowana.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Parczewskich herbu Na
łęcz. Oprócz znanego powszechnie biskupa żmudzkiego zanotowano tam Mikołaja,
który w 1685 r. byl urzędnikiem w dobrach Burnie w pow. kroskim. Głównie jednak
mieszkali w województwie mścisławskim.
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 187; Kojałowicz, Compendium, s. 178; Niesiecki, T. 7, s. 252; L i t e 
r a t u r a : Juzumas, s. 90—92 (o biskupie) in .; LPZ, T. 2, s. 395: Parćauskis; Paknys, s. 181; PSB, T. 25, s. 200:
Parczewski Aleksander, 210—212: Piotr; Uruski, T. 13, s. 211—214.

PARGOWSKI
P o p i s 1 621

roku

Pargowski Marciu z konia uapod^tzdku] koń 1 wpow. birmańskim
Nazwisko jest ponoć pochodzenia nieznanego [LPŻ]. Jednak zdaniem Z. Zinkeviciusa
jest to nazwisko pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: par—i galas. Pierwszy ma nie
znane pochodzenie, jest pewnie pożyczką, a drugi — zob. Gołkont. Należy dodać, że
forma nazwiska Pargowski jest spolonizowana przez dodanie polskiej, szlacheckiej koń
cówki —ski. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
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Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. berżańskim.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 396: Pargauskis; Zinketdćius, s. 229: Pargalas, 88: gal— 124: par—.

PARSKOWD ZOB. PUSKOWD
PARUC ZOB. PORUĆ

PASZKIEWICZ (PASZKOWICZ)
H. ABDANK, DOLIWA, RADWAN, TRZASKA, ZADORA
P o p i s 1 621

roku

PasMenicy Stanisław z »^rĄnikami] napodjegdku koń 1, a na uczęstnikiprotestował się wpow. korszęwskim
Paspkżen-ic^jakub z bradą rodzoną i stryjeczną po kozacku koń 1 wpow. ndelońskim
Paszkiewicz]ózpf Z »rywzfnikami] na/wafjezdku] koń 1 wpow. wilkiskim
Paszkiewicz]ózpf Z *^tó[nikami] po kozacku koń 1 w pow. tendyjagolskim
T a r y f a 1667

roku

Paszkiewicz Abram [na miejscu] Elybiety Pas-ykiewic-zpwej rodyidelki z Konopi// dym 1 szlachecki w pow.
widuklewskżm
PaszkiewiczAdam Pawłowicz [na miejscu] Piotra Paszkiewicza Pawłowicza [GB: pewnie brata] z^onopin dym 1 szlachecki w pow. widukkwskim
Paszkiewicz Aleksander Eliaszęwicz [na miejscu] rodzica swefgo] Eliasga Paszkiewicza, ]enerałła, z Sarw
dym 1 szlachecki wpow. tendyjagolskim
PaszkiewiczPrandszęk z Mejliszęk dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
PaszkiewiczAetiaszEawrynowiczzAakowa dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Paszkiewicz]an Bałtromiejewicz od zastawne\go] chłopa od Władysława AndrzęjenicząJusykiewiczą z Piłsud dym 1poddański wpow. korszęwskim. RymkiewiczDawid [...] i zyprsykupli wpow. korszęwskim od ]ana
Bartłomiejewicsja Paszkiewiczapoddański dym 1 w pow.pojurskim
PaszkiewiczJan Hrehorowicz £ Tropian dym 1 szlachecki wpow. widukkwskim
Paszkiewicz Jan Mikołajewicz na miejscu Mikołaja Paszkiewicza [GB: pewnie ojca] z Pokrojont dym 1
szlachecki w pow. kroskim
PaszkiewiczJan na miejscu Jergęgo Pasgkiewicga ojca swego zPUsuddym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Paszkiewicz]an na miejscu Matiasga Walentynowicza ZKowcgunów [?] dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
PaszkiewiczJan z [SjTygni/ów dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
PaszkiewiczJan z Rumszą/dów dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
PaszkiewiczJan z Towdjjnów dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
PaszkiewiczJan z Wegoławka dym 1 szlachecki wpow. korszęwskim
PaszkiewiczJan, na którego miejscu został spisany Wojdech Jurewiczz^tyklów dym 1 szlachecki wpow. ndelońskim
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Pasykienicyjarosy у Pasykinisyek Golni dym 1 szlachecki w pow.jaswońskim
Pasykieuicyjeryę na miejscu Jana Bałtromiejewicya Paszkiewicza rodzica swego z Poworcia dym 1 szlachecki
wpow. korsyęwskim
Pasykienicy jeipy na miejscu Jana Pasykiewicya rodyica swe\go] zPoszok yagrodniczy dym 1 wpow. wielońskim
Paszkiewicz Józef Wojciechowicz na miejscu rodzica swego Wojde cha Paszkiewicza dym 1poddański, a drugi
Zagrodniczy, [ogółem] dymy 2 wpow. karszęwskim
Pasykiewicyjóyef ZBersytan dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Pasykiewicyjóyef yMejlisyek dym 1 szlachecki wpow. tendzjagolskim
PasykżenicyKayimierz [na miejscu] rodzica swe\go] zGiewil Bokszjn dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Paszkiewicz Kazimierz na miejscu Mikołaja Andiyęjewicya Paszkiewicza z Piłsud dym 1 szlachecki w pow.
karszęwskim
Pasykienicy Kryysypf [na miejscu] Adama Stanis/awonicya Paszkiewicza yMejlisyek dym 1 szlachecki
wpow. tendzjagolskim
Paszkiewicz Krzysztof [na miejscu] Hrehore[go] Paszkiewicza brata swego z Gonkojn dym 1 szlachecki
wpow.jaswońskim [powinno być: wielońskim]
Paszkiewicz Krzysztof yMo/onian dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
PasykiewicyMaciej Bałtromiejewicy na miejscu Baltromieja Stanisławonicya Pasykiewicya rodyica у Oyajciów
dym 1 sylachecki wpow. wielońskim
Pasykiewicy Malcher Andrzęjewicy na miejscu ojca swego Andryeja Pasyjdenicya у Pilsud dym 1 sylachecki
wpow. korsyęwskim
PasykiewicyMalcherMardnowicy [na miejscu] Wawryyńca Sudmonta у Podangiów. A na miejscu Zygmonta
Goniprowskie[go] w pow. kroskim okolicy Bordyiów podd{ański] dym 1 w pow. widuklewskim
PasykienicyMalcherHrehorowicy. Sadowski Kayjmieryna miejscu Andryeja у Wieją Piotrowicya yPosyoltonią, takyę od Dawida Pryygina nabytej [miejscowości] naywanej Pńygimsyki, a [z] yastany nayvanej
Sankisyki у majętności swej od Jana Soroki i Malchera Hrehorowicya Pasyjdemcya pod\d\ańskich dymów 7
w pow. widuklewskim
Pasy/dewicyMalcher, na którego miejscu ypstal spisa/y Władysław Żołok yiniema Posypk dymy 3 wpow. nielońskim
PasykiewicyMarcin £ Gonkojn dym 1 sylachecki wpow. wielońskim
PasykiewicyMikołaj na miejscu Barbary Wolodkówny yDerbutów dym 1 sylachecki wpow. ejragolskim
Pasykienicy Mikołaj na miejscu ymar/ego rodyica swego Marana Pasykienicya у Wieyołowek dym 1 syla
checki wpow. korsyęwskim
PasykienicyMikołaj Walentynowicz иa miejscu Mnichowskie\go\ yagrodnika yWodoksyt dym 1poddański
w pow. niebńskim
PasykienicyMikołaj. SławeckiJan [na miejscu] Adama Kiewnarskże\go\ ymajętnośń GiewiUpad ań 
skich] i yagroĄniczych], takyę ypryykupli do tejye majętnościpryy/ącyonej [na miejscu] Mikołaja Pasykiewicya. Тепуе у yastany yfolwarku nayn'ane\go] Petkompiepastującego [na miejscu] Jana Skowdwiła 6 dy
mów. Tenje [na miejscu] yęsyłego Konstantego Odachowskiego dymów 3 w okolicy Giewilach będący, ogółem
dymów 9 poddańskich wpow. widuklewskim
Pasykienicy Samuel Janowicy [na miejscu] Jana Pasykiewicya rodyica swego у Kowlów dym 1 sylachecki
wpow. niduklewskim
Pasykienicy Stanisław na miejscu Eliasya Stasyęwicya у Derbutów dym 1 sylachecki w pow. ejragolskim
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Paspkienicp Stanisław na miejscu Jana Domeyki tespcpa swefgo] nieboszczyka z Żemigoły dym 1 szlachecki
wpow. ejragolskim
Paspkienicp Stanisław Piotrowicz na miejscu Marana Petkuna i Ему Pacenicpówny Wojaechowej Butrymowej
ZPołuknia dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
PaspkiewicpStanisław pBersptan dym 1 szlachecki wpow. niebliskim
PaspkiewicpStanisław z Lakowa dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
PaszkiewiczStanisław pPospyla dymy 3 poddańskie w pow. korspęwskim
Paszkiewicz Stanisław. Andrzejewski Maran na miejscu Stanisława Paszkiewicza pjurgajciów Potopiszą
i £ kupli od Madeja Pacewicza dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Paszkiewicz Stefan i Józef, na których miejscu został spisany Samuel Sakowicz ZMejliszek dym 1 szlachecki
w pow. tendzjagolskim
Paszkiewicz Wojciech na miejscu Marana Paszkiewicza rodfca swego z Bordpjów dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Paszkiewicz Wojaech na miejscu Michała Iwaszkiewicza plwaspkiów dym 1poddański wpow. be/fańskim
Paszkiewicz Wojaech, na którego miejscu zpstał spisany Mikołaj Eukomowicz £ Czękokompia dym 1 szla
checki wpow. wilkiskim
PaspkiewicpMalther Hrehorowicz na którego miejscu zpstał spisany Stanisław Okurowski z Poszpłtunia Łoboksyt dym 1poddański wpow. niduklewskim
Paszkiewicz Nanvqysp Madej na miejscu Anny Paspjdewicpówny Sebesüanowj Modpjelewskiej z Bortkun
dymy 2. PeiiżęPaspkiewicppprpykupli od Stanisława Ławdańskie\go\ dym 1 zagrodnicy. Ogółem wspytkiego dymów 3poddańskich wpow. wiebńskim
PaspkiewicpNarwtysz PiotrpBerstan poĄA]ańskidym 1 wpow. nielońskim
Paszkiewicz Narwoysz Stefan na miejscu Marana Paszkiewicza rodzica swego z Pospok dym 1 szlachecki
wpow. nielońskim
T aryfa 1 690 roku

PaspkiewicpAleksander na miejscu Stefana Budryka z Poszyła wpow. korspęwskim dym poddański 1
PaspkiewicpAleksander z imieniczą Iszjin wpow. kroskim [dymów] poddańskich 3
PaspkiewicpAleksander %okoüty Sarwów wpow. tendzjagolskim dym szlachecki 1
Paszkiewicz Aleksander, na miejscu którego posta/ spisany Piotr Stungur p Bokspan w pow. niduklewskim
dym poddański 1
PaspkienicpGabriel [w Kop. 1: Michał] pKruk wpow. niebliskim dym szlachecki 1
Paspkienicpjan p Wordukspt wpow. wiebńskim dympoddański 1
Paspkienicpjan na miejscu ojca £ Bajtów w pow. niduklewskim dym splachecki 1
Paspkienicpjan p bracią i uczestnikami pMejlispek wpow. tendzjagolskim dym splachecki 1
Paspkienicpjan p Piłsud Poworcia wpow. korspęwskim dym splachecki 1
Paspkienicpjan p Pokropenaa w pow. kroskim na miejscu ojca [dym] splachecki 1
Paspkienicpjan p Pospyla wpow. korspęwskim i pprpykupli p Biekispek dympoddański 1
Paspkienicpjan i Barbara Janowa Kierspańska p Pospog wpow. wiebńskim dympoddański 1
Paspkienicpjan, na którego miejscu postał spisany Stanislaw Prospcpewicp p Spylalów wpow. nielońskim dym
splachecki 1
PaspkienicpJarosp na miejscu którego postał spisany Jen y Towdgin p okolicy Golu Paspkienicpów w pow.
jaswońskim [dym] splachecki 1
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Paspkieiuicpjerpy na miejscu Jerzego Spotudpża p Pi/sud Potuorcia tupotu. korspetuskim dym splachecki 1
Paspkieiuicpjerpy na miejscu ojca p Pi/sud Poworci tupotu, korspetuskim dym splachecki 1
Paspkienicpjerpy p Pospoka tupotu. tuiehńskim dym splachecki 1
Paspkieiuicpjerpy p Spymajaótu na miejscu Bartłomieja Mimonta p Bupl tupotu, kroskim [dym] splachecki 1
Paspkietuicpjópef na miejscu Andrpeja Kaspemuicpa p Ropgiótu tupotu, tuidukletuskim dym splachecki 1
Paspkietuicpjópef p Pospyla tupotu, korspetuskim iprpykupli od Jana Sudynta dympoddański 1
Paspkietuicp Kapjmierp p Pi/sud Potuorda tupotu, korspetuskim dym splachecki 1
Paspkietuicp Kapjmierp p Pospyla tupotu, korspetuskim i pprpykirpli Burejspek dymótupoddańskich 2
Paspkietuicp Krpysptof i Samuel. Micha! Woydat pMacajciótu i pjtipykupli od Krpysptofa i Samuela Paspkietuicpótu i od Dowgintóiu tupotu, jastuońskim [dym] splachecki 1
Paspkietuicp Krpysptof p Piyspmontótu tupotu, tuidukletuskim dym splachecki 1
PaspkietuicpMaciej pimienicpa huaspkótu tupotu, berpańskim dym splachecki 1
PaspkietuicpMaciej p Opajciótu tupotu, tuiehńskim dym splachecki 1
Paspkietuicp Malcher pPospog tupotu, tuiehńskim dympoddański 1
Paspkietuicp [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 49: Papkiewicz; MB: Paszkiewicz] Maran i Maran Gliński
p niedpielnego [z Gonkojń w pow. wielońskim?] dym splachecki 1
PaspkietuicpMateusp p Bordpiótu tupotu, kroskim na miejscu ojca [dym] poddański 1
PaspkiewicpMichalpRumspajciótu tupotu, rosieńskim [dym] splachecki 1
PaspkietuicpMikolaj Marcinonicpp Wiepołatuek tupow. korspetuskim dym splachecki 1
PaspkietuicpMikolaj p Bortkun na miejscu rodpica i kran pyprpykuplami wpow. wielońskim dympoddański 1
PaspkietuicpMikolaj pDerbut wpotu. ejragolskim pprpy kuplą dym splachecki 1
PaspkiewicpPiotr i Abraham, od których Samuel Dowgird na miejscu Krpysptofa Pamida pprpykuplą od ww.
tupotu. rosieńskim [dym] splachecki 1
PaspkiewicpPiotr pBirsptan Wołotkan w pow. wiehńskim dympoddański 1
PaspkienicpPiotr pPromiadpiowa i kupli od Bieliewicpa w pow. rosieńskim [dym] splachecki 1
PaspkienicpPiotr pSugowt [w Kop. 1: Sugowdzie, w Kop. 10: Sugowdz to część nazwiska] na miejscu
jerpego Paspkiewicpa w pow. wiespwiańskim dym poddański 1
PaspkienicpSamuel pBamajń pprpykupk wpow. wiehńskim dympoddański 1
Paspkiewicp Stanisław pDerbut w pow. ejragolskim pprpy kupli dym splachecki 1
PaspkienicpStanis/aw pPołuknia wpow. rosieńskim [dym] splachecki 1
PaspkienicpStanisław p Towt Ginajciów wpow. wiehńskim na miejscu Jana Paspkiewicpa dym splachecki 1
PaspkienicpStanis/aw p Tropian pprpy kuplami w pow. widuklewskim dym splachecki 1
Paspkiewicp Stefan p okolicy Jakubowicpów w pow. wilkiskim dym splachecki 1
Paspkiewicpowa Woronowska Janowa p Wojdatan w pow. kroskim [dym] splachecki 1
Nazwisko to patronimik od imienia Paszko, które jest zdrobnieniem imienia chrześci
jańskiego Paweł [LPZ]. Jest to imię bardzo popularne w języku ruskim. Na Żmudzi
w popisie 1528 r. imię to w formie Paszko zostało odnotowane 33 razy (2,1%), co sta
wiało je na 13 miejscu w rankingu popularności [Cimnaite].
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Przodkiem tego rodu był prawdopodobnie Wizbor, bojar kołtyniański, który otrzy
mał dwóch poddanych od wielkiego księcia litewskiego Witolda na początku XV w.
Wiadomo, że to nadanie zostało potwierdzone w 1529 r. przez króla polskiego Zyg
munta Starego. Wtedy wymieniono 10 bojarów „Wizborowego rodu”, wśród których
był Jerzy Paszkowicz. Później, w XVIII w., do tradycji pochodzenia „z Wizbora” nawią
zywali niektórzy z Paszkiewiczów. Należy dodać, że podobną przydawkę pochodzenio
w ą używali jeszcze Dowiatowie (zob.). Paszkiewicze używali jeszcze jednej przydawki
pochodzeniowej — z Narwoysza, zob. niżej.
Nazwisko to należy do najbardziej popularnych na Litwie. Wielu z nich zanotowa
no w popisach wojskowych W Ks. Litewskiego XVI w. W 1528 r. byli to: Paszka Tarwontojtis we włości widuklewskiej, [wdowa] Paszkowa podskarbiowa w tejże, Paszkelis Pietrewicz w telszewskiej, liczni o imieniu Paszko: bez patronimiku bojar we włości
wilkiskiej, Waskowicz w wielońskiej, Dowgiłowicz w tejże, Kibortowicz w ejragolskiej,
Michajłowicz w wielońskiej, 3 wdowy Paszkowe w włościach: wielońskiej, rosieńskiej
i tendziagolskiej oraz 5 Paszkowiczów: Bernat w widuklewskiej, Martin w wielońskiej,
Olechno w widuklewskiej, Jan w jaswońskiej i Jurgis Paszkojtis w korszewskiej. W sumie
w 1528 r. spisano ló bojarów o nazwisku, nawiązującym do imienia Paszko. Najwięcej
z nich mieszkało w dwóch włościach: widuklewskiej (4) i wielońskiej (3).
Pominięto licznych Paszkowiczów itp. form, w kolejnym popisie 1567 r.
Dużo informacji o rodzie znajduje się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W zasadzie wykorzystano tylko te informacje, które dotyczą dóbr posiadanych przez
Paszkiewiczów w 1690 r. W 1571 r. Wojtiech Martinowicz Paszkowicz z żoną Gendrutą
sprzedał część „otczizny” w Ritikach we włości wielońskiej, a resztę zastawił. W 1573 r.
Jakub Paszkiewicz kupił część ziemi Jodejkiszki w polu Ritinach [raczej: Rytykach] we
włości wielońskiej. W 1585 r. bracia Jakub, Juri i Matiej Janowicze Paszkiewicze podzie
lili się dwoma majętnościami we włości wielońskiej: Ritikami i Birsztanami. W niedatowanym dokumencie, może z 1599 r., Pietr Paszkowicz kupił 2 niwy w polu Towtyginach
w Liawdie we włości wielońskiej. W 1599 r. Jan Paszkiewicz sprzedał bratu Piętrowi
niwę Kawpre w polu Towginowiczy w Liawdie. W 1590 r. Walenty Jakubowicz Marti
nowicz Paszkiewicz sprzedał majętność w Liawdie w polu Paszwentupi, nad ruczajem
Szwentup. W tym roku jego brat Pietr zastawił część ziemi w Szwentupach. W 1593 r.
Ławryn Janowicz Paszkiewicz kupił majętność Mażutewszczyzna w polu Worduksznie
we włości wielońskiej. W 1594 r. Jakub, Juri i Matiej Janowicze Paszkiewicze-Narwojsze kupili majętność w Poszokach nad rzeką Liawdą we włości wielońskiej. W 1595 r.
Martin Pietrowicz Paszkiewicz kupił 3 włóki ziemi w wójtostwie Datnowskim we wło
ści wielońskiej. W 1598 r. Matiej Janowicz Paszkiewicz sprzedał dom w Liawdie w polu
Szwentupy. W tym roku Jakub Bujanowicz [czy nie chodzi o Janowicza?] Paszkiewicz
kupił 2 służby ludzi w Rytikach nad ruczajem Ortyniszkis w tej włości. W 1599 r. Kaspor Martinowicz Paszkiewicz sprzedał część majętności w Szwentupach, po obu stro
nach Szwentupy, Matiejowi Janowiczowi Paszkiewiczowi. Warto dodać, że wspomnieni
Marcinowicze Paszkiewicze: Jakub i Wojciech mogą być potomkami Marcina Paszkie
wicza z popisu 1528 r. w tej włości.
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W 1581 r. Pietr Janowicz Paszkiewicz sprzedał majętność w polu Golnieńskim we
włości jaswońskiej. W 1589 r. Wojtiech Janowicz Paszkiewicz sprzedał bratu Hryhoremu majętność Golnie.
W 1582 r. Tomasz Paszkiewicz był mężem Magdaleny Jurewny Wołodkiewicz,
która wniosła mu poddanych w Pokłonach w Kołnujach we włości rosieńskiej.
W 1582 r. Ambroży Paszkiewicz sprzedał grunty w Moliach we włości rosieńskiej.
Tenże w 1584 r. sprzedał sianożęć w polu Liakowskim nad rzeką Towszup [we włości
rosieńskiej]. Tenże w 1585 r. uczestniczył wraz z innymi bojarami w zamianie gruntów
w polu Liakowskim, otrzymali oni grunty nad rzeką Łukeją [zapewne Łukną, dopły
wem Dubissy]. Sam sprzedał wówczas grunty w tym polu. W 1599 r. Wencław Michajłowicz Paszkiewicz kupił część majętności Paszkiewicze w polu Liakowskim we włości
rosieńskiej. Być może chodzi o późniejszy dwór Paszkajcie położony przy ujściu Lukny [w SG błędnie: Łuksza] do Dubissy, w połowie XIX w. należący do Jankiewiczów.
W każdym razie w tym rejonie rozciągało się pole Lakowskie w XVI w. W 1600 r. Jezof
Ambrosajtis Paszkiewicz sprzedał 2 niwy we włości rosieńskiej. Pewnie był synem
wspomnianego wyżej Ambrożego Paszkiewicza w 1582 r. Niemniej jednak protopla
stą tej rodziny we włości rosieńskiej był jakiś Paszko, zmarły przed 1528 r. Stąd nazwa
Paszkiewicze (Łąkowo Paszkiewicze) w tej włości. Chodzi o rejon ujścia rzeczki Muka
do Dubissy koło Metygoły. Jeszcze dzisiaj notuje się wieś Pośkaićiai w tym rejonie, tro
chę bardziej na północ.
W 1590 r. Bałtromiej i Michał Stanisławowicze Paszkiewicze kupili sianożęć Piawna Piwa w polu Piłsudy we włości korszewskiej, koło rzeki Agłuny. W 1595 r. Stani
sław Pawłowicz Paszkiewicz sprzedał część ziemi Bortkiszki w Poszylach we włości
korszewskiej. W tym roku Awgustyn Jurewicz Paszkiewicz sprzedał część majętności
Poszyli Michajliszki Bortkiszki Prejkuryszki we włości korszewskiej. Tenże z żoną [?]
Jadwigą Mikołajewną sprzedał grunty w Piłsudach we włości korszewskiej. W 1597 r.
Mikołaj Stanisławowicz Paszkiewicz sprzedał niwę Obszre nad Mogiłami w Piłsudach
we włości korszewskiej. Bliżej o Paszkiewiczach korszewskich zob. wywód z 1804 r.
W 1592 r. Aleksy Bernatowicz Paszkiewicz pogodził się z braćmi stryjecznymi Juri
jem i Andrejem Michaj łowiczami w sprawie podziału ziemi Juszkiszki w Konopinach
we włości widuklewskiej. W 1595 r. Bałtromiej Stanisławowicz Paszkiewicz pogodził się
w sprawie gruntu Kagines we włości widuklewskiej. Tenże w 1597 r. był woźnym wło
ści widuklewskiej [1А]. W 1598 r. Dorian Stanisławowicz Paszkiewicz zastawił 3 niwy
w Paszkiewiczach we włości widuklewskiej, nad rzeką Upą. Tenże w 1599 r. otrzymał
majętność Poszkojti we włości widuklewskiej, uprzednio kupioną. Chodzi o „dworec”
Paszkojti (też Paszkiewiczi i inne) nad rzeką Szwendrupą [Slovar], Dane te pozwalają
go zlokalizować w przybliżeniu nad rzeką Szwendrą (lit. Svendra), lewym dopływem
Olsy (lit. Alsa) w lesie Blinstrubiszki, tj. na południe od Widukli. Miejscowość obecnie
nie istnieje. Na podstawie powyższych danych można ustalić fragment genealogii Pasz
kiewiczów z Konopin we włości widuklewskiej: 1. Paszko. 2. Bernat i Michał. 3. Alek
sy Bernatowicz, Juri i Andrzej Michałowicze. Ów Paszko pewnie był tożsamy z Paszką
Tarwontojtisem z popisu 1528 r. W ten sposób można wydłużyć tę genealogię o jedno
pokolenie — Tarwonta, raczej Tarwojnia.
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W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano Paszkiewiczów
w 11 włościach: wielońskiej, berżańskiej, rosieńskiej (pole Lakowskie), korszewskiej (Piłsudy), widuklewskiej, żorańskiej, wilkiskiej, tendziagolskiej, telszewskiej i ejragolskiej:
w czterech ostatnich były tylko krótkie wzmianki. Najwięcej danych pochodzi z włości
wielońskiej, gdzie notowano ich w polach: Rytyki (tu wzmianka o ojcowiźnie), Poszoki [generalnie na Laudzie] i Datnowo. Uwagę zwraca informacja o nabyciu Poszoków
w polu Laudańskim przez Paszkiewiczów Narwojszów w 1594 r., notowanych w taryfach
z 2. połowy XVII w. Miejscowości typu Paszkiewicze, wskazujące na stosunkowo dłuż
szy pobyt Paszkiewiczów, notowano w dwóch włościach: rosieńskiej i widuklewskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano czterech Paszkiewiczów w następujących
powiatach: wielońskim, wilkiskim, tendziagolskim i korszewskim. Wymieniony wów
czas Jakub Paszkiewicz w pow. wielońskim to zapewne Jakub Janowicz Paszkiewicz
Narwojsz, zanotowany w 1594 r. we włości wielońskiej, pewnie tożsamy z Jakubem Bujanowiczem Qanowiczem?] z 1598 r.
W 1631 r. Stanisław Michałowicz Paszkiewicz z Krystyną BałtromiejewnąNiew[i]ardowskąi innymi został oskarżony o „chowanie” diewki Zofii Stasewny, która zamierza
ła otruć powoda, czyli Jana Jurewicza Purslewicza. Paszkiewicz ów mieszkał w Niewordzianach w Purslach we włości powondeńskiej [Raganą teismai].
W 1633 r. notowano Stanisława Urbanowicza Paszkiewicza z żoną Dorotą Stanisławowną Białobrzeską, który zastawił dobra Babiany w pow. wielońskim Qablonskis].
Stosunkowo licznych Paszkiewiczów, bo ośmiu, zanotowano w aktach unii Litwy
ze Szwecją w 1655 r. Dwóch używało podwójnego nazwiska: Paszkiewicz Narwojsz:
Maciej i Marcin, a pozostali to: Aleksander, Jan, Malcher, Mikołaj, Stanisław i Stefan.
Z 1655 r. zachował się testament Krystyny Hrehorewny Rudziewiczówny Heliaszowej Paszkiewiczowej. Chciała być pochowana na cmentarzu przy kościele betygolskim. Była żonąHeliasza Ławrynowicza Paszkiewicza. Spłodziła z jego udziałem dwoje
dzieci: syna Adama i córkę Krystynę. Wspólnie z mężem kupiła „imienicze” w Lakowie
Paszkiewiczach we włości rosieńskiej. W 1649 r. otrzymali tam jeszcze dobra od Józefa
Ambrożejewicza Paszkiewicza, bezpotomnego [zob. o nim w aktach ziemskich żmudz
kich XVI w.]. Wszystko to zapisała swoim dzieciom, oddalając od praw do tych dóbr
swoją rodzinę Rudziewiczów [LNB]. Wspomniany Heliasz Ławrynowicz Paszkiewicz
był notowany w taryfie 1667 r. w Lakowie w pow. rosieńskim.
Spisano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. zanotowano 51 rodziny, a więc jeden
z najwyższych wyników na Żmudzi. Mieszkały one w 10 powiatach, głównie w wieloń
skim (13, a zapewne 14, bo Gonkojnie zanotowano w pow. jaswońskim zamiast w wie
lońskim), widuklewskim (10) i korszewskim (9). Znacznie mniej było w pow.: tendzia
golskim i rosieńskim (po 5), ejragolskim (3) i kroskim (2), w pozostałych pojedynczo.
W większości była to szlachta bez poddanych (39 na 51), pozostałe rodziny na ogół
miały od jednego do trzech, wyjątkowo dwie miały 7 i 9 dymów poddańskich. Moż
na tu odnotować 2 linie genealogiczne: z Poworcia w pow. korszewskim: 1. Bartłomiej.
Jan. 3. Jerzy oraz z Ożajciów w pow. wielońskim: 1. Stanisław. 2. Bartłomiej. 3. Maciej.
W 1690 r. spisano 43 rodziny, a więc trochę mniej niż w 1667 r. Najwięcej z nich
mieszkało w powiatach: wielońskim (11), korszewskim (9), kroskim i widuklewskim
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(po 5) i rosieńskim (4). Z nich większość nie miała w ogóle poddanych (29 na 43), a po
zostałe miały najczęściej po jednym, wyjątkowo dwie rodziny miały dwóch i trzech
poddanych. Zatem była to szlachta w zdecydowanej większości drobna, z nielicznymi
wyjątkami. Rzadko posiadali urzędy i to tylko w XVIII w.: Franciszek Paszkiewicz byl
cześnikiem żmudzkim w latach 1714—1722, Józef był skarbnikiem żmudzkim w 1754 r.,
a Jakub był koniuszym żmudzkim w latach 1760—1765. Jeden z Paszkiewiczów [Miko
łaj Kazimierz?] byl deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1702 r. W 1697 r.
Kazimierz Paszkiewicz byl elektorem króla polskiego Augusta II, podobnie jak i Stani
sław. Uczestniczyli tylko w tej elekcji.
Uwagę zwraca to, że w taryfie 1667 r. niektórzy Paszkiewicze używali podwójnego
nazwiska: Narwoysz (włączono do Paszkiewiczów), Sugowdz i Woronowski. Z kolei for
ma Moczygęba Paszkowicz to forma przezwiskowa, pewnie nawiązuje do skłonności da
nej osoby do wypitki. W źródłach polskich nazwisko Moczygęba jest notowane już w ra
chunkach królewskich z 1471 r., używano też podobnej formy Moczygardło [SSNO].
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Paszkiewiczów różnych
herbów, na Żmudzi — Radwan.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Paszkiewicze
herbu Abdank, Radwan i Sulima.
W 1799 r. wywiedli się Paszkiewicze herbu Radwan. Za swego przodka przyjęto
Jana Paszkiewicza, ojca Antoniego (pokolenie I i II). Ów protoplasta w swoim testa
mencie z 1682 r. zapisał dobra Rewie Numgole [w pow. widuklewskim] synowi An
toniemu, choć wiadomo, że miał on dwóch synów (III): Ignacego i Antoniego. Ci
w 1753 r. sprzedali te dobra zwane wówczas Rewie Numgole Mikołajliszki i Pokrożencie [w pow. kroskim]. Z wymienionych Antoni kontynuował linię tej rodziny. Spłodził
on dwóch synów (IV): Jozafata (ur. 1756) i Norberta. Z nich potomstwo miał ten pierw
szy jako ojciec dwóch synów (V): Wincentego (ur. 1795) i Franciszka (ur. 1806). Pierw
szy zostawił po sobie trzech synów (VI): Józefa Grzegorza (ur. 1834), ojca czterech
synów (VII): Jozafata i Stanisława, bliźniaków (ur. 1859), Franciszka (ur. 1863) i Jana
(ur. 1866) oraz Wincentego (ur. 1836), ojca trzech synów (VII): Kazimierza (ur. 1861),
Teofila (ur. 1862) i Mateusza (ur. 1864) oraz Bonifacego (ur. 1842), bezpotomnego.
Z kolei Franciszek z pokolenia Vbył ojcem trzech synów (VI): Józefa (ur. 1854), Do
minika (ur. 1857) i Antoniego (ur. 1862), bezpotomnych [LVIA, F 391—8—2574a, k. 62].
Następny wywód Paszkiewiczów herbu Radwan pochodzi z 1799 r., jest podob
ny do powyższego. Ich protoplasta, Stefan Paszkiewicz (pokolenie I), który spisał
testament w 1735 r., wspominając o dobrach Pokiewie [w pow. berżańskim] dla jego
syna Marcina (II). Później dobra te przeszły na jego syna Józefa (III). Wspomniany Jó 
zef był ojcem dwóch synów (IV): Kazimierza (ur. 1790) i Benedykta „Wasyla” [Bazy
lego] (ur. 1797). Ten pierwszy spłodził syna Samuela Herkulana Józefa (ur. 1830; V),
a drugi miał trzech synów (V): Józefa Izydora (ur. 1824), Antoniego (ur. 1853) i Win
centego (ur. 1855) [LVIA, F 391-8-2574, k. 103].
W tymże roku wylegitymowali się Paszkiewicze herbu Trzaska. Najstarszy do
kument to testament Stanisława Paszkiewicza z 1745 r., w którym zapisał on dobra
Szołpiany Bolce [w pow. pojurskim] swoim synom: Benedyktowi i Józefowi. W 1762 r.
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wspomniani synowie weszli w posiadanie tych dóbr. Dobra te sprzedali w 1793 r. w na
stępnym pokoleniu.
1unia rodziny była następująca. Protoplasta Stanisław (pokolenie I) spłodził dwóch
synów (II): Benedykta i Józefa, którzy zapoczątkowali 2 linie rodziny. Pierwszy z nich
wydał na świat dwóch synów (III): Jerzego i Adama. Z nich Jerzy ojcował trzem sy
nom (IV): Cyprianowi, Mateuszowi i Szymonowi (ur. 1808), bezpotomnemu. Wspo
mniany Cyprian wydał na świat pięciu synów (V): Pawła (ur. 1822), Stanisława (ur. 1824)
z dwoma synami: Piotrem (ur. 1853) i Stanisławem (ur. 1862) oraz Leona Grzegorza
(ur. 1833), Józefa (ur. 1837) i Antoniego (ur. 1842).
Z kolei brat Cypriana, czyli Mateusz (TV), zostawił po sobie dwóch synów (V):
Franciszka Wincentego (ur. 1823) i Ignacego (ur. 1835).
Teraz kolej na Adama, brata Jerzego (III). Był on ojcem Onufrego, bezpotomnego.
Natomiast druga, młodsza linia rodziny od Józefa (II) była krótka. Miał on dwóch
synów (III): Tadeusza Bernarda i Jana, bezpotomnego. Ten pierwszy ojcował dwóm sy
nom (IV): Jerzemu i Adamowi, bezpotomnemu. Zaś Jerzy spłodził dwóch synów (V):
Bartłomieja (ur. 1802) i Stanisława (ur. 1810). Pierewszy z nich miał jeszcze syna Alek
sandra Nikifora (ur. 1830) [LVIA, F 391-8-2574, k. 102].
Z 1799 r. pochodzi wywód Paszkiewiczów herbu Radwan. Protoplastą rodziny był
Stefan Paszkiewicz, mający dobra Birsztany lub Jamonty w polu Laudańskim w pow.
wielońskim. Spłodził on syna Marcina, który sprzedał te dobra w 1737 r. i nabył dobra
Pokiewie w pow. berżańskim. Następnie zapisał on te dobra synowi Józefowi w 1776 r.
Jego synem był Kazimierz Paszkiewicz (chrzest w 1790 r.). Ten ostatni był naczelnikiem
parafialnym kielmeńskim. Miał 42 lata i jednego syna Samuela Herkulana Józefa [LVIA,
F 391-7-1885, k. 50].
W 1804 r. wywiedli się Paszkiewicze herbu Radwan. Ich protoplastą został Paszko,
ojciec Stanisława i Jerzego [właściwie Jurija] Pietrasza (pokolenie I i II). Dysponowa
li oni najstarszym dokumentem z 1585 r., testamentem, w którym „Stanisław Paszkow
Wizbor Paszkiewicz”, czyli Stanisław syn Paszka z Wizborów w znaczeniu przydawki
pochodzeniowej (pokolenie I i II) zapisał swoim synom, w tym Michałowi (III), dobra
Poworcie Piłsudy [w pow. korszewskim]. Później podano jeszcze informację o przywi
leju króla polskiego Zygmunta I z 1529 r. dla Juria Paszkowa Wizbora Paszkiewicza na
ziemię we włości kołtyniańskiej.
Wspomniani bracia: Stanisław i Jerzy Pietrasz byli założycielami dwóch linii tej ro
dziny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Stanisław jako ojciec Michała (III) i dziad
Marcina (IV). W 1641 r. Marcin Michałowicz Wizbor Paszkiewicz (IV) otrzymał wspo
mniane dobra. W 1682 r. jego syn Mikołaj Marcinowicz Wizbor Paszkiewicz (V) posia
dał dobra Wiemsuławki [Wieżuławki w pow. korszewskim]. W następnym pokoleniu
Andrzej, syn Mikołaja, (VI) ustąpił bratu Aleksandrowi, bezpotomnemu, swoją część
dóbr Poworcie Piłsudy [w pow. korszewskim] w 1724 r. Z kolei Andrzej, syn Andrze
ja, (VII) nabył dobra Labkosie w pow. pojurskim w 1749 r. Miał on brata Józefa, bezpo
tomnego. Wspomniany Andrzej w 1782 r. zapisał te dobra synowi Benedyktowi (V1II),
a jego bratu Jakubowi — pewną sumę pieniędzy. Jakub nie miał potomstwa, więc li
nię rodziny prowadził Benedykt jako ojciec trzech synów (IX): Antoniego, Tadeusza
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i Józefa Michała. Z nich potomstwa doczekał się tylko Tadeusz jako ojciec dwóch sy
nów (X): Waleriana Benedykta (ur. 1839) i Władysława Tadeusza (ur. 1844). Ostatni
z nich zostawił po sobie dwóch synów (XI): Wacława (ur. 1891) i Henryka (ur. 1894).
Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Jerzy Quri] Pietrasz (II), ojciec Jana (III)
i dziad Piotra (IV), Ten ostatni w testamencie z 1644 r. zapisał synowi Stanisławowi (V)
dobra Łąkowo Paszkiewicze [wpow. rosieńskim]. Synem Stanisława był Piotr (VI), który
w 1688 r. nabył dobra Promiadiewo Janowdowo Wizboryszki [w pow. rosieńskim, przy
najmniej ta pierwsza miejscowość], które zapisał synowi Maciejowi (VII) w 1697 r. Miał
on syna Antoniego (VIII), który w 1767 r. wszedł w posiadanie wspomnianych wyżej
dóbr ojcowskich. Jego synowie sprzedali te dobra w 1788 r.: Tadeusz i Jan (IX). Pierw
szy z nich zostawił po sobie dwóch synów (X): Adama Tomasza i Stanisława Augustyna.
Z nich Adam Tomasz wydał na świat czterech synów (XI): Stanisława (ur. 1826), Adolfa
Ignacego (ur. 1828), Apolinarego Lucjusza (ur. 1831) i Władysława (ur. 1839). Zaś jego
brat Stanisław Augustyn (X) dał życie czterem synom (XI): Józefowi Wiktorowi Dawi
dowi (ur. 1825), Alojzemu Cezaremu (ur. 1827), Konstantemu Aleksandrowi (ur. 1829)
i Hipolitowi Bolesławowi (ur. 1830). Z nich pierwsi dwaj doczekali się potomstwa (XII):
Józef Wiktor Dawid miał dwóch synów: Leona Władysława (ur. 1859) i Jana Rajnolda
(ur. 1861), a jego brat Alojzy Cezary — jednego: Franciszka (ur. 1886).
Z kolei brat Tadeusza — Jan (IX), który ojcował dwóm synom (X): Michałowi
(ur. 1797) i Mateuszowi (ur. 1800). Pierwszy z nich dał życie trzem synom (ХГ): Wincen
temu (ur. 1833), Janowi (ur. 1835) i Adamowi Józefowi (ur. 1825 [czy nie jest to błędna
data?]). Ten ostatni zostawił po sobie trzech synów (XII): Adama Hieronima (ur. 1842),
Wincentego Jana (ur. 1844) i Konstantego Teodora (ur. 1848). Z wymienionych Adam
Hieronim zostawił po sobie czterech synów (XIII): Józefa (ur. 1869), Piotra (ur. 1871),
Kazimierza (ur. 1874) i Jerzego (ur. 1890).
Natomiast brat Michała, czyli Mateusz (X), spłodził czterech synów (XI): Bartłomie
ja (ur. 1862 [to zapewne błędna data, może chodzi o 1826?]), Stanisława (ur. 1831), Anto
niego (ur. 1833) i Zenona (ur. 1842). Ten ostami wydał na świat trzech synów (XII): Józefa
(ur. 1858), Franciszka (ur. 1860) ijan a (ur. 1863) [LVIA, F 391—8—2574а, к. 60].
Podaną tu genealogię można rozwinąć. Wspomniany w pokoleniu XII Leon Włady
sław (1859—1936) ożenił się z Albiną (Anną) Natalią z Kożuchowskich (zm. 1941 w Wil
nie). Z tego stadła pochodzi syn Bohdan Józef Paszkiewicz (1895—1982), redaktor na
czelny gazety polskiej w Kownie pt. „Dzień Polski” w latach 1919—1935 i znany działacz
polski w Litwie w okresie międzywojennym, w latach 1940—1943 przebywał w Wilnie,
gdzie został aresztowany i umieszczony w obozie pracy w Prawieniszkach pod Kow
nem. Stamtąd uwolniony, wyjechał do Warszawy, gdzie przeżył powstanie warszawskie.
W końcu 1944 r. wyjechał do Krakowa. Tu trudnił się różnymi pracami: pedagogiczną
(nauczyciel języka rosyjskiego), kulturalno-oświatową, tłumaczeniem, popularyzacją kul
tury litewskiej i innymi. Najważniejsze, że w tym czasie powstały jego wspomnienia z ży
cia Polaków w międzywojennym Kownie pt. „Pod ptakiem Omegi”. Zmarł w Kownie i zo
stał pochowany na Cmentarzu Rakowickim Krakowie w grobie rodzinnym.
Kuzynem Bohdana Józefa był Olgierd Paszkiewicz, dziennikarz, publicysta, tłu
macz literatury litewskiej. Przetłumaczył głośną powieść Vincasa Mikolaitisa—Putinasa
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pt. ,W cieniu ołtarzy” (1939). Jego babką była Stanisława Paszkiewiczowa z Medekszów,
powieściopisarka, autora powieści pt. „ Unia horodebka”. Była ona żoną Konstantego
z Polesia [Paszkiewicz], czyli Konstantego Aleksandra (pokolenie XI). W sumie była to
gałąź bardzo utalentowana literacko.
Paszkiewicze herbu Radwan wywiedli się w 1804 r. Ich przodkiem został Stanisław
Paszkiewicz (pokolenie Г). Jego syn Jan (II) zapisał dobra Kiebowicze [wpow. kowień
skim w XIX w., wcześniej w wielońskim] w 1737 r. synowi Piotrowi (III). W 1786 r.
wspomniany Piotr zapisał te dobra swoim czterem synom (IX7) : Józefowi, Szymono
wi, Dominikowi i Antoniemu Piotrowi. Zapoczątkowali oni 3 linie tej rodziny, bo Do
minik zostawił po sobie tylko dwóch synów (V), bezpotomnych: Konstantego Adama
(ur. 1808) i Aleksandra Józefa (ur. 1819). W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł Jó 
zef (TV) jako ojciec Kaliksta Nereusza [ros. Nareusz] (ur. 1800; V). Ten ostatni spłodził
dwóch synów (VI): Wincentego Adama (ur. 1828) i Franciszka Wincentego (ur. 1852).
Drugą, średnią linię prowadził Szymon [polskie imię rosyjskimi literami] (IV). Zo
stawił on po sobie czterech synów (V): Józefa Wincentego (ur. 1795), Marcina (ur. 1806),
Ludwika Pawła (ur. 1811) i Dionizego Eliasza [ros. Ilja] (ur. 1814). Z nich potomstwa
doczekał się tylko pierwszy z nich, ojciec także czterech synów (VI): Antoniego Grze
gorza (ur. 1823), Wincentego Ignacego (ur. 1827), Stanisława Jana (ur. 1830) i Kon
stantego Eliasza [ros. Ilja] (ur. 1832). Ostatni dwaj mieli jeszcze potomstwo: Stanislaw
Jan — dwóch synów (VII): Jana (ur. 1873) i Aleksandra (ur. 1878), a jego brat Konstanty
Eliasz — także dwóch (VII): Stanisława (ur. 1875) i Mariana (ur. 1878).
Trzecią, najmłodszą linię prowadził Antoni Piotr (IV). Wydał on na świat trzech
synów (V): Adama Pawła Cypriana (ur. 1821), Piotra Szymona [polskie imię rosyjski
mi literami] (ur. 1825) i Mateusza (ur. 1848). Z nich Piotr Szymon miał syna Antoniego
(ur. 1853; VT) [LVIA, F 391-8-2574, k. 92].
W 1805 r. wywiedli się Paszkiewicze herbu Abdank. Ich przodkiem był Mateusz
Paszkiewicz (pokolenie I), który z synem Stanisławem (II) posiadał dobra Bordzie Małduniszki Semeny [w pow. kroskim] w 1724 r. Dobra Bordzie notowano w obu taryfach
XVII w. w ich ręku. W 1746 r. wspomniany Stanisław z synem Jakubem (III) sprzedał
te dobra. Ten ostatni spłodził trzech synów (IV): Stanisława, Macieja i Jerzego. Byli oni
założycielami dwóch linii tej rodziny, ponieważ Maciej miał tylko jednego syna Fran
ciszka (ur. 1790; V), bezpotomnego. W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł Stanisław
jako ojciec dwóch synów (V): Mateusza Onufrego i Tomasza Jana. Pierwszy z nich zo
stawił po sobie czterech synów (VI): Ignacego, Kazimierza Józefa, Jana i Wincentego,
a drugi, Tomasz Jan — jednego: Telesfora Wincentego (ur. 1862). Ten ostatni spłodził
trzech synów (VII): Leona (ur. 1894), Piotra (ur. 1900) i Romana [ros. Rom] (ur. 1903).
Druga, młodsza linia łączy się z Jerzym (IV), ojcem Jana (ur. 1839; V) i dzia
dem dwóch wnuków (VI): Marcina (ur. 1859) i Władysława (ur. 1867), bezpotomne
go. Z nich Marcin wydal na świat dwóch synów (VII): Witolda (ur. 1893) i Zenona
(ur. 1898) [LVIA, F 391-8-2574, k. 90].
Z 1817 r. pochodzi kolejny wywód Paszkiewiczów herbu Radwan. Ich przodkiem
byl Ambroży Paszkiewicz (pokolenie I), który miał dobra Laków [tj. Łąkowo w pow. rosieńskim] w 1584 r. Miał on syna Józefa (II) i wnuka Wawrzyńca (III). Ten ostatni miał
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dobra Niewordziany w pow. powondeńskim, które sprzedał w 1681 r. Jego synem był
Andrzej (chrzest w 1710 г.; IV), ojciec Bartłomieja (chrzest w 1735 г.; V) i dziad Józefa
(chrzest 1768 г.; VI). Ten ostatni zostawił po sobie czterech synów (VII): Michała, Fran
ciszka, Wawrzyńca i Kaspra [LVIA, F 391—7—1885, k. 52]. Wywód ten trzeba porównać
z aktami ziemskimi żmudzkimi XVI w., gdzie podano podobną genealogię, zob. wyżej.
W 1819 r. wywiedli się Paszkiewicze herbu Leliwa. Za swego przodka przyjęto Jana
Paszkiewicza, syna Jerzego (pokolenie I i II). W swoim testamencie z 1666 r. Jan Pasz
kiewicz zapisał dobra Poszoki [w tekście wyraźnie Potoki] Liawda Rytiki Kowle [w pow.
wielońskim] synom: Jerzemu i Rafałowi (III). W 1728 r. Franciszek Paszkiewicz, syn Je
rzego (IV) swoją część dóbr Kobie [sic] Wojniuny Liawda i Paszkiszki sprzedał bratu
Eliaszowi. W swoim testamencie z 1759 r. wspomniany Eliasz zapisał te dobra, które
miał od ojca i obu braci: Franciszka i Jerzego, synowi Leonowi (V). Ten ostatni sprze
dał je w 1784 r. Wspomniane Kowle czy Kobie to dawne Kabli Kajweli, wieś w gminie
Skiemie, obecnie Kabliai, leżące przy mieście Bejsagola.
Porządkując to drzewo genealogiczne, należy zacząć od protoplasty Jana Jurewi
cza (Jerzewicza) Paszkiewicza (I i II), który zostawił po sobie dwóch synów (III): Je
rzego i Rafała. Linię rodziny kontynuował Jerzy jako ojciec trzech synów (IV): Fran
ciszka, Jerzego i Eliasza. Ten ostatni dał światu syna Leona (V), który ojcował dwóm
synom (VI): Tadeuszowi i Wincentemu. Zaczęli oni 2 linie tej rodziny. Wspomniany
Tadeusz dał życie dwóm synom (VII): Mateuszowi (ur. 1802) i Karolowi (ur. 1804).
Z nich Mateusz wydał na świat dwóch synów (VII): Ksawerego Leonarda (ur. 1831)
z synem Stanisławem (ur. 1881; VIII) oraz Tomasza Michała (ur. 1835). Jego brat Karol
mógł się pochwalić aż sześcioma synami (VII): Marcelim (ur. 1832), Leopoldem Justynem (ur. 1833), Justynem (ur. 1834), Józefem (ur. 1837), Donatem (ur. 1842) i Kazimie
rzem Wincentym (ur. 1844). Z nich potomstwo miało czterech ostatnich braci. Justyn
zostawił po sobie syna Jana (ur. 1871; VIII), jego brat Józef chwalił się sześcioma sy
nami (VIII): Leonem (ur. 1862), Józefem (ur. 1864), Antonim Michałem (ur. 1868), Mi
chałem (ur. 1873), Andrzejem (ur. 1878?) i Władysławem (ur. 1882). Następny z bra
ci — Donat dał światu syna Aleksandra (ur. 1875; VIII). Zaś ostatni z braci, Kazimierz
Wincenty, spłodził pięciu synów (VIII): Antoniego (ur. 1872), Franciszka (ur. 1874),Ju
liana (ur. 1876), Bronisława (ur. 1885) i Tytusa [ros. Tit] (ur. 1887).
Z kolei druga, młodsza linia łączy się z Wincentym (VI), ojcem pięciu synów (VII):
Antoniego Tomasza (ur. 1797), Augustyna (ur. 1799),Józefa (ur. 1803),Piotra (ur. 1806),
bezpotomnego i Szymona (ur. 1807). Najpierw Antoni Tomasz spłodził syna Leona
(ur. 1823; VIII), ojca trzech synów (IX): Antoniego (ur. 1862), Józefa (ur. 1880) i Jana
(ur. 1882). Jego brat Augustyn, zostawił po sobie trzech synów (VIII): Bonifacego Sta
nisława (ur. 1824), Justyna (ur. 1827) i Michała (ur. 1830). Z nich Bonifacy Stanisław
dał życie synowi Józefowi (ur. 1862; IX), jego brat Justyn — trzem synom (IX): Anto
niemu (ur. 1855), Franciszkowi (ur. 1859) i Józefowi (ur. 1861), a ostatni z nich Michał
— dwóm (IX): Mamertowi (ur. 1859) z synem Bronisławem (ur. 1887; X) oraz Ada
mowi (ur. 1871).
Kolejny z braci Antoniego Tomasza, Józef, wydał światu syna Józefa (VIII) [póź
niej dopisanego, bez numeru]. Ostatni z braci — Szymon powołał do życia pięciu sy
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nów (VIII): Alfonsa (ur. 1836), Stanisława (ur. 1838), Franciszka (ur. 1844), Konstante
go (ur. 1847) i Piotra (ur. 1853). Z nich Stanislaw zostawił po sobie dwóch synów (IX):
Zygmunta (ur. 1868) i Antoniego (ur. 1870), a jego brat Franciszek — także dwóch (IX):
Adolfa (ur. 1870) ija n a (ur. 1879) [LVIA, F 391-8-2574a, k. 64].
Inny wywód Paszkiewiczów herbu Doliwa pochodzi z 1819 r. Ich przodkiem był
Jan Narwojsz Paszkiewicz (pokolenie I i II), czyli protoplastą był jakiś Paszko. Wspo
mniany Jan spłodził syna Jerzego (III). Miał on dobra w polu Rytykach i Birsztanach na
Żmudzi w 1585 r. [w pow. wielońskim] Pozostawił po sobie syna Jana (IV), który spisał
testament w 1666 r. Ten ostatni spłodził syna Jerzego (V) i wnuka Eliasza (VI). Nale
ży dodać, że wspomniany Eliasz miał dwóch braci, bezpotomnych: Franciszka i Jerze
go. W 1728 r. Franciszek syn Jerzego sprzedał swoją część dóbr Rytyki Kobie Wojniuny
Liawda i Paszkiszki bratu rodzonemu Eliaszowi. W swoim testamencie z 1759 r. wspo
mniany Eliasz zapisał swoje dobra Rytyki Liawda Kobie Wojniuny i Paszkiszki synowi
Leonowi (VII). Ów Leon w 1784 r. sprzedał te dobra, a w 1743 r. posiadał on jeszcze
dobra Kirkiły także w pow. wielońskim. Miał on dwóch synów (VIII): Tadeusza (65 lat
w 1819 r.) i Wincentego, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej
linii prym wiódł Tadeusz, który miał nieduże dobra w okolicy Kirkiłach w pow szawelskim [dawniej jednak w wielońskim], bez poddanych. Pozostawił on po sobie dwóch
synów (IX): Mateusza i Karola. Pierwszy w nich wydał na świat dwóch synów (X): Ksa
werego Leonarda (ur. 1831) i Tomasza Michała (ur. 1835). Pierwszy z nich miał jeszcze
syna Stanisława (ur. 1881; XI).
Natomiast drugi z braci — Karol zostawił po sobie sześciu synów (X): Marcele
go (ur. 1832), Leopolda Justyna (ur. 1833), Justyna (ur. 1834), Józefa (ur. 1837), Dona
ta (ur. 1842) i Kazimierza Wincentego (ur. 1844). Z nich potomstwa doczekali się na
stępujący (XI): Justyn — ojciec Jana (ur. 1871); Józef — ojciec sześciu synów: Leona
(ur. 1862), Józefa (ur. 1864), Antoniego Michała (1868), Michała (ur. 1873), Władysła
wa (ur. 1882) i Andrzeja (ur. 1888?) [zmieniono kolejność wymienionych braci z godnie
z chronologią]; Donat — jednego: Aleksandra (ur. 1875); Kazimierz Wincenty — pię
ciu synów: Antoniego (ur. 1872), Franciszka (ur. 1874), Juliana (ur. 1876), Bronisława
(ur. 1885) i Tytusa (ur. 1887).
Drugą, młodszą linię rodziny prowadził Wincenty (VIII), ojciec pięciu synów (IX):
Antoniego Tomasza, Józefa, Augustyna, Piotra, bezpotomnego i Szymona. Pierwszy
z nich wydał na świat syna Leona (ur. 1823), który ojcował trzem synom (X): Antonie
mu (ur. 1862),Józefowi (ur. 1880) ijanow i (ur. 1882).
Z kolei brat Antoniego Tomasza — Józef (IX) spłodził syna, także Józefa (IX).
Kolejny brat to Augustyn (IX), ojciec trzech synów (X): Bonifacego Stanisława
(ur. 1824), Justyna (ur. 1827) i Michała (ur. 1830). Z nich pierwszy zostawił po sobie
syna Józefa (XI) (ur. 1862), drugi — trzech synów (XI): Antoniego (ur. 1855), Fran
ciszka (ur. 1859) i Józefa (ur. 1861), a trzeci, czyli Michał, dwóch synów (XI): Mamerta
(ur. 1859), ojca Bronisława (XI) (ur. 1888) oraz Adama (ur. 1871) [zmieniono kolejność
obu braci z godnie z datą urodzenia].
Ostatni z braci — Szymon (IX) zostawił po sobie pięciu synów (X): Alfonsa
(ur. 1836), Stanisława (ur. 1838), Franciszka (ur. 1844), Konstantego (ur. 1847) i Piotra
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(ur. 1853). Z nich potomstwem mogli się pochwalić tylko Stanislaw i Franciszek. Pierw
szy z nich miał dwóch synów (XI): Zygmunta (ur. 1868) i Antoniego (ur. 1870), a dru
gi — Adolfa (ur. 1870) i Jana (ur. 1873) [LYIA, F 391—8—2574a, k. 64].
Z 1819 r. pochodzi wywód Paszkowiczów herbu Zadora. Ich protoplastą byl Miko
łaj Maciejewicz Paszkowicz (pokolenie I i II), który posiadał dobra Pietraszuny Bejmajnie w polu Laudańskim w pow. wielońskim w 1586 r. Dał on światu syna Tomasza (III),
wzmiankowanego w 1608 r. Jego synem był Piotr (IV), który posiadał dobra Kuszlejki, zamienione później na Kuliszki. Jego synem byl Samuel Chryzostom (V), posiadacz
części dóbr Bejmajnie w 1688 r. Miał on syna Antoniego (VI), na co wskazuje testament
[pewnie ojca] z 1705 r. Z kolei Antoni spłodził syna Jana (VII), a ten syna Antonie
go (VIII) według zapisu z 1796 r. Synem tego ostatniego był Augustyn (IX), właściciel
dóbr Bejmajnie, bez poddanych [LVIA, F 391-7-1885, k. 81]. Być może protoplasta tej
rodziny był synem Matieja Janowicza Paszkiewicza Narwoysza, notowanego w aktach
ziemskich żmudzkich, zob. wyżej. Z kolei o Mikołaju Maciejewiczu Paszkiewiczu zob.
niżej przy omawianiu Paszkowicza Moczygęby.
Z 1820 r. pochodzi wywód Paszkiewiczów herbu Radwan. Za swego przodka przy
jęli Stanisława Paszkiewicza, którego syn Wawrzyniec (pokolenie I i II) w 1764 r. wszedł
w posiadanie dóbr Mała Gojżewka [we włości wilkiskiej]. Wspomniany Wawrzyniec (II)
w swoim testamencie z 1801 r. zapisał te dobra wnukom (IV): Maciejowi, Jerzemu i Ma
teuszowi. Dobra te sprzedali w 1804 r. Między nimi było jeszcze pokolenie III: Jerzego,
bezpotomnego i Kazimierza Feliksa, ojca wymienionych wyżej trzech synów.
Dalej rodzina Paszkiewiczów podzileiła się na 3 linie od: Macieja, Jerzego i Mate
usza (IV). Pierwszą, najstarszą linię prowadził Maciej jako ojciec czterech synów (V):
Karola Józefa (ur. 1811), Franciszka (ur. 1815), Piotra Justyna (ur. 1816), bezpotomne
go i Kazimierzajózefa (ur. 1819). Z nich Karol Józef ojcował Ignacemu (ur. 1854; VI).
Jego brat Franciszek wydal na świat trzech synów (VI): Wacława (ur. 1855) z trzema sy
nami (VII): Więcesławem [ros. Wiaczesław] (ur. 1881), Antonim Henrykiem (ur. 1883)
i Michałem Maureliuszem [ros. Mawrelij, nie Maurycy] (1890—1942; pochowany w Pacunelach z synem Romanem) oraz Kazimierza (ur. 1859) z dwoma synami (VII): Witol
dem (ur. 1883) i Romualdem (ur. 1885) oraz Adolfa (ur. 1864). Ostatni z braci Karola
Józefa to Kazimierz Józef (V), ojciec dwóch synów (VI): Aleksandra (ur. 1860) i Mi
chała (ur. 1871).
Druga, średnia linia łączy się z Jerzym (IV), ojcem dwóch synów (V): Józefa Niko
dema (ur. 1819), bezpotomnego i Antoniego (ur. 1838), ojca trzech synów (VI): Fran
ciszka, Jana i Leona (ur. 1880).
Trzecią, najmłodszą linię założył Mateusz (IV), ojciec Kazimierza Ignacego
(ur. 1835; V) i dziad Józefa Tomasza (ur. 1868; VI) [LVIA, F 391-8-2574, k. 100].
Zachował się wywód Paszkiewiczów herbu Radwan z 1832 r. Według tego prze
kazu protoplastą rodziny był Jan Ignacowicz Paszkiewicz (testament z 1751 r.; poko
lenie I i II), dziedzic dóbr Pokrożęcie, Wirtuliszki i Paszkiszki w pow. korklańskim.
Wspomniane Pokrożencie posiadali już w taryfie 1690 r. Wzmiankowany Jan ożenił się
z Jadwigą Pietraszkiewiczówną, z którą spłodził pięciu [w tekście wywodu: czterech]
synów (III): Jozafata, Jerzego, Józefa (ur. 1736), Mikołaja i Andrzeja. Wspomniany Jó 
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zef przejął po ojcu dziedzictwo i sprzedał je plebanowi kroskiemu Mikołajowi Paw
łowskiemu w 1776 r. Spłodził on ponadto czterech synów (IV): Benedykta Bazyle
go (ur. 1797) z synem Józefem Izydorem (ur. 1824) oraz Józefa (ur. 1801), Tomasza
(ur. 1803) i Dominika (ur. 1806) [LVIA, F 391—1—1027].
W 1835 r. wywiedli się Paszkiewicze herbu Doliwa. Choć początek tego wywodu
jest podobny do wywodu z 1819 r., to dalej zawiera on nowe informacje. Za przodka
rodziny został uznany Jerzy Janowicz z Narwoysza Paszkiewicz (pokolenie I i II), który
był dziedzicem dóbr Rytykie i Birsztany we włości wielońskiej. Dobra te posiadał ra
zem z braćmi Jakubem i Maciejem Janowiczami Paszkiewiczami w 1585 r. Synem Je
rzego był Jan (III), który miał sporządzić testament w 1666 r. Ożenił się z Anną Wołodkiewiczówną, z którą miał dwóch synów (IV): Jerzego i Rafała. Z nich Rafał miał
synajana (V), bezpotomnego. Zaś Jerzy powołał do życia dwóch synów (V): Franciszka
i Eliasza. Ten pierwszy miał tylko córkę, która wyszła za mąż za Chlewińskiego, podstolego witebskiego. Zaś Eliasz miał syna Leona (VI) i nabył dobra Poszoki [w pow. wielońskim] w 1698 r. Ten ostatni wszedł również w posiadanie dóbr Kirkiły w pow. wielońskim po wspomnianym wyżej Franciszku w 1743 r. Ów Leon ożenił się z Antoniną
Dauszównąi spłodził z nią dwóch synów (VII): Tadeusza i Wincentego. Z nich Tade
usz spłodził dwóch synów (VIII): Mateusza (ur. 1802) z synem Ksawerym Leonardem
(ur. 1831; IX) i Karola (ur. 1804) z dwoma synami: Marcellim (ur. 1832) i Leopoldem
Justynem (ur. 1833).
Z kolei kilka słów o potomstwie Wincentego, syna Leona (VII). Spłodził on pięciu
synów (VIII): Antoniego Tomasza (ur. 1797), Józefa (ur. 1803), Augustyna (wzmianka
z 1835 r.), Piotra (ur. 1806) i S[z]ymona (ur. 1807). Z tych Wincentowiczów synów mia
ło tylko dwóch (IX): Antoni Tomasz spłodził Leona (ur. 1823), a Augustyn — trzech
synów: Bonifacego Stanisława (ur. 1824), Justyna (ur. 1827) i Michała (ur. 1830) [LVIA,
F 391-1-1046, k. 69-71, F 391-7-1885, k. 54].
Znów z 1835 r. pochodzi wywód Paszkiewiczów herbu Zadora. Ich przodkiem
został Antoni Paszkiewicz, żyjący w XVIII w. Posiadał on dobra Pietraszuny w pow.
szawelskim [w XIX w., wcześniej w pow. wielońskim] [LVIA, F 391—1—1046, k. 81—83].
Dobra w pow. wielońskim: Poszoki, Lauda Rytyki alias Kobie posiadali Paszkiewicze
herbu Doliwa, którzy wyprowadzili swoją genealogię od Jana Paszkiewicza, syna Jerze
go, z XVII w. [LVIA, F 391—8—2574a, k. 64]. Należy dodać, że w taryfach XVII w. noto
wano liczne dobra Paszkiewiczów w pow wielońskim, w tym Poszoki i Birsztany.
Chyba najbardziej znana jest rodzina Paszkiewiczów herbu Radwan, z której po
chodzi „pisarz polsko—żmudzki” Dionizy Paszkiewicz, zwany na Litwie Poszką (Pośka).
Jego przodkiem był podobno wymieniony wyżej Wizbor, bojar z czasów Witolda. Nie
mniej jednak ciąg genealogiczny tego rodu sięga nie początku XV, lecz końca XVI w.
Skądinąd wiadomo o dwóch braciach: Jurim i Stanisławie Paszkiewiczach (pokolenie I),
którzy wraz ze swoim kuzynem Bałtromiejem Staniewiczem podzielili się trzema majęt
nościami: Piłsudami, Poworciami i Weżuławkami we włości korszewskiej [V. Vanagas,
stąd dalsze informacje uzupełnione o inne źródła]. W testamencie Stanisława z 1585 r.
dobra Piłsudy i Poworcie zapisał on swoim czterem synom (II): Mikołajowi, Bartło
miejowi, Michałowi i Wojciechowi. Z nich Mikołaj kontynuował główną linię rodziny.
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Ożenił się z Zofią Bejnartowną, z którą miał również czterech synów (III): Wojciecha,
Marcina, Stanisława i Jerzego, żyjących w 1641 r.
Ten fragment genealogii można uzupełnić. Wspomniany Juri Paszkiewicz miał
syna Augustyna Jurewicza Paszkiewicza, który w 1595 r. sprzedał część majętności
Poszyli Michajliszki Bortkiszki Prejkuryszki we włości korszewskiej. Tenże z żoną [?]
Jadwigą Mikołajewną sprzedał grunty w Piłsudach we włości korszewskiej. Z kolei
w 1590 r. Bałtromiej i Michał Stanisławowicze Paszkiewicze kupili sianożęć Piawna
Piwa w polu Piłsudy we włości korszewskiej, koło rzeki Agłuny. W 1595 r. Bałtro
miej Stanisławowicz Paszkiewicz pogodził się w sprawie gruntu Kagines we włości widuklewskiej. I wreszcie Mikołaj Stanisławowicz Paszkiewicz w 1597 r. sprzedał niwę
Obszre nad Mogiłami w Piłsudach we włości korszewskiej [ODVCA]. Natomiast
błędne jest utożsamienie Mikołaja Paszkiewicza, męża Zofii Hryhorewny Bejnartowny
z naszym Mikołajem Stanisławowiczem [Vanagas], ponieważ ten pierwszy miał inny
patronimik — Stefanowicz.
Wracam do głównej linii rodziny. Kolejne pokolenie prezentował znów Miko
łaj (IV), syn wymienionego wyżej Marcina z 1641 r. W 1682 r. posiadał on dobra Weżuławki, co potwierdza taryfa dymów z 1690 r.: Mikołaj Marcinowicz Paszkiewicz.
Miał on dwóch synów (V): Aleksandra i Andrzeja. Ten pierwszy kupił część swego
brata i w testamencie z 1728 r. zapisał żonie i dwóm synom (VI): Józefowi i Jerzemu
swoje dobra: Weżuławki, Kibortyszki, „Dwarajcie alias Siekiszki”, Piłsudy i Poworcie.
Z nich Józef był dziadkiem pisarza Dionizego. Oprócz Piłsudów i Poworciów [w ta
ryfie 1690 r. był to jeden majątek] nabył on dobra Berże-Pomedwiegoła (lit. Pamedvegalas) lub Buciszki w pow. powondeńskim i Żołpie w widuklewskim. Miał on czterech
synów (VII): Wincentego, Dominika, Adama i Mikołaja. Z nich do pewnego znacze
nia doszedł tylko Adam, chorąży rosieński [pospolitego ruszenia szlachty]. Był on oj
cem Dionizego. Był trzykrotnie żonaty z: Barbarą Styrpejkową, która wniosła mu Telajcie; Bogumiłą Wisztortówną Wojtkiewiczową, potem Bunarowąi Heleną Stankunówną.
Miał czterech synów i dwie córki (VIII): Norberta, Wiktora, Roberta, Dionizego, Fran
ciszkę i Annę.
Wspomniany Dionizy Paszkiewicz (po litewsku podpisywał się jako Dionizas Poszka,
1757-1830) był z zawodu urzędnikiem ziemskim, z zamiłowania pisarzem „polsko-litew
skim” (pisał po polsku i litewsku), historykiem amatorem i kolekcjonerem zabytków. Pra
cę zawodową wykonywał w Rosieniach, gdzie był adwokatem, regentem sądu ziemskiego,
pisarzem ziemskim i sekretarzem sądu granicznego. W 1792 r. został mianowany aseso
rem sądu w pow. rosieńskim, ówczesny regent [Szczygielski]. Mieszkał w majątku Bordzie
Bijaty, które kupił w 1790 r. Tężały one na północ od miasteczka Skaudwile. Tu założył
maleńkie muzeum w rozległym pniu dębu Baublis (uwiecznionego w „Panu Tadeuszu”
Adama Mickiewicza) i pracował w sferze historii i literatury. Jego twórczość literacka to
tłumaczenia poetów starożytnego Rzymu na język litewski, „twórcza parafraza” polskie
go wiersza napisana po litewsku pt. „Mużikas Żiemaytcziu yr Tietuvos” (Chłop żmudzki i litewski) i inne utwory. W zakresie historii napisał artykuł po polsku pt. „Rozmyślania
wieśniaka rolnika” na temat starożytnej historii Titwy. Ożenił się z Urszulą Sosnowską, nie
miał dzieci. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Kołtynianach.
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Zdaniem Kojałowicza, Paszkiewicze herbu Radwan odmienny mieszkali w pow.
oszmiańskim i na Żmudzi.
Ź r ó d ł a : Akta zęjazędów, T. 2, s. 285, 300, 306, 331; AWAK, T. 24, s. 73; Deputaci, T. 1, s. 49; Dworzecki
Bohdanowicz, k. 188; Elektorzy 1697 r.; IA, koL 458; Kojałowicz, Compendium, s. 256; LNB, F 130—727,
k. 172—173; LVIA, F 391—1—1027, k. 99—101 (wywód z 1832 r., drzewo genealogiczne), F 391—1—1046,
k. 69 (wywód z 1835 r., drzewo genealogiczne), F 391—7—1885, k. 50, 52, 54, 81, F 391—8—2574, k. 90 (skan
00163), 92 (skan 00167), 100 (skan 00183), 102 (skan 00187), 104 (skan 00191), F 391-8-2574a, k. 60 (skan
00080), 62, 64 (skan 00088); ODVCA, vyp. 1, s. 24-384, 49-92, 50-111 i 113, 63-33, 79-35, 82-85, 10845,138-180, 143-272,154-31 i 32,173-25; vyp. 2, s. 108-93,110-120, 120-276,126-360, 160-25; vyp. 3
22-50, 49-194, 81-96, 91-11, 92-26, 113-236, 123-402, 138-252 i 253; vyp. 4, к. 27-210, 33-257, 4 8 369, 162-177, 213-71 i 72, 215-86, 293-19, 306-122; vyp. 5, к. 76-58, 77-66, 79-79, 141-160, 183-480,
269-302, 272-320; Paszkiewicz, s. 400-101, 428-130; Perapis 1528 r., s. 312-313, 355, 320, 210, 234, 250,
291; Kagami teismai, s. 166; SG, T. 7, s. 891; SSNO, T. 3, s. 541; Urzędnicy żmudzcy, nr 555, 663, 1160. L i 
t e r a t u r a : Birźiśka, Aleksandrynas, T. 2, s. 229—250 (solidne opracowanie); Buszyński, Dubissa, s. 34; Cie
chanowicz, Kody, T. 4, s. 306—307; Jablonskis, Uetupią kultura, s. 219; Jackiewicz, Polacy, s. 225: Paszkiewicz
Bohdan, Olgierd, Paszkiewiczowa Stanisława; Uetuvos dvani sodybą atlasas, T. 1, s. 74—81: Bijotai, Bardżiai;
LPŻ, T. 2, s. 402: Paskevicius, s. 495: Pośka (litewska nazwa Paszki); PSB, T. 25, s. 270—272: Paszkiewicz
Dionizy; Skłodowski, s. 314, 334; Szczygielski, s. 320; Uruski, T. 13, s. 230—233; V. Vanagas, Dionięas Poska,
Vilnius 1994, s. 10—17 (genealogia).

PASZKOW (PASZKO F)
T aryfa 1667 roku

Pas^kof Krzysztof z majętności arędownej od Michała Piotrowicza Gilwiczę albo Blusiszki na miejscu Jana
Blusia 5 dymów w pow. berjańskm

Nie można wykluczyć, że chodzi o Paszkowiczów czy nawet Paszkiewiczów. Nazwisko
Paszkow wiąże się z Grzegorzem [raczej z Hrehorym] Paszkiewiczem herbu Radwan,
który w czasach cara Iwana Groźnego [tj. przed 1584 r.] przeszedł z Litwy do Rosji
i tam zapoczątkował rosyjską linię tej rodziny, zwaną Paszkow [Uruski],
Notowano ich na Żmudzi tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim,
z 5. poddanymi. Zatem była to szlachta majętna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Uruski, T. 13, s. 233.

PASZKOWICZ ZOB. PASZKIEWICZ

PASZKOWICZ MOCZYGĘBA
H. ZADORA
T aryfa 1667 roku

PasykowiczAloczygęba Bałtromiej yBejman dym 1 szlachecki w pow. wiekńskim
PaszkowiczMoczygęba Jan zBejman dym 1 szlachecki w pow. wiekńskim
PaszkowiczMoczygiba Piotr pBejman dym 1 szlachecki w pow. wiekńskim
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Przyjęto formę nazwiska podwójnego Paszkowicz Moczygęba, jak w taryfie 1667 r.
Używano również formy Moczygęba Paszkowicz i Moczygęba (Moczygemba).
Jest to nazwisko przezwiskowe, nawiązuje do osoby lubiącej alkohol. W Polsce no
towano je w rachunkach królewskich z 2. połowy XV w., notowano także o podobnym
znaczeniu nazwisko Moczygardło [SSNO].
Na Żmudzi notowano ich jako Moczygębów w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. W 1585 r. doszło do ugody w sprawie podziału majętności Bemajnie w Liawdach we włości wielońskiej między Szczefanem i Awgusztynem Pawłowiczami a Miko
łajem Matiejewiczem Moczygębą. W 1589 r. Alżbieta Janowna Rimkowna Mikołajo
wa Matiejewiczowa Moczygembina [sic] darowała swoim zamężnym córkom: Katerinie
i Dorotie 2 służby ludzi w Polanach i Szwentupiach we włości wielońskiej, a swoim sy
nom: Andrejowi, Tomaszowi i Aleksandrowi, po swojej śmierci, zapisała imieniczko
w Pietraszunach i Bemajni w polu Laudańskim [we włości wielońskiej] [właściwy zapis
w: ODVCA, vyp. 4, k. 235]. W sumie Moczygębów notowano we włości wielońskiej
w polu Laudańskim w końcu XVI w.
W XIX w. Paszkowicze herbu Zadora wylegitymowali się w guberni kowieńskiej.
Mieszkali wówczas wpow. szawelskim [Ciechanowicz].
Z 1835 r. pochodzi wywód Moczygębów Paszkowiczów herbu Zadora. Za pro
toplastę tej rodziny został uznany Antoni Moczygęba Paszkowicz (pokolenie I), któ
ry w 1720 r. nabył majętność Bejmajnie alias Petraszuny w pow. wielońskim, w trakcie
Laudańskim. Dobra te należały do tej rodziny już w taryfie 1667 r. Wspomniany Antoni
miał syna Jana (II), który w małżeństwie z Konstacją Surwiłówną wydał światu pięciu
synów (III): Józefa, Mateusza, Onufrego, Antoniego i Jerzego. Z nich najstarszy Józef
przejął całość tych dóbr. W małżeństwie z Wincentą Gosztowtówną wydał światu syna
Konstantego Joachima (ur. 1806; IV), a ten Józefa Stanisława (ur. 1830; V).
Z kolei dalsi synowie Jana: Mateusz (III) ożenił się z Rozalią Chomentowską, z któ
rą spłodził syna Dominika Mikołaja (ur. 1807; IV) i nabył majętność Mienajliszki od
Raczkowskiego. Znów Onufry (III) zszedł z tego świata bezpotomnie, a jego brat Anto
ni ożenił się z Katarzyną Stasiewiczówną i wydał z nią sześciu synów (IV): Wincentego
(ur. 1795), Augustyna Szymona (ur. 1802), Tomasza Stefana (ur. 1804), Rajmunda Ste
fana (ur 1806), Pawła (ur. 1811) i Michała (ur. 1814). Z wymienionych Antonowiczów
Tomasz Stefan i Rajmund Stefan usamodzielnili się i nabyli dobra Bejmajnie Petraszuny.
Najmłodszy syn Jana Antoniewicza, czyli Jerzy (ur. 1773; III), miał dwóch synów (IV):
Jana Mikołaja (ur. 1807) i Ferdynanda Mikołaja (ur. 1811) [LVIA, F 391-1-1046].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1046, к 91-93; ODVCA, vyp. 1, s. 186-116 i 117, 187-122; vyp. 2, s. 118-244;
vyp. 4 ,к 235-235. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,Rody, T. 4, s. 200: Moczygęba-Paszkowicz, 307: Paszko
wicz; SSNO, T. 3, s. 541: Moczygardło, Moczygęba; Uruski, T. 11, s. 190 (pow. upicki).

PASZKOW SKI
H. ZADORA
T aryf a 1 6 9 0 roku

Pasikowski Sylwesterpodc^asyy witebski p dóbr JKMd dożywotnich Skrabl i Spylan w pow. retowskim [dy
mów] poddańskich 6
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Nazwisko to spolonizowana forma imienia Paszko, jest tego samego pochodzenia co
Paszkiewicz (zob.).
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich w 1595 r. Jan Paszkow
ski, służebnik Malchera Janowicza Burby, otrzyma! odeń 8 włók ziemi zwanych Poberże
w Żwirbłach w majętności Łuby we włości telszewskiej.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę, mającą dobra królewskie w pow. retowskim. Była to zatem szlachta majętna, ale nie utytułowana.
W 1804 r. w guberni wileńskiej Paszkowscy herbu Zadora wylegitymowali się ze
szlachectwa. Posiadali oni dobra Strebejki, prawdopodobnie w pow. kowieńskim [LVLA,
F 391-8—2574а].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—8—2574а, к 70 (skan 00100); ODVCA, vyp. 4, k. 39—299. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 13, s. 237.

PASZOKIŃSKI ZOB. POSZOKIŃSKI

PATLIŃSKI
T aryfa 16 67 roku

Patliński Piotr na miejscu Samuela Patlińskie\go\ brata swego z Pos^ok dym 1 szlachecki w pow. wiebńskim
Nazwisko jest skądinąd nieznane. Być może zostało źle odczytane lub zapisane. Brak
jest tego nazwiska w polskich herbarzach. Raczej nie chodzi o Paplińskiego (zob.), ale
może chodzi o Paltińskiego. Wprawdzie tego nazwiska również nie notowano w pol
skich herbarzach, ale daje się wyjaśnić na gruncie języka litewskiego. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, nazwisko to łączy się z nazwą Paltinas o charakterze dwuczłonowym: pal—
i tin(as). Obydwa są notowane w antroponimii litewskiej.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 229: Paltinas.

PAWŁOWICZ (PAULOWICZ)
H. PRZYJACIEL, ROGALA?
P opis 16 2 1 ROKU

PaulowiczBałtromiej yuczęsĄmkami] na podj\e.zćlk[Ą -yosycyepem koń 1 wpow. rosieńskim
PawłowicyAugustyn z »qyrjnikami] na podj\e.zäku\ koń 1 w pow. syawdowskim
Pawłowicz Baltromiej będąc czasupopisu od kogoś nieopatrznie postrzelony, stawił na swe miejsce napod^tzAku] koń 1 wpow. pojurskim
Pawłowicz Jakub zjjółkoma sampo kozacku, prostak, kań 1 wpow. be/pańskim. A uczestnikjego Sgukski,
pachołek stajały i miody, w domu zpstawsyy onego starego na wojnę wypcha!
Pawłowicz Jan z uczęstm^amś\ na podj)tzA\cu\ koń 1 w pow. twerskim
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Pcm’/oMc^jan ^uczestnikami napod§ezdku\ koń 1 wpow. kroskim
Pawłowicz Jan>dgiedę młode, pieszo się stanowił do popisu w pow. niduklewskim obawiając się winy, a na
uczęstnikiprotestował
PawłowiczKrypsztof zfółkonia £//qpr[nikami] napodj\e.zäku\ koń 1 wpow. kroskim, na ucyestnikipro
testował
Pawłowicz Krzysytof z ucyesĄ_nikami] napodjeyĄku] błahym koń 1 wpow. nielońskim
Pawłowicz Stanisław z uczestnłfywaĄ na podj\t7.dłka\ koń 1 w pow. korszęwskim, a z drugiej połowicy
panpodsędek [chodzi o Piotra Piotrowicza Adamkowicza, podsędka żmudzkiego, spisanego poza
strukturą powiatową, na początku popisu]
Pawłowicz Urban z Steckiewicgęm po kozacku koń 1 wpow. dyrwiańskim
PawłowicyWalenty znczesĄnikdmi] napodj\<tzdku\ koń 1 wpow. sgawelskim
T a r y f a 16 6 7

roku

PawłowicgAdam [na miejscu] Bałtromieja Pawłowicza zGiewil dym 1 szlachecki w pow. mduklewskim
Pawłowicz Andrzej, na którego miejscu zpstal spisany Ławtyn Romanowski z Jagucząn dym 1 szlachecki
wpow. ejragolskim
Pawłowicz Bartłomiej, na którego miejscu zpstal spisany Samuel Narmont z Butuiłów dym 1 szlachecki wpow.
korszęwskim
PawłowiczJan, na którego miejscu został spisany Kazimiery Sarwid zJawojsgyszęk dym 1poddańsłd w pow.
gondyńskim
Pawłowicyjan, na którego miejscu oraz na miejscu Kazimierzą Staniewicza i Matiaszą Gaylenicza Zpstal spi
sany Michał Staniewicz Z Obszyty dym 1poddański wpow. berjatiskim
Pawłowicz Jeronim Michałowicz na którego miejscu zpstał spisany Samuel Michałowicz Pawłowicz [GB:
pewnie brat] zMichałajciów dym 1 szlachecki wpow. kroskim
PawlowiczJeryy Łukaszewicz z Łabardyjów dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
PawłowicyKrzysztof yMejlisyek dym 1 szlachecki w pow. tendyjagolskim
PawłoniczMaciej, rodzic, na którego miejscu zpstał spisany Jan MadejenicyzLelomiszęk dym 1 szlachecki
wpow. wilkiskim
Pawłowicz Maciej, na którego miejscu zpstał spisany Krzysztof Stulgiński z Łelemiszpk dym 1 szlachecki
wpow. wilkiskim
PawłowiczMarek Stanżsławowżcz na miejscu Stanisława Pawłowicza [GB: pewnie ojca] £ Gonkojn dym 1
szlachecki w pow. wielońskim
Pawłowicz Stanisław na miejscu Jana Pawłowicza rodzica rodyica swe\go] z Dowborajciów zawodniczy dym
1 wpow. wielońskim
Pawłowicz Stanisław, na którego miejscu zpstał spisany Kazimiery Petkiewicy Z Peruarowa dym 1 szlachecki
wpow. wilkiskim
Pawłowicz Wojciech. Montowt Adam Piotrowicz na miejscu Wojciecha Adamowicza Jankunoivicya, na miej
scu Wojciecha Janowicya Pawłowicza, na miejscu Augustyna Buywida i synaje\go\ Gabńela Buywida yastauy
Zimienia Syarany, na miejscu Andigeja Gabryałowiczą Syarawskiego i Wojciecha Adamowicza Jankunowiczą
zMałej Gojjewki dym szlachecki 1 w pow. wilkiskim
PawłowicySebestian у Fernarowa dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
Pawłowicgowa Wojciechowa Katarzyna na miejscu Wojciecha Pawłowicza [męża] ~Dttbian dym 1 szlachecki
wpow. beryanskim
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T aryfa 16 9 0 roku

PawłowiczAdam Staszkiewicz na miejscu Piotra Pawłowicza z okolicy Goniprowa wpow. widuklewskim dym
szlachecki 1
PawłowiczAdam z Trep w pow. kroskim [dym] poddański 1
Nazwisko to patronimik od imienia Paweł, które jest pochodzenia łacińskiego. Było
bardzo popularne w chrześcijaństwie. Nazwisko może być pochodzenia polskiego, bia
łoruskiego lub rosyjskiego [LPŻ], Na ziemiach etnicznie polskich w zasadzie nie noto
wano Pawłowiczów, wyjątkowo jest informacja o nich w województwie sandomierskim,
ale dopiero z końca XVIII w. [Uruski]. Imię to w popisie 1528 r. na Żmudzi zanotowa
no 33 razy (2,1%), co daje 13 miejsce [Cimnaite].
Najdawniejsze dane o Pawłowiczach na Żmudzi pochodzą z popisu wojskowego
W Ks. Litewskiego z 1528 r. Oprócz licznych Pawłów, przynajmniej kilkunastu, byli:
Janiel Pawiłowicz we włości telszewskiej i czterech Pawłowiczów: Zub we włości dyrwiańskiej, Stanisław w wilkiskiej, Tomasz w korklańskiej i Jan w ejragolskiej.
Pominięto licznych Pawłowiczów w kolejnym popisie 1567 r. Natomiast w popi
sie włości rosieńskiej 1589 r. spisano Piotrza [sic] Pawłowicza, płacącego z pół konia.
Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. uwzględniono tylko tych, którzy byli
notowani później w obu taryfach z lat 1667 i 1690 w tych samych miejscowościach. Nie
znaleziono ani jednej osoby, spełniającej to kryterium.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano 13 Pawłowiczów, z wyjątkiem dwóch osób
w pow. kroskim każdy mieszkał w innym powiecie. Z jednym wyjątkiem wszyscy stawia
li konia albo z „półkonia”, albo z „uczestnikami”. Nie była to szlachta zamożna.
W czasie Potopu 1655 r. spisano tylko Jakuba Pawłowicza o nieznanym pochodze
niu, jeśli nie liczyć dwóch Pawłowiczów Lukiańskich, których chyba trzeba łączyć z Lukiańskimi, choć wywodzili się z Pawłowiczów [Uruski].
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 16 rodzin miesz
kających głównie w pow. wilkiskim, znacznie mniej w wielońskim, berżańskim i kro
skim (po 2), w pozostałych pojedynczo. Większość rodzin nie miała poddanych (13 na
16), a pozostałe miały po jednym poddanym. Z kolei w 1690 r. spisano tylko 2 rodziny
w pow. widuklewskim i kroskim. Tylko jedna miała jednego poddanego. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pawłowicze
herbu: Nowina, Odrowąż i Przyjaciel.
W 1799 r. wywiedli się Pawłowicze herbu Przyjaciel. Za swego przodka przyjęto
Grzegorza Pawłowicza (pokolenie I), który w 1707 r. miał dobra Dziawgiany Połokiście [w pow. pojurskim]. Danych tych nie potwierdzają taryfy XVII w. Tenże w 1724 r.
zapisał te dobra synowi Piotrowi (II). Ten ostatni otrzymał przywilej królewski Au
gusta II z 1732 r. na „czin rotmejstra” [stanowisko rotmistrza]. W swoim testamencie
z 1740 r. Piotr Pawłowicz zapisał te dobra swoim synom (III): Franciszkowi i Jakubowi.
W 1761 r. Jakub ustąpił bratu Franciszkowi ze swojej części tych dóbr.
Wspomniani bracia byli założycielami dwóch linii tej rodziny. W pierwszej, starszej
linii prym wiódł Franciszek jako ojciec Józefa (IV) i dziad Kazimierza (V). Ten ostatni
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ojcował pięciu synom (VI): Onufremu Grzegorzowi (ur. 1816), Stanisławowi Kazimierzo
wi (ur. 1817), Józefowi (ur. 1819), Antoniemu (ur. 1823), bezpotomnemu i Wincentemu
(ur. 1832). Z jednym wyjątkiem wszyscy mieli potomstwo (VI): Onufry Grzegorz spło
dził syna Józefa Jana (ur. 1856), jego brat Stanisław Kazimierz — Aleksandra (ur. 1856),
kolejny brat Józef — dwóch synów: Franciszka (ur. 1852) i Józefa (ur. 1857) oraz ostatni
z braci, Wincenty — także dwóch synów: Franciszka (ur. 1859) i Kazimierza (ur. 1861).
Drugą, młodszą linię prowadził Jakub (III), ojciec Jana (IV). Ten ostatni powo
łał do życia dwóch synów (V): Jakuba Jana (ur. 1784) i Jana Władysława (ur. 1798).
Pierwszy z nich wydał na świat czterech synów (VI): Wincentego (ur. 1815), Antoniego
(ur. 1818), bezpotomnego, Jana Kaspra (ur. 1821) i Franciszka (ur. 1822), także bezpo
tomnego. Z nich Wincenty dał światu syna Józefa Konstantego (ur. 1858; VII), a jego
brat Jan Kasper — Juliusza Tyburcego (ur. 1855).
Z kolei brat Jakuba Jana — Jan Władysław (V) był ojcem Leopolda Jana (ur. 1829;
VI), bezpotomnego |1VIA, F 391—8-2574a, k. 26].
Z 1804 r. pochodzi wywód Pawłowiczów herbu Rogala. Ich protoplastą został
Grzegorz Pawłowicz, syn Grzegorza (pokolenie I i II). Najstarszy dokument to testa
ment z 1676 r., w którym Kasper Walewski swoje dobra rodowe Gumbry [lokalizacja
niepewna, może chodzi o Gubry we włości szawdowskiej? Była to królewszczyzna] za
pisał zięciowi Grzegorzowi Pawłowiczowi. W 1696 r. wspomniany Grzegorz z żoną
Alszką Walewską Pawłowicz podarowali te dobra synowi Krzysztofowi (III). Z kolei
w 1729 r. ten ostatni podarował je swoim trzem synom (IV): Józefowi, Jerzemu i Macie
jowi [imię polskie rosyjskimi literami].
Wspomniani trzej bracia zapoczątkowali 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstar
szej linii Józef w 1779 r. sprzedał dobra rodzinne Jerzemu Kurnatowskiemu. Wydał on
na świat trzech synów (V): Józefa, Mateusza i Antoniego (ur. 1782). Z nich Józef zo
stawił po sobie dwóch synów (VI), bezpotomnych: Franciszka Jerzego (ur. 1802) i Jana
(ur. 1804). Jego brat Mateusz wydal światu także dwóch synów (VI): Felicjana (ur. 1810)
i Wincentego Onufrego (ur. 1816). Obaj mieli po dwóch synów (VII): Felicjan — Felik
sa Józefa (ur. 1864) i Adolfa (ur. 1882) [później dopisanego], a jego brat Wincenty Onu
fry — Stanisława (ur. 1860) i Aleksandra (ur. 1864). Ostatni z nich powołał do życia
pięciu synów (VIII): Benedykta (ur. 1890), Józefa (ur. 1892), Stanisława (ur. 1898), Jana
(ur. 1900) i Antoniego (ur. 1910).
Z kolei trzeci z braci, czyli Antoni (V) wydał na świat dwóch synów (VI): Adama
(ur. 1816) ijózefa (ur. 1832). Pierwszy z nich ojcował trzem synom (VII): Janowi Pawło
wi (ur. 1850) z synem Józefem (ur. 1889; VIII) oraz Franciszkowi (ur. 1861) i Adamowi
(ur. 1863). Zaś jego brat Józef zostawił po sobie także trzech synów (VII): Antoniego
(ur. 1868),Jana (ur. 1877) ijózefa (ur. 1881).
Drugą, średnią linię rodziny prowadził Jerzy (IV), ojciec trzech synów (V): Stani
sława (ur. 1782), Ignacego Wawrzyńca (ur. 1784) i Franciszka Wincentego (ur. 1787).
Wspomniany Ignacy Wawrzyniec wydal na świat dwóch synów (VI): Adolfa Adalber
ta Ferdynanda (ur. 1810), bezpotomnego i Feliksa Zenona (ur. 1811), ojca pięciu sy
nów (VII): Aleksandra Zygmunta (ur. 1848), Stanisława Zenona (ur. 1851), Waleriana Ju
liana (ur. 1852), Cezarego Franciszka (ur. 1856) i Ludwika Feliksa Antoniego (ur. 1857).
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Teraz pora na dwóch braci Stanisława: Ignacego Wawrzyńca i Franciszka Win
centego (V). Pierwszy z nich zostawił po sobie pięciu synów (VI): Onufrego Szymona
(ur. 1819), Kazimierza Józefa (ur. 1821), Piotra Ignacego (ur. 1823), Adama (ur. 1825)
i Jerzego (ur. 1828). Z nich potomstwa doczekali się tylko dwaj bracia (VII): Onufry
Szymon spłodził dwóch synów: Witolda Wawrzyńca [polskie imię rosyjskimi literami]
(ur. 1857) i Władysława Szymona (ur. 1863) oraz Piotr Ignacy, ojciec Zygmunta Broni
sława (ur. 1862).
Trzecia, najmłodsza linia rodziny pochodzi od Macieja (IV), ojca Karola (ur. 1773;
V), który spłodził trzech synów (VI): Feliksa Franciszka (ur. 1807), Andrzeja (ur. 1814)
i Rafała (ur. 1817), bezpotomnych [TVLA, F 391—8—2574a, k. 32].
Rodoslownaja Dominika Pawłowicza herbu Przyjaciel pochodzi z 1832 r. Przodkiem
tej rodziny byl Mateusz Pawłowicz (pokolenie I), posiadający dobra Stankajcie w „okręgu
wieszwiańskim” [tj. wpow. wieszwiańskim] (1726 r.). Miał on syna Kazimierza (II) i wnukajózefa (1754; III). Synem tego ostatniego byl Dominik (ur. 1805; IV). Brakuje tu jednak
jednego pokolenia — Pawia, ojca Dominika, znanego z patronimiku [МАСВ].
Ź r ó d ł a : Akta pjapclów, T. 2, s. 322, 340; LVIA, F 391-8-2574a, k. 26 (skan 00012), 32 (skan 00024);
MACB, F 20—1592 (wywód z 1832 r.); Perapis 1528 r., s. 310—311; Popis rosieński 1.589 r., nr 36. L i t e r a 
t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 312—313 [błędna wzmianka o Żmudzi, zamiast o pow. kowieńskim];
Ćiriinaite, s. 13; LPŻ, T. 2, s. 408^09: Paulavicius; Uruski, T. 13, s. 247—249: Pawłowicz, T. 10, s. 38: Łukiański.

PAWŁOWSKI
H. JASTRZĘBIEC, KORWIN, LELIWA, ŚLEPOWRON?
T a r y f a 16 6 7

roku

Pawłowski Adam pustańmymprawem od Jerpe[go] Girkonta i od małćymkije\go] i od Aleksandra Htyspkiewicpa p Obspruj Rojstów dym 1poddański wpow. berpańskim
PawłowskiJakub, na którego miejscu postał spisany Krpysptof Dobspewicp p Prpya/gowa i pprpykupli od Au
gustyna Daniłowicpa napasptiią prgyłąęgył swoją dym 1 spłachetki w pow. telspewskim
Nazwisko może być pochodzenia polskiego, rosyjskiego lub białoruskiego [LPŻ]. Może
to być spolonizowana forma nazwiska Pawłowicz. Należy mieć na uwadze, że w odróż
nieniu od Pawłowiczów Pawłowskich notowano na ziemiach etnicznie polskich: na Ma
zowszu, Śląsku w Małopolsce (w tym w województwie lubelskim), Wielkopolsce oraz
w Prusach i na Kaszubach [Uruski]. Mogą więc pochodzić z Polski.
Na Żmudzi notowano ich w czasie Potopu 1655 r., kiedy spisano 2 osoby: Jerzego
i Olbrychta Pawłowskich. Później spisano ich w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. berżańskim i telszewskim: bez i z jednym poddanym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Pawłowskich herbu Slepowron. W 1720 r. Michał, pisarz ziemski wileński, i jego żona Konstancja otrzymali
przywilej na ciwuństwo szawdowskie i dobra Szwenty, Kłaby i Sienaty alias Sieniaty na
Żmudzi.
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PAWŁOWSKI

W XIX w. w guberni kowieńskiej Pawłowscy wylegitymowali się ze szlachectwa
z herbami: Ciołek, Jastrzębiec, Korwin i Lubicz.
W 1805 r. wywiedli swoje pochodzenie Pawłowscy herbu Jastrzębiec. Ich przod
kiem był Władysław Pawłowski, ojciec dwóch synów: Józefa i Michała, którzy w 1716 r.
posiadali dobra Augustajcie [wpow Wielkich Dyrwian] [Ciechanowicz],
Z kolei w wywodzie tychże herbu Leliwa z 1817 r. przodkiem był Michał Józef
Piotr Pawłowski, syn Stanisława (pokolenie I i II), pisarz ziemski wileński i rzekomo
ciwun sza[w]dowski w 1720 r. Być może chodzi nie tyle o ciwuna, ile o dzierżawcę wsi
tego ciwuństwa. Wiadomo bowiem, że dostał on w użytkowanie majątki [wsi] Święta,
Kłaby i Giniaty w tym ciwuństwie [LVIA, F 391—10—279]. Na marginesie warto dodać,
że ów Pawłowski był herbu Jastrzębiec. Była o nim mowa w herbarzu Dworzeckiego
Bohdanowicza.
W 1832 r. wywiedli się Pawłowscy herbu Korwin. Za swego przodka przyjęli
Michała Pawłowskiego z XVIII w. Posiadał on dobra Smujkiszki w pow. rosieńskim
[LVIA, F 391-1-1027].
W 1832 r. wywiedli się Pawłowscy herbu Korwin. Ich protoplastą był Michał Paw
łowski, który w swoim testamencie z 1724 r. posiadał dobra Pokalniszki alias Podubiś
[mogą być w pow. rosieńskim, ejragolskim lub innym]. W kolejnym testamencie z 1782 r.
Józef Pawłowski (II) zapisał te dobra synowi Janowi Alojzemu (III). Był on ojcem Igna
cego (IV), ojca czterech synów (V): Jana Tadeusza, Edwarda Józefa, Wiktora Piotra
i Czesława Szymona. Z nich prawie wszyscy mieli potomstwo (VI): pierwszy spłodził
dwóch synów: Bolesława Floriana i Mieczysława Tomasza [imię polskie literami rosyj
skimi]; drugi nie miał potomstwa; trzeci był ojcem czterech synów: Bolesława, Henryka,
Eliasza i Piotra; czwarty z braci miał syna Ignacego Piotra [LVIA, F 391—8—2574, k. 48].
Pawłowscy herbu Leliwa w wywodzie z 1832 r. powoływali się na Macieja Paw
łowskiego, ojca Jana, jako swego protoplastę (pokolenie I i II). W 1635 r. ów Maciej
otrzymał przywilej króla polskiego Władysława IV, w którym była mowa o posiadaniu
przezeń różnych dóbr i jego synu Janie. W testamencie z 1683 r. Chryzostom Janowicz
Pawłowski (III) zapisał dobra Żyłajtyszki [może chodzi o Żyłajcie, które notowano
w kilku miejscach na Żmudzi: w pow. telszewskim i rosieńskim w gminie Kielmy] sy
nowi Michałowi (IV). W 1715 r. ten ostatni zapisał te dobra swojej żonie Annie z Wilkickich. Miał on jeszcze syna Szymona (IV), który po sobie zostawił trzech synów (V):
Tomasza (ur. 1774), Szymona (ur. 1776) i Jana, bezpotomnego. Dwaj pierwsi syno
wie zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł Tomasz
jako ojciec dwóch synów (VI): Adama Stefana (ur. 1789) i Jana Bonawentury Jerzego
(ur. 1791). Obaj mieli potomstwo: Adam Stefan wydał na świat trzech synów (VII): Za
chariasza (ur. 1846), Apolinarego (ur. 1848) i Kajetana (ur. 1850), a jego brat Jan Bona
wentura Jerzy — jednego: Jana Ignacego Dominika (ur. 1833).
Drugą, młodszą linię prowadził Szymon (V), który w 1762 r. sprzedał wspomnia
ne dobra. Wydał on na świat sześciu synów (VI): Franciszka Stanisława (ur. 1803), To
masza Wacława (ur. 1805), Tomasza Feliksa (ur. 1835), Kaspra Marcelego (ur. 1838),
Piotra Leona (ur. 1840) i Juliana Jana (ur. 1842). Z nich potomstwa doczekali się tyl
ko dwaj: Franciszek Stanisław ojcował trzem synom (VII): Franciszkowi (ur. 1837),
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Wincentemu (ur. 1840) z dwoma synami (VIII): Józefem (ui\ 1874) i Wiktorem
(ur. 1884) oraz Antoniemu (ur. 1846), a jego brat Tomasz Feliks — Franciszkowi
(ur. 1873; VIII) [LVIA, F 391—8—2574]. Uwagę zwraca duża różnica wieku rodzeń
stwa, synów Szymona, z lat 1803—1842.
Ź r ó d ł a : Akta ф ф п , T. 2, s. 303; LVIA, F 391-1-1027, k. 67-69, F 391-8-2574, k. 48 (skan 00081),
F 391—10—279; SG, T. 14, s. 892: Żyłajcie; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 140 nr 648. L i t e r a t u r a : Ciecha
nowicz, Kody, T. 4, s. 314; LPŻ, T. 2, s. 408: Paulauskas; Umski, T. 13, s. 249—254, głównie 252.

PAWPEROWICZ
T aryfa 16 9 0 roku

PauperoMCz Kazimierz z Pilsud Monkajdów w pow. kors-yeit-skim dym poddański 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Pauparys. Jest to nazwisko pochodzące od prze
zwiska i łączy się z litewskimpaipańs,paiparys, co oznacza drobnego handlarza, przeno
szącego się z miejsca na miejsce [LPŻ]. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korszewskim, z jednym pod
danym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 411: Pauparys.

PCZEWSKI?
T aryfa 1 6 9 0 roku
P cyew sk ijan [w Kop. 1: Goyżewski] ~Lalaradspek w pow. ndlkiskim dym szlachecki 1

Nazwisko może budzić wątpliwości. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach, jest
tylko Pczowski w województwie sandomierskim [Uruski], czego nie można wykluczyć.
W grę może wchodzić też pomyłka, zwraca bowiem uwagę zupełnie inne nazwisko
w kopii tej taryfy. Za utożsamieniem tego nazwiska z Goyżewskim przemawia fakt, że
Goyżewskich notowano właśnie w Lalarwiszkach [nazwa zmienna]. Może jednak cho
dziło o Pużewskich (zob.), choć nie notowano ich w pow. wilkiskim?
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. wilkiskim, bez poddanych.
Była to zatem szlschta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Uruski,T. 13, s. 265.

PEŁD (PELDOWICZ)
H. DOŁĘGA
T aryf a 16 6 7 roku
Peldoimcp K aper, na którego miejscu został p isa n y Wojciech Pełweł z Popenów dym 1 szlachecki w pow. pojursk im
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T aryfa 16 9 0 roku

Peld Piotr zMejnartów wpow. retówskini [dym] szlachecki 1
Pe!dowieź Wojdech, na którego miejscu oraz na miejscu Benedykta Monkiewicza i K/pysytofa Misiewicza Zost:ał
spisany Vranäsyek Monkiewicz 'ZPopenowa wpow. pojurskim 2 dymy poddańskie
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego: Peldis, Peldżius, co najpewniej wiąże się z litew
skim peldeti, czyli „oszczędzać”, „dbać”, „żałować” itp. [LPŻ].
Najstarsza wzmianka o nadaniu zemlji Wizgajłowej dla Peldusa pochodzi z księgi
nadań wielkich książąt litewskich z lat 1440—1498. Wiadomo tylko, że nadanie to doty
czyło Żmudzi [LM],
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano trzech bojarów Pełdowiczów na Żmudzi: Piętkę i Jakuba we włości pojurskiej oraz Pietra w widuklewskiej.
Niewiele więcej wiadomo na podstawie akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1572 r.
Juri Pietkowicz Peldowicz w testamencie zapisał żonie Hannie Jucownie Chwedkowicz
część majętności Pojura we włości pojurskiej i 3 służby ludzi niewolnych. Z ugody są
dowej z 1589 r. wynika, że miał on córkę Barbarę, wówczas żonę Jana Mikolajewicza
Tieszkowskiego [Cieszkowski], a wspomniana majętność leżała w Popenowie. Można
przypuszczać, że zmarły najpewniej w 1572 r. Juri Pietkowicz Peldowicz byl synem
Piętki z popisu wojskowego z 1528 r. W sumie rysuje się następująca genealogia: 1. Pełd
(przed 1528). 2. Piętko w 1528 r. 3. Juri (zm. 1572). 4. Barbara Jurewna.
Skądinąd wiadomo o bracie owego Piętka — Jakubie [Gudavicius].
W 1586 r. Jan Łukaszewicz Peldewicz toczył spór sądowy o niwę Żoltupis [Żałtupis we włości powondeńskiej]. Całkiem możliwe, że byl on synem jednego z dwóch
Łukaszów, zanotowanycgh w popisie 1567 r. w tej włości: Wojtkowicza lub Jurewicza,
może nawet tego drugiego?
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w notowano ich w dwóch włościach:
głównie w pojurskiej oraz w powondeńskiej. Prawdopodobnie ich gniazdo znajdowało się
we włości pojurskiej, gdzie byli notowani w popisie 1528 r. i gdzie notowano ich „otcziznę” Peldiszki nad rzeką Lakistą [Slovar], a właściwie Lokistą, dopływem Jury koło Szyłeli.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę
w pow. pojurskim, bez poddanych. W 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. pojurskim i re
towskim: bez poddanych i z dwoma poddanymi. Zwraca uwagę, że Peldowicze w obu
taryfach mieszkali w Popenowie, gdzie byli notowani od końca XVI w. Była to szlachta
drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Peldowicze herbu Dołęga mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Peldowicze herbu Dołęga wylegitymowali się ze szlachectwa w 1811 r. w guberni
wileńskiej. Ich protoplastą został Jakub Peldowicz, ojciec Jerzego (pokolenie I i II). Ten
drugi w 1717 r. zapisał dobra Pienowo Dziatkowszczyzna Ditkiepie [w pow. pojurskim]
synowi Stanisławowi (III). Z kolei ten ostatni zapisał te dobra synowi Tomaszowi (IV)
w 1769 r. Następnie Tomasz Peldowicz sprzedał je w 1793 r. Spłodził on czterech sy
nów (V): Aleksandra Jana (ur. 1785), Onufrego Ignacego (ur. 1792), Rajmunda (ur. 1794)
i Jana Antoniego (ur. 1800). Z nich Aleksander Jan zostawił po sobie syna Leopolda Ka
zimierza (ur. 1820; VI). Jego brat Onufry Ignacy mógł się pochwalić dwoma synami (VI):
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Ignacym Leonardem (ur. 1839) i Wincentym Onufrym (ur. 1842) z synem Dominikiem
(ur. 1872; VII). Trzeci z braci — Rajmund doczekał się także dwóch synów (VI): Józefa
(ur. 1829) z synem Michałem (ur. 1869; VII) iDominika (ur. 1832) z trzema synami (VII):
Piotrem (ur. 1865), Józefem (ur. 1871) i Franciszkiem (ur. 1873). Ostatni z braci, Jan An
toni, zostawił po sobie syna Franciszka (ur. 1825) [LVIA, F 391—8—2574а].
Ź r ó d ł a : LM, Ugraśymą knyga i, s. 50; LVIA, F 391—8—2574a, k. 73 (skan 00104); ODVCA, vyp. 1, s. 13—
186, 203-146; vyp. 2, s. 128-396; Perapis 1528 r , s. 313; Popis 1567 t , kol. 1265, 1266; Skwar, s. 226: Peldiśka. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 315: PeLdowicz, 336: Piełdowicz; Gudayićius, Gedimino
piües, d. II, s. 84; LPŻ, T. 2, s. 424—425: Peldżius; Uruski, T. 13, s. 269.

PEŁŁA (PEŁA, PELOWICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Peluytis [raczej: Pełaytis] Walentyprge[z] starość Wojciecha Sgcgefanowicga stawiłpo kogacku htń 1 wpow.
gondyńskim
Pełła Kagimiergpo kogacku koń 1 w pow. tendgiagolskim
T aryfa 16 67 roku

Peła Kagimżerg na którego miejscu postał spisany Piotr Zabłocki g Tondgiagoły Polisgek [z] gastauy dym 1
sgłachecki wpow. tendgiagolskim
Peła Staniewicgjergy i Kagimierg na których miejscu postał spisany Jógef Mi/asgeimg g Stanajciów 1poddańsłd dym w pow. gondyńskim
Pełla Piotr na miejscu Malchera Pełły gMejnartówpoĄd]ański dym 1 wpow. retowskim
PełłowżcgMarcin Zygmontowicg g nabycia odksi^dga Jergego Jana Meynartów [sic] gMejnartówpod[d\ański
dym 1 wpow. retowskim
T aryfa 16 90 roku

PełowicgMardn gMejnartów w pow. retowskim [dym] poddański 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Peł, Piel, po litewsku Pelis. Jego pochodzenie nie
jest do końca jasne: najpewniej jest pochodzenia bałtyckiego, choć nie można wyklu
czyć związku z imieniem chrześcijańskim Feliks, po litewsku Peliksas [LPŻ]. Zdaniem
Z. Zinkeviciusa, nazwisko pochodzi po prostu od myszy (lit. pele). Brak jest tego nazwi
ska w polskich herbarzach.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Pietra Hrycowicza Piełajtisa, któ
ry w 1595 r. zastawił część „otczizny” w polu Piełajtie (Piełojti) we włości retowskiej.
Wspomniane pole leży na południe od Retowa, przy samym miasteczku, nad rzeką. Jurą.
W 1598 r. tenże, czyli Pietr Hryhorewicz Piełajtis, sprzedał bratu Urbanowi majętność
Wawriszkies nad Jurą we włości retowskiej. Rok później sprzedał część tej majętności.
W 1597 r. Bałtromiej Janowicz Pietrowicz Piełut sprzedał dobra Kołotowo we
włości wilkiskiej.
W 1598 r. Jan Hryhorewicz Piel uczestniczył w podziale części majętności Ejdiniki
we włości medyngiańskiej, nad rzekami Lawną i Sklindą. Może jest to brat wspomnia
nego wyżej Pietra?
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PELWEL

W 1600 r. Stanisław Hryhorewicz Piełajtis z żonąJadwigąPietrownąSelwestrowicz
i innymi sprzedał majętność Malwiny we włości retowskiej.
Zatem w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Piełów (Piełajtisów) Hryhorewiczów: Piotra, Urbana, Stanisława i zapewne Jana. Mieszkali oni we włości retow
skiej, m.in. w Piełajtiach koło Retowa lub w pobliskiej włości medyngiańskiej. Wyjąt
kiem jest wzmianka o Piełucie, który mieszkał w odległej włości wilkiskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano 2 osoby w pow. tendziagolskim i gondyńskim. Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny, miesz
kające w pow. retowskim (2) i pojedynczo w tendziagolskim i gondyńskim. Były to tra
dycyjne rejony osadnictwa tej rodziny. Większość z nich (3 na 4) posiadała jednego
poddanego. Znów w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. retowskim, z jednym
poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 4, к 13-99, 217-103; vyp. 5, k. 15-110, 154-262, 237-65, 262-247; Slovar,
s. 226: Pelajte. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 426: Pelis; Zinkevicius, s. 509: Pele.

PELUYTIS ZOB. PELLA
PE LW E L
T a r y f a 16 6 7

roku

Pelwe! Wojciech na miejscu Kaspra Peldowicya p Popenów dym 1 szlachecki wpow.pojurskim
Nazwisko jest pewnie pochodzenia litewskiego i łączy się ze słowem pilvas, czyli
„brzuch” [LPŻ; Zinkevicius]. Rodzi się jednak pytanie, jaki ma związek ta rodzina z ro
dziną Pelwelskich z ziemi sanockiej w województwie ruskim? [Uruski],
Z 1654 r. pochodzi testament Barbary Kontekayte Pelwekiowej [sic] Grzegorzowej wdowy. Mieszkała ona „z dziatkami” na gruncie Kettele [tj. Kentrele w pow. potumszewskim] należącym do Butlera. Chciała był pochowana przy kościele łuknickim.
Prosiła, był jej syna Matiasza ksiądz łuknicki, czyli pewnie wspomniany wikary łuknicki
Dawid Abramowicz, „wziął do siebie na naukę i do szkoły puszczać” [raczył] [VUB],
Ź r ó d ł a : VUB, F 7 ŻP 15—15a, nr 183. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 427: Pelvelis, 458: Pilvel; Uruski,
T. 13, s. 267—268; Zinkevicius, s. 572: Pilvas.

PEŃSKI (PĘSKI)
T a r y f a 16 67

roku

Peński Aleksander, na którego miejscu posta/ spisany ]an Wisptort[z] Żoran dym 1poddański wpow. berpańskim
Piski Jerpy na miejscu Walentego Hrehorowicpa Giedowka pSpołpian dym 1 szlachecki w pow. pojurskim
T aryfa 1690

roku

Peński Jan pKupewa wpow. powondeńskim [dym] poddański 1
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Nazwisko jest najpewniej pochodzenia polskiego. Pęskich notowano w w ziemi łom
żyńskiej. Brak jest danych o osiedleniu na Żmudzi, choć byli na Litwie [Uruski].
Notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. berżańskim i pojurskim: bez i z jednym poddanym. W 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę
w pow powondeńskim, z jednym dymem poddańskim. Była to zatem szlachta drobna
i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 23: Pęski; Umski, T. 13, s. 300—301.

PEPOL ZOB. PIEPOL
PERN ARO W SKI
H. MASARSKI
T a r y f a 16 6 7

roku

Pernaromka Kppyspfojowa Giędmta Spymkiewicpówna na miejscu małponka swe\go] Krpysptofa Pernarowskie[go] i na miejscu Józefa Ław/ynowicpa 2 dymy, to j e s t 1 w okolicy Sutwił, a drugi w okolicy Dogiach [ogó
dymy 2 szlacheckie w pow. ejragolskim
Pemarowski Flońan, na którego miejscu posta/ spisany Samuel Gineyc £ G oh dym 1 spłachetki w pow. jaswońskim
Pernatowski Jan na miejscu rodpica swe\go] Jópefa Pernarowskiego pR u cpen icgpw dym 1 spłachetki w pow.
wielońskim

łem]

Pem arowski Piotr A ndrpejew icpna miejscu A ndrpeja [F 11—1—752: Ambrożejewicza] Pema\m\wskiego
rodpica swe\go] p Ispłostakiów dym 1 spłachetki w pow. ejragolskim

Nazwisko może być formą „zeslawizowaną” [tj. spolonizowaną przez dodanie polskiej,
szlacheckiej końcówki —ski] od litewskiego słowapernaras, czyli „głupi”, „żartowniś” itp.
Jednak nie można wykluczyć pochodzenia odmiejscowego, od miejscowości Pernarowo
w pow. wilkiskim [LPŻ]. Ten ostatni sąd wydaje się najbardziej uzasadniony.
Po raz pierwszy zanotowano ich na Żmudzi w aktach ziemskich żmudzkich pod
rokiem 1592. Wspomniano wówczas Martina Pawłowicza Pernarowskiego, który
uczestniczył w podziale majętności Dyrwiany [pewnie w pow. dyrwiańskim] z Romanowiczami.
Później notowano ich w czasie Potopu 1655 r.: Michał Pemarowski uczestni
czył w zjeździe w Jaswojniach, potem w Kiejdanach, gdzie podpisał unię ze Szwecją,
by w roku następnym wziąć udział w konfederacji antyszwedzkiej szlachty żmudzkiej
w Szadowie. W taryfie 1667 r. zanotowano 4 rodziny w pow. ejragolskim (2) i pojedyn
czo w wielońskim i jaswońskim. Większość z nich nie miała poddanych (3 na 4), a tylko
jedna miała 2 dymy i to szlacheckie. Była to szlachta drobna i nieutytułowana. Ciekawe,
że nie było nikogo z pow. wilkiskiego, gdzie notowano Pernarowo. Wspomniana miej
scowość w XVI w. była zwana polem i okolicą, były to także dobra ziemskie [Slovar].
Obecnie to Pernarava, miasteczko na wschód od Ejragoły.
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W XIX w. Pernarowscy herbu Masalski wylegitymowali się ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej. Wtedy mieszkali z tym herbem w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 285, 307, 349; ODVCA, vyp. 3, s. 1—1; Skwar, s. 227: Pemarovo i n. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 267; LPŻ, T. 2, s. 430: Pemarauskas; Uruski, T. 14, s. 280.

PERNAWSKI
T aryfa 16 90 roku

Pernawsłd Piotr, na którego miejscu p Dasptajaón>i у nabycia od Michała Dackiewicpa Jordyspki Pospyle
wpow. ejragolskim dym spłachetki 1 postał spisany Bartłomiej Sipowicp
Nazwisko jest niejasnego pochodzenia. Brak go w polskich herbarzach, gdzie jednak
jest inna forma: Parnawski. Najpewniej nazwisko to nawiązuje do miasta Pernawa (Parnawa) w Inflantach. Może zostało nadane osobie za zasługi wojenne, jeśli tak, to naj
pewniej w 2. połowie XVI lub na początku XVII w. w czasie wojen inflanckich Rze
czypospolitej ze Szwedami. Inna możliwość to nawiązanie do nazwiska Parniauskas,
łączącego się z białoruskim nazwiskiem Parnouski [LPŻ].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. ejragolskim, bez poddanych.
Była to zatem szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 396: Parniauskas.

PERS KOWD (PERSKAWD, PERSKUND, PERSKUWD, PERSWAT)
T aryfa 16 67 roku

Perskawd Jarosp na miejscu rodpica swe\go] Jerpe\go] Perskawda p Rubepajciów, a na miejscu Marana Giedgowda 1 dym poddański w pow. wiespwiańskim
Perskawd Andrpej Dawidowicp na miejscu ojca Dawida Perskawda rodpica swego p Каир dym 1 splachecki
wpow. medyngiańskim
Perskowd Dawid Stanisławowicp na miejscu Stanisława Maciejewicpa Perskawda [sic] [GB: pewnie ojca]
у Rubepajdów dym 1 splachecki w pow. wiespwiańskim
Perskowd Dawid. MontrimowicpAbram KapimierpsekretarpJKMci [...]. Item 1 dym w tympe pow. w oholicy
Berpach Sarwiciach po Dawidpie Błapowicpu Perskowdpie sobie dosta/ym, [ogółem] dymów 9 poddańskich
wpow. powondeńskim
PerskowdJan. PluspkiewicpMichał [...] i ppipykupli odJana Perskawda dym 1poddański wpow. wiespwiańskim
Perskowd Jan, na którego miejscu orap na miejscu Dawida Rawdańskiego orapAugustina, Stanisława i Jaku
ba Wambutów i Dawida Rupeyki postał spisany Jópef Wambut 2 poddańskie dymy wpow. medyngiańskim
Perskowd Michał, na którego miejscu postał spisany Jan Butkiewicp p Burniów dym 1 splachecki w pow.
wiespwiańskim
Perskuwd[F 11-1-752: Perskowd] Jerpy MikołajewicppKanp dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Pierskowd Abram. JuriewicpAleksander Ławtynowicp na miejscu Raimyna Mikolajewicpa. Tenpe p oholicy
Drowbuksptów na miejscu Abrama Pierskowda dym 1poddański wpow. powondeńskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Perskowd [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 175: Puskowd; w Kop. 1: Parskowd; MB: Perskowd] An
drzej z Каир w pow. medyngjańskim [dym] szlachecki 1
Perskowd [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 173: Puskowd; w MB: Perskowd] Bartłomiej w osobie rodpica
i Jerzego [Perskowda?] z Каир w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
Perskowd Dawid z Kubejajciow w pow. wieszwiańskim dym szlachecki 1
Perskowd [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 170 można odczytać zarówno Perskowd, jak i Puskowd;
w Kop. 4: Perskowd] Gabriel z Berj w pow. powondeńskim [dym] poddański 1
Perskowt [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 170 można odczytać zarówno Perskowd, jak i Purskowt]
Malcher razęm z Michałem Sylwestrowicz Dowoyną z Dymajnów w pow. telszęwskim dym szlachecki 1
Perswat [w Kop. 1: Perskund, w Kop. 5: Perskowd, zapewne ta ostatnia forma jest właściwa] Jarosz
na miejscu rodzica z Knbejajciow wpow. wieszpiańskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: per—i skaud—. Pierwszy człon
pochodzi od przyimka p er (przez), a drugi — od słowa litewskiego skaudeti, „boleć”
[LPŻ]. Obydwa człony występują w antroponimii litewskiej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszka
jących głównie w pow. wieszwiańskim i medyngiańskim (po 3) oraz w pobliskim
powondeńskim (2). Polowa z nich nie miała, połowa miała po jednym poddanym.
Z obliczeń wyłączono jedną osobę (Jana Perkowda) z powodu wzmianki o przykupli. W Rubeżajciach do odnotowania są 3 pokolenia tej rodziny: 1. Maciej. 2. Stani
sław. 3. Dawid.
Znów w 1690 r. zanotowano 6 rodzin mieszkających prawie w tych samych powia
tach: wieszwiańskim i medyngiańskim (po 2), powondeńskim (1) oraz w pobliskim telszewskim. Z jednym wyjątkiem była to szlachta bez poddanych. Zatem była to szlachta
drobna i nieutytułowana.
W 1820 r. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się Perskowdowie her
bu Pernus.
L i t e r a t u r a : LPZ, T. 2, s. 431: Perskaudas, s. 430: Perminas, s. 733: Skaudvilas; Uruski, T. 13, s. 282.

PERW OYN
H. JASTRZĘBIEC
T aryfa 16 67 roku

Penvoyn Jan na miejscu Mariasza Szęzgfanowiczą z Popajriów i na miejscu Krzysztofa Styrpeyki zagrodniczy
dym 1 wpow. telszęwskim
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: per—i vain—. O obu już pisano
(zob.): Perskowd i Dargwoyn [LPŻ].
Na Żmudzi po raz pierwszy Perewojn pojawił się w dwóch dokumentach wiel
kiego księcia Zygmunta Kiejstutowicza z lat 1431—1432 i 1434—1437. W pierwszym
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wymieniono grupę bojarów medyngiańskich ze Żmudzi, którzy otrzymali odeń
„po czołowieku”. W drugim liście wspomniany Perewojn skarżył się, że nie dostał pod
danego i prosił o „czołowieka” „na imja Sznirkszetiwicza”, na co zgodził się panujący
książę, choć pod pewnym warunkiem [LM].
Z kolei w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1528 r. został spisany Gricus Perwonajtis, bojar kroski.
Później notowano ich w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim, z jed
nym poddanym (zagrodnikiem). Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. notowano ich w pow. szawelskim [Ciechanowicz], Z herbem Jastrzę
biec Perwoynowie wylegitymowali się ze szlachectwa w 1800 r. w późniejszej guberni
kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : LM, 6 -oji Teismą byłą knyga, s. 269 nr 398; Perapis 1528 r\, s. 313. L i t e r a t u r a : Ciechano
wicz, Rody, T. 4, s. 316: Penwoyń [pewnie błąd], 317: Perwoyń; LPŻ, T. 2, s. 431: Pervainis.; Saviscevas, Żemaitijos saiim lda, s. 91 [możliwość odczytania Perewojnia jako Tarvojnia]; Uruski, T. 14, s. 283: Perwonaytis,
Perwyń—Perwoyn.

PETKIEWICZ (PETICOWICZ) ZOB. PIETKIEWICZ

PETKUN (PIETKUN)
H. KOŚCIESZA, PRZYJACIEL
T a r y f a 16 6 7

roku

Petku?: Aleksander, na którego miejscu postał spisany Symon p Kniecpuna Tondpiagolski p Kiebojciów dym 1
szlachecki w pow. rosieńskim
Petkun Andryej na miejscu Andrzeja Mackiewicza z PUsud Mitkienicpów dym 1 szlachecki w pow. korszewskim
Petkun Dawid. DaniłonicpAndrpej pkupR od Dawida Petkuna pKiebojciów dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Petkun Gabriel, na którego miejscu został spisany Jan Dpiakoński z Plongin dy[m] /poddański w pow. ro
sieńskim. Petkun Gabriel, na którego miejscu został spisany Jan Dpiakoński z Petkun dym 1 szlachecki wpow.
rosieńskim
Petkun Jan na miejscu Alspki Giedgowdówny Talewicpowej odłączywszy od Kaspra Milkonta z Janowicpów
dym 1poĄd\ ański w pow. ejragolskim
Petkun Jan na miejscu Jerpego Aleksandra Petkuna z "Z-elw Paspkispki Rudowsie dym 1poddański w pow.
ujwentskim
Petkun Jan z Kiebojć dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
Petkun Jergy Jópgfowicp [na miejscu] Piotra Rucpkiewicpa i Piotra Suiderskie\go\ i z nabycia od Jópefa Janowicpą Petkuna p PokropondapoddjmekĄ dym 1 w pow. kroskim
Petkun Madej na miejscu Michała Lawdańskiego Steygwily p Podubisiajako zastawnik dymy 2 poddańskie
w pow. rosieńskim
Petkun Malcher na miejscu Bartłomieja Wojdechowicpą Krutela p Goniprowa dym 1 splachecki w pow. korDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Petkun Maran, na którego miejscu oraiу na miejscu Ewy Pacewicpówny Wydechowej Budyniowej posta/ spisany
Stanisław PaspkiewicppPołuknia dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Petkun Mikołaj p Goniprowa dym 1 szlachecki wpow. kroskim
Petkun Piotr, na którego miejscu postał spisany Samuel Jawoysp Z Pławginiów dym 1 szlachecki w pow. ro
sieńskim
Petkun Stanisław, na którego miejscu orap na miejscu Mikołaja Abramowicpa Lądewicpa postał spisany Jan
Abramowicp Z Pobusptulayxwjdafiski] dym 1 w pow. korklańskim
Petkunowa Dawidowa Anna Skowdwiłówna na miejscu małponka swego Dandda Petkuna p \S\Kowdwi/ów
dym 1 splachecki w pow. spawelskim
Petkunowa Jarospowa Zofia. Masłowska Zofia Chipcponowicpówna, a wtorego małpeństwa Petkunowa Jarosporna z Kimont pagrodnicpy dym 1 w pow.jaswońskim
T aryfa 16 9 0 roku

Petkun Andrpej p Boguspajć w pow. rosieńskim [dym] poddański 1
Petkun Jan z Repgolów Pospylapowiatu korspewskiego na miejscu Salomona Isplińskiego p Niewordpian na
miejscu Pupewicpa [dym] poddański 1
Petkun Jan, na którego miejscu postał spisany Jan Syrpowicp p okolicy Junowicp Pokirspnauy w pow. ejragolskim dym splachecki 1
Petkun Madej p Podubisia w pow. rosieńskim [dym] poddański 1
Petkun Mikołaj p Petraspajdów wpow. berpańskim dym splachecki 1
Petkun Rafał p okolicy Sunvily wpow. ejragolsldm dym splachecki 1
Petkun Samuel p Goniprowa w pow. kroskim dympoddański 1 [brak w taryfie, jest w Kop. 1]
Nazwisko to litewska forma imienia chrześcijańskiego Piotr, w formie zdrobniałej —
Petko, Piętko [LPŻ] z litewską, końcówką—un.
Zapewne najstarsza wzmianka o rodzie pochodzi z popisu wojskowego W Ks. Li
tewskiego z 1528 r., gdzie wymieniono Pitkena Jakubowicza we włości korszewskiej.
W kolejnym popisie z 1567 r. zanotowano Stasia Potkunosa we włości wilkiskiej.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano Petkuny jako majętność i pole
we włości rosieńskiej, nad rzeką Szałtoną. Miejscowości tej nie udało się zlokalizować.
Istniejąca obecnie wieś Petkuniśkiai nad Dubissą, naprzeciwko Kawłoków, przy drodze
z Rosieni do Grynkiszek, leży wyraźnie na północ od źródeł Szałtony. Niemniej jednak
leżała ona we włości rosieńskiej.
W czasie Potopu 1655 r. Aleksander Jerzy Petkun uczestniczył w unii kiejdańskiej
ze Szwecją.
Z 1669 r. pochodzi testament Mikołaja Janowicza Szymkiewicza Petkuna. Chciał
być pochowany w „mogiłach w okolicy naszej Goniprowo”. Jego żoną była Katarzy
na Hrehorowna Drukteniówna, której zapisał dożywocie na jego majątku Goniprowo
w pow. kroskim i połowę tego majątku. D rugą połowę darował swoim dzieciom: Sa
muelowi, Justynie i trzeciemu, „które przy nadziei małżonkę zostawuję” [jak napisał
testator]. Od tego zapisu oddalił swoje córki z pierwszego małżeństwa: Zofię Jakubową Szymkiewiczową i Mariannę Ławrynową Narmontową oraz wnuczkę Krystynę
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Janownę Petkunównę [w innym miejscu jednak: Petkunową]. Ta ostatnią była córką
jego syna Jana, już nieżyjącego [VUB]. Testatora notowano w taryfie 1667 r. Jego li
nia genealogiczna była następująca: 1. Petkun. 2. Szymko. 3. Jan. 4. Mikołaj (testa
tor). 5. Samuel i Jan (zm. przed 1669 r.). Wspomnianego Samuela spisano w kolejnej
taryfie z 1690 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 16 rodzin, mieszkają
cych głównie w pow. rosieńskim (7): w Kiebojciach i Płowginiach. Znacznie mniej
mieszkało w innych pow.: korszewskim i kroskim (po 2) oraz pojedynczo w dalszych.
W większości była to szlachta bez poddanych (9 na 16), a pozostałe rodziny miały nie
mal z reguły tylko jednego poddanego (z jednym wyjątkiem). Z kolei w 1690 r. spisa
no 7 rodzin, mieszkających w różnych powiatach: najwięcej w rosieńskim i ejragolskim
(po 2), w kilku dalszych pojedynczo. Nie należeli do najbiedniejszych, bo ponad poło
wa z nich (4 na 7) miała po jednym poddanym. Mimo wszystko, była to szlachta drob
na i nieutytułowana.
Można powiedzieć kilka słów o dwóch osobach z taryfy 1690 r. Andrzej Petkun
z Okstyn [w pow. rosieńskim] w 1710 r. napadł na „dworek” Boguszajcie i ograbił go.
U przczyn tego wydarzenia legła chyba sprawa zwrotu posagu po jego zmarłej w cza
sie moru z tego roku siostrze Helenie, która zamieszkała w Boguszajciach z mężem
Janem Sakowiczem. Druga informacja dotyczy Macieja Marcinowicza Petkuna z Podubisia w okolicy Kiawłoki [w pow. rosieńskim], który w swoim testamencie z 1721 r.
zażądał, by pochowano go w kościele Szydłowskim „według katolickich obyczajów”.
Jednocześnie zobowiązał żonę Katarzynę Laudańską, by nadała wolność jednemu chłopowi pańszczyźnianemu z rodziną [Vaisvila]. Owego Macieja Petkuna notowano w tary
fie 1690 r. właśnie w Podubisiu.
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa
Petkunowie herbu Kościesza. Pietkunów herbu Przyjaciel spisano w pow. rosieńskim
[Ciechanowicz].
W 1804 r. wywiedli się Petkunowie herbu Kościesza. Za swego przodka przyjęli
Szymona Petkuna z XVIII w. Posiadał on dobra Goniprowo [w pow. kroskim]. Dane
te potwierdzają obie taryfy XVII w., ale w taryfie 1690 r. notowano tylko Samuela, a nie
Szymona Petkuna.
Genealogia tej rodziny była następująca, poczynając od protoplasty Szymona
Pietkuna (pokolenie I). Spłodził on trzech synów (II): Andrzeja, Ignacego i Jerze
go. Z nich Jerzy miał trzech synów bezpotomnych (III): Antoniego, Stanisława i Ro
cha. Pozostali dwaj bracia zapoczątkowali 2 linie tej rodziny: od Andrzeja i od Igna
cego. Genealogia pierwszej, starszej linii prowadziła do pięciu synów Andrzeja (III):
Stanisława Jozafata, bezpotomnego, Józefa oraz bezpotomnych: Wincentego, Fran
ciszka i Macieja (ur. 1801). Wspomniany Józef zostawił po sobie pięciu synów (IV):
Kazimierza (ur. 1799), Ludwika (ur. 1803), Tomasza (ur. 1805), Aleksandra Adama
(ur. 1817) i Jozafata (ur. 1824). Z nich potomstwo miał tylko Kazimierz, który mógł
się pochwalić także pięcioma synami (V): Kazimierzem Aleksandrem (ur. 1836), Alek
sandrem Józefem (ur. 1838), Józefem (ur. 1840), Franciszkiem (ur. 1843) i Józefem
[ponownie] (ur. 1856).
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Drugą, młodszą linię zaczął Ignacy (TI), ojciec dwóch synów (III): Karola i Rafała
(ur. 1789). Z nich Karol wydał na świat syna Justyna (ur. 1805; IV), a jego brat Rafał —
Ludwika (IV), który ojcował Ludwikowi Rafałowi (ur. 1834; V) [LVIA, F 391-8-2574a].
Ź r ó d ł a : Akta yjaydów, T. 2, s. 298; LVIA, F 391—8—2574a, k. 91 (skan 00136); Perapis 1528 i\, s. 384; Po
pis 1567 r., kol. 1312; Skwar, s. 228: Petkuny; VUB, F 7—ŻP 23, k. 20—21. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Kody, T. 4, s. 340; tenże, Suplement, s. 268: Pietkun; LPŻ, T. 2, s. 436: Petkunas, s. 435: Petka; Uruski, T. 13,
s. 287; Vaisvila, s. 156, 306, 415.

PETRASZEWICZ ZOB. PIETRASZEWICZ

PETRELEWICZ (PETROLEWICZ, PETRYLEWICZ)
H. PRUS II, TARNAWA
T a r y f a 16 67

roku

PetrelewicyAdam Mikoiajemct£na miejscu Jana Wojaechowicya Petrekmcya, Stanisława Markiewicza Petrelewicya i Urbana Matysowicya Pacewicya у Petrelów dym 1 szlachecki wpow. telsyewskim
Petrelewicy Hrehory z Petrelów na miejscu Piotra Augustynowicza Petrekmcya, na miejscu Jóyefa Stanisławowieża Petrelewieża i na miejscu Józefa Kryysytofowicya Petrekwicya spadkiem dostałe i kipią nabytepryeyspustosyenie Szweda na domowąpasynią obrócone dym 1 szlachecki wpo w. telsyewskim
Petrelewicy Hrehory. Progulbicki Tomasy [•••] i y p rypkupli od Hrehora Petrekwieya na domową posypią ob
rócił dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Petrekwicyjan na miejscu Sebestiana Petrelemcya у Petrelów i ypryykupli od Radwiłajdów i od Kryysytofa
Radwiłowicya dym 1poddański wpow. telsyewskim
Petrekwicyjeryy Piotrowicy na miejscu rodyica swego Piotra Petrelemcya у Kukiów, takye na miejscu Wojcie
cha Stanisławowicya Kukiewicya i ypryyk/pli od Maryny Galiniewsłdej у okolicy Kukiów i Petrelów dym 1
sylachecki wpow. telsyewskim
Petrekwicyjóyef Wojdechowicy na którego miejscu yostal spisany Piotr Pacewicyw okolicy Petrelów dym 1
sylachecki wpow. telsyewskim
PetrekwicyMatżasyAdamowicy na miejscu rodyica swe[go] Adama Janowicya Petrelemcya у Petrelów dym 1
sylachecki wpow. telsyewskim
Petrekwicy Wacław Janowicy у Petrelów, takye od Sycyefana Abramowicya Kukiewicya w okolicy Kukiów na
bytego gruntu ojcyyste\go\ na pasynią objął dym 1 sylachecki wpow. telsyewskim
T aryfa 16 90 roku

Petrekwicyjeryy у Petrelów w pow. telsyewskim [dym] poddański 1
Petrekwicyjeryy у okolicy Węgierów wpow. W. Dymian dym sylachecki 1
PetrokwicyMatiasyyPetrelówwpow. telsyewskim [dym\poddański 1
Petrykwicy\w Kop. 1: Petrelowicz] Samuel у Gronidów wpow. telsyewskim [dym\poddański 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska litewskiego Petrelis, które jest zdrobnieniem od
imienia chrześcijańskiego Piotr [LPŻ].
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W 1554 r. bojarzy włości gruściewskiej: Łukasz Petrełajtis, Paweł Radwiłajtis i Daniło Bujwidajtis otrzymali odmianę gruntów o powierzchni 10 włók. Odmiana była
ograniczona siołem Sugowdiów, ziemią bojarów Sutkajtiów, ruczajem bez nazwy wpa
dającym do rzeki Gonzy i granicą Dyrgetiew [AWAK, s. 163-164]. W jakimś stopniu
z tym aktem koresponduje inny dokument, niedatowany, ale pochodzący z czasów Ja
kuba Łaszkowskiego, tj. najpewniej z lat 60. XVI w. Do niego zgłosił się bojar włości
gruściewskiej Łukasz Bukont. Za zabrane mu grunty, przyłączone do sioła Sugawdziów,
otrzymał odmianę w dwóch miejscach: koło ziem ziemianina Dyrgielisa oraz bojarów
Petrelów i rzeki Gązy [tamże, s. 493—494]. Chodzi tu o rejon Żydyków, na wschód od
których leży wieś Sugawdzie.
W 1636 r. do ksiąg ziemskich żmudzkich Wencław (w innym miejscu Wacław) Janowicz Petrelewicz przyniósł dokument z 1571 r. Dotyczył on odmiany ziem bojarów
Petrelów: Marcina Petraycia, Jana Walentynaycia, Piotra Bałtromiełaycia i Stefana Petraycia, którzy utracili ziemie nad rzeką Warduwą i koło poddanych Dyrgielów na rzecz
bojarów Bukonciów i Kukaycia. W zamian otrzymali ziemie nad rzeką Gazą (Gazią),
koło poddanych Dyrgielów nad rzeką Kwistą i rzeczką Rumupis [AWAK, s. 341—342].
W sumie ze wspomnianych odmian ziemi z połowy XVI w. wynika, że Petrelewicze
osiedlili się we włości telszewskiej, koło Żydyków, ścisłej — na wschód odeń, w rejonie
okolicy szlacheckiej Petrele, zob. niżej.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano Gregora Janowicza Petrielewicza [sic], gdy
podpisał unię kiejdańską ze Szwecją. Był on bratem wspomnianego wyżej Wencława (Wacława) Janowicza Petrelewicza z 1636 r., który dostarczył dokumenty o swoich
przodkach do sądu ziemskiego żmudzkiego. Ten ostatni zapewne został zanotowany
w 1661 r. jako Węcław Petrelewicz, mieszkający w okolicy Petrele, który poniósł straty
w czasie Potopu [Obdukcja generalska 1661 r.].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 8 rodzin mieszkających
tylko w pow. telszewskim. Z jednym wyjątkiem była to szlachta bez poddanych. Z kolei
w 1690 r. zanotowano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. telszewskim (3) i wyjąt
kowo w pobliskim pow. Wielkich Dyrwian. Większość z nich (3 na 4) miała po jednym
dymie poddańskim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Gniazdem rodu były Petrele, okolica szlachecka w pow. telszewskim. Leżała ona na
wschód od Żydyków, w pobliżu kilku innych okolic: Bukońcie (przy tej okolicy), Ukryny
i Kuki. Dzisiaj nie notuje się tej miejscowości, choć jeszcze na Trzywiorstówce z połowy
XIX w. notowano okolicę Petreli (Pitreli) nad Wardawąna wschód od Żydyków. Jest to
obszar, gdzie Petrelewicze otrzymali odmianę gruntów w połowie XVI w., zob. wyżej.
Można dodać, że w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano majętność Petrerajte
[raczej Petrełajte] Powardowy we włości telszewskiej, koło rzeki Wardawy.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Petrelewicze
herbu: Prus II, Tarnawa jako Petrellewicz i Prus III jako Petrulewicz. Związek Petrulewiczów z tym rodem zasadza się na wspólnej lokalizacji. Tomasz Petrulewicz (pokole
nie I) był dziedzicem wsi Petrule—Kuki i Uhryny w 1733 r. Wymienione miejscowości to
oczywiście przekręcone nazwy: Petrele i Ukryny, jedynie Kuki zostały dobrze napisane.
Ów Tomasz miał syna Michała (II), ożenionego z Heleną Wasilewską, z którą wydał na
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świat trzech synów (III): Józefa, Franciszka i Wincentego, wylegitymowanych ze szla
chectwa w Królestwie Polskim w 1844 r. \Spłachta nykgitymowamĄ. Wspomniany Win
centy Petrulewicz był burmistrzem miasta Grajewa i miał syna Henryka (TY) [Uruski],
Rodowód Petrellewiczów herbu Tarnawa opracował Michał Brensztejn na pod
stawie wywodu z 1798 r. Według niego, protoplastą rodziny byl Mikołaj Petrellewicz
(pokolenie I), dziedzic dóbr Petrele w pow. telszewskim w 1677 r. Jednak na margine
sie tego dokumentu wspomniano, że w ręku Adolfa Petrellewicza w Telszach znajdował
się oryginał nadania króla polskiego Zygmunta I z 1513 r., dotyczącego wspomnianych
dóbr. Niestety, wskutek zniszczenia tego przywileju nie można go odczytać. Pozostaje
więc wspomniany Mikołaj, który dobra Petrele przekazał swoim synom (TI): Adamowi
i Matiaszowi, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Warto dodać, że wspomniany
Adam Mikolajewicz Petrelewicz był notowany w taryfie 1667 r. w Petrelach. Ów Adam
spłodził dwóch synów (III): Jerzego, bezpotomnego, który testamentem z 1696 r. zapi
sał swoje dobra bratu, oraz Jana, ojca Malchera (IV) i czterech wnuków (V): Jana, Józe
fa, Stanisława i Tomasza. Z nich Jan spłodził Nikodema i Franciszka (VI): pierwszy miał
Antoniego i Dominika, bezpotomnych, a drugi spłodził czterech synów (VII): Floriana
(ur. 1804) z synem Adolfem (VIII), żonatym z Zofią Andrzejewską, matką Mieczysła
wa i Antoniego Adolfa (IX) oraz Franciszka Antoniego (ur. 1806), ojca dwóch synów
(VIII): Bartłomieja [poprawki] (ur. 1826) i Stefana Józefa (ur. 1827) oraz Wincentego
(ur. 1810), bezpotomnego i Karola Leonarda (ur. 1814).
Pozostali Malcherowicze (V), oprócz wymienionych potomkówjana, to: Józef, Sta
nisław i Tomasz. Józef miał syna Kornela (VI) i dwóch wnuków (VII): Jana Mamerta (?)
(ur. 1807) i Jerzego Marcelego (ur. 1816), obu bezpotomnych. Z kolei Stanisław miał
jednego syna Dawida (VI), ojca Andrzeja (VTI), który kupił dobra Lowmie w 1753 r.,
wnuka Dominika (VIII), chorążego „Wojsk Polskich” (1788) i ojca dwóch synów (IX):
Leopolda i Aleksandra oraz tyleż córek: Józefy i Antoniny.
Druga, młodsza linia rodziny poczęła się od Mariasza (II), który ożenił się z Kry
styną Danilewiczówną, po której otrzymał dobra Bukoncie. Spłodził on czworo dzie
ci (III): Jerzego, dziedzica po bracie Bukonciów (1681), Jana, Ewę, żonę Samuela Maczuka i Marylę „za Jana Mikitę”. Z nich Jerzy spłodził dwóch synów (IV): Jana, który
testamentem z 1722 r. swoją część Bukonciów zapisał bratu, i Kazimierza. Ten ostat
ni miał dwóch synów (V): Michała i Wawrzyńca, bezpotomnych. Z kolei Jan Matiaszewicz (III) miał jednego syna Mateusza (IV), który dzierżawił Bukoncie Ukryny w 1793 r.
i miał syna Wincentego (V), bezpotomnego [MACB, F 84—1878, к. 34a].
Na marginesie, wspomniany wyżej Dominik Petrelewicz (VI) może jest tożsamy
z Dominikiem Petrellewiczem (Petrylewiczem) (ok. 1791—1865), urodzonym w Petrellach
na Litwie. Był on kanonikiem wileńskim, który w powstaniu listopadowym 1830—1831 r.
stanął na czele akademików wileńskich [tj. oddziału studentów Uniwersytetu Wileńskie
go]. Po upadku powstania emigrował do Francji. Utrzymywał się z nauki gry na skrzyp
cach. Był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Mieszkał w Chateauroux,
mieście w środkowej Francji, gdzie zmarł [Bielecki; Kompendium biograficzne—informacyjnej.
W tym samym źródle zachował się krótki wywód Petrellewiczów herbu Prus II,
opracowany przez tegoż M. Brensztejna na podstawie dekretu Deputacji Szlacheckiej
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Wileńskiej z 1799 r. Za przodka rodziny został uznany Jakub Petrellewicz (pokolenie I),
właściciel dóbr Powardawie-Petrelle-Bukoncie w pow. telszewskim. Jego synem był
Jan (II) i wnuk Jakub (III), który zapisał te dobra testamentem z 1742 r. synowi Anto
niemu (IV). Ten ostatni był ojcem Ignacego (V), dziadem Jerzego (VI) i pradziadem Jo
zafata (ur. 1817; VII) [MACB, F 84-1878, k. 34b],
Inny wywód Petrulewiczów, bez podania herbu, pochodzi z 1812 r. Za swego
przodka przyjęto Jerzego Petrulewicza, który w 1705 r. posiadał dobra Petrule Bukoncie [LVIA, F 391-1—1285]. Pewnie jest tożsamy z Jerzy Petrelewiczem, posiadaczem Petrelów w pow. telszewskim w taryfie 1690 r.
W 1882 r. do tej rodziny należały następujące dobra w guberni kowieńskiej, w pow.
telszewskim: Lowmie, Opule, Nerymdajc[i]e i Bukonc[i]e. O Lowmiach i Bukonciach
była mowa wyżej. Pozostałe leżały również w pow. telszewskim. Z nich Bukoncie (pew
nie dawne Petrele) posiadał wówczas Karol syn Franciszka Petrelewicz. W okresie mię
dzywojnia notowano Józefa Petrelewicza w Petrelach [Żenkiewicz].
Ź r ó d ł a : Akta efiagdoiv, T. 2, s. 310; AWAK, T. 24, s. 163-164, 341-342, 493-494; LVIA, F 391-1-1285;
MACB, F 84—1878, k. 34a i 34b (drzewo genealogiczne i wywód z 1799 r.); Obdukcja generalska 1661 r ;
Slovar, s. 229: Petrerajte Povardovy, Szlachta nylegitymowana, s. 5 1 5 L i t e r a t u r a : Bielecki, Słownik biogra
ficzny, T. 3, s. 280; Ciechanowicz, Кody, T. 4, s. 342: Pietrelewicz; Kompendium biograficgno-mfiormatyjne, s. 262;
LPZ, T. 2, s. 439: Petrelevicius; Umski, T. 13, s. 288—289; Żenkiewicz, s. 110.

PETRUSZEWICZ ZOB. PIETRASZEWICZ
PETRYLEWICZ ZOB. PETRELEWICZ
PĘSKI ZOB. PEŃSKI

PIACHOWICZ
P o p i s 1621

roku

KiachowicgDawid. Monkiewicg^Dawid %piątej cgpści ojcgygny piesgo się stawił w pow.pojurskim, a t^instych
cyęści, które Dawid Piachowic^gabrał, stawićpowinien
Nazwisko to patronimik od nazwiska Piach lub Piech. Nazwa Piach pewnie łączy się
z formą Pekas, które ma różną genezę: łotewską, niemiecką lub łączy się z imieniem
chrześcijańskim Piotr [LPZ], Zdaniem Z. Zinkeviciusa jest to jednak nazwisko litew
skie, dwuczłonowe, składające z jednego segmentu i części drugiego (Pe-karas). Nazwa
Piech łączy się z imieniem Piotr [Abramowicz, Citko, Dacewicz], Nazwiska tego nie no
towano w polskich herbarzach.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w popisie 1621 r. w pow. pojurskim. Była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 1524: Piech; LPZ, T. 2, s. 423: Pekas; Zinkevicius,
s. 316: Pekas.
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PIADZIOWSKI
T aryfa 16 67 roku

Piadpiewski Mikołaj z Kupśdów dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
Nazwisko to pewnie nazwa spolonizowana, utworzona przez dodanie polskiej, szlachec
kiej końcówki —ski do tematu litewskiego Pedźius. To ostatnie zaś łączy się z nazwiskiem
dwuczłonowym, w którym pełny jest pierwszy człon i początek drugiego (Pe—dżius
[Zinkevicius]. Kto wie, czy nie jest to nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Piadzie
w pow. kowieńskim na południowy wschód od Kiejdan? W każdym razie Kojałowicz
zarejestrował ich w pow. upickim, gdzie byli notowani jeszcze w taryfie 1690 r.
Na Żmudzi zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. ejragol
skim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Kojałowicz, Compendium, s. 162; Taryfa woj. trockiego, s. 144, 148. L i t e r a t u r a : Uruski,
T. 14, s. 304—305 (od Piadzów); Zinkevicius, s. 316: Pedźius [jest w indeksie, brak na odpowiedniej stronie].

PIASEWICZ (PIASOWICZ)
T aryfa 16 67 roku

Piapowicp [sic] AUkolaj na miejscu rodpica Krzysztofa Mardnowicpa Piasowicpa pjanowdowa dym 1 szla
checki wpow. korszęwskim
Piasowicpjópef Ławrynowicz na którego miejscu posta/spisany jópef Staszkiewicz pjanowdowa dym 1 szla
checki wpow. korszęwskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

PiasenicpPilip pjanowdowa wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Piasewicp dgnacy pjanowdowa w pow. korszęwskim dym splachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Pias, litewski Pesys. Pochodzenie tej ostatniej for
my nie jest całkiem jasne: może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W latach 1667 i 1690 wymieniono po 2 ro
dziny w pow. korszęwskim, w Janowdowie. Żadna nie miała poddanych. Była to zatem
szlachta drobna i nieutytułowana. W taryfie 1667 r. można ustalić ciąg trzech pokoleń:
1. Marcin. 2. Krzysztof. 3. Mikołaj.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Piasewicze
herbu Pogonia IV
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 432: Pesys; Uruski, T. 13, s. 312.

PIECIULOWICZ (PIECIULEWICZ, PIECZULEWICZ)
H. DOLIWA, JELITA
P opis 1 6 2 1 roku

PiedulowicpKrpysptof p ucpesĄnSkaraĄ napodßezdku.] koń 1 w pow. telspęwskim
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Nazwisko to patronimik od nazwiska Pieciul, po litewsku Pećiulis, które łączy się z na
zwą Peća. Ta ostatnia pochodzi od imienia chrześcijańskiego Piotr [LPŻ],
Na Żmudzi notowano ich po raz pierwszy w księgach Metryki Litewskiej pod ro
kiem 1523. Wśród bojarów wilkiskich wymieniono m.in. Pietiula Bukalowicza [chyba
Buchałowicza czy Bufałowicza], którzy skarżyli się na zmuszanie ich do obowiązków
chłopskich, „a oni sut bojare, służat ziemskoju służboju” [czyli służą w wojsku litew
skim] [LM].
Nie zanotowano go we współczesnym popisie wojskowym W Ks. Litewskiego
z 1528 r\, a w kolejnym popisie z 1567 r. odnotowano Pieczula Juszkojtisa we włości telszewskiej, Jana Pieczulisa i Mikołaja Pieczulewicza w wilkiskiej. Zapewne wymieniony
wówczas jeden z bojarów wilkiskich był potomkiem bojara z 1523 r. Śladem pobytu Pieczulewiczów w tej włości jest wzmianka o niwie, sianożęci i pustoszy Pieczuliszka w Budowitach koło ruczaju Spaszupia w majętności Gojżew i nad rzeką Łozdoną [Slovar].
Później była mowa o nich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1587 r. Paweł
Pieczułojt, wójt włości kurszańskiej, a ściślej sługa Krzysztofa Zenowicza, kasztelana
brzeskiego, wziął w zastaw 4 służby ludzi zwanych Burbese, przyłączonych do majęt
ności Wojgowskiej. W 1590 r. tenże wziął w zastaw niwę Kulpiszka w majętności Worputiany we włości berżańskiej. Nie można wykluczyć, że był synem Pieczula Juszkojtisa
z popisu 1567 r.
W 1591 r. Łukasz Juchnowicz, Stanisław Pietrowicz oraz Adam i Juri Pieczulewicze
kupili ziemie w Niepniunach nad rzekąEjmiłgąwe włości wielońskiej [chodzi o Lipniuny].
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Pieczulewiczów tylko
we dwóch odległych od siebie włościach: berżańskiej i wielońskiej.
Później notowano ich tylko w popisie 1621 r. w pow. telszewskim, jedna osoba sta
wiała konia z „uczestnikami”. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. notowano Pieciulewiczów herbu Doliwa w pow. rosieńskim i Pieczule
wiczów herbu Jelita w szawelskim [Ciechanowicz], Tu pewnie trzeba włączyć Pieczlewiczów [sic] herbu Jelita, wylegitymowanych w guberni wileńskiej w 1845 r. [Uruski].
Ź r ó d ł a : LM, Uyrasy mą knyga 14, s. 123—124 nr 131; ODVCA, vyp. 2, s. 103—11, 179—309; vyp. 3, s. 51—
238; Popis 1567 r., kol. 1303,1314,1315; Slovar, s. 229: Peculiśka. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4,
s. 315: Peczulewicz vel Pieczulewicz [nic o Żmudzi], 331: Pieciulewicz, Pieczulewicz; LPŻ, T. 2, s. 420—421:
Pećiulis, 419: Peć; Uruski, T. 13, s. 266: Pieczlewicz.

PIENIEWICZ
T aryfa 16 67

roku

PieniewiczA.dam na miejscu Jana Sebestianowiczą zAnajciów dym 1 szlachecki w pow. berpańskim
Pieniewicp Kazimiery na miejscu Krzysztofa Stanis/awowicya Jaksyewicya 4 Popelkiów dym 1 szlachecki
wpow. beiżąńskim
T aryfa 16 9 0 roku

Pieniewicp Ka-pimie/p у Popelki w pow. berpanskim na miejscu Juszjowiczpw [MB: Jasztowicz, zapewne
Jakszewicz (zob.)] zfipykupli dym szlachecki 1
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Nazwisko to patronimik od nazwiska Pień, Pień, litewski Pienis. Słowo to pochodzi od
litewskiego pienas, czyli,/mleko”, od którego powstało wiele różnych form: ten, kto lubi
mleko i wyroby mleczne, kto wozi mleko do mleczarni, kto wynajmuje krowy ze dworu
itp. [LPŻ]. Zdaniem polskich językoznawców chodzi o coś zupełnie innego i wiąże się ze
słowem Pienia, czyli „kara pieniężna”, „procesowanie się” [Abramowicz, Citko, Dacewicz].
W polskich herbarzach notowano Pieniewiczów w pow. oszmiańskim. Na Żmudzi,
zanotowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. berżańskim, bez poddanych. W 1690 r. była to tylko jedna rodzina w pow. berżańskim, także
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 26: Pieniewicz; LPŻ, T. 2, s. 448: Pienis; Uruski,
T. 13, s. 340.

PIE PO L (PEPOL, PIEPOL)
H. SULIMA
T aryf a 16 6 7 roku

PiepolAdam ojczym, na którego miejscu postał spisany Samuel Okchnowic^^lJpmun dym 1 szlachecki wpow.
nielońskim
Piepol Andrzej na miejscu Mikołaja Piepola zR°szęzdytn 1 szlachecki w pow. wiebńskim
Piepol Kazimierz na miejscu Aljbiety Syńatoniczpwej zf-ipniun dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
T aryfa 16 9 0 roku

PepolAndrzęj z szwagrem, na którego miejscu został spisany Salomon Kwasowski wespół z Stefanem Goyleniczęm na miejscu Kazimierza Towtgina z Roszęz Pikielewicz w pow. wiebńskim dym szlachecki 1
PiepolJan na miejscu ojca Kazjmieizą Piepoła na 1 dymie z okoäcy Rosqypman wpow. wiebńskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i pochodzi od litewskiej nazwy przepiórki (piepala), oznacza także człowieka słabego, marnego, niedobrego [LPŻ], Jednak według
Z. Zinkeviciusa jest to nazwisko litewskie i dwuczłonowe: pe—i pal—. Pierwszy człon
może być zapożyczeniem lub powstał w wyniku zmiany dźwięku, a drugi — łączy się
zapewne z pruskim au—
pallai, czyli „randa”, od czasownika znaleźć, choć możliwy jest
związek z imieniem Paweł (lit. Povilas) lub Apolinary (lit. Apolinaras).
Na Żmudzi po raz pierwszy został zanotowany w popisie wojskowym W Ks. Li
tewskiego z 1528 r.: Juszko Piepolowicz, bojar we włości wielońskiej.
Stosunkowo mało dowiadujemy się z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1593 r.
Urban Pietrowicz Popiel [pewnie Piepol] otrzymał od teścia Hryhoryja Pietrowicza
Mielwidowicza część majętności Mielwidy we włości wilkiskiej. W tym roku Wojtiech
Chrszczonowicz Piepol posiadał dobra Piepoli nad Niewiażą. Wśród jego „prijatieli”
wymieniono m.in. Jana Markowicza Piepowda [sic], może jednak Piepola? W 1595 r. Pa
weł Pietrowicz Piepol zastawił „ziemlicę” Gierwiniszki w polu Jadowgowicze we włości
wilkiskiej. Z kolei w 1599 r. bracia Jan i Tomasz Hryhorowicze Antonowicze Piepoły
sprzedali 2 niwy w polu Piepoli [we włości wilkiskiej]. Wymienione pole to późniejsza
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PIEPOL (PEPOL, PIEPOI.)

okolica szlachecka w pow. wilkiskim. Obecnie to Piepaliai, osada nad Niewiażą, położo
na naprzeciwko Bobtów w pow. kowieńskim. W sumie we wspomnianych aktach noto
wano Piepołów tylko we włości wilkiskiej.
Z 1656 r. pochodzi testament Zofii Stanisławowny Towtkiewiczowny przetym
bywszej Krzysztofowej Olechnowiczowej, a potym Adamowej Pepolowej, ziemianki
ziemi żmudzkiej powiatu wielońskiego. Kazała się pochować na mogiłach w polu Roszczach w Lipniunach nad rzeczką Ejsmiłgą. Miała „ubogą majętnostkę” w polu Roszczach w Lipniunach w pow. wielońskim, którą mieli podzielić jej synowie z pierwszego
małżeństwa: Samuel i Jan Krzysztofowicze Olechnowicze oraz dzieci z drugiego mał
żeństwa: Stanisław i Krzysztof oraz córki Anna, Alżbieta i Barbara. Córki miały otrzy
mać po 40 kop groszy wyprawy [LNB]. Adama Piepola, ojczyma, i Samuela Olechno
wicza spisano w taryfie 1667 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. wieloń
skim i bez poddanych. Znów w 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. wielońskim, nie mieli
poddanych. Była to zlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Piepolowie
herbu Sulima.
W 1805 r. wywiedli się Piepole herbu Sulima. Ich przodkiem był Kazimierz Piepol, który posiadał dobra Maciany alias Daszkancy w pow. telszewskim [LVIA; Ciecha
nowicz]. Chyba jednak chodzi o pow. kowieński, XIX—wieczny, a wcześniej wieloński
i 2 okolice szlacheckie: Maciany i Daszkańce w gminie Kiejdany, na północ od tego mia
sta, na wschód od Datnowa. Jeszcze w końcu XIX w. Maciany były zamieszkałe przez
szlachtę: Baginowiczów (30 dziesięcin ziemi), Bejnarowiczów (45), Borejszów (79), Cytowieckich (6), Kolnickich (28), Laudańskich (3), Sipowiczów (18), Staszkiewiczów (53)
i Jasudowiczów (14). W tym czasie w pobliskich Daszkańcach mieszkali: Kontowtowie
(177 dziesięcin ziemi), Laudańscy (41), Macinowiczowie (30), Rażewiczowie (41) i Ejdrygiewiczowie (50) [SG].
W rzeczywistości protoplastą tej rodziny był Jerzy, syn Jana, który w 1780 r. zapisał
wspomniane dobra synowi Kazimierzowi. Trzy lata później ów Kazimierz kupił część
tych dóbr od brata Macieja.
Genealogia tej rodziny zaczęła się od Jana Piepola (pokolenie I), ojcajerzego (II) i dzia
da Kazimierza (III). Ten ostatni to ojciec trzech synów (IV): Kazimierza, Macieja i Jerzego
Walentego, którzy zaczęli 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii Kazimierz zosta
wił po sobie pięciu synów (V): Macieja (ur. 1750), bezpotomnego, Jana Macieja (ur. 1756),
Szymona Tadeusza (ur. 1771), także bezpotomnego, Antoniego (ur. 1774) i Bartłomieja
Franciszka (ur. 1776). Z nich Jan Maciej ojcował dwóm synom (VI): Adamowi Antoniemu
(ur. 1791) i Karolowi Józefowi (ur. 1809), bezpotomnemu [zmieniono kolejność obu braci
zgodnie z chronologią]. Wspomniany Adam Antoni dał światu dwóch synów (VII): Feliksa
Jana (ur. 1818) i Józefa Jana (ur. 1821) z synem Antonim (ur. 1867; VIII).
Z kolei bracia Jana Macieja (V): Antoni i Bartłomiej Franciszek. Pierwszy z nich miał
czterech synów (VI): Adama (ur. 1804), Tomasza (ur. 1807), Alojzego Jana (ur. 1811),
bezpotomnego i Wincentego (ur. 1814). Z nich Adam spłodził syna Józefa (ur. 1848;
VII), a jego brat Tomasz mógł pochwalić się sześcioma dziećmi (VII): Władysławem
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(ur. 1843), Adolfem (ur. 1844) z synem Edmundem Apolinarym (ur. 1875; VIII) oraz
Julianem Michałem (ur. 1846), Konstantym (ur. 1849), Emilią (ur. 1852) i Janem Toma
szem (ur. 1855) [zmieniono kolejność rodzeństwa zgodnie z chronologią].
Ostatni z braci — Wincenty (VI) to ojciec także "Wincentego (ur. 1849; VII), któ
ry ojcował czterem synom (VIII): Józefowi (ur. 1873), Benedyktowi (ur. 1875), Janowi
(ur. 1877) i Wincentemu (ur. 1879).
Teraz potomstwo Bartłomieja Franciszka, brata Macieja (V). Był on ojcem Fran
ciszka (ur. 1817; VI) i dziadem Władysława (ur. 1863; VII).
Na czele drugiej, średniej linii rodziny stał Maciej (IV), który dał życie Józefowi
(ur. 1781; V). Ten zaś zostawił po sobie czterech synów (VI): Józefa Marka (ur. 1814),
Konstantego (ur. 1816), Wincentego (ur. 1819) i Adama (ur. 1841), ostatni dwaj nie mieli
potomstwa. Znów Józef Marek spłodził syna Stanisława (ur. 1859; VII), a jego brat Kon
stanty — dwóch synów (VII): Leonarda Symforiana (ur. 1857) i Benedykta (ur. 1859).
Trzeciąi najmłodszą linię rodziny zaczął Jerzy Walenty (IV), ojciec Jakuba (ur. 1789;
V). Ostatni ojcował trzem synom, bezpotomnym (VI): Marcelemu (ur. 1823), Aleksan
drowi Kazimierzowi (ur. 1826) ijózefowi (ur. 1828) [LVIA, F 391-11-89].
Ź r ó d ł a : LNB, F 130-2480; LVIA, F 391-11-89; ODVCA, vyp. 1, s. 141-242; vyp. 3, s. 90-349; vyp. 4,
k. 46—356, 181—53; Perapis 1528 r., s. 313; SG, T. 15, cz. 1, s. 389: Daszkance, T. 15, cz. 2, s. 288: Maciany;
Slovar, s. 227: Pepoli. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 337; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 2, s. 448: Piepalas; Uruski, T. 13, s. 274: Pepoło, 344: Piepoł; Zinkevicus, s. 124: pal—,pe—, 229: Pepalas.

PIERSKOWD ZOB. PERSKOWD
PIESIEW ICZ
T aryfa 16 9 0 roku

Piesienńc~Piotr ~Doriiació»' ivpoiv. mduklewskim dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Pies, Piesz itp., litewskie Pesys. To ostatnie ma
pochodzenie niejasne: polskie lub ruskie [LPŻ]. Podobne nazwisko, Piesiewczy, noto
wano w pracy polskich językoznawców [Abramowicz, Citko, Dacewicz]. A może cho
dzi o szlachtę Pieślewiczów herbu Szeptycki, wylegitymowanych w guberni wileńskiej
w 1851 r.? [Uruski].
Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. pojawiło się raz pod rokiem 1583. Martin
Matiejewicz Piesojtis miał wówczas napaść na dom pewnego szlachcica w Janowdowie
we włości korszewskiej.
Później notowano ich tylko w taryfie z 1690 r.: jedna rodzina w pow. widuklewskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 100—215. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 27; LPŻ,
T. 2, s. 432: Pesys; Uruski, T. 13, s. 351.
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PIESTRZECKI

PIESTRZECK I
T aryfa 16 9 0 roku

Piestrzecki Michał Krzysztof p Lepajć w pow. pojurskim dymówpoddańskich 9
Nazwisko jest najpewniej pochodzenia polskiego. Mieli się wywodzić ze wsi Piestrzec
w województwie sandomierskim.
Na Litwie byli notowano w końcu XVII w. [Uruski]. Pierwsza pewna wzmianka o tej
rodzinie na Żmudzi odnosi się do taryfy z 1690 r. Spisano wówczas tylko jedną, rodzinę
w pow. pojurskim, ale dość zamożną, skoro w ich dyspozycji było 9 dymów poddańskich.
Była to szlachta posiadająca. Nie wiadomo, czy z nim należy łączyć wzmiankę o Piestrzeckim [bez imienia], konsyliarzu konfederacji Żmudzi z 1704 r. z pow pojurskiego.
Znany jest również Krzysztof Antoni Piestrzecki, może syn wyżej wymienionego,
który był ciwunem korszewskim w latach 1721-1725. Był on strażnikiem pomorskim
[brzegu morskiego Żmudzi], starostą rudgalwieńskim [wieś Rudgalwie w pow. retowskim, 19 dymów w 1667 r.] i podkomorzym nadwornym. Posłował na sejm 1724 r., ale
nie ze Żmudzi. Ożenił się dwukrotnie; z Eleonorą Korffówną, sędzianką ziemską piltyńskąi z Katarzyną Krzętowską, skarbnikównąlidzką.
Ź r ó d ł a : Konfederacja 1704 r., s. 687; Urzędnicy żmudzcy, nr 333. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody,
T. 4, s. 338 (z Niesieckiego); Uruski, T. 13, s. 351.

PIETKIEWICZ ZOB.: BROZGOWICZ, KOSZTOWN, STYRBOWICZ
PIETK IEW ICZ (PETKIEW ICZ, PETKOW ICZ)
H. POMIAN, TRĄBó; ż n in
P o p i s 16 2 1

roku

Petkiewicpjan pMcpesĄnikami] napo(Ętzók\Ą posycyepem koń 1 w pow. powondeńskim
Petkiewicp Stanisław z bracią napod[)tzók\Ą p ospcpepem koń 1 wpow. korklańskim
T aryfa 16 67

roku

Petkiewicp.Abram pUpnitm dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Petkiewicp Balcer. BntkiemcpMichał [...] i na miejscu Andrzeja Hiyspkiewicpa г Balcera Petkiewicpa Z [Ż]
Ejmowian 2 poddańskie dymy w pow. M. Dyrwian
Petkiewicz Daniel Adamowicz na wijscu Eliasza Mopeyki z Drabukspt Połukcie dym 1 szlachecki w pow.
powondeńskim
Petkiewicz Daniel Krysptofowicz na miejscu Krpysptofa Ambropejewicpa Petkiewiczą [GB: pewnie ojca]
pMałego Gojpewa dym szlachecki 1 w pow. nilkiskim
Petkienicp Gabriel Adamowicz na miejscu Adama Petkiewiczą rodzica swe\go] z Upmaryspek dym 1 szla
checki wpow. porańskim
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Petkienicp Gabriel pjonajciów dym 1 szlachecki wpow. M. Dytwian
Petkienicp Gabriel\ na ktorego miejscu postał spisany Gabriel Narkżenicp p Malej Gojpewski [sic] dym 1
sglachecki n>pon>. ndlkiskim
PetkienicpMrehory WojciechowicppMespleiow dym 1 szlachecki w pow. M. Dymian
Petkienicpjakub WalentinowicppNajsariów dym 1 szlachecki w pow. korspewskim
Petkienicpjan BartlomiejewicppNajsariów dym 1 szlachecki w pow. korspewskim
Petłdewicpjan Kasperonicpna miejscu StefanaAleksandrowicza pZadejków dym 1 szlachecki wpow. żprańskim
Petkiewiczjan na miejscu AleksandraPetkiewiczą rodzica swe\go\ pUmiapów dym 1 szlachecki wpow. niebliskim
PetkieniczJan pMondwiłów dym 1 szlachecki wpow. wiebńskim
Petkiewicp Jarosp ,la którego miejscu został spisany Benedikt Girdwayn £ Podegim dym 1 szlachecki w pow.
nieszpiańskim
Petkienicp Jerpy Felicjan z imienia Pokrojont Porapispek od ropnych osób i od Andrzeja Mostnila p kupio
nego z ogrodniczych, ubogich dymów 6, apoddjańskicłi] drugie 6, w drugim imienicpu Mariańskim od Bortkiewicpa kupionym i na czyści od niebospcpyka Zabłockiego odkupionej pagrodnicpych dymów 6, apodĄtriis\ńc\\]
4. Tenpe w Marianach od Panda Grupewskiego dymy 2 zastawne, a od Stanisława Kęstorta we wsi Ławkiach
Rymnidpiach zastawnych podd{ańskich] dymów 6 od Beynartów w Pokrojontach Spymajciach dymy 2, od
Spyrnelowej dymów 3 naprane Bapnirie, ogółem podd{ańskich] i pagrodnicpych dymów 35 w pow. kroskim
PetkiewicpJerpy na miejscu Jana Marrinowicpa p Połuksptów dym 1 splachecki w pow. pojursłdm
Petkienicpjópef Janonicp pMalego Gojżywa dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Petkiewicp Kapimierp na miejscu Stanisława Pawlomcpa p Peruarowa dym splachecki 1 w pow. mlkiskim
Petkienicp Kapimierp na miejscu ojca swego Jeipe\go] Petkienicpa p Godebw dym 1 splachecki wpow. plotelskim
PetkiewicpKapimieippWomoławek dym 1 splachecki wpow. niduklewskim
Petkienicp KapimierpMariejenicp na któregop miejscu postał spisany Stefan Jaconicp [?; F 11—1—752: Jasow icz] Rjtkowicp £ Pogiów Pokroponria splachecki dym 1 wpow. korklańskim
Petkiewicp Krpysptof Maciejenicp Łukaspewicp na miejscu Macieja Łukaspenicpa Petkiewicpa [GB: pewnie
ojca] p Umiapów dym 1 splachecki wpow. wiebńskim
Petkiewicp Krpysptof dym 1 £ Grawp £ cpęśrią brata swego Jana Petkienicpa, który prped tym podawał i tą
cpyść do paspni swojej dym 1 splachecki wpow. korspewskim
Petkienicp Krpysptof na miejscu Jana Wojriechowicpa Rubepenicpa p Ritbepajć dym 1 splachecki w pow.
wiespniańskim
Petkienicp Krpysptof phadginów 1podJó\ański dym w pow. porabskim
PetkienicpKrpysptof Zygmontowicpnamiejscu rodpicaswego Zygmonta PetkiewicpapPetkajćdym 1 splachec
ki w pow. żprańskim
PetkienicpMaciej na miejscu Augustina Moncewicpa p Podegim dym 1 splachecki wpow. wiespniańskim
PetkienicpMalchier [sic] pKomp [właściwie z Kowp] dym 1 splachecki wpow. medyngiańskim i pinnemi
gruntami od ropnych osób nabytemi i spadkiem dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Petkienicp Marcin p imienicpa Potowsela Dydebw ojcpystego od Jerpego Petkiewicpa ustąpionego i pprpykupli
Syrpejkispek i tep od Hrehora Miłowicpa a Piotra Marrinonicpa Ławtynonicpa Lewgowda nabyych poddańskie dymy 3 w pow telspewskim
Petkiewicp Micha!, na którego miejscu postał spisany Teodor Fedorowicp p Dowkintławek dym 1 splachecki
w pow kroskim
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Petkiewicy Piotr na miejscu Jana Pet/ńewicya у Jonajaów dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrnian
Petkiewicy Sebesńan Kryysytofowicy. Hukowicy Sebesńan [...] i po Sebestianie Rryysfiofonicyu Petłńewicyu
i malponce onego spadkiem dostałego dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim. Giedwid Krzysztof [...] i na miej
scu Sebestiana Pietkiewicza [sic] spadkiem dostałe, co wsyytko na swąpasynią obrócił dym 1 szlachecki wpow.
telszewskim
Petkiewicy Stanisław yPog dym 1 szlachecki w pow. korklańskim
Petkiewicy Stanisław Marcinowicy na którego miejscu oray na miejscu Jana Ba\J]tromiejewicya Bitowta ojca
swego yostal spisany Ławryn Bitowtc [sic] £ Bitowe dym 1poddański w pow. korsyewskim
Petkiewicy Stanislaw, na miejscu którego yostal spisany Kafimiery Darguy у Gojyewki Malej dym 1 szlachec
ki wpoiw. willdskim
Petkiewicy Parnasy Horonimowicy [sic] na miejscu Hieronima Petkiewicya [GB: pewnie ojca] у Bitowtów
dym 1 sylachecki wpow. korsyewskim
Petkiewicy Strabski Stanisław Augustynowicz £ Gojyewki Małej dym sylachecki 1 wpow. wilkiskim
Petkiewicyowa Janowa Zofia Petkiewicyówna wdowa na miejscu ma/yonka swe\go] Jana Petkienicya у Ufi
pelów dym 1 sylachecki wpow. twerskim
Pietkiewicy Andryfi na miejscu ojca Stanisława Pietkiewicya, a przypadły ygruntu tejf i okolici [z Narwojn]
po yesylym Stanislanie Pietkiewicyu brane stryjecynym у miejsca onego dym 1poddański w pow. pojurskim
Pietkiewicy Jóyef Jcmowicy na miejscu Jana Bałtromiejewicya Pietkiewicya rodfica swego [brak miejscowo
ści, pewnie chodzi o Lelorwiszki] dym sylachecki 1 wpow. wilkiskim
Pietkiewicy Wojciech na miejscu rodfica swe\go] Stanisława Pietkiewicya у Petkajaów, a na miejscu Dawida
Bukonta [z] yastawy yjednego będący dym 1 sylachecki w pow. beryańskim
T aryfa 16 90 roku

Petkiewicy [w Kop. 1: Pietkiewicz] Jerzy ust miejscu Piotrowej Siawcilowej у Siawatów w pow. syawdowskim dym sylachecki 1
Petkowicy Piotr, od którego nabytpewne grunty Jan Masłowski у Podubisia Biriaäsyek wpow. rosieńs/ńm dym
poddański 1
Pietkiewicy Abram [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 71 błędnie: Adam] na miejscu rodfica Gabriela Piet
kiewicya yjonajdów wpow. M. Dymian dympoddański 1
PietkienicyAdam na miejscu brata у Podeginiów w pow. wiesywiańskim [w Kop. 1 i 10: Podegimie] dym
sylachecki 1
Pietkiewicy Andryef у Naruyyniów w pow. pojurskim dympoddański 1
PietkienicyAndryej ^ Womeławkiów w pow. widuklewskim po niebosycyyku rodficu dym sylachecki 1
Pietkiewicy Dandd £ Poskarbinia w pow. pojurskim dym sylachecki 1
Pietkienicy [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 92 błędnie: Putkiewicz; w Kop. 1: Petkiewicz; MB: Piet
kiewicz] Jan у Gorajń wpow. korklańskim dym sylachecki 1
Pietkienicyjan Kawp wpow. medyngiańskim [dym] poddański 1
Pietkienicyjan [z Putwiów w pow. korszewskim?] na miejscu rodfica у bratem dympoddański 1
Pietkienicyjan na miejscu ojca Abrahama у przykuplami у oknlicy Rosycy Upniun w pow. wieluńskim dym
sylachecki 1
Pietkienicyjan у Małej Gojfiwki w pow. nilkiskim na miejscu Jóyef a Pietkienicya dym sylachecki 1
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Pietkiewicyjan yMondwiłowic£ wpow. ndelońskim dym szlachecki 1
Pietkiewicyjan yZadjków wpow. poratiskim [dym] szlachecki 1
Pietkiewicyjóyef z okatRcy Łalerwisyek w pow. wilkiskim na miejscu rodzica dym szlachecki 1
Pietkiewicyjóyef z Petrelów w pow. telsyewskim [dym] poddański 1
Pietkiewicyjóyef Z Uridsyysyek w pow. medyngiańskim [dym] sylachecki 1
Pietkiewicy Kayimiery у Goniprowa w pow. korsyewskim dym sylachecki 1
Pietkiewicy Kazimiery £ Ruheya/ciów wpow. wiesywiańskim dym sylachecki 1
Pietkiewicy Kayimiery yRudowsiów Sytventupia wpow. Ił" Dyrudan dympoddański 1
Pietkiewicy Maciej [w Kop. 1 i 6: Mariasz] yMesykiów w pow. M. Dyrndan dym sylachecki 1
PietkiendcyMaciej na miejscu Jana i Piotra Pietkiewiczów yjonajdów w pow. M. Dytwian dym sylachecki 1
PietkiewicyMatiasy Kasperowicy у Wertelów wpow. M. Dyndali dym sylachecki 1
Pietkiewicy Stanisław Marcinondcy na którego miejscu yostal spisany Ławryи Bitowt у Bitowtów w pow. kor
syewskim dympoddański 1
Pietkiewicy Stanisław na miejscu rodyica yMałej Gojyewki w pow. ndlkiskim i ypryykupli dym sylachecki 1
Pietkiewicy Stanislaw yŁawdginów wpow. yorańskim [dym] sylachecki 1
Pietkiewicy Stanisław у Pogiów w pow. korklańskim dym sylachecki 1
Pietkiewicy Zigmunt na miejscu Wisybora у Kweściów wpow. korsyewskim dym sylachecki 1
Pietkiewicy KayimieryyMongajłów Bakiewicy w pow. ndlkiskim dym sylachecki 1
Pietkiewicyowa Anna yPokroyącia Macian Posmola [w Kop. 1 błędnie: Potowsole] w pow. kroskim [dy
mów] poddańskich 12
Nazwisko to patronimik od imienia chrześcijańskiego Piotr, podanego w formie zdrob
nienia jako Piętko, Petko. Należało do najbardziej popularnych w Litwie. Na Żmu
dzi w popisie 1528 r. imię „Petras” [tj. różne formy imienia Piotr] były zanotowane na
3 miejscu popularności: 117, czyli 7,5% [Cimnaite].
W 1514 r. zatwierdzono nadanie kilku „ljudi” we włości pojurskiej dla Lawryna
Pietkowicza, bojara żmudzkiego [LM, Kn. 9]. Z kolei w 1526 r. król polski Zygmunt I
zatwierdził zakupy „dworca” „u Ślinach” [najpewniej chodzi o Iszliny] we włości kroskiej od Kibortowiczów oraz innych ziem przez Mikołaja Pietkowicza [LM, Kn. 12].
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano 22 bojarów Pietkowiczów na Żmudzi: Adama we włości kroskiej, Bertosza w tejże, Waska w berżańskiej,
Wenclawa w tendziagolskiej, Wojtka w pojurskiej, Gabryłaja w rosieńskiej, Lawryna
w wieszwiańskiej i pojurskiej [o tym drugim pisano wyżej pod rokiem 1514], Liudka
w wielońskiej, Martina w korszewskiej, Matieja w wieszwiańskiej, Mikołaja w żorańskiej,
Paca w wieszwiańskiej, Pietra w dyrwiańskiej, Siemaszka w rosieńskiej, Stasia w ber
żańskiej i szawdowskiej, Tomasza w kroskiej, Jurija w wielońskiej, Juchna w wilkiskiej,
Januszka w tendziagolskiej i wdowę Mikołajową Pietkowicza w korszewskiej. Wśród
22 bojarów najwięcej mieszkało we włości kroskiej i wieszwiańskiej (po 3) oraz w ber
żańskiej, tendziagolskiej, pojurskiej, rosieńskiej, korszewskiej i wielońskiej (po 2).
Równie wielu, jak nie więcej, jest ich w kolejnym popisie 1567 r. Warto tu wymie
nić Jana Wojtiechowicza Pietkowicza [w formie dopełniacza, czyli awonimika], który
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wystawił 2 konie we włości berżańskiej, jednego w wieszwiańskiej i jednego draba. Na
leżał do ludzi zamożnych.
W latach 60. znany był Maciej (Matys) Stanisławowicz Pietkiewicz (Petkowicz),
cześnik hospodarski [czyli dygnitarz] w latach 1546-1570 oraz dzierżawca skirstymoński i rosieński w 1561—1567. Zmarł on przed majem 1574 r.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano wielu Pietkiewiczów (Pietkowiczów, Pietkajtisów itp.). Niżej uwzględniono tylko tych, którzy byli jednocześnie no
towani w taryfie 1690 r. w tych samych dobrach. W 1571 r. Baltromiej Pietkiewicz kupił
2 części „otczizny” w polu Gojżowie, nad rzekami Niewiażą i Strabą we włości wilkiskiej.
W 1589 r. Hryhory Bałtromiejewicz Pietkiewicz kupił 2 niwki w okręgu Malaja Gojżowka
nad rzeką Upą. Dwa lata później Ławryn Bałtromiejewicz Pietkowicz kupił 3 niwy Wołotkiszki koło rzeki Straby w polu Małoj Gojżowie. W 1599 r.Jan Stanisławowicz, Malcher,
Juri, Awgusztyn i Jan Lawrynowicze Pietkiewicze kupili majętność Skowdiany koło rzeki
Niewiaży w Małoj Gojżowie. W tymże roku Krisztof Czajewski zawarł ugodę z Malche
rem Ławrynowiczem i jego ojcem Ławrynem Bałtromiejewiczem Pietkiewiczem w spra
wie oskarżenia o „najstie gwałtownoje” i „o boj i zranienie” w uroczysku Negieliszka
w majętności Poniewiaskiej w Małej Gojżowie. W 1588 r. Stanisław Pietkiewicz kupił niwę
w Małoj Gojżowie, to samo uczynił w 1589 i 1590 r. Być może jego syn Ambrożej Stani
sławowicz Pietkowicz darował żonie Dorotie Stanisławownie Monwiłowicz trzeciznę ma
jętności w Małoj Gojżowie w 1595 r. W 1591 r. Jan Jurewicz Pietkiewicz otrzymał od swe
go teścia Mikołaja Jakubowicza Juszkiewicza trzeciznę „otczyzny” w polu Gojżowskim.
Tenże w roku następnym kupił połowę Starego Sieliszcza do ruczaju Ankaniszki [Antkoniszki] w polu Gojżowskim oraz wziął w zastaw niwy i sianożęć w tym polu. W 1595 r.
tenże kupił „otczyznę” w okręgu Juszkiewiczów w polu Gojżowskim. Tu można wymie
nić następujący ciąg genealogiczny: 1. Bartłromiej Pietkowicz. 2. Stanisław, Ławryn i Hry
hory. 3. Jan Stanisławowicz; Malcher, Juri, Augustyn i Jan Lawrynowicze.
W 1585 r. Urban Stanisławowicz Pietkiewicz darował Juremu Urbanowiczowi [sy
nowi?] i Gimbutom majętność w Nasajtiach, w uroczysku Goniprowo i ziemię Pogriby we włości korszewskiej. W 1589 r. bracia Jan Stanisławowicz i Walenty Andrejewicz
[właściwie to bracia stryjeczni] Pietkiewicze pozywali do sądu ich brata Pawła Stanisławowicza, o czym poinformował czwarty brat, czyli Urban. Sprawa dotyczyła podziału
spadku po ojcu, czyli Stanisławie. W 1599 r. Jan Matiejewicz i Szczefan Martinowicz
Pietkiewicze kupili ziemię Goniprowo w Nesajtiach we włości korszewskiej. Linia gene
alogiczna Pietkiewiczów w tej włości była następująca: 1. Piętko. 2. Stanisław, Andrzej,
Urban i Paweł. 3. Urban i Jan Stanisławowicze, Walenty Andrzejewicz.
W 1588 r. Hryhory Stanisławowicz Pietkiewicz z żoną Łucją Pacowną darował sy
nowi Matysowi połowę majętności Zemowiany i Meszki nad rzeką Piesztok i ziemię
Zubiszki |we włości Małych Dyrwian].
W 1596 r. doszło do ugody Tomasza Jurewicza Pietkiewicza z różnymi bojarami
w sprawie podziału majętności Urnieżojtie we włości wielońskiej.
W sumie Pietkiewiczowie byli notowani szczególnie we włości wilkiskiej, w polu
Gojżewskim. Stare osadnictwo było również we włości korszewskiej w Najsajciach
i małodyrwiańskiej w Meszkach, sięgające popisu 1528 r.
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Notowano ich wiele razy w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spi
sano tylko 2 osoby w pow. powondeńskim i korklańskim, które stawiły jednego konia
z „uczestnikami” lub z bracią.
W czasie Potopu 1655 r. spisano 7 osób, ale przynajmniej jedna z nich (Mikołaj)
pochodziła z pow. upickiego. Na pewno ze Żmudzią był związany Jerzy Feliks Pietkie
wicz, który podpisał instrukcję Żmudzi z kwietnia 1655 r. Co do pozostałych nie ma
takiej pewności, chodzi o: Aleksandra, Hieronima, Jerzego, Jana i Mikołaja (drugiego)
Pietkiewiczów.
Dwóch Pietkiewiczów było dobrodziejami kościoła w Krożach: Jerzy i Jerzy Fe
licjan; może to jedna osoba? Pierwszy był zwany parafianinem kroskim, szlachcicem
i prokutarorem „causarum pro iudicio saeculari” [dotyczący spraw świeckich] i ufundo
wał altarię Najświętszego Różańca w kaplicy brackiej. Zaś Jerzy Felicjan ofiarował kie
lich srebrny dla tego bractwa [Visitationes DS. 1675—1677]. O tym drugim będzie mowa
niżej, notowano go w taryfie 1667 r. jako osobę dość zamożną.
W taryfie 1667 r. spisano 40 rodzin, mieszkających w 16. powiatach, najczęściej w:
wilkiskim (7), korszewskim (5), wielońskim i Małych Dyrwian (po 4) oraz w wieszwiańskim (3), w pozostałych po dwie lub pojedynczo. W większości była to szlachta bez pod
danych (34 na 40), a pozostałe rodziny miały od jednego do trzech, z wyjątkiem Jerzego
Felicjana Pietkiewicza, mającego 35 dymów poddańskich. Z obliczeń wykluczono jed
ną osobę (Sebastiana Pietkiewicza) z powodu wzmianki o spadku po nim, zatem nie żył
w 1667 r. Notowano tu 3 ciągi genealogiczne: w Gojżewie: 1. Ambroży. 2. Krzysztof.
3. Daniel; w Urniażach: 1. Łukasz. 2. Maciej. 3. Krzysztof oraz w Lelerwiszkach: 1. Bar
tłomiej. 2. Jan. 3. Józef Ciekawe jest podwójne nazwisko: Pietkiewicz Strabski, zanoto
wane w taryfie 1667 r., zob. niżej Strabski.
W taryfie 1690 r. spisano 30 rodzin, mieszkających w 15 powiatach. Najwięcej było
ich w pow.: Małych Dyrwian, korszewskim i wilkiskim (po 4), w pozostałych było dużo
mniej (od jednej do dwóch rodzin). Większość z nich nie posiadała poddanych (21 na
30), a wśród pozostałych prawie z reguły posiadano po jednym dymie poddańskim. Wy
jątkiem była wdowa Anna Pietkiewiczówa, która posiadała 12 dymów poddańskich, co
było dużo, jak na stosunki żmudzkie. Zatem była to zasadniczo szlachta drobna, lecz
z nielicznymi wyjątkami, i zasadniczo nieutytułowana. W 1704 r. zanotowano Jerzego
Konstantego Pietkiewicza, chorążego powiatu kroskiego [pospolitego ruszenia], musiał
mieć dobra w tym powiecie. Później był cześnikiem żmudzkim w latach 1712—1720 (Je
rzy Pietkiewicz). Tylko jeden z Pietkiewiczów, Jerzy, był elektorem króla polskiego Au
gusta II w Warszawie w 1697 r.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pietkiewiczo
wi z herbem: Odrowąż, Pomian, Radwan, Topór, Trąby, Trzaska i Żnin. Mieszkali oni
w pow. telszewskim z herbem Pomian oraz w szawelskim z herbem Trąby, tu jako Sak—
Pietkiewicz [Ciechanowicz].
Z herbem Pomian wywiedli się Pietkiewicze w 1800 r. Ich przodkiem został Michał
Pietkiewicz z XVII w. (pokolenie I). Posiadał on majątek Jonajcie w pow. dyrwiańskim
[Małych Dyrwian], Wspomniany Michał spłodził syna Gabriela (II), który został zano
towany w 1675 r. Ten ostatni w swoim testamencie z 1689 r. zapisał te dobra synowi
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Jerzemu (III). Kolejne pokolenia to syn ww. Kazimierz (IV), wzmiankowany jeszcze
w 1766 r. i jego syn Paweł (V) z dokumentu z 1790 r. Jego synem byl Jerzy (VI), właści
ciel tych samych dóbr Jonajcie z 18 duszami chłopskimi i sekretarz gubernialny. Miesz
kał w Petersburgu, w wieku 45 lat był jeszcze kawalerem [LVIA, F 391-7-1885].
Pietkiewicze herbu Żnin wywiedli swój rodowód również w 1800 r. Za swego
przodka przyjęli Jana Pietkiewicza, posiadającego dobra Pogie Pokrożencie w pow. telszewskim [powiat XIX—wieczny]. W taryfie 1690 r. zanotowano Pietkiewicza w Pokrożenciu Macianach w pow. kroskim.
Według najstarszego dokumentu — testamentu z 1707 r. Jan Pietkiewicz zapisał
te dobra swoim synom: Piotrowi i Janowi. Wspomniany Piotr w dokumencie z 1739 r.
zapisał te dobra synowi Michałowi. W testamencie owego Michała z 1757 r. był zapis
tych dóbr dla jego synów: Kazimierza, Macieja, Franciszka, Szymona i Michała. Wspo
mniany Kazimierz w swoim testamencie z 1774 r. zapisał te dobra synowi Antoniemu.
Znów w 1789 r. bracia Wawrzyniec, Kazimierz i Jan, synowie Jana, sprzedali dobra Drukszenie (?) Dargie.
Genealogia rodziny zaczęła się od Jana Pietkiewicza (pokolenie I), ojca Piotra
i Jana (II). Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii Piotr miał
syna Michała (III), ojca pięciu synów (IV): Kazimierza, Macieja, Franciszka, Szymo
na i Michała. Pierwszy z nich ojcował Antoniemu (V), ojcu Karola Tadeusza (ur. 1802;
VI), który zostawił po sobie pięciu synów (VII): Romualda Karola (ur. 1827), Jana Alek
sandra (ur. 1829), Antoniego Juliusza (ur. 1830), Franciszka Aleksandra [brak metry
ki, wzmianka o utracie dworiaństwa w 1875 r.] i Justyna Franciszka (ur. 1853) z synem
Tadeuszem (ur. 1893; VIII). Jego brat Maciej (IV) to ojciec sześciu synów (V): Felicja
na Alojzego (ur. 1773), Ignacego Floriana (ur. 1779), Stanisława Leonarda (ur. 1783
lub 1785), Michała Cypriana (ur. 1796), bezpotomnego, Macieja (ur. 1799) i Szymona
(ur. 1804). Wspomniany Felicjan Alojzy dał światu czterech synów (VI): Hipolitajózefa (ur. 1809), Modesta (ur. 1810), bezpotomnego, Dionizego Józefa (ur. 1813) i Win
centego Dominika (ur. 1824). Pierwszy z nich spłodził sześciu synów (VII): Leonarda
(ur. 1852), Ignacego (ur. 1856), Antoniego (ur. 1857), Kazimierza (ur. 1858), Wikto
ra (ur. 1860) i Tomasza (ur. 1864). Jego brat Dionizy Józef (VI) wydal na świat tylko
dwóch synów (VII): Adolfa (ur. 1853) i Jana Józefa (ur. 1866), a następny brat — czyli
Wincenty Dominik — trzech (VII): Jerzego (ur. 1853), Stanisława Antoniego (ur. 1863)
i Teodora (ur. 1865).
Brat Felicjana Alojzego, czyli Ignacy Florian (V) zostawił po sobie dwóch synów (VI):
Ferdynanda Ignacego (ur. 1815) i Eustachego Lucjana (ur. 1820), bezpotomnych.
Następny z braci Felicjana Alojzego to Stanisław Leonard (V), ojciec trzech sy
nów (VI): Jana Hilarego (ur. 1814), Juliana (ur. 1816) i Teofila (ur. 1821), bezpotom
nego. Pierwszy z nich wydał na ten padół łez czterech synów (VII): Stanisława Ada
ma (ur. 1852) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1880 r.], Antoniego [data urodzenia
niewidoczna wskutek uszkodzenia tekstu] z dwoma synami (VIII): Janem (ur. 1889)
i Aleksandrem (ur. 1891) oraz Ludwika (ur. 1858) i Juliana (ur. 1863). Jego brat Julian
miał trzech synów (VII): Juliana Ignacego (ur. 1855), Leonarda (ur. 1857) i Michała
(ur. 1858).
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W tej linii do omówienia pozostali jeszcze dwaj bracia Felicjana Alojzego: Maciej
i Szymon (V). Pierwszy z nich ojcował dwóm synom (VI): Joachimowi Kazimierzowi
(ur. 1830) i Aleksandrowi Wiktorynowi (ur. 1832), bezpotomnym. Jego brat Szymon zo
stawił po sobie trzech synów (VI): Jozefa Longina (ur. 1832), Mateusza (ur. 1835) i Win
centego (ur. 1845).
Kolejny brat Kazimierza z pokolenia IV to Franciszek, ojciec Wincentego (V),
który spłodził dwóch synów (VI): Mikołaja (ur. 1835) i Kazimierza (ur. 1859), bezpo
tomnego. Natomiast Mikołaj zostawił po sobie dwóch synów (VII): Stefana (ur. 1874)
i Onufrego (ur. 1880).
Następny brat Kazimierza — Szymon (IV) dał światu syna Ignacego (ur. 1790; V).
Ten miał dwóch synów (VI): Alojzego Fabiana (ur. 1826) i Ignacego (ur. 1853). Z nich
Alojzy Fabian ojcował dwóm synom (VII): Janowi (ur. 1874) i Bronisławowi (ur. 1876).
Zaś jego brat Ignacy (VI) dał życie Cezaremu (ur. 1881; VII) [później dopisany].
I wreszcie ostatni z braci Kazimierza, czyli Michał (IV), który doczekał się trzech
synów (V): Bartłomieja (ur. 1787), Antoniego (ur. 1795) i Jerzego (ur. 1801). Z nich
Bartłomiej spłodził czterech synów (VI): Franciszka (ur. 1812), Stanisława Macieja
(ur. 1818), Jana Kajetana (ur. 1825) i Leonarda (ur. 1828). Każdy z nich doczekał się po
tomstwa (VII). Zatem Franciszek spłodził trzech synów: Aleksandra (ur. 1835) z trzema
synami (VIII): Józefem (ur. 1869), Janem (ur. 1872) i Władysławem (ur. 1875) oraz Jó 
zefa (ur. 1845) i Antoniego (ur. 1852). Stanisław Maciej miał także trzech synów: Bole
sława Dawida (ur. 1846), Wincentego Norberta (ur. 1850) i Stefana (ur. 1857). To samo
dotyczy następnego brata — Jana Kajetana: Szymona (ur. 1852), Wincentego (ur. 1856)
i Aleksandra (ur. 1864). Ostatni z nich, czyli Leonard, musiał zadowolić się jednym sy
nem — Pawłem (ur. 1862).
Brat Bartłomieja — Antoni (V) spłodził czterech synów (VI): Felicjana (ur. 1817),
Pawła Jana (ur. 1819), Adama (ur. 1821) i Antoniego (ur. 1828). Nie mieli oni potomstwa.
Ostatni z braci Bartłomieja, czyli Jerzy (V), zostawił po sobie syna Dominika Mi
kołaja (ur. 1827; VI) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1885 r.], który ojcował Teofi
lowi (ur. 1858; VII).
Druga, młodsza linia rodziny łączy się z Janem (II), ojcem trzech synów (III):
Wawrzyńca, Kazimierza i Jana. Pierwszy z nich ojcował dwóm synom (IV): Jerze
mu (ur. 1796) i Szymonowi Tadeuszowi (ur. 1799), bezpotomnemu. Natomiast Jerzy
mógł się pochwalić siedmioma synami (V): Józefem (ur. 1828), Teofilem Wincentym
(ur. 1830), Wincentym (ur. 1832), Ottonem (ur. 1836), Michałem Feliksem (ur. 1842),
Antonim (ur. 1852) i Leonardem (ur. 1854). Z nich potomstwa doczekali się tylko Teofil
Wincenty i Leonard. Pierwszy z nich zostawił po sobie siedmioro dzieci, w tym podano
tylko Romualda (ur. 1855; VI), a Leonard — jednego [nie widać imienia].
Pozostali jeszcze dwaj bracia Wawrzyńca: Kazimierz i Jan (III). Z nich Kazi
mierz miał syna Teodora (IV), który spłodził trzech synów (V): Aleksandra Macieja
(ur. 1824), Kazimierza Piotra (ur. 1825) z synem [nie podano jego imienia] oraz Ste
fana (ur. 1830). Z kolei jego brat Jan (III) to ojciec Kazimierza Macieja (ur. 1819; IV),
bezpotomnego [LVIA, F 391-11—90, k. 10, skan 00020 nie obejmuje całego drzewa
genealogicznego].
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W 1819 r. wywiedli się Pietkiewicze herbu Trąby. Ich protoplastą został Jakub Piet
kiewicz, ojciec Jerzego (pokolenie I i II). Najstarszy dokument pochodził z 1680 r\, kie
dy wspomniany protoplasta kupił dobra Mejliszki [w pow. tendziagolskim]. Dobra te
sprzedał Jan, syn Jerzego, w 1763 r.
Tak więc genealogia tych Pietkiewiczów była następująca: protoplasta Jakub (I)
miał syna Jerzego (TI), wnuka Jana (III), prawnuka Rocha (IV) i dwóch praprawnuków (V): Antoniego i Adama Macieja, którzy zaczęli 2 linie rodziny. Pierwszy z nich
spłodził Ignacego Franciszka (ur. 1815; VI), ojca dwóch synów (VII): Adolfa (ur. 1861)
i Witolda (ur. 1864).
Drugą linię zaczął Adam Maciej (V), którybył ojcem trzech synów (VI): Klemen
sa Konstantego (ur. 1823), ojca Napoleona (ur. 1855; VII) oraz Józefa Konstantego
(ur. 1831) i Feliksa Medarda (ur. 1838). Ten ostatni mógł pochwalić się czterema syna
mi (VII): Gustawem Stanisławem (ur. 1864), Janem (ur. 1866), Wincentym (ur. 1870)
i Mikołajem (ur. 1878) [TVIA, F 391-8-2574a, k. 86].
Z 1832 r. pochodzi wywód Pietkiewiczów herbu Trąby. Ich protoplastą został Adam
Pietkiewicz, ojciec Daniela (pokolenie I i II), notowany pod rokiem 1667. Ów Daniel
w swoim testamencie z 1682 r. zapisał dobra Treny [raczej Trepy w pow. kroskim] i Drabukszty Połukcie [w pow. powondeńskim; te ostatnie to właściwie Połukście nad jezio
rem Łukszta] synowi Bartłomiejowi (III). Ten ostatni w 1724 r. zapisał Treny [tak napisa
no] swoim synom (IV): Stanisławowi i Janowi, a Drabukszty Połukcie zostawił w swojej
dyspozycji. Znów w 1762 r. wspomniany Stanisław Pietkiewicz sprzedał „Treny”.
Obaj bracia z pokolenia IV: Stanisław i Jan zapoczątkowali 2 linie tej rodziny.
W pierwszej, starszej linii Stanisław ojcował trzem synom (V): Stanisławowi (wzmianka
z 1770 r.), Antoniemu (wzmianka z 1787) i Fortunatowi (wzmianka z 1787). Z nich Sta
nisław wydał na świat dwóch synów (VI): Jana Piotra (ur. 1780) i Franciszka (ur. 1786).
Z kolei Jan Piotr miał syna Ignacego (ur. 1822; VII), ojca trzech synów (VIII): bliźnia
ków Wincentego i Konstantego (ur. 1864) oraz Ludwika (ur. 1870). Ten ostatni chwalił
się jeszcze trojgiem dzieci (IX): Józefem (ur. 1899), Julią (ur. 1901) i Wacławem. Z ko
lei brat Jana Piotra — Franciszek (V) zostawił po sobie syna Ignacego Pawła (ur. 1828;
VI) , bezpotomnego.
Brat Stanisława — Antoni (V) miał syna Antoniego Nikodema (ur. 1802), bez
potomnego. Kolejny brat Stanisława, czyli Fortunat (V), wydał na świat sześciu sy
nów (VI): Wincentego [brak metryki], Józefa Mikołaja (ur. 1792), Aleksandra Nikodema
(ur. 1795), Piotra Pawła (ur. 1797), Leopolda Jerzego (ur. 1802) i Kazimierza (ur. 1804).
Wspomniany Wincenty zostawił po sobie dwóch synów (VII): Franciszka Chryzosto
ma (ur. 1812) i Teodora (ur. 1816), bezpotomnego. Zaś ten pierwszy ojcował trzem sy
nom (VIII): Adamowi (ur. 1834), Franciszkowi (ur. 1836) i Piotrowi (ur. 1842).
Brat Wincentego — Józef Mikołaj (VI) miał syna Szymona Franciszka (ur. 1830;
VII) , ojca dwóch synów (VIII): Stanisława (ur. 1870) i Szymona Mamerta (ur. 1871).
Kolejny brat Aleksander Nikodem (VI) wydał na świat syna Tomasza (ur. 1827; VII),
bezpotomnego. Jego brat Piotr Paweł (VT) miał także jednego syna Franciszka Włady
sława (ur. 1824), bezpotomnego, podobnie jak jego dwaj następni bracia: Leopold Je
rzy (VI) — Józefa Filipa (ur. 1849) oraz Kazimierz — Adama Teodora (ur. 1827).
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Druga, młodsza linia łączy się z Janem (IV). Był on ojcem trzech synów (V): Tade
usza, Kaspra, bezpotomnego i Kazimierza. Pierwszy z nich ojcował czterem synom (VI):
Robertowi, Felicjanowi, Franciszkowi i Ludwikowi. W 1802 r. dokonali oni działu dóbr
ojczystych. Ciekawe, że wszyscy z nich wydali na świat po jednym synu (VII): pierwszy
miał Józefa (ur. 1811), drugi — Wincentego Jana (ur. 1807), trzeci — Alojzego Sylwe
stra (ur. 1810), a czwarty— Kazimierza (ur. 1820). Z nich potomstwo doczekał się tylko
Alojzy Sylwester, ojciec Tomasza Kaspra (ur. 1831; VIII).
Z kolei brat Tadeusza — Kazimierz (V) zostawił po sobie syna Michała (ur. 1801;
VI), ojca trzech synów (VII): Wincentego Franciszka (ur. 1829), Kazimierza Franciszka
i Piotra Pawła [LVIA, F 391-8-2574a, k. 79, podobnie: F 391-1-1027, k. 70-72].
Zachował się wywód Pietkiewiczów herbu Trąby z 1832 r. Jest on bardzo podob
ny do poprzedniego, ale zawiera nowe informacje. Za protoplastę tej rodziny został
uznany Danił (Daniel) Adamowicz Pietkiewicz (pokolenie I i II), który ożenił się z Olszką [właściwie: Alszką] Eliaszowną Możeykowną. Wniosła mu ona dobra Drabukszty
w 1667 r. Spłodzili oni syna Bartłomieja (III), wzmiankowanego w testamencie z 1740 r.
Ten ożenił się z Marianną Weyunderówną i powołał do życia dwóch synów (IV): Stani
sława i Jana. Powiększył on swoje dobra o Połukście, nabyte od Giedwiłłów w 1726 r.
Ze wspomnianych synów Stanisław spłodził trzech synów (V): Stanisława, Antoniego
i Fortunata. Pierwszy z nich ożenił się z Konstancją Rudowiczówną, z którą miał syna
Jana Piotra (ur. 1780; VI). Ten z kolei ożenił się z Franciszką [imię dopisano] Imaktonowiczówną, która urodziła mu syna Ignacego (ur. 1822; VII).
Z kolei kilka słów o dalszych synach wymienionego Stanisława (V). Drugi syn Anto
ni ożenił się z Ewąjagowdówną z którą miał syna Antoniego Nikodema (ur. 1802; VI).
I wreszcie trzeci syn tego Stanisława, czyli Fortunat. Był dziedzicem dóbr Użpeły, Pędy
i Kunejkiszki. Ożenił się dwa razy: z Julianą Mąstowiczówną i Barbarą Smilgiewiczówną,
z którymi spłodził sześciu synów (VI): Wincentego, żonatego z Martą Rymszówną i ojca
dwóch synów (VII): Franciszka Chryzostoma (ur. 1812) iTeodora (ur. 1816);JózefaMikoła
ja (ur. 1792), żonatego z Moniką Gryncewiczówną z którą spłodził syna Szymona Francisz
ka (ur. 1830; VII); Aleksandra Nikodema (ur. 1795) z żony Anny Jocewiczówny miał syna
Tomasza (ur. 1827; VII); Piotra Pawła (ur. 1797), którego żona Urszula Możeykówna dala
mu syna Piotra Pawła (ur. 1824; VII); Leopolda Jerzego (ur. 1802) i Kazimierza (ur. 1804),
żonatego z Rozaliąjanuszkiewiczówną matką jego syna Adama Teodora (ur. 1827; VII).
Teraz wracam do drugiego syna Bartłomieja Danilewicza, czyli Jana (IV). Dziedzi
czył on dobra Poszejkie [w XIX w. w gminie Zorany, dawniej zapewne w pow. twerskim, obecnie Paśeikis]. Wydał na świat trzech synów (V): Tadeusza, Kaspra i Kazimie
rza (wzmianka z 1771 r.). Z nich Tadeusz dziedziczył dobra Paszejkie, Polipie i Ławkiele.
Pozostawił on po sobie czterech synów (VI): Roberta, Felicjana, Franciszka i Ludwika.
Z nich Robert ożenił się z Klarą Petrowską i miał syna Józefa Felicjana (ur. 1811; VII),
a z Ewyjamonttówny doczekał się syna Wincentego Jana (VII). Z kolei Felicjan miał syna
Wincentego Jana (ur. 1807; VII), a Franciszek ożenił się z Franciszką Piotrowską i spło
dził syna Alojzego Sylwestra (ur. 1810; VII), który z kolei z żoną Wiktorią Mąstowiczów
ną miał syna Tomasza Kaspra (ur. 1831; VIII). Ostatni z braci, czyli Ludwik (ur. 1786),
ożenił się z Rozalią Szołtmirówną z którą spłodził syna Kazimierza (ur. 1820; VII).
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Z kolei Kazimierz, brat wspomnianego Tadeusza (V) ożenił się z Judytą Putramentowiczówną. Ich syn Michał (ur. 1801; VI) zawarł związek małżeński z Wiktorią Boreykównąi spłodził syna Wincentego Franciszka (ur. 1829; VII) [LVIA, k. 70].
W 1832 r. wywiedli się jeszcze Pietkiewiczowie tego herbu. Za swego przodka
przyjęli Jakuba Pietkiewicza (pokolenie I), który posiadał dobra Kweście alias Bogdany
w pow. korszewskim. Wszedł on w związki małżeńskie z Anną Andrzejówną Bogdanowiczówną Wizborówną, z którą wydał na świat dwóch synów (II): Jakuba i Jerzego.
0 pierwszym nic bliższego nie wiadomo. Z kolei drugi — Jerzy posiadał dobra Pokrożęcie w pow. korszewskim [sic; chodzi o pow. kroski]. Ożenił się z Katarzyną Jarudówną, z którą miał synajózefa (ur. 1721; III). Ten ostatni ożenił się z Annąz Putwińskich
1 w 1709 r. wszedł w posiadanie Kweściów alias Bogdanów. Był cześnikiem żmudzkim.
Ożenił się z Anną Masandrakówną, z którą spłodził dwóch synów (IV): Michała Jaku
ba (ur. 1759) i Michała (ur. 1762). Pierwszy miał syna Dominika (ur. 1807; V), a dru
gi — dwóch synów (V): Kazimierza Macieja (ur. 1801) i Franciszka (ur. 1810) [TVIA,
F 391-1-1027, k. 73-75].
Ź r ó d ł a : A kta pjapdón; T. 2, s. 274, 286, 300, 335, 336, 340, 341; Elektorzy 1697 r\; Konfederacja 1704
r\, s. 760; LM, Upraśymą knyga 9, s. 252 nr 412; LM, Uprasymą knyga 12, s. 449—151) nr 587; LVIA, F 391—1—
1027, k. 70-75, F 391-7-1885 k. 73, F 391-8-2574a, k. 79 (skan 00116), 86 (skan 00128), F 391-11-90;
ODVCA, vyp. 1, s. 2-17, 38-245, 152-10; vyp. 2, s. 17-25, 22-115, 50-186, 104-28, 168-146, 180-329,
185-392 in 393; vyp. 3, s. 33-215, 38-37, 41-76, 53-6; vyp. 4, к. 1-3, 2-10, 62-52; vyp. 5, к. 123-17, 175415, 196—52; Perapis 1528 r., s. 314; Urpgdniy centralni i dygnitarze, s. 34 nr 61; Urzędnicy żmudzcy, nr 66,
553; Visitationes DS. 1675—1677, s. 361, 363. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 339, T. 5, s. 8:
Sak—Pietkiewicz; tenże, Suplement, s. 267; Ćinmaite, s. 13; LPŻ, T. 2, s. 435: Petka, Petkevidus; Uruski, T. 13,
s. 352-355.
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H. GODZIEMBA, RADWAN, TRABY
P opis 1 6 2 1 roku

PetraspenicpStas p bracią napod\\ezdku] koń 1 wpow. pojurskim
T aryfa 16 6 7 roku

PetraspewicpFrancispek na miejscu Piotra Isepostakia plspłostakiów dym 1 szlachecki w pow. ejragolskim
Petraspewicp Rrpysptof. Lawdgint [sic] Marcin pprpy kupli od Krpysptofa Petraspewicpa p Kaw!oków 1 dym
poddański wpow. medyngiańskim [sic; Kawłoki leżą bowiem w pow. rosieńskim]
PietraspewicpMiko/aj, na którego miejscu posta/ spisany Jerpy W/adycpko Samuelenńcp p Wtadycpków spła
chetki dym 1 w pow. korklańskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Pietraspewicp [w Kop. 3: Petraszewicz] Aleksander pWiekspnel wpow.potumspewskim [dym] splacheckd 1
PietraspemcpAndrpej na miejscu Frandspka Pietraspewicpa pokoücy Sptejstakiów [w Kop. 1: Szłasztalce]
w pow. ejragolskim dym spłachetki 1
Pietraspewicp Kapźmierp p Kimontów w pow. jaswońskim [dym] splachecki 1
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Pietraszewicz Leins Szęzpsny, na którego miejscu został spisany Kazimierz Trumpowicz Z okolicy Kuniasye
Leszye wpow. ejragolskim dym szlachecki 1
Pietraszewicz [w Kop. 1: Petrus zewicz] Kayimierz Z Wienisyęk wpow. knrklańskim dym szlachecki 1
Pietraszewiczpwa Kristina ze Stanisławem Dowyko i Rupsyi na miejscu Mika!aja Stygwiła z Pacanów S ty
gną łów wpow. wieluńskim dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od imienia Pietrasz, Piotrasz, które jest albo pochodzenia pol
skiego, albo ruskiego [LPŻ].
Na Żmudzi zanotowano ich po raz pierwszy w księdze Metryki Litewskiej w 1516 r.,
gdzie wzmiankowano o Wołodce Pietraszewiczu, bojarze wilkiskim, i jego synu Chrzczonie. Sprzedali oni 3 niwki, bliżej nieokreślone, Słowikowi Iwanowiczowi [LM]. Można do
dać, że w popisie 1528 r. notowano Chrzczona Wołodkiewicza we włości wilkiskiej.
Później byli w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. Spisano tam 16 boja
rów Pietraszewiczów w następujących włościach: Bowława w pojurskiej, Gabryjała w rosieńskiej, Dowgutisa w berżańskiej, Zabieła w rosieńskiej, Kanczałga w potumszewskiej,
Martina w medyngiańskiej i retowskiej, [wdowę] Martinkowąw kroskiej, Matieja w korszewskiej, Paca w jaswońskiej, Rymka w wielońskiej, Stanka w tendziagolskiej, Szczepana
w retowskiej, Jakuba w kroskiej, Janka w wielońskiej i [wdowę] Martinową w widuklewskiej. Wśród nich nie obserwuje się jakiegoś skupienia, a najwięcej (po 2) mieszkało w na
stępujących włościach: rosieńskiej, retowskiej, kroskiej i wielońskiej.
Równie wielu Pietraszewiczów notowano w kolejnym popisie 1567 r. Warto tu wy
mienić Balcara Janowicza Petraszewicza [w dopełniaczu, czyli to awonimik] we włości
pojurskiej. Czy imię Balcar [Balcer] nie łączy się z imieniem Bowław, najpewniej znie
kształconym i skądinąd nieznanym, z poprzedniego popisu w tej włości?
Skądinąd wiadomo o bojarach Pietraszewiczach, synach Pietrasza, we włości telszewskiej. Bojarzy ci: Walenty Pietraszewicz z braćmi Bałtromiejem, Stepanem i Mar
tinem przedstawili list Stanisława Janowicza [Kieżgajły], starosty żmudzkiego z lat
1486—1526. Wynikało zeń, że po swoim ojcu posiadali oni ziemię „na Utocech na rece
Napisti”, którą ten nabył od teścia Tomka, a jeszcze wcześniej należała do niejakie
go Sznuktiusa. Nadanie to zatwierdził król polski Zygmunt Stary w 1529 r. [AWAK].
Trudno jest zlokalizować to nadanie. Z poniższych danych wiadomo, że w 1579 r. no
towano Pietraszewiczów we włości telszewskiej nad rzeką Szerkszną. Chodzi o rejon
na północny wschód od Siadów. Druga możliwość wiąże się z nazwą Utocech, któ
ra może oznaczać — w Towciach. Wiadomo zaś, że w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. notowano sioło i majętność Tawtajtie nad rzeczkami Subiedą i Sziłajpią we
włości telszewskiej. To późniejsza okolica szlachecka Towcie (np. w 1789 r.), a jeszcze
później dwa [raczej 3] dwory: Bielkiewiczów (121 dziesięcin ziemi) i Gadonów (150),
a jeszcze Kiełpszowie mieli tam 54 dziesięciny [SG]. Obecnie to Taućiai na południe
od Gadonowa i na północ od Telsz.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. spotyka się wielu Pietraszewiczów. Po
równanie tych danych z taryfą 1690 r. przynosi skromne rezultaty. W 1589 r. Wojtiech Łukaszewicz Chrszczonowicz zamienił się gruntami z Alekszejem Pietrowiczem
Pietraszewiczem: za niwę Wortuliszka w majętności Kimontojti we włości jaswońskiej
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otrzymał niwę Pałajkie wMedykompach [w tej włości]. W 1590 r. Wojtiech Matysowicz
Pietraszewicz wziął w zastaw grunt w Kimontojtiach i w Poworłoktiach (Poworłokiach)
nad rzeką Kirsznawą i ruczajem w Powilkiniach we włości jaswońskiej. To samo uczynił
w 1592 r., z żoną Poloniąjakubowną.
Z innych informacji z akt ziemskich żmudzkich należy przywołać. W 1579 r. Witko
Janajtis darował adoptowanemu synowi Tomaszowi Pietraszewiczowi połowę „dworca”
Kundraczi nad rzeką Szerkszną we włości telszewskiej. W 1600 r. Jacuś Pietraszewicz
z synami Wojtiechem i Stanisławem darowali „otczyznę” w uroczysku Norkie we włości
telszewskiej Baltazarowi Kierbedowi.
W 1597 r. zostały aktykowane w aktach ziemskich żmudzkich 2 dokumenty.
W pierwszym, datowanym indyktem 11, starosta żmudzki Stanisław Janowicz [Kieżgajło, był nim w latach 1486-1526; w grę wchodzą 3 daty: 1493,1508 i 1523] podał infor
mację o posiadaniu „dworca” w Drowsłowkach „na Szeszuwie” przez Miluszę Bortkową Dowgiłowicz „sestrinnę Wizgirdową”. Ów „dworec” stanowił jej „otcziznę”, którą
posiadał jeszcze Wizgird w czasach wielkiego księcia Witolda i Zygmunta [Kiejstutowicza], tj. przed 1440 r. Z dokumentów wynikało, że wspomniany Wizgird „toje proseczenie” wysłużył „na panie Kontowtie” [tj. w latach 1436—1440, gdy był starostążmudzkim
za rządów w. ks. Zygmunta Kiejstutowicza]. Nie mając dzieci, swoją „wysługę”, czyli
wzmiankowany „dworec”, przekazał siostrzeńcowi żony, czyli Martinowi Pietraszewi
czowi. Drugi dokument to list króla polskiego Zygmunta Starego z 1534 r., w którym
zatwierdzono działania wspomnianego Stanisława Janowicza Kieżgajły.
W sumie w aktach ziemskich żmudzklich XVI w. notowano Pietraszewiczów
w ośmiu włościach: widuklewskiej, kroskiej, telszewskiej, wilkiskiej, jaswońskiej, korklańskiej i korszewskiej. Do interesujących należą dane z włości kroskiej, gdzie notowa
no kilku Jakubowiczów, pewnie synów Jakuba Pietraszewicza z popisu 1528 r. Stąd ciąg
genealogiczny byłby następujący: 1. Pietrasz (wzmianka). 2. Jakub (1528). 3. Andrzej
i Piotr. 4. Jan Piotrowicz. Mieli oni dobra Pluszcze we włości kroskiej.
W czasie Potopu 1655 r. spisano 7 Pietraszewiczów: Daniela, Eliasza, Jana, Jana
Krzysztofowicza, Józefa, Mateusza, Pawła i Wojciecha. Nie wiadomo, czy wszyscy po
chodzili ze Żmudzi?
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny miesz
kające w różnych powiatach: ejragolskim, korklańskim i zapewne w medyngiańskim (lub
rosieńskim). Z nich: 2 nie miały, a jedna miała jednego poddanego. Z kolei w 1690 r.
spisano 6 rodzin, mieszkających w dwóch rejonach Żmudzi: południowo-wschodnim
w powiatach ejragolskim (2, najwięcej), wielońskim i jaswońskim oraz w centrum w ma
łych powiatach: potumszewskim i korklańskim. Żadna rodzina nie miała poddanych.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. W tej rodzinie było dwóch elektorów
królów polskich. W 1733 r. Stanisława Leszczyńskiego wybierał niejaki Petruszewicz,
a w 1764 r. Tadeusz Petrusiewicz był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pietraszewicze
herbu: Dołęga, Godziemba, Pobóg, Radwan i Rawicz
W 1804 r. wywiedli się Pietraszewicze herbu Godziemba. Za swego przodka przy
jęli oni Aleksandra Pietraszewicza, który w 1675 r. nabył dobra Wieksznele [w pow.
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potumszewskim]. Według testamentu z 1730 r. Piotr zapisał te dobra swoim synom:
Maciejowi, Bartłomiejowi, Jerzemu, Tomaszowi i Filipowi. Dobra te sprzedano [nie wy
mieniono sprzedawców] w 1756 r.
Genealogia tej rodziny zaczęła się od wspomnianego Aleksandra (pokolenie I),
ojca Piotra (II) i dziada pięciu synów (III): Macieja, Bartłomieja, Jerzego, bezpotom
nego, Tomasza, także bezpotomnego i Filipa. Zapoczątkowali oni 3 linie tej rodziny.
W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł Maciej jako ojciec Jakuba (ur. 1757? [w tekście
podano błędnie: 1857] (TV). Ów Jakub spłodził syna Jana (ur. 1797; V), który ojcował
trzem synom (VI): Józefowi (ur. 1827), Franciszkowi Mateuszowi (ur. 1834) i Hieroni
mowi Karolowi (ur. 1840) z synem Antonim (ur. 1871).
Druga, średnia linia rodziny łączy się z Bartłomiejem (III), który wydał na świat
syna Kazimierza (ur. 1750; IV). Ten z kolei zostawił po sobie trzech synów (V): Jana
(ur. 1779), Dominika (ur. 1786) i Antoniego (ur. 1794), bezpotomnego. Z nich Jan do
czekał się czterech synów (VI): Józefa Karola (ur. 1813) z synem Teofilem (ur. 1859;
VII), Onufrego Stanisława (ur. 1815) z trzema synami (VII): Aleksandrem Wilhelmem
(ur. 1844), Antonim Józefem (ur. 1845) i Stanisławem (ur. 1849) oraz Leona Grzegorza
(ur. 1829) z synem Kazimierzem Janem (ur. 1860; VII) i Karola Fabiana (ur. 1839) z sy
nem Wincentym (ur. 1862; VII). Z wymienionych Kazimierz Jan miał jeszcze dwóch
synów (VIII): Leona Romualda (ur. 1894) i Kazimierza (ur. 1900).
Z kolei brat Jana, Dominik (V), chwalił się trzema synami (VI): Michałem Karolem
(ur. 1833), Konstantym Walerianem (ur. 1840) i Ludwikiem Wiktorem (ur. 1841). Z nich
potomstwa doczekał się tylko pierwszy z nich, ojciec pięciu synów (VII): Kazimierza
(ur. 1868), Józefa (ur. 1872), Stanisława (ur. 1874), Michała (ur. 1878) i Antoniego (ur. 1884).
Trzecią, młodszą linię kontynuował Filip (III), ojciec pięciu synów (IV): Macieja
(ur. 1761), Szymona (ur. 1804) [sic; raczej chodzi o 1784 r.], Kazimierza (ur. 1781), Jana
(ur. 1783) i Tadeusza (ur. 1781) [ewidentna pomyłka, może chodzi o 1784 r. lub zbliżo
ny doń]. Z wymienionych Maciej wydał na świat dwóch synów (V): Jana (ur. 1805) i Ju
styna Teodora (ur. 1820), bezpotomnego. Wspomniany Jan ojcował dwóm synom (VI):
Wincentemu (ur. 1836) i Justynowi Franciszkowi (ur. 1843). Pierwszy z nich miał dwóch
synów (VII): Józefa (ur. 1856) i Jana (ur. 1863), a drugi — trzech: Ildefonsa (ur. 1873),
Wincentego (ur. 1879) ija n a (ur. 1887).
Brat Macieja — Szymon (IV) doczekał się także pięciu synów (V): Józefa Jana
(ur. 1816), Wincentego (ur. 1818), bezpotomnego, Macieja (ur. 1823). Stanisława Raj
munda (ur. 1829), Franciszka Jerzego (ur. 1833), także bezpotomnego, Z nich Józef Jan
spłodził pięciu synów (VI): Juliana (ur. 1844), Józefa (ur. 1846), Wincentego (ur. 1852)
[Może jednak chodzi o 1862 r. jakby to wynikało z kolejności wymienienia], Aleksandra
(ur. 1859) i Antoniego (ur. 1861). Z wymienionych potomstwa doczekał się tylko Julian,
ojciec czterech synów (VII): Leona Andrzeja (ur. 1873), Aleksandra (ur. 1876), Michała
(ur. 1878) i Antoniego (ur. 1891).
Z kolei brat Józefa Jana, czyli Wincenty, miał syna Józefa (ur. 1863; VI). Kolejny
z braci — Maciej (V) wydał na świat trzech synów (VI): Antoniego (ur. 1851), Józefa
(ur. 1857) i Franciszka (ur. 1859). Ostatni z braci — Stanisław Rajmund (V) zostawił
po sobie dwóch synów (VI): Wincentego (ur. 1853) i Józefa (ur. 1862), bezpotomnych.
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Teraz kolej na pozostałych braci Macieja: Kazimierza, Jana i Tadeusza (IV). Z nich
Kazimierz miał syna Ignacego Justyna (ur. 1820; V), ojca (VI): Piotra (ur. 1859) i Win
centego (ur. 1861). Z kolei Jan (IV) doczekał się dwóch synów (V): Józefa Kaspra
(ur. 1825) i Teodora Ignacego (ur. 1829). Z nich Józef Kasper mógł pochwalić się
pięcioma synami (VI): Kazimierzem (ur. 1854), Stanisławem (ur. 1860), Wincentym
(ur. 1862), Marcinem (ur. 1864) i Antonim (ur. 1870). Natomiast wspomniany Teodor
Ignacy spłodził syna Jana (ur. 1873).
Ostatni z braci Macieja to Tadeusz (IV), który był ojcem Kazimierza Tomasza (V).
Ten zaś wydał na świat dwóch synów (VI): Kazimierza (ur. 1860) i Józefa (ur. 1863)
[LVIA, F 391-8-2574a, k. 93].
W tymże roku 1804 wylegitymowali się Pietraszewicze z herbem Radwan. Najstar
szy dokument to akt darowizny z 1682 r., w którym Jan Bartłomiej Maciejewicz Moczulski
zapisał dobra Żagowicze [w pow wilkiskim] Samsonowi Eliaszewiczowi Pietraszewiczowi i jego żonie Katarzynie, swojej córce. W 1720 r. synowie wspomnianego Samsona: Jan
1 Salomon weszli w posiadanie tych dóbr. Wspomniany Jan Samsonowicz Pietraszewicz
w swoim testamencie z 1765 r. zapisał te dobra synowi Janowi pod warunkiem spłacenia
swoich braci: Andrzeja i Stanisława z jego synami. W testamencie z 1783 r. Jan, syn Jana,
zapisał Żagowicze swojemu synowi Bartłomiejowi. Ten ostatni sprzedał te dobra w 1793 r.
2 kolei synowie Stanisława w 1784 r. zastawili swoją część tych dóbr Janowi Kibortowi.
Zatem wspomniana genealogia wyglądała następująco, poczynając od protoplasty
Samsona Eliaszewicza Pietraszewicza (pokolenie I i II). Ow Samson spłodził dwóch sy
nów (III): Jana i Salomona, którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Prym w pierwszej,
starszej linii wiódł Jan jako ojciec Jana (IV) i dziad Bartłomieja Jacka (V). Ten ostatni
wydal na świat dwóch synów (VI): Jana Kajetana (ur. 1798) i Ignacego Piotra (ur. 1807).
Pierwszy z nich spłodził synajózefa (ur. 1821; VII), a drugi — trzech synów (VII): Ka
zimierza (ur. 1848), Józefa (ur. 1852) i Pawła (ur. 1859).
Druga, młodsza linia rodziny od Salomona (III) była bardziej rozwinięta. Miał on
syna Stanisława (IV), ojca sześciu synów (V): Tadeusza, bezpotomnego, Kazimierza,
Pawia, bezpotomnego, Adama, Antoniego Jana i Jana, także bezpotomnego. Z nich Ka
zimierz zostawił po sobie dwóch synów (VI): Ignacego (ur. 1775) i Benedykta (ur. 1780).
Z nich Ignacy wydał na świat czterech synów (VII): Grzegorza Józefa Adama (ur. 1797),
bezpotomnego, Benedykta Adama (ur. 1801), Kazimierza Józefa Adama (ur. 1804)
i Onufrego Alojzego (ur. 1806). Wspomniany Benedykt Adam miał syna Ludwika Na
poleona (ur. 1825; VIII), a ten — syna Bronisława Antoniego Leopolda (ur. 1861; IX).
Brat Benedykta Adama, Kazimierz Józef Adam, powołał do życia trzech synów (VIII):
Józefa Edwarda (ur. 1835), Adolfa Leonarda (ur. 1836) i Juliana Leonarda (ur. 1838).
I wreszcie następny brat Benedykta Adama — Onufry Alojzy — doczekał się czterech
synów (VIII): Józefa Ignacego (ur. 1838), Władysława Franciszka (ur. 1840), Aleksandra
Kazimerza (ur. 1844) i Konstantego Tomasza (ur. 1855).
Z kolei brat Ignacego, czyli Benedykt (VI), spłodził syna Karola Aleksandra Napo
leona (ur. 1825; VII), ojca Józefa (ur. 1846; VIII).
Teraz pora na Adama, brata Tadeusza (V) i dalszych braci. Wspomniany Adam zo
stawił po sobie trzech synów (VI): Stanisława Jana (ur. 1804), Pawła Erazma (ur. 1816)
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

PIETRASZKIEWICZ (PIETRASZKO)

521

i Justyna Ignacego (ur. 1818), żaden nie miał potomstwa. Kolejny z braci to Antoni Jan
(V), ojciec pięciu synów (VI): Stanisława Antoniego (ur. 1814), Antoniego Aleksandra
(ur. 1816), Jana Jakuba (ur. 1818), Karola Kaspra (ur. 1822) i Aleksandra Józefa (ur. 1826).
Z nich potomstwa nie mieli pierwsi dwaj. Jan Jakub dał światu syna Jana (ur. 1865; VII),
jego brat Karol Kasper — dwóch synów (VII): Karola (ur. 1865) i Antoniego (ur. 1874),
a trzeci z braci — syna Wacława (ur. 1868; VII) [LVIA, F 391—8—2574a, k. 95].
Ź r ó d ł a : Akta pjapclón\ T. 2, s. 302, 303, 305, 309; Elektorowie królów, s. 164; LPŻ, T. 2, s. 437: Petraśevicms; Elektorzy 1764 r\; LM, Uprasymą knyga 9, s. 317571; LVIA, F 391—8—2574a, k. 93 (skan 00140),
95 (skany 00144-145); ODVCA, vyp. 1, s. 4-51, 6-84, 7-101, 9-122, 47-60, 61-1, 172-10 i 19, 179-118,
209-228, 210-254; vyp. 2, s. 108-87, 111-126 i 138, 122-297, 137-536; vyp. 3, s. 24-81, 27-120, 44-132,
45-138, 48-178, 75-111, 80-190, 84-253; vyp. 4, к. 239-259, 305-114; vyp. 5, к. 91-173, 182-173, 260235; Perapis 1528 г , s. 219, 317—318; SG, T. 15, cz. 2, s. 661: Towcie; Slovar, s. 305: Tautajte. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 13, s. 287: Petrasewicz, 290: Petrusiewicz, Petruszewicz, 356: Pietraszewicz.

PIETRASZEW SK I (PETRASZEW SKI, PIETRESZEW SKI)
T a r y f a 16 67

roku

Petraspewski KapimierpSerafinowicp na miejscu rodpica swego Serafina Petraspewskiego pSudimontów Witajtispek, takje po Krpysptofie Matysowicpii Ы ну ku w okolicy Mondwidy i po Krystynie Pacewicpowej w oholicy
Sudimontówpoddański dym 1 wpow. telspewskim
T aryfa 1690

roku

Pietrespewski KapimierpSerafinowicppSudintów Wie/ajtyspek [w Kop. 1: Wilajtyszki] wpow. telspewskim
na miejscu ojca i pprpykupli od Pacenicpa [dym] poddański 1
W źródle notowano formę nazwiska Pietreszewski. Jednak w tym wypadku przyjęto, że
najpewniej była to forma oboczna, a ostateczna forma nazwiska to Pietraszewski, zna
na z innych źródeł.
Nazwisko to spolonizowana forma nazwiska Pietrasz (lub Pietraszewicz), uzupeł
niona o polską, szlachecką końcówkę —ski.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W latach 1667 i 1690 spisano tylko po jed
nej rodzinie w pow. telszewskim, z jednym dymem poddańskim. Była to szlachta drob
na i nieutytulowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej Pietraszewscy wylegitymowali się ze szlachectwa
z herbem Radwan.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 437: Petraśauskas; Uruski, T. 13, s. 357.

PIETRASZK IEW ICZ (PIETRASZKO)
H. ŁABĘDŹ
T a r y f a 16 6 7

roku

Petraspkienicp Stanisław pWodukspt dym 1 spłachetki wpow. niebliskim
PietraspkiewicpMalcher pKimont dym 1 spłachetki wpow.jaswońskim
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T aryfa 16 9 0 roku

Pietraszko Stanisław wraz 'S Par/tomiejem Giedgowdem i Eydrygiewiczęm zostali spisani z Wordaksyni
wpow. wielońskim dym szlachecki 1
Łącznie spisano Pietraszków i Pietraszkiewiczów, na co wskazujądane a taryf z lat 1667
i 1690, kiedy spisano obie rodziny w tej samej miejscowości w pow. wielońskim.
Nazwisko Pietraszko to imię zdrobniale utworzone od imienia Piotr. Jest albo po
chodzenia polskiego (Pietraszko, Piotraszko itp.), albo ruskiego [LPŻ]. Pietraszkiewicz
to patronimik od tego imienia.
W 1590 r. zanotowano Baltazara Pietraszkiewicza herbu Łabędź jako ziemianina
żmudzkiego [Wittyg].
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. zanotowano tylko jednego bo
jara Pietraszkę Mickowicza we włości jaswońskiej.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano czterech Pietraszkiewiczów: Kazimierza,
Pawła, Piotra i wdowę Samuelową Pietraszkiewiczowi
Później byli spisani w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. wie
lońskim i jaswońskim, bez poddanych. W 1690 r. odnotowano tylko jedną rodzinę wpow.
wielońskim, także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej Pietraszkiewicze i Pietraszkowie herbu Leliwa
oraz Pietraszkiewicze herbu Pomian wylegitymowali się ze szlachectwa. Pietraszkowie—
Piotrowscy herbu Abdank mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz], Należy ich chy
ba łączyć z Piotrowskimi.
Ź r ó d ł a : Akta yag/Uw, T. 2, s. 300, 304, 321—322; Wittyg, s. 243. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody,
T. 4, s. 342; Juzumas, s. 339; LPŻ, T. 2, s. 438: Petraśka, Petraskevicius; Uruski, T. 13, s. 357—358.

PIETRASZKO ZOB. PIETRASZKIEWICZ
PIETRESZEWSKI ZOB. PIETRASZEWSKI
PIETRYKOW ICZ
T aryf a 16 6 7 roku

Pietrykowicz Daniel na miejscu rodzica swe[go] Stanisława Petrykowiczą z Kotkun Kundy dym 1 szlachecki
wpow. wiebńskim
Nazwisko to patronimik od imienia Pietryk, zdrobnienia od imienia Piotr [LPZ].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 441: Petrikevicius, 440: Petrikas.
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H. DĘBNO, DRYJA, PRUS, RAWICZ
P o p i s 16 2 1

roku

Pikielewicz^Fko/aj z //^[stnikiem] //tfy>o4[jezdku] koń 1 w potu. dynuiańskim
T aryfa 16 67 roku

Pikiel Adam ^Poboh-ian 1poddański dym tupotu. M. Dyrwian
Pikiel Knys^tof na miejscu Jana Pikiela rodyica stue\go] z Potułajcióiu dym 1 szlachecki tupotu. M. Dynuian
Pikielewicz Bałtromiej Wojciechowżcz na miejscu Wojciecha Marcinotuicya Pikieletuicya rodyica siue\go] z Po
tułajciów dym 1 szlachecki w pow. M. Dynuian
Pikielewicz Razmus, na którego miejscu została spisana Zuzanna Dowiatowa Krzyszjofowa z Posząwszą dym
1 szlachecki w pow. kroskim
Pikielowa Mikołajowa Magdalena Piotrówna z Posząwszą dym 1 szlachecki tupotu, kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

Pikiel Bartłomiej z Powiłajciów tupotu. M. Dynuian dym szlachecki 1
Pikiel Franciszek z Pobolwian wpotu. M. Dynuian dympoddański 1
PikielJan z Powiłajciów na miejscu Dawida [i] Krzysztofa Pikielów wpow. M. Dyrwian dym szlachecki 1
Pikiel Marcin Franciszek z Judków wpow. widukletuskim dympoddański 1
Pikielewicz [tak w Kop. 1 i 9, w Taryfie Żmudzi 1690 r. nazwisko poprawione z: Pietkiewicza] Jan
ZPikielów w pow kroskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Pikiel, które najpewniej jest pochodzenia niemiec
kiego od Pick [LPŻ], Chyba bardziej przekonuje sąd Z. Zinkeviciusa, który łączył to na
zwisko z litewskim nazwiskiem dwuczłonowym: p i- i kel- Pierwszy człon jest pocho
dzenia pruskiego i oznacza przyimek przy, a drugi człon łączy się z czasownikiem kelti,
czyli „podnosić”, „dźwigać”, „budzić”, „wzbudzać” i wiele innych.
Najstarsza wzmianka o Pikielu pochodzi z księgi nadań wielkich książąt litewskich
z lat 1440—1498. Ów Pikiel otrzymał nadanie „czołowieka” we włości kroskiej. Zapew
ne jego potomkiem był Stanisław Pikielis, bojar we włości kroskiej spisany w popisie
wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. W tymże popisie pojawili się także Pikielewicze w następujących włościach: Ławryn w widuklewskiej, Matiej w kroskiej, Możejko
w wielońskiej i dwóch Stanisławów w berżańskiej i telszewskiej. Wspomniany tu Mo
żejko Pikielewicz został zanotowany w 1541 r. jako świadek w sporze bojarów wielońskich „Roszczyńców” [tj. z późniejszej okolicy szlacheckiej Roszczę pod Kiejdanami]
z bojarami jaswońskimi [Istori/os śaltinią tyńmaĄ. W osobnym rejestrze włości telszewskiej
z tego roku wymieniono jeszcze Stanisława Pikielewicza.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest tylko pojedyncza wzmianka o Bałtromieju Szczefanowiczu Pikielewiczu [w tekście Nikielewicz], który napadł na stado zwie
rząt na gruncie Pietraszyszki we włości korszewskiej. Może tu należy włączyć 2 wzmian
ki z akt ziemskich. Pierwsza o Wojtiechu Janowiczu Pitelewiczu [sic], który wzniósł
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gumno w 1590 r. w dobrach Workutianskich [raczej: Worputiańskich, czyli Worpuciany]
we włości berżańskiej. W tej włości notowano Pikielewiczów w popisie 1528 r. Dru
ga wzmianka z 1596 r. dotyczy Jana Pietrowicza Pikulniewicza [sic], który swojej żonie
Hannie Martinownie Gruzdiewnie zapisał wiano w postaci czwartej części dóbr Podubisie we włości kroskiej. W tej włości również notowano Pikielewiczów w 1528 r.
We wspomnianych aktach ziemskich notuje się Pikiele jako sioło we włości gruściewskiej, koło rzeki Luszy, granicy inflanckiej i sioła Kudze. Chodzi o późniejsze Pi
kiele (lit. Pikeliai) leżące w pow. telszewskim (do którego weszła włość gruściewska),
ale niedaleko granicy z powiatem Małych Dyrwian. Chyba jednak nie będzie to gniazdo
tego rodu, ponieważ najstarsza wzmianka o Pikielach pochodzi z końca XV w. i wią
że się z włością kroską. W omawianych aktach notowano jeszcze Pikieliszki w różnych
włościach: berżańskiej, korklańskiej (Bukontyszki nad Krożentą), użwenckiej („dworec”) i widuklewskiej.
Skądinąd wiadomo o braciach Janie i Krzysztofie Adamowiczach Pikielewiczach,
którzy w 1598 r. kupili wieś Pikiele od Bartłomieja Hrehorowicza i w roku następnym
sprzedali ją Marcinowi Maciejewiczowi Gordowskiemu zwanemu też Juchniewiczem
Quzumas].
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
jedną osobę w pow. dyrwiańskim [Małych Dyrwian, zob. niżej], która wystawiła jedne
go konia z „uczestnikami”.
W taryfie 1667 r. spisano 5 rodzin, nadal mieszkających głównie w pow. Małych
Dyrwian (3) oraz w kroskim (2). Większość z nich (4 na 5) nie miała poddanych, tylko
jedna rodzina posiadała jednego poddanego. W Potułajciach notowano 3 pokolenia tej
rodziny: 1. Marcin. 2. Wojciech. 3. Bartłomiej.
Znów w taryfie 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. kroskim, bez podda
nych. Prawdopodobnie są oni potomkami Pikielów, którzy jeszcze w XV w. otrzymali tu
nadanie ziemskie. Warto też wskazać, że we włości kroskiej spisano Macieja Pikielewicza w 1528 r. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana. Z XVII w. należy wy
mienić Sebastiana Pikiela, prałata proboszcza diecezji żmudzkiej i plebana mitawskiego,
który uczestniczył w soborze diecezji żmudzkiej w 1647 r.
Skądinąd wiadomo, że Andrzej Pikielewicz ufundował (czy tylko zorganizował) oł
tarz wielki w kościele w Kołtynianach.
W herbarzu Uruskiego wzmiankowano o jednej linii Pikielewiczów z przydom
kiem Możejko. Może tu chodzi o linię od Możejki zanotowanego we włości wielońskiej
w popisie wojskowym z 1528 r.? W każdym razie chodzi o przydawkę pochodzenio
wą — z Mozeyka, którą używali jeszcze Montwidowie (zob.).
Wiadomo, że przodkiem jednej linii Pikielów był Marcin, żyjący na przełomie XVI
i XVII w. Jego potomkiem był Jan, żyjący w końcu XVIII w., który był kawalerem (?)
i porucznikiem w wojsku (jakim?) w 1768 rązob. niżej na ten temat, gdzie porucznikiem
był jednak Stanisław. Później, w XIX w., notowano trzech braci: Bartłomieja, Stanisła
wa i Wincentego Pikielów, synów Jana i wnuków również Jana, którzy wylegitymowali
się ze szlachectwa z herbem Prus I w latach 1850—1868 w guberni kowieńskiej. Więcej
wiadomo o linii wspomnianego Bartłomieja: jego synem był Paweł, a wnukiem FranciDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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szek (1824—1921), ożeniony z Joanną Wiskont, z którą miał sześcioro dzieci. Jego dzieci
i wnukowie rozpierzchli się po świecie, osiadając nie tylko w Litwie, ale i w Rosji, Azer
bejdżanie, Gruzji, Kanadzie, USA i Chinach [Lietuvos bajonipalikuoniai\.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pikielowie her
bu Dębno, Dryja i Prus I [Uruski], Z herbem Dryja i Rawicz mieszkali w pow. rosieńskim, a Prus w pow. szawelskim [Cichanowicz].
W 1837 r. wywiedli się Pikiele herbu Dębno. Za swego przodka przyjęto Marci
na Pikiela (pokolenie I), żyjącego w XVII w. Posiadał on dobra Dyrwiany alias Knitławki (Knitłowki Pietryki) [w pow. dyrwiańskim, tj. Małych Dyrwian], Dobra te zosta
wił synowi Wojciechowi (II), który posiadał je w 1639 r. Połowa tej majętności została
przekazana zięciowi Wojciechowi Urbanowiczowi Jankiewiczowi, a druga połowa dla
jego synów (III): Mikołaja, Bartłomieja, Andrzeja i Aleksandra. Z nich Bartłomiej wy
dał światu syna Jana (JV), któremu zostawił dobra Kniłłowicze alias Pietryki w 1750 r.
W tym miejscu drzewo genealogiczne notowało dwóch Janów: syna Bartłomieja (TV)
i jego syna (V). Ten drugi Jan wydał na świat czterech synów (VI): Stanisława, Bartło
mieja, Wawrzyńca i Dominika [tak w drzewie genealogicznym, bo w tekście pominięto
tego ostatniego]. Z nich Stanisław miał przywilej króla polskiego Stanisława Augusta Po
niatowskiego z 1768 r. na rangę porucznika kawalerii „narodowej petyhorskiej”. Po so
bie zostawił trzech synów (VII): Mateusza, Michała i Jakuba. Miał dobra Powiłajcie alias
Kurtławkie [pewnie Knitłowski], które „drogą naturalnej sukcesji” sprzedał swoim bra
ciom: Bartłomiejowi i Wawrzyńcowi. Jego starszy syn Mateusz ożenił się z EleonorąNiedzielską i wydał światu syna Wincentego Antoniego (ur. 1821; VIII). Średni z braci, Mi
chał, ożenił się z Krystyną Chodorowiczówną i spłodził trzech synów (VIII): Antoniego
Piotra (ur. 1809), Józefa Stanisława (ur. 1818) i Michała Kazimierza (ur. 1820). Najmłod
szy brat, Jakub w związku z Barbarą Lombartówną miał także trzech synów (VIII): Józefa Piotra (ur. 1815), Kazimierza (ur. 1819) i Jana Mateusza (ur. 1823).
Z kolei drugi syn Jana Janowicza, czyli Bartłomiej (VI) okazał się również bardzo
żywotny, skoro zostawił po sobie siedmiu synów (VII): Pawła, Jerzego (ur. 1792), Ka
zimierza (ur. 1794), Piotra Józefa (ur. 1796), Seweriana (Xewerian) i Teodora (ur. 1798),
bliźniąt oraz Michała (ur. 1806). Pierwszemu z nich, Pawłowi, ojciec zapisał dobra ro
dzinne Petryki alias Powiłajcie. Ów Paweł ożenił się z Marianną Jankowską, z któ
rą wydał światu dwóch synów (VIII): Aleksandra (ur. 1818) i Franciszka (ur. 1824).
Osobno wspomniano o synu Jerzym, który pochodził z innego małżeństwa, z Justyną
Bukontówną. Jego brat Kazimierz ożenił się z Wiktorią Warpuciańską, po sobie zosta
wił dwóch synów (VIII): Józefa (ur. 1824) i Wincentego Wawrzyńca (ur. 1831). Czwar
ty syn Bartłomieja, czyli Piotr Józef doczekał się dwóch synów (VII): Jana (ur. 1830)
i Klemensa Tomasza (ur. 1831). Piąty syn Bartłomieja — Sewerian — „będąc połączo
ny związkiem ślubnym” z Barbarą Wołowską, wydał światu także dwóch synów (VIII):
Aleksandra Stefana (ur. 1827) i Franciszka (ur. 1832). Wreszcie siódmy i ostatni syn Bar
tłomieja to Michał, który ożenił się z Anielą Dowgiałówną i wydał światu syna Juliana
Ignacego (ur. 1831; VIII). Brak danych o Teodorze, bezpotomnym.
Teraz o pozostałych dwóch synach Jana Janowicza: Wawrzyńcu i Dominiku
(ur. 1768; VI), bliźniętach. Pierwszy z nich ożenił się z Apolonią Ławcewiczówną,
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płodząc trzech synów (VII): Bonawenturę (ur. 1808), Szymona (ur. 1831) i Antoniego
(ur. 1833). O drugim nie podano bliższych informacji [LVIA, F 391—1—1059].
Według innego wywodu Pikielów z tego roku (1837) genealogia była następująca:
Marcin (pokolenie I, protoplasta), Paweł (II), Franciszek (III). Ten ostatni (1824—1921)
służył na dworze u „grafa Menżinskiego” [tj. hrabiego Mielżyńskiego z Wielkopolski]
w Renowie, tu zmarł i został pochowany. Ożenił się z Joanną Wiskontówną, która dała
mu sześcioro dzieci (IV): Franciszka, Józefa, Antoniego, Barbarę, Elwirę i Dominika.
Z nich Franciszek przebywał w Rosji, ściślej w Baku przynajmniej do 1918 r., potem
wrócił do Litwy, osiadł w Telszach i tam zmarł w 1961 r. [sic]. Jego brat Józef również
był w Baku czy w Azerbejdżanie, do Litwy nie wrócił. Pozostał on w ZSRR, miał po
tomstwo. Kolejny z braci, Antoni, wyjechał z rodziną do USA jeszcze przed wybuchem
I wojny światowej. Następny — Dominik (1865—1926) pozostał na roli koło Renowa. Obaj bracia, Franciszek i Dominik, doczekali się potomstwa, ich losy tu pominię
to: część z nich została na Litwie, inni wyjechali w głąb ZSRR lub na Zachód. Należy
dodać, że nie udało się ustalić losów Antoniego [Internet]. Skądinąd wiadomo, że nie
którzy Pikielowie osiedlili się w Polsce w okresie międzywojnia, o czym brak informacji
w tym wywodzie.
Ź r ó d ł a : Istorijos śaltinią tyrimai', T. 3, s. 188—189; LM, Uyraśymą knyga 5, s. 50; LM, Vksiyii reikalą knyga 1,
s. 166; LVIA, F 391-1-1059, k. 66-68; ODVCA, vyp. 2, s. 93-125 (Pitelewicz), 149-654; vyp. 4, к 184-81
(Pikukdewicz); Perapis 1528 r., s. 322; Slovar, s. 230: Pikele, Pikeliśki. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody,
T. 4, s. 345; L iefmm bajorąpalikuoniai, s. 181—183: Pikeliai; LPŻ, T. 2, s. 451: Pikelis; Paknys, s. 182; Uruski,
T. 14, s. 2—3; Valancius, s. 330—331; Zinkevicius, s. 101: kel—, 124: pi—, 230: Pikelis. Internet: http://lbks.
freehostia.com (Pikeliti gimine).

PIK IEW ICZ
T a r y f a 16 9 0

roku

Pikiemc.у Kipyspfof -yjudkaji ivpoiv. tels-yewskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Pik. Jest tego samego pochodzenia co Pikiel i Pikielewicz (zob.), jest to pochodzenie niemieckie [LPŻ]. Jak zwykle, odmienne zdanie
wyraził Z. Zinkevicius, który łączył to nazwisko z nazwiskiem Pikas, i pochodzącymi
odeń, które nawiązują do słowapiktas, czyli „zły”, „gniewny” itp. Brak jest tego nazwi
ska w polskich herbarzach. Chyba nie należy ich łączyć z Piekajciami, rodem związanym
z włością pojurską.
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano trzech bojarów o tym
lub podobnym nazwisku: Pik Andrejewicz we włości dyrwiańskiej, Jan Pikajtis w kroskiej i Hryhor Pikałajtis w kielmeńskiej. Warto zwrócić uwagę na Pika we włości dyr
wiańskiej, może przodka późniejszych Pikielów — szlachty i miejscowości właśnie
w pow. Małych Dyrwian. W ogóle należy stwierdzić, że są dwa główne miejsca osadnic
twa Pików, Pikielów i Pikielewiczów: włość kroska (wraz z pobliską kielmeńską) i dyrwiańska. Ta ostatnia jest chyba późniejszego pochodzenia, biorąc pod uwagę jej kresowe
położenie geograficzne nad granicą inflancką.
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W następnym popisie 1567 r. zanotowano Narka Pikojtisa we włości dyrwiańskiej,
pewnie syna Pika Andrejewicza z 1528 r. z tej włości. Stąd genealogia tej rodziny była
by następująca: 1. Andrzej. 2. Pik (1528). 3. Narko (1567).
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: jedna rodzina w pow. telszewskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Perapis 1528 i\, s. 322; Popis 1567 r., kol. 1346. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 451: Pikas; Zinkeyićius, s. 585: Pikas.

PIK TU RN A (PIKTURNO)
H. KRUCINI
T aryfa 16 67

roku

Pikturna Jeryy na miejscu Piotra Pikturna i na miejscu Ambroyeja IQstowicya yKęstajciów dym 1 szlachecki
wpow. telsyewskim
Pikturna Jeryy, na którego miejscu został spisany Krzysztof Sżemasykżewżcy у Gieliyciów dym 1 sylachecki
wpow. medyngjańskim
Pikturna Jeryy, na którego miejscu yostał spisany Dawid Ulyykiewicy у Gruydy dym 1 sylachecki w pow. telsyewskim
Pikturna Stefan Hrehorowicyna miejscu Antoniego W alentynom M aciejewicya yPryya/gowa dym 1 syla
checki wpow. telsyewskim
Pikturna Wojciech. Kosytown Kayimiei'y Piotrowicy у cyęśd od Jakuba Eydimta у Janowdowa yastawnym
prawem w sumie dyieifący, а у nabycia na miejscu Wojciecha Pikturny dym 1poddański w pow. korsyewskim
T a ryf a 16 9 0 roku

Pikturna Jan у Kayimieryem [Piktumą] £ Okmenal wpow. połongowskim [dym] sylachecki 1
Pikturna Jan у Okmenel w pow. połongowskim [dym] sylachecki 1
Pikturna Jeryy у [okolicy] Syuk w pow. połongowskim [dym] sylachecki 1
Pikturna Michał OlbrychtowicyyAkmenel^H Kop. 1: Okmenele] wpow. połongowskim [dym] sylachecki 1
Pikturna Michał yjóyefem [Piktumą] yOkmenal wpow.połongowskim [dym] sylachecki 1
Pikturno Kayimiery у Kęslajciów wpow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Pikturna Stefan у Pryyałgowa w pow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i przezwiskowego: pikturna oznacza człowieka
kłótliwego, złośliwego [LPŻ].
Wiele osób o tym i podobnym nazwisku spotyka się w popisie wojskowym W Ks.
Litewskiego z 1528 r. Byli to: Stanius Piktażewicz we włości korszewskiej, Kontrimuk
Piktajtis w kroskiej, Jakub Piktajtis w berżańskiej, Bocus Piktanowicz w tejże, Downar
Piktewicz w wielońskiej, Stan Piktojtis w kroskiej, Pietr Piktużewicz w korklańskiej,
Dowksz Piktujżewicz w widuklewskiej, Piktur Norukowicz w berżańskiej, Bortko Pikturnajtis w żorańskiej, Jurgis Pikturnowicz w rosieńskiej, Juc Pikturnowicz w berżań
skiej, Janik Pikturnowicz w szawdowskiej i Pietr Pikturnos w korklańskiej. Osobno
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

528

PIKTURNA (PIKTURNO)

spisano jeszcze Wojtka Pikturnajtisa we włości telszewskiej. Razem czyni to 15 bojarów
mieszkających w różnych włościach, głównie jednak w berżańskiej (4) oraz w korklańskiej i kroskiej (po 2).
W kolejnym popisie z 1567 s. zanotowano tylko Wojtiecha Piktożojtisa we włości
telszewskiej na jednym koniu. Prawie na pewno można go łączyć z bojarem Wojtkiem
Pikturnajtisem z 1528 r.
Dalsze informacje pochodzą z akt ziemskich żmudzkich XVI w W 1582 r. Szymko
Wołotkiewicz Pikturnowicz i inni sprzedali grunty w polu Lakowskim we włości rosieńskiej. W 1583 r. wyżej wymieniony oraz Sebastian Markowicz, Jan Mikołajewicz i Paweł
Pietrowicz Pikturnojtie sprzedali grunty majętności Pikturnojtie we włości rosieńskiej.
Znów w 1597 r. Sebestian i Jakub Markowicze, Jan Mikołajewicz, Paweł Pietrowicz
i Pietr Matiejewicz Pikturnowicza [sic] toczyli spór sądowy o grunty Niewiałowszczyna
w majętności Lakowskiej. Tu genealogia była następująca: 1. Pikturna. 2. Marek, Miko
łaj, Piotr i Maciej. 3. Markowicze, Mikołajewicz, Piotrowicz i Maciejewicz.
W 1587 r. Hryhory Pikturnowicz Płatustis w swoim testamencie zapisał synom:
Bałtromiejowi, Adamowi i Stanisławowi majętność Chwesti we włości korszewskiej [za
pewne chodzi o Kwesti, tj. Kweście]. W 1592 r. wspomniany Adam Hryhorewicz Pik
turnowicz Płatust wraz z innymi kupił rezę gruntu Szałkandy w Kwestiach koło rzeki
Okmiany [we włości korszewskiej]. Uwagę zwraca związek Pikturnów z Płatuściami.
W 1594 r. Wojtiech Pikturnajtis miał majętność Poszyli, nie wiadomo, w której
włości, być może w korszewskiej. W 1590 r. Szczefan Pietraszewicz Piktunojt Montwid
oświadczył, że zgadza się z podziałem dóbr Montwidy w Powordowiu nad rzekami
Worduw i Wojdatup we włości telszewskiej.
Zatem akta ziemskie żmudzkie XVI w. informują nas o Pikturniach w trzech miej
scach Żmudzi: przede wszystkim o majętności Pikturnojtie we włości rosieńskiej, w polu
Lakowskim, co potwierdza również Slovar z nazwą Pikturnajti. Bliżej pole Lakowskie
(Ljakowskie) można zlokalizować za pomocą rzek: Dubissy, Łukny, Muki i Towszupy.
Pierwsza rzeka jest najważniejsza, pozostałe trzy to jej prawe dopływy; w tym Towszup
(lit. Teśupys) to dopływ Muki. Leżą one na wschód od Rosieni, ale po drugiej stronie
Dubissy. Sam Laków (Łąkowo, Lachowo), ośrodek tego pola, nie występuje na mapach.
W taryfie z 1690 r. spisano łącznie Laków Pikturnie w posiadaniu Wawrzyńca Rudziewicza. Pikturnie można ściśle zlokalizować dzięki Trzywiorstówce. Był to folwark Pik
turnie leżący na północ od Paszkajciów, między Uturami (nazwa istnieje do dzisiaj jako
Uturiai) a Podubisiem nad Dubissą. Tam też należy zlokalizować dawny Laków (Łąko
wo). Skądinąd wiadomo, że nazwa Pikturnie, „wskazująca na pewną złośliwość”, zosta
ła zastąpiona przez Laków (Łąkowo, Lachowo) na skutek interwencji właścicielki tych
dóbr w XIX w. [Buszyński],
Drugim miejscem osadnictwa Pikturnów były Kweście w pow. korszewskim, a trze
cim — Montwidy we włości telszewskiej.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszka
jących głównie w pow telszewskim (3) oraz pojedynczo w korszewskim i medyngiańskim.
Z jednym wyjątkiem nie miały one poddanych. W 1690 r. spisano 7 rodzin, z których aż
5 mieszkało w pow. połongowskim w okolicy Okminele (dawniej Okmenele) w gminie
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Dorbiany. W końcu XIX w. mieszkali tu: Brzozdowscy [chyba Brzozowscy] (39 dziesięcin
ziemi), Butkiewiczowie (42), Hryniewiczowie (107, ale razem z Gorzdupiami i Szukami)
i Szolkowscy (57) [SG]. Pozostałe dwie były w sąsiednim pow. telszewskim. Żadna z ro
dzin nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Pikturnów herbu Krucyni z od
mianą: wokół krzyża kawalerskiego był „paciorek” z czternastoma kulkami. W 1637 r.
wydano konfirmację czterech przywilejów króla polskiego Zygmunta III dla nich —
Pikturnowiczów, za zamianę gruntów, bez konkretów. W 1701 r. notowano Stefana Ga
briela Piotrowicza, którego żoną był a Barbara Danielewna Szornelowna. Kilka urzędów
i godności piastowali na początku XIX w.: Wawrzyniec był sekretarzem sądu ziemskie
go pow. rosieńskiego w 1806 r., Leon Dawi[dowieź?] był chor[ążym] bfyłych] w[ojsk]
polfskich] w 1816, Kazimierz byl plebanem i dziekanem.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pikturnowie
herbu Pikturno (?) [nie ma takiego herbu] i Syrokomla.
Według rodosłownej Jana Tomaszewicza Pikturno z 1832 r jego przodkiem był
Adam Pikturno (pokolenie Г), władający majętnością Okstinele [nazwa poprawiona,
chyba chodzi o Okminele], Miał on syna Józefa (II), wzmiankowanego w 1663 r. Jego
syn Jan (III) był notowany w latach 1687-1691. Spłodził on Józefa (IV), wzmianko
wanego w latach 1769-1775, i miał wnuka Tomasza (V), posiadającego dobra Montryszajcie, Lepkajcie i Ejdyniki [nazwy mniej lub bardziej poprawione; Ejdynuki były
w pow. medyngiańskim i powondeńskim]. Ten ostatni spłodził syna Jana (ur. 1798; VI),
wzmiankowanego na początku dokumentu, którego synem był Feliks Izydor (ur. ok.
1821; VII) [MACB, F 20—4409].
Inna rodosłownaja dotyczy Franciszka Stanisławowicza Pikturny z 1800 r. Jego
przodkiem był Bartłomiej Pikturno (pokolenie I), który miał syna Hrehorego (wzmian
ka króla polskiego Zygmunta III z 1585 r. [data niemożliwa]; II). Po sobie zostawił
on syna Piotra (wzmianka z 1688 r.; III) i wnuka Dawida (1681—1688; IV). Dalej był
jego syn Kazimierz (1752 r.; V), wnuk Stanislaw (1789 r.; VI) i prawnuk Franciszek
(ur. ok. 1755; VII), wzmiankowany na początku tego rodowodu. Miał on majętność
Moncze w 1800 r. [MACB, F 20—4048]. W tym dokumencie rzuca się w oczy luka mię
dzy pokoleniem II a III i IV а V, praktycznie niemożliwa.
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 191v; LM, T'ieśąją reikalą knyga 1, s. 166; MACB, F 20П048 (rodo
słownaja z 1800 r.), F 20И409 (rodosłownaja z 1832 r.); ODVCA, vyp. 1, s. 78—16, 92—80; vyp. 2, s. 19—53,
183-362; vyp. 3, s. 27-123, 95-83; vyp. 4, k. 79-171; Perapis 1528 r., s. 322, 303; Popis 1567 r., kol. 1305;
SG, T. 15, cz. 2, s. 403: Okminele; Skwar, s. 231: Pikturni i n., 177: Ljakovo in . L i t e r a t u r a : Buszyński,
Dubissa, s. 38; LPŻ, T. 2, s. 453: Pikturna; Krzywicki, Wpostukiwaniu, s. 42; Uruski, T. 14, s. 3.

PIK UŻ (PIKUSZ)
H. PRUS I
T a r y f a 16 67

roku

PikupAdam pPikuipw dym 1 szlachecki 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

530

PILWIŃSId

T aryfa 16 9 0 roku

Pikus^Kr^ys^tof [z Nadań w pow. kroskim?] dym szlachecki 1
Nazwisko jest najpewniej pochodzenia litewskiego i łączy się ze słowem pykti, czyli
„złościć się”, „gniewać się” itp. [LPŻ].
Warto zwrócić uwagę na wywód Bieniaszewiczów (Beniaszewiczów itp.) z 1833 r.
Wśród przodków tej rodziny wymieniono m.in. Piktuża, który był ojcem Jagieły i Bieniusza. Ten ostatni zapoczątkował dzieje rodziny Bieniuszewiczów, zwanych też Beniuszewiczami (zob.). Prawdopodobnie wspomnianego Piktuża można utożsamić
z naszym Pikużem. Informacje te pozwoliłyby przyjąć pokrewieństwo Pikużów i Beniuszewiczów, a może i Jagiełłów.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich pod 1593 r. Spisała wów
czas testament Marta Pietrowna Pikużewicz, która zapisała swój posag mężowi Krisztofowi Sołomonowiczowi.
Później byli notowano w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667, jak i 1690 r., spi
sano po jednej rodzinie w pow. kroskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drob
na i nieutytułowana.
Gniazdem rodu były chyba Pikuże, notowane w taryfie 1667 r. w pow. kroskim.
W 1789 r. była to okolica szlachecka w tym powiecie. Chodzi o osadę nad Dubissą na
północny zachód od Poszawszy (lit. Pikuźiai). Było to pogranicze z pow. berżańskim.
W XIX w. Pikużowie wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej
z herbem Prus I. Ciż mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Pikużowie tegoż herbu wywiedli się w 1819 r. Za swego przodka przyjęli Mikołaja
Pikuża (pokolenie I), który w testamencie z 1680 r. zapisał dobra Pikuże w pow. kro
skim synowi Gabrielowi (TI). Danych tych nie potwierdza taryfa z 1690 r. W 1740 r. Ma
teusz (III), syn Gabriela, z synem Stanisławem (IV) weszli w posiadanie wspomnianych
dóbr. Ten ostatni sprzedał te dobra w 1781 r. Ow Stanisław ojcował kolejnemu Stani
sławowi (V), ojcu trzech synów (VI): Dionizego Stanisława (ur. 1810), Floriana Feliksa
(ur. 1824) i Franciszkajana (ur. 1826). Z nich potomstwo miał tylko pierwszy z nich, oj
ciec czterech synów (VII): Władysława (ur. 1839), Jana (ur. 1843), Stanisława Ludwika
(ur. 1851) i Bolesława (ur. 1855) [LVIA, F 391—7—1885].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—7—1885, k. 24; ODVCA, vyp. 3, s. 71—55. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody,
T. 4, s. 345; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 2, s. 453: Pikunas, Pikuźas; Uruski, T. 14, s. 3.

PILWIŃSKI
P opis 1 6 2 1 roku

Pilwiński Jan у Myytffnikami] po kozacku koń 1 wpow. kroskim
T aryf a 16 6 7 roku

Pilwiński Wojciech, na którego miejscu oraz na miejscu Marcina Witkiewicza i Stanisława Gruźdzja została
spisana Kataryna PUpanoniczowa Janowa zPHwelów dym 1 szlachecki w pow. mdukkwskim
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Niewierowicp Pilawski Franciszek Władysław z Posyokon/ Polunie Pokonty [dym] /poddański n>pon>. rosieńskim
Nazwisko może być formą „zeslawizowaną” [tj. spolonizowaną] od nazwiska litewskie
go Pilvinis lub podobnego. To ostatnie wiąże się ze słowempilm s, czyli „brzuch” [LPŻ].
Niemniej jednak może być to nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Pilwele w pow.
widuklewskim, gdzie wzmiankowano o Pilwińskich jeszcze w 1667 r. Brak jest tego na
zwiska w polskich herbarzach.
Wspomniane Pilwele zapewne odnoszą się do dzisiejszej wsi Pilveliai na zachód od
Szawlan we włości widuklewskiej. Nie jest to wcale takie pewne, bo trochę niepokoi naj
starsza informacja o Pilwińskich z pow. kroskiego, podobnie jak Pilwizów (zob.). Cie
kawe, że właśnie w tej włości, tj. kroskiej, zanotowano w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. nazwę Pielwiszka: sianożęć, uroczysko w majętności Goniprowo, dyrwan i las
[Slovar]. Wspomniane Goniprowo znajduje się na północny wschód od Kroż, obecnie
to Ganyprova. Do dzisiaj notuje się tam nazwę Pilviśkes, czyli łąki za górąMoliakalnas,
leżące kolo wsi Mietkalnis [Buda, Każdyte]. Ta ostatnia leży zaś koło wspomnianego
Goniprowa.
Interesujące informacje o tej rodzinie pochodzą z wywodu Butkiewiczów (zob.)
z XIX w. Uznano tam wspólne pochodzenie trzech bojarów, nie podając ich wspólne
go protoplasty: Chrzczona Steygwila Laudańskiego (przodka Laudańskich Steygwiłów),
Szymka Liginta (przodka Pilwińskich) i Tomasza Maciejewicza Butkiewicza (przodka
Butkiewiczów).
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich pod 1570 r. Wojtiech Wojtiechowicz Pilwelewicz Bielewicz dokonał zamiany ziem z Wojtiechem Jurewiczem Bie
lewiczem. Przodek pierwszego z nich, czyli Stanislaw Andruszkiewicz, nadał 2 ziemie:
Siriatyszka i Budryszka wraz z częścią placu w Rosieniach na rzecz ołtarza w kościele
rosieńskim. Za te ziemie otrzymał „słusznuju otmienu” i „czeliadi niewolnoje 2”, bliżej
nieokreślone.
Wspomniane nadanie pochodzi z 1516 r., kiedy Marcin Juszkowicz i Stanisław Andruszkowicz ufundowali altarię w kościele rosieńskim. Później, w czasie Reformacji,
zapewne ich potomkowie zabrali wspomniany fundusz, którym w 1570 r. dysponował
wzmiankowany na początku Wojciech Pilwelewicz [LVIA, SA, nr 14785].
Notowano ich w źródłach XVII w. Najpierw w popisie wojskowym 1621 r. spisa
no Jana Pilwińskiego, który z „uczestnikami” wystawił jednego konia w pow. kroskim.
Z kolei w obu taryfach z lat 1667 i 1690 spisano po jednej rodzinie w pow. kroskim, bez
poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Używali podwójnego nazwiska w taryfie 1690 r.: Niewierowicz Pilwiński (zob.), co
wskazuje na pochodzenie od Niewierowiczów, bo nazwisko odmiejscowe Pilwiński jest
późniejszego pochodzenia.
Ź r ó d ł a : LVIA, SA, nr 14785, k. 260; ODVCA, vyp. 1, s. 32—141; Slovar, s. 226: Pel’viska. L i t e r a t u r a : Büda, Każdyte, s. 461: Pilvises; LPŻ, T. 2, s. 458: Pilvinskas.
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PILWIZ (PILWIZOWICZ)

PILW IZ (PILWIZOWICZ)
T a r y f a 16 67

roku

Pilwipowa Mikołajowa Zofia na miejscu Mikołaja Pilwipowicpa [małżonka] z PHwicpów dym 1 szlachecki
wpow. kroskim
Nazwisko odczytano jako Pilwiz, jednak nazwa miejscowości to Pilwicze. Właściwie na
zwisko powinno brzmieć: Pilwicz. Brak jest takiego nazwiska w polskich herbarzach.
Prawdopodobnie jest to nazwisko pochodzenia litewskiego od Pilvelis, Pilvaitis itp.
[LPZ]. W spisie Gajla jest podobna forma: Piłwo herbu Pobóg. Być może należy ich
łączyć z Pilwińskimi (zob.), szczególnie dotyczy to lokalizacji dóbr we włości kroskiej.
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. kroskim, bez
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Gajl, s. 489; LPŻ, T. 2, s. 458.

PIŁSU D SK I (PILSUCKI, PILSZU D SK I, PILSUCKI)
H. KOŚCIESZA
P opis 16 2 1 roku

Piłsucki Augustyn po rajtarsku koń 1 wpow. pojurskim, a sam prepentowawspy są chorobą pałotył
Piłsucki Malcher pmajetnościByrpyniańskiejpo husarsku koń 1 wpow. kroskim, a pinspych majętności w rop
nych włościachpo kopacku koni 2
Piłsucki Wacław p dóbrsnych po usarsku koń 1 wpow. korspewskim. Tenpepo kopacku p //ryo////[kami] koń 1
Piłsucki. Spemetowa [Stanisławowa] [...] na Piłsuckiego pprotestem, koni 3 wpow. berpańskim
T aryfa 16 67 roku

Pilsudpki Jan, na którego miejscu postał spisany Kaptmierpjankłewicp pMowdelów/wt/fdańskie] dymy 2,
ogrodnicpe takpe 2, ogółem 4 wpow. kroskim
Pilspudski Władysław. Beynarewicpowa Krystyna Milcpewska wdowa na miejscu ma/ponka swego Włady
sława Pilspudpkiego, a wtórego matponka Stanisława Beynarewicpa pPoryngowia dym 1 spłachetki w pow.
berpańskim. Sacken Jerpy na miejscu Władysława Pyłsuckiego p Ryngowian poĄA]ański dym 1 w pow. ber
pańskim. Sacken Herman p majętności pastawnej od Władysława Pyłsuckiego lejącej napinanej Ryngowiany
pagrodnicpych dwóch dymów wpow. berpańskim
Piłsudski Samuel p dóbr ojcpystych p Poskirducia Pojигра i pyprpykupli Montowtispek od Daniela Siuciłypoddańskich dymów 26 wpow. pojurskim
Pi/sudpki Samuel. W'itort Piotr p kupli swej od Samuela Piłsudpłdego p Lekotop dym 1 spłachetki w pow.
niduklewskim
Py/sucki Stanisław od majętności Ryngoniańskiej na miejscu rodpica swego Malchera Pyłsuckiego 3 dymy
pod{ó\ańskie. Tenpe na miejscu Kagjmierpa Piotronicpa pPodubusia [sic] dymów 2 poĄó\ańsłdch, pagrodni
cpych 2, ogółem 7 dymów w pow. berpańskim. Eysymont Stanisław Eustachi [...] takpe od Stanisława Pyłsuc
kiego p dóbr Poryngowia w tym pow. 1 [dym], ogółem 8 dymów w pow. befiańskim
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Pyłsucki. Katowicz Tygmont [...] d-gieiyąc sobie i młodszemu bratu nastawą u Py/suskiego z Szęlmeniów Talminy dym 1 szlachecki w pow. beryaüskim
T aryfa 16 90 roku

Pilsucki Stanisław у Pyngowian Bortkisyek Mejed, у Misgtowt, у Repsyów w pow. berpańskim dymów 4,
a £ yastany od Rafai'ajamonta dym 1, ogółem dymówpoddańskich 5
Piłsudski Dominik Franciszek z nowego dworu Skierdyn i Podewojcia kupli w pow. pojurskdm dymów 4,
karczmy, zpstawy z [S|Kierdyn z Sansławek, w pow. twerskim z Ustwerów i Pogajliszęk zastawnych i w pow.
kroskim naginane Janowdowa Podkostyniany dymówpoddańskich 10
Rodzina jest pochodzenia litewskiego, ściślej żmudzkiego. Nazwisko jest odmiejscowe, pochodzi od miejscowości Piłsudy, znanej w źródłach w XVI w. Była to majętność
i pole we włości korszewskiej, nad rzekami Agłuną [prawy dopływ Szeszuwy] i Mesnarą [Skwar]. Etymologia tej miejscowości nawiązuje do litewskiegopilsudas, czyli „wielkie
miasto” [LPŻ]. Podobnie pisał Ludwik Krzywicki, autor świetnych wspomnień o Pił
sudskich: „pile jest to gród, grodzisko, duża wioska”. Należy dodać, że forma litewska
Pilsudas to nazwisko dwuczłonowe: p il- i sud—zdaniem Z. Zinkeviciusa. Pierwszy
człon łączy się z czasownikiempilti, czyli „lać”, „sypać”, „kopać” itp., a drugi ma nieja
sne pochodzenie, ale jest notowany w antroponimii litewskiej.
Niżej przedstawiono genealogię początków rodziny Piłsudskich, którzy wywodzą
się od Giniata. Pierwszą wersję tego opracowania opublikowano w księdze ku czci Pro
fesora Marcelego Kosmana w półwiecze pracy naukowej w 2011 r.: „Przez kresy i hi
storię po obrzeża polityki”. Pozostawiono przypisy, ale tekst przystosowano do metody
przyjętej w herbarzu.
Okazuje się, że genealogia rodu Piłsudskich, a zwłaszcza jej początki, jest daleka od
kompletności. Jest to tym bardziej zdumiewające, że postać Józefa Piłsudskiego, pierw
szego Marszałka Polski, jest powszechnie znana i ma bogatą literaturę. Niniejszy artykuł
ma na celu wypełnienie tej luki.
Pierwszą, liczącą się monografią dziejów rodziny Piłsudskich przedstawił Jan Ne
pomucen Bobrowski w dodatku do wydanego przez siebie herbarza Kaspra Niesieckiego w 1845 r.1 Według niego protoplastą rodu był Ginwił lub Ginejt, bojar pochodzący
ze Żmudzi. Przyjął on polski herb w Horodle w 1413 r. W 1499 r. „konstytucje litew
skie” notowały dwóch braci: Marka i Stanisława Ginitowiczów [nie Giniatowiczów].
Ten ostatni miał syna Bartłomieja Stanisławowicza Giniejtowicza, starostę upickiego,
który jako pierwszy przyjął nazwisko Piłsudzki „od imienia swego Piłsudy” [tj. od ma
jątku]. Przedstawione tu informacje stały się podstawą dla wielu późniejszych badaczy,
właściwie bezkrytycznie je powtarzających.
Następną monografię rodu opracował Seweryn Uruski w swoim herbarzu w 1917 r.2
W odniesieniu do najdawniejszych dziejów Piłsudskich pojawiła się tylko jedna nowa infor
macja: data posiadania starostwa upickiego w 1539 r. przez Bartłomieja Stanisławowicza.
1 H erbarz Polski Kaspra Niecieckiego, wyd. przez J.N. Bobrowicza, T. 10, Lipsk 1845, s. 344—346.
2 Rodzina. H erbarzszlachtypolsk iej, T. 14, Warszawa 1917, s. 14—16.
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Sporo publikacji przyniósł 1935 r., data śmierci J. Piłsudskiego. Oprócz wielu bez
wartościowych opracowań pojawiły się i takie, które miały ambicje naukowe. Najważ
niejszą z nich była biografia zmarłego marszałka pióra Władysława Pobóg—Malinow
skiego, znanego piłsudczyka i historyka, który w pierwszym rozdziale pracy pokazał
„gniazdo rodzinne” swojego bohatera3. Podstawą jego ustaleń były wywody Jana N.
Bobrowicza, które zostały przezeń uzupełnione i poprawione, ale w odniesieniu do
późniejszych faktów. Nowe ustalenia są udziałem Włodzimierza Dworzaczka, który
w krótkim artykule w gazecie postawił tezę, że „u schyłku XV w. rozpoczyna się ród
Piłsudskich”4. Chodzi o daty zakupu niektórych dóbr przez Bartłomieja Stanisławowicza, który żył „bardzo długo” (wzmianki z lat 1539—1587).
Zupełnie zapomniana i niedoceniana jest jedna z lepszych monografii tej rodziny
autorstwa Romana Horoszkiewicza z 1938 r.5 W odniesieniu do najstarszych dziejów
rodziny badacz ten oparł się na rękopiśmiennej „Genealogii I. Marszałka” pióra Ste
fana Piłsudskiego, badacza dziejów swego rodu. Obok znanych faktów trzeba zwrócić
uwagę na kilka nowych ustaleń. Podano więc nazwy dóbr ziemskich z datami ich naby
cia i sprostowano tradycyjny błąd historiograficzny o staroście upickim (w wojewódz
twie trockim) zamiast upińskim (na Żmudzi, koło Piłsudów). Podkreślono też, że Bar
tłomiej Rymsza Giniatowicz był w prostej linii przodkiem J. Piłsudskiego. Na końcu po
raz pierwszy zamieszczono drzewo genealogiczne rodziny.
Kolejne opracowanie dziejów Piłsudskich znajduje się w kronice życia Józefa Pił
sudskiego, opracowane przez Wacława Jędrzejewicza6. Jest to jedno ze słabszych opra
cowań, w którym opuszczono „bardzo niepewne dane odnośnie [do] protoplastów
J. Piłsudskiego z wcześniejszych wieków”.
Natomiast nadspodziewanie dobra jest monografia Piłsudskich opracowana przez
Jana Ciechanowicza w jego herbarzu „Rodów rycerskich W Ks. Litewskiego”7. Choć
sam herbarz woła o pomstę do nieba z powodów oczywistych dla każdego badacza, to
interesujący nas fragment o Piłsudskich jest dobry. Autor słusznie podniósł bowiem na
stępujące kwestie:
1. Piłsudscy nie pochodzą od Ginejtów (teza została postawiona ostrożnie w try
bie przypuszczającym).
2. Nie można utożsamiać Ginejtowiczów z Giniatowiczami.
3. Giniatowicze zaczęli używa nazwiska Piłsudski dopiero na początku XVII w. (1621).
Można dodać, że nieco późniejsza monografia Piłsudskich pióra Czesława Ma
lewskiego nie wnosi nowych elementów dla najdawniejszych dziejów rodziny8. Z ko
lei współczesne biografie Józefa Piłsudskiego często przedstawiają genezę Piłsudskich
3 W Pobóg—M alinowski, ]оуер Piłsudski, T. 1. Wpodziemiach konspiracji 1867—1901, Warszawa 1935
(korzystano w późniejszego wydania: Londyn, b.r.w.) s. 9—11 i 15, przyp. 9.
4 W Dworzaczek, „Dziennik Poznański”, nr 112 z 15 V 1935, s. 7.
5 R. Horoszkiewicz, Ród J. Piłsudskiego i jego dom rodpinny tv Zttłowie, Warszawa 1938, odb. z: Zułón<wcporaj i dpiś, s. 9—19, z tab. genealogicznymi.
6 W Jędrzejewicz, Kronika życia Jopefa Piłsudskiego 1867-1935, T. 1, s. 15—16.
J. Ciechanowicz, Rody rycerskie W. Ks. Lateńskiego”, T. 6: Suplement, 2006, s. 268—278.
8 C. Malewski, Rody i herby szlacheckie na Pitnie (XXII), „Nasz Czas”, Wilno, 15 V 2003, s. 20—25.
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na podstawie przestarzałych informacji rodem z Bobrowicza z 1. połowy XIX w. Tak
jest w przypadku biografii autorstwa Andrzeja Garlickiego9.
Przegląd dotychczasowych badań skłania do kilku uwag:
1. Nie można mieszać dwóch rodów litewskich: Ginejtów i Giniatów.
2. Ginwiłowie nie mają nic wspólnego z Piłsudskimi.
3. Piłsudscy pochodzą od Giniata.
4. Brak jest wiarygodnych danych o Giniatach do końca XV w.
Teraz można przejść do analizy źródeł. Pierwsze wiarygodne informacje o Giniatowiczach przynosi popis wojskowy Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1528 r. Spisa
no wówczas ośmiu bojarów mieszkających na Żmudzi: Stanisa Giniajtisa we włości
korszewskiej i siedmiu Giniatowiczów: Iwaszkę w wilkiskiej, Martina w tejże, Martina
w korszewskiej, Mackę w widuklewskiej, Samaszkę w tejże, Jakuba w pojurskiej i Jana
w jaswońskiej. Do tego trzeba jeszcze dodać jednego bojara we włości telszewskiej,
którego pominięto w zachowanym popisie tej włości: Kuzjana Giniatowicza10. Zatem
w 1528 r. Giniatowicze byli głównie we włości korszewskiej, widuklewskiej i wilkiskiej
(po 2) oraz pojedynczo we włościach: pojurskiej, jaswońskiej i telszewskiej.
W kolejnym popisie z 1567 r. spisano Hryhora Giniata z dwoma końmi we włości
korszewskiej. Informacja ta wskazuje na jego względną zamożność, najczęściej bojarzy
stawiali bowiem tylko jednego konia. Należy wskazać, że we włości korszewskiej Ginia
towiczów notowano już w 1528 r.
Dalsze pokolenia rodziny poznajemy w aktach ziemskich żmudzkich XVI w 11
W 1578 r. Hryhory [Mart[inowi] cz] Giniat wziął w zastaw majętność Poszyle we wło
ści korszewskiej i kupił część „otczizny” Janowdowo we włości rosieńskiej [w rzeczywi
stości chodzi o włość korszewską]. Tenże w 1584 r. kupił majętność Poszyle w Wojdojtiach nad rzeką Ryngą we włości korszewskiej. Znów w 1585 r. kupił część majętności
Promiadiewo we włości rosieńskiej od Zofii Martinowny Jurewicz, która nazwała go
swoim „diadkiem”. W 1594 r. wraz z żoną Zuzaną StanisławownąRaczkowną sprzedał
połowę majętności Darżogiry w pow. upickim. Tenże jako Hryhory Martinowicz Giniat
w 1595 r. sprzedał ziemię Wojsznaryszki w Ontinikach w Potyrelu [we włości korszew
skiej] swemu krewnemu Bałtromiejowi Stanisławowiczowi Giniatowiczowi. W sumie
Hryhory wystąpił w źródłach w latach 1578—1595 i miał dobra we włości korszewskiej
i rosieńskiej na Żmudzi oraz w pow. upickim województwa trockiego. Prawdopodob
nie należy go utożsamić z Hryhorym Giniatem z popisu 1567 r., a jego ojca z Marti
nem bojarem korszewskim z popisu z 1528 r. Należy też wspomnieć o jego tożsamości
z bojarem korszewskim Grygierem Giniatowiczem, o którym wspomniano w pomiarze
9 A. Garlicki, J ó y e f Piłsudski 1867—1935, w yd 1, Warszawa 1988, s. 7. Następne wydania: 1990,1993,2008.
lu Perapis vojska łja d k a ga Knjastva U toiiskaga 1528 goda, M insk 2003, s. 224; Lietuvos M etrika. Knyga
n r 523 (1528), Vilnius 2006 s. 166—167 (brakujący fragment popisu włości telszewskiej).
11 Opis dokumentov l'ilensk ago C entral’nago A rchiva drevnich aktoiych knig, typ. 1—7: Vil’na 1901—1909;
vyp. 1 s. 30-106, 39-273, 78-20 i 2 1 ,1 1 2 -1 2 4 ,1 6 3 -1 8 9 ; vyp. 2 s. 1 -2 ,1 3 -1 9 0 ,1 8 ^ 1 5 , 3 0 -2 2 0 ,4 2 -8 8 ,
55-250, 107-64; vyp. 3 s. 27-128, 34-224, 35-271, 40-311, 57-16, 68-5, 7 1H 8, 93H 8, 94-58 i 68,
112-217, 119-339; vyp. 4 к. 17-133, 57-16, 133-185, 157-146, 183-72, 191-139, 277H 4; vyp. 5
к. 44-332, 66Н 98, 81-95, 108-302, 118-379, 120-392; vyp. 7 к. 3 0 2 - 20.
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włości korszewskiej w 1562 r.12 Bojar ten powiadomił władze, że w czasie pomiary
włócznej zabrano mu sianożęć i inne grunty o wielkości 9 prętów i przyłączono do sio
ła Antyniki. Fakt ten pozwala przyjąć, że wspomniany Hryhory Martinowicz był noto
wany w źródłach już przed 1562 r.
Zapewne synem Hryhora Martinowicza był Stanisław Hryhorowicz Giniatowicz,
który w 1590 r. zastawił majętność Janowdowo we włości korszewskiej. Tenże w 1592 r.
jako Stanisław Hryhorowicz Giniat zastawił bliżej nieokreślone dobra. W tym roku
wziął w zastaw pustosz Giedwiliszki nad rzeką Mesnarą, przylegającą do majętności
Girdyszki i Piłsudy we włości korszewskiej. Jest to pierwsza wzmianka o związku Giniatowiczów z Piłsudami. Z kolei w 1595 r. zastawił grunt zbiegłej służby ludzi w ma
jętności Dowstary w Dubianach [we włości berżańskiej].
Być może synem wspomnianego wyżej Martina i bratem Hryhora Martinowicza
Giniata był Juri Martinowicz Giniat, który w 1598 r. kupił majętność Promiadiewo we
włości rosieńskiej. Za tą identyfikacją przemawiają dwa fakty: patronimik i posiadanie
przez obu majętności Promiadiewo we włości rosieńskiej.
W 1581 r. Bałtromiej Stanisławowicz Giniatowicz kupił część majętności Mesedeszki w Wojdataniach w Poontiu i Żimigoły we włości widuklewskiej. Tenże w 1587 r.
kupił „obrub” ziemi Poanti, po obu stronach rzeki Anczy, we włości kroskiej. Znów
w 1588 r. wziął w zastaw majętność Popiany we włości kroskiej i ziemie Milkintyszki
i Growży [tj. Grawże] w Dowgialiszkach [zapewne we włości kroskiej]. W 1592 r. miał
„prawem zastawnym” następujące dobra: grunt Growżele oraz Pliupiszki i Uguliszki, na
leżące do majętności Ligieniszki we włości korszewskiej. W 1593 r. kupił ziemię Dworwiety w majętności Wortuliany we włości pojurskiej. W roku następnym wziął w zastaw
11 służb ludzi majętności Wojgowo i „dworca” Pikieliszki we włości użwenckiej. Wtedy
też wziął w zastaw 5 służb danników w Tropach we włości kroskiej i Lamiach w kor
szewskiej. Z kolei w 1595 r. wziął w zastaw sioło Nowatyszki we włości szawdowskiej.
Znów w 1596 r. wziął w zastaw majętność Tawrogi [tj. Taurogi we włości kroskiej] z mia
steczkiem i siedmioma siołami za 1060 kop groszy. Tego roku wziął również w zastaw
3 służby ludzi w Kerteniach nad rzeką Kertenąwe włości widuklewskiej i 2 sioła Żwile i Wingi we włości korszewskiej. Kupił też majętność Kwaszę we włości kroskiej i za
stawił dwóch danników w Pikieliszkach. W 1597 r. nabył poddanych „worputienskich”,
pewnie chodzi o Worpuciany we włości berżańskiej i zastawił 3 służby danników. Ten
że w 1598 r. wziął w zastaw majętność Grawże we włości kroskiej. Znów w 1599 r. ku
pił 3 służby ludzi w majętności Kurtowiany we włości kroskiej [tak, zamiast w berżań
skiej] nad rzeką Piełą i grunt Skirgiedyszki koło rzeki Lizyny. Kupił też majętność Pojure
we włości pojurskiej i grunt Janowdowo we włości korszewskiej. W sumie występował
w źródłach w latach 1581—1599 i miał dobra w następujących włościach: korszewskiej,
widuklewskiej, kroskiej, pojurskiej, szawdowskiej, berżańskiej i użwenckiej.
Wspomniany Bałtromiej Stanisławowicz Giniatowicz raczej nie jest tożsamy z Bałtromiejem Giniatowiczem, którego córka Zofia otrzymała odeń w 1592 r. dwie majęt
12 A k ty i^davaemye Vilenskoju Kommisjeju dlja R aęboraD reim ich A k tov,T . 14: Vil’na 1898, s. 45 (dal. cyt.:
AWAK).
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ności: Progulbie i Użliknie we włości telszewskiej. W każdym razie brak jest związków
Bałtromieja Stanisławowicza Giniatowicza z włością telszewską.
W 1582 r. Alżbieta Pietrowna Wołotkiewicz z mężem Stanisławem Hryhorowiczem Giniatowiczem sprzedała pustosz Kurmiszki we włości berżańskiej.
W 1583 r. wzmiankowano o pobiciu Jana Urbanowicza Giniatowicza, bliżej nieznanego.
W 1588 r. Andrej Ławrynowicz Giniat kupił połowę majętności w Lesojtiach we
włości telszewskiej. Tenże w 1589 r. dokupił część tej majętności nad rzeką Wentą
i Wiesze]tą.
W 1589 r. Szczefan Stanisławowicz Giniat pobił sąsiada w Giniatach we włości
telszewskiej. Tu chyba należy umieścić braci (?) Stanisława i Hryhora Giniatowiczów,
którzy kupili część majętności Giniaty lub Giniatyszki we włości telszewskiej w 1596 r.
W 1593 r. Jan Pietrowicz Giniatowicz zamienił się gruntami: za grunt nad rzeką
Skajtupis we włości szawelskiej dostał grunt nad rzeką Wilkią [w tej włości nad grani
cą inflancką].
W 1595 r. Tomasz Matysowicz Giniatowicz z żoną Lucją MikołajewnąMatiejewicz
otrzymał od teściowej część majętności Lełojtie we włości telszewskiej.
W 1598 r. Stanisław Martinowicz Giniatowicz sprzedał część majętności w polu
Kompy we włości wilkiskiej, nad rzekami Szuszwą i Niewiażą.
W 1620 r. Wacław Bałtromiejewicz Stanisławowicz Piłsudski został oskarżony
o przywłaszczenie sobie lasu (w innym miejscu — części majętności) Stanieliszki we
włości korszewskiej. Był to grunt w polu Piłsudskim, nad rzeczką Mesnarą, obecnie to
Minsnoras, dopływ Agłuny, płynący koło Piłsudów13.
W sumie analiza akt ziemskich żmudzkich XVI w. prowadzi do następujących
wniosków:
1. Istnieje ciąg pokoleń w linii: Giniat — Marcin — Hryhory — Stanisław, ma
jący swe dobra głównie w dwóch włościach: korszewskiej i rosieńskiej. Warto zwró
cić uwagę, że w posiadanych przez Hryhora dobrach Janowdowo (w XIX w.: Janowdów, obecnie Janaudava) była sianożęć o nazwie Giniatyszki14, może nawiązująca do
przodka rodu Giniata?
2. Stanisław (znany z patronimiku) miał syna Bałtromieja (w źródłach w 1581—
1599), który miał dobra w wielu włościach, głównie chyba w kroskiej. Ow Stanisław
zapewne jest tożsamy ze Stanisławem Hryhorowiczem, wymienionym w poprzednim
punkcie, za czym przemawia posiadanie „ojczystych” dóbr Janowdowo. Natomiast nie
zbyt zgadza się chronologia występowania w źródłach obu Stanisławów: Stanisław Hryhorowicz w 1590—1595 i Bałtromiej Stanisławowicz w 1581—1599.
3. Giniatowie we włości telszewskiej i ich związek z miejscowością o nazwie Ginia
ty i Giniatyszki, prawdopodobnym gnieździe tego rodu.
Nawiązując do drugiego punktu, trzeba zacząć od Bartłomieja Stanisławowicza,
który powszechnie jest zwany protoplastą rodu Piłsudskich. Miał on następujące dobra:
13 Geografićeskij slovar dreimej Żomojtskoj pem li X V I stoletija. Sost. I. Sprogis, V il’na 1888 (dal. cyt.: Siovar) s. 298: Staniliśki; Lietuvos TAR иргц żreyerą vardynas, Vilnius 1963, s. 104.
14 Slovar, s. 75: Ginjatiśki.
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Janowdowo (kupno w 1599 r. od Mikołaja Szczefanowicza Ejdympta), Piłsudy (kupił
przed 1603 r., kiedy zapisał je synowi Wacławowi), Suwartowo alias Tumowszczyzna
(sprzedane w 1629 r. jako Suwartowo Juminowszczyzna), Poancze (kupno w 1587 r.
od Kateriny Mikołajewny Wołotkowicz, w późniejszych przekazach zwanej: Katarzy
na z Wołodkowiczów Hiłkowska), Szołpiany (kupno od Kiełpszów w 1616 r.), Pojurze
(kupno w 1599 r. od Hanny Stanisławowny Januszewicz Melcherowej Szemiotowej,
marszałkowej żmudzkiej), Mikitławkie w pow. korszewskim i Matajcie (kupił w 1599 r.
od Jana Stanisławowicza Skaszewskiego, skądinąd wiadomo, że chodziło o 3 służby
poddanych, należących do majętności Kurtowiany) oraz Upinę, dobra hospodarskie.
Wspomniany Bartłomiej miał trzech synów: Wacława, Melchiora i Augustyna, z których
potomstwo miał tylko Melchior, kontynuujący linię rodziny.
Niemniej jednak rodzi się zasadnicze pytanie: kto był przodkiem Bartłomieja? Jest
to kluczowe pytanie w genealogii Piłsudskich. Wiadomo jedynie o ojcu Bartłomieja —
Stanisławie — z patronimiku syna. Wyżej przyjęto, że zapewne można go wiązać ze Sta
nisławem Hryhorowiczem Giniatowiczem. W grę wchodzą jednak jeszcze dwie inne
możliwości:
1. Bałtromiej Stanisławowicz Giniatowicz był bliskim krewnym Hryhora Martinowicza Giniata, których wymieniono łącznie przy zakupie pewnej ziemi w pow. kor
szewskim w 1595 r. (zob. wyżej). Literalnie biorąc tę informację, można stwierdzić, że
Bałtromiej był prawnukiem Giniata, aHryhory — wnukiem, a więc Bałtromiej był bra
tankiem Hryhora. Biorąc jednak pod uwagę, że w tym czasie forma pisania nazwisk była
nieuporządkowana, można przyjąć, że obaj byli braćmi stryjecznymi. Obie możliwości
wydają się więc prawdopodobne.
2. W źródłach znajdujemy innego Stanisława Giniatowicza, który w 1568 r. (błęd
nie jeden raz dokument datowano na 1534 r.) poskarżył się staroście żmudzkiemu Jano
wi Chodkiewiczowi, że w wyniku pomiary włócznej zabrano mu ziemie i nie dano od
miany za nie15. Na wezwanie władz przedstawił swój ród, który wywiódł od Wizginta.
Ten ostatni miał trzech synów: Jurgia (w jednej kopii błędnie zwanego Janem), Bartulia
i Petka. Z nich ród kontynuował tylko Jurgi, który miał dwóch synów: Giniata i Pięt
ka. Pierwszy z nich miał również dwóch synów: Bartłomieja i Marcina. Bartłomiej miał
dwóch synów: Kaspra i Pietrucia, a Marcin: Macieja i Augustyna. Rodowód ten potwier
dzili inni bojarzy, którzy wskazali na to, że Giniat Jurgajtis mieszkał w prystawnictwie
Buczowym we włości telszewskiej. Bojarzy ci uznali skarżącego się Stanisława Ginia
towicza za trzeciego syna Giniata, obok wymienionych wyżej: Bartłomieja i Marcina.
O
ile przyjąć wiarygodność przedstawionej genealogii rodu Wizginta, to ów Wizgint byłby najstarszym znanym przedstawicielem rodu i pochodził z włości telszewskiej
z prystawnictwa Buczowego, czyli z osady Buczę w pow. telszewskim (w XIX w.) przy
granicy guberni kowieńskiej i kurlandzkiej (dzisiaj: litewskiej i łotewskiej), na północ
ny zachód od Żydyków. Na północny wschód od Buczów, przy późniejszym miastecz
ku 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 Giniatowicze we
15

AWAK, T. 14, s. 89, 324-325 (lepszy tekst) i 331-333.
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włości telszewskiej, nad rzekami Luszą i Skutułą16, a więc w omawianym rejonie. Nazwy
te wskazująna rodowy charakter miejscowości. Należy więc przyjąć, że było to gniazdo
Giniatowiczów.
Z kolei wymieniony w dokumencie z 1568 r. Stanisław Giniatowicz był albo boja
rem włości telszewskiej i nie miał nic wspólnego z Giniatowiczami z włości korszewskiej,
0 których była mowa wyżej, albo był tożsamy z mieszkającym tam Stanisławem Giniatowiczem. W tej chwili nie ma jednak żadnej przesłanki do utożsamienia Stanisława Giniatowicza: bojara telszewskiego z bojarem korszewskim. Zwraca jednak uwagę posługiwa
nie się podobnym zestawem imion tych Giniatowiczów: Bartłomiej, Marcin i Stanisław.
Podsumowując tę część rozważań, pozostaje wyrazić przypuszczenie, że najbar
dziej prawdopodobny jest następujący ciąg genealogiczny: 1. Giniat. 2. Marcin. 3. Hryhory. 4. Stanisław. 5. Bartłomiej, ojciec trzech synów: Wacława, Melchiora i Augustyna,
którzy kontynuowali rodzinę Piłsudskich. Przodkiem rodu był nieznany bliżej Giniat.
W tym ujęciu ród Piłsudskich wywodził się z włości korszewskiej, może z okolic Janowdowa, tj. na północ od miasteczka Kołtyniany. Nie można jednak wykluczyć innych
wariantów, o których pisano wyżej.
Z dotychczasowych rozważań rodzi się jeszcze jedna teza—najpewniej było kilka
rodów o imieniu Giniat w różnych włościach żmudzkich, co wynika z popisu wojsko
wego z 1528 r. Spisano ich bowiem w sześciu włościach: korszewskiej, widuklewskiej,
wilkiskiej, pojurskiej, jaswońskiej i telszewskiej. Z kolei w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. pojawiło się кДка nowych włości, w których mieszkali Giniatowicze: rosieńska,
kroska, użwencka, szawdowska i szawelska. Znów w popisie wojska z 1621 r. został za
notowany tylko Jan Giniat w pow. rosieńskim, a w taryfie dymów 1667 r. Giniatowie
1 Giniatowicze byli w powiatach: kroskim, telszewskim i Małych Dyrwian. Niektórzy
używali podwójnego nazwiska: Giniat Kuszleyko.
Na koniec kilka słów o genezie nazwiska typu Piłsudski17. Pochodzi ono od miej
scowości Piłsudy na Żmudzi (lit. Pilsudai), istniejącej do dzisiaj i znajdującej się na za
chód od miasteczka Skaudwile (lit. Skaudvile). Najdawniejsze wzmianki o Piłsudach
pochodzą z okresu posiadania tam niewielkiej własności przez Kieżgajłów18. W latach
1515 i 1523 Stanislaw Janowicz Kieżgajło, starosta żmudzki, zakupił dwór w Piłsudach
i ziemię w pobliskim Poszylu, tworząc niewielką majętność z pięcioma służbami ludzi.
W pomiarze włości korszewskiej z 1562 r. była wzmianka o bojarach Piłsudskich, są
siadujących z siołem hospodarskim Piłsudy alias Upina w wójtostwie Piłsudzkim19. Na
pewno nie mieli oni nic wspólnego z rodziną Piłsudskich. W 2. połowie XVI w. Piłsudy
stanowiły majętność (raczej kilka majętności) i pole w znaczeniu małej jednostki terytorialno-osadniczej20. W XVII i XVIII w. notowano tu okolicę szlachecką, zwaną najczę
ściej Piłsudy Poworcie; ta druga nazwa to obecne Pavartis, mala osada na południowy
zachód od Pilsudów.
16
17
18
19
20

Slovar, s. 75: Ginjatovici, Ginjaty.
W Smoczyński, Polano—U tnanica: o n a cisk a ch typu Piłsudski, „Język Polski”, 1982, nr 2—3, s. 101—110.
K. Pietkiewicz, Kiepgajłome i ich latyfundium do p o jo n y XT 7 m , Poznań 1982, s. 135.
AWAK,T. 25: 1898, s. 23.
Slovar, s. 231.
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Pilsudy dość późno znalazły się w ręku Giniatowiczów. Wyżej była mowa o tym, że
miało to miejscu przed 1603 r\, choć pierwsze związki tego rodu z Piłsudami pochodzą
z 1592 r. Natomiast pierwsza pewna informacja o używaniu nazwiska Piłsudski pocho
dzi z 1620 r., kiedy w aktach ziemskich żmudzkich w sporze granicznym wzmiankowa
no o Wacławie Bałtromiejewiczu Stanisławowiczu Piłsudskim.
Pora na podsumowanie. W XVI w. rysuje się następująca genealogia Piłsudskich,
która budzi pewne wątpliwości w odniesieniu do ostatniego, piątego pokolenia:
Pokolenie I
1. Giniat.
Pokolenie II
2. Martin Giniatowicz: 1528 r.
Pokolenie III
3. Hryhory Martinowicz Giniatowicz: 1562,1567, 1578—1595.
Pokolenie IV
4. Stanisław Hryhorowicz Giniatowicz: 1590—1595.
Pokolenie V
5. Bartłomiej Stanisławowicz Giniatowicz: starosta upiński 1581—1599.
Tyle wspomniany wyżej artykuł o początkach genealogii rodziny, nie rodu, Piłsud
skich. Z powyższych rozważań widać, że było kilka rodów Giniatów (Giniatowiczów):
oprócz najbardziej znanych Piłsudskich z pow. korszewskiego byli jeszcze Kuszleykowie (zob.) i inni w różnych powiatach, m.in. w telszewskim.
Genealogia Piłsudskich w okresie późniejszym, tj. poczynając od VI pokolenia, jest
lepiej znana. Wspomniany w pokoleniu V Bartłomiej Stanisławowicz Piłsudski miał
trzech synów: Wacława, Melchiora i Augustyna, z których potomstwo męskie mieli Mel
chior i Augustyn.
Pokolenie VI
6. 1. Wacław. Posiadał dobra Piłsudy w 1603 r. Później była mowa o Mikitlawkiach
w pow korszewskim i Matajciach. Miał zacząć używać nazwiska Piłsudski. Na popi
sie Żmudzi w 1621 r. stawił 2 konie w pow korszewskim, nazwisko zapisano: Pilsucki.
Wzmiankowany w 1643 r., kiedy „z dopuszczenia Pańskiego na oczy niedowidzi” i dla
tego dokument podpisał jego brat Malcher. Ożenił się z Katarzyną Górską [Uruski:
Górska], z którą miał dwie córki. Prawdopodobnie jedna z córek wniosła dobra Piłsu
dy w ręce Dowgiałłów, którzy posiadali je przed 1643 r. [Źródła: BN, rkps 10656, k. 21,
22. Literatura: Kronika, s. 9].
6.2. Melchior. W 1594 r. był podstarościm wiłkomierskim i używał nazwiska Gi
niat. Do 1621 r. posiadał dobra Pojurze, odziedziczone po ojcu, które odkupił odeń jego
brat Augustyn. W 1625 r. kupił dobra Palekie we włości widuklewskiej od Towtków, któ
re wkrótce sprzedał. Nabył dobra Ryngowiany, które w ręku Piłsudskich były do końca
XVIII w. Do 1629 r. posiadał dobra Suwartowo Jaminowszczyzna [Kronika. Szawartkowa
Jaminowszczyzna]. Miał jeszcze Repsze GmołyMedsedy, które wniosła mu żona w posagu.
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Wzmiankowany w 1643 r. Ożenił się z Heleną Słowaczyńską, córką Mikołaja, z którą miał
trzech synów [Źródła: BN, rkps. 10656, k. 21; Wywód z 1820 r. Literatura: Kromka, s. 9].
6.
3. Augustyn. Wzmiankowany w 1607 r. Ożenił się z Januszkiewiczówną, od której
otrzymał dobra Leytkopie \Kronika. Anna Woyszyłówna kasztelanka wileńska za Niesieckim, co jest błędne]. Notowany w 1612 r. jako ziemianin włości powondeńskiej. Posiadał
dobra Szołpiany i część Pojurza po ojcu, potem dokupił część Pojurza od brata Melchio
ra. Miał syna Samuela [Źródła: BN, rkps 10656, k. 153; 10657, k. 19; Wywód z 1820 r.].
6. 4. Zofia żona Mikołaja Narwojsza. Otrzymała od ojca Bartłomieja Giniatowicza
majętności Progulbie i Użliknie we włości telszewskiej, które w 1592 r. zapisała swoim
synom: Maciejowi i Janowi Narwojszom. Brak jej w Kronice [Źródła: BN, rkps 10656,
k. 2 (tablica genealogiczna); ODVCA, vyp. 3, s. 27—128].
Pokolenie VII
7. 1. Dorota, córka Wacława, żona Hrehorego Marcinkiewicza, z którym miała
dwóch synów: Michała i Pawła Hrehorowiczów Marcinkiewiczów i córkę Jadwigę, żonę
Waleriana Walerianowicza Szczefanowicza. Powtórnie wyszła za mąż za Putwińskiego. Wspomniany Hrehory Marcinkiewicz (1626—1711) był podczaszym grodzieńskim
i chorążym parnawskim, właścicielem dóbr Swiack Wielki i innych na Żmudzi [Źródła:
BN, rkps 10656, k. 2, 22,26].
7.
2. Barbara, córka Wacława, żona Hrehorego (Grzegorza) Grynczuka, syna Au
gustyna, z którym miała syna Wacława. W ten dom wniosła Skierdynie i poddanych
w Poanczu i Pojurzu, posiadała też Matajcie [Źródła: BN, rkps 10656, k. 2, 22-23, 26,
157; 10657, k. 20-21].
7.
3. Stanisław Konstanty (zm. 1697), syn Melchiora, skarbnik parnawski [BN:
wendeński] w 1672—1696. Miał dobra Ryngowiany, Repsze, Medsedy, Podubisie i Pokrożonty i wieś Minksztokie w pow. berżańskim. Dobra Ryngowiany odzyskał od Hal
szki Angelbrychtówny Hetmanowej Sakienowej w 1671 r. (intromisja w 1672), zasta
wionej im przez ojca Malchera. Notowany w taryfie z 1690 r. jako właściciel 5 dymów,
w tym Ryngowian. Ożenił się dwukrotnie z Heleną Stanisławówną Galińską [Uruski:
Galimska] w 1667 r. i Marianną Uwojnianką, z którymi miał sześcioro dzieci. Pierwsza
żona została adoptowana przez Mariannę Reginę Drobyszównę (1. voto Wojciechowy
Wiesztortową, 2. voto Kazimierzową Piotrowiczową; ów Kazimierz był bratem Stani
sława Jurewicza Piotrowicza), która nie mając dzieci, wychowała ją i zapisała dwa ma
jątki: Podubisie w pow. berżańskim i Pokrożęty w pow. kroskim. Miał sześcioro dzieci
[Źródła: BN, rkps 10656, k. 155 (streszczenie testamentu)—156, 170; 10657, s. 227 n;
Urudnicy inflanccy, s. 105, nr 959].
7.
4. Jan Kazimierz (1614—1710 [Kronika, ok. 1627-1711]), syn Melchiora, chorą
ży parnawski w latach 1650 [pierwsza data jest wątpliwa, na pewno był w 1693]—1696
i podczaszy grodzieński w 1674—1682. Był porucznikiem chorągwi buławy wielkiej het
mana Michała Paca. W latach 1673—1676 miał w zastawie dobra ciwuństwa twerskiego.
Posiadał liczne dobra: Repsze, Omoły, Kirkutajcie, czyli Medsedy, Ryngowiany w pow.
berżańskim i Pojurze Skerdynie w pow. pojurskim (Nowy Dwór alias Skierdyny sprze
dał w 1683 r.). Dobra Mordele w pow. kroskim sprzedał Jankiewiczom. Miał dobra
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w pow. grodzieńskim: Ligutyszki, Świack Wielki z folwarkiem Płoskowie. Miał w zasta
wie Siady Sapiehów i ciwuństwo wieszwiańskie od Kazimierza Sapiehy wojewody wi
leńskiego. W 1706 r. uczynił zapis dla kościoła w Twerach, „doznawszy niezliczonych
cudów od Przenajświętszej Matki Boga Rodzicy w obrazie twerskim”, m.in. folwark
Potwery w pow. twerskim. Ożenił się dwukrotnie: z nieznaną osobą i z Ewą Katarzy
ną Janówną [Kronika. Krzysztofówną] Preykint, z którą miał pięciu synów i tyleż córek
[Źródła: BN, rkps 10656, k. 196; Urzędnicy inflanccy, s. 55, nr 227; Urzędnicy: woj. trockie,
s. 291, nr 1967; Wywód z 1820 r. Literatura: Kronika, s. 11—12].
7.
5. Władysław, syn Melchiora. Właściciel Ryngowian i Repszy, Medsedów i Kirkutajciów. Zapoczątkował linię ryngowiańską rodziny, która spadła do rzędu drobnej szlach
ty. Miał dwóch synów [Źródła: BN, rkps 10656, k. 148,164. Literatura: Kronika, s. 45].
7. 6. Samuel, syn Augustyna. Używał nazwiska: Giniatowicz Rymsza Piłsudski. Po
ojcu otrzymał dobra Szołpiany [Kronika: Szyopiany] i Pojurze. W 1641 r. kupił majęt
ność Sawrkompie. W 1644 r. zastawił nieznane bliżej dobra w pow. pojurskim. W 1650 r.
zastawił połowę majętności Auksztogiry—Barzyszki w tej włości oraz kupił część majęt
ności Sow[s]ławkie w tym powiecie. W 1659 r. zastawił majętność Jagutyszki (w Skierdynach). Miał dobra Pojurze po rodzicach. W 1673 r. zastawił majętność Montowtyszki w pow. pojurskim, zakupioną od Mariasza Hrehorowicza Montowta. W tym roku
sporządził testament [VUB]. Według innego przekazu sprzedał Sawsławki odłączone
od majętności Pojurze Montowtiszki Skierdyny w pow. pojurskim. W 1679 r. sprzedał
część majętności Szołpiany (pozostała część była zastawiona od 1644 r.). W 1680 r. zo
stał oskarżony o udział w zabójstwie swego zięcia i skazany na główszczyznę [Kronika].
W 1683 r. dekretem Trybunału Głównego został uznany za banitę (wraz z Janem Pił
sudskim Rymszą). Ożenił się z Leodgardą Blinstrubówną (zm. przed 1679), córką Ada
ma, z którą miał dwie córki [Źródła: BN, rkps 10656, k. 153, 173, 210; VUB, F 7—ŻP
25, k. 205—207. Literatura: Kronika, s. 10—11].
Pokolenie VIII
8. 1. Tomasz Antoni (zm. 1720, data testamentu), syn Stanisława Konstantego,
skarbnik żmudzki [BN: wendeński, czego nie potwierdzają spisy tych urzędników] w la
tach 1711—1712, nie był natomiast strażnikiem żmudzkim w 1724 r. Ożenił się z Ele
onorą S[t]roczyńską lub Straszyńską, mieszczką wileńską podobnie jak jego ojciec.
W 1703 r. sprzedał Medsedy w pow. berżańskim (otrzymał je w 1699 r. z podziału dóbr
po rodzicach). Toczył spory sądowe z Godlewskimi. Miał folwark Ryngowiany, kupiony
od brata Macieja, wieś Zastarcie (darował temu bratu w testamencie), folwark Gierżdele
alias Dworne Siedlisko w pow. berżańskim, dom Dyktoryszki w Szawlach, Ryszkajcie,
Repsze (zapisał synowcowi Franciszkowi), Giergzdele (od Antoniego Rybskiego, zapi
sał Katarzynie, swojej bratanicy). Pochowany w „sklepie” kościoła w Kurszanach. Bez
dzietny [Źródła: BN, rkps 10656, k. 166, 171; Urzędnicy żmudzcy, nr 1140, po 1282].
8.
2. Maciej, syn Stanisława Konstantego, brat przyrodni. W 1720 r. brat Tomasz
zapisał mu wieś Zastarcie [Źródła: BN, rkps 10656, k. 166].
8.
3. Marianna (zm. przed 1720), córka Stanisława Konstantego, żona Kazimierza
Narkiewicza.
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8.
4. Michał, syn Stanisława Konstantego. W 1699 r. otrzymał wioskę Minksztokie
[Poryngów z folwarkiem Mickiszki] w pow. berżańskim z podziału dóbr po rodzicach.
W testamencie brata Tomasza z 1720 r. otrzymał 4000 [talarów?] do podziału „z dziat
kami z obu małżeństw”. Ożenił się dwukrotnie: z Joanną Pancerzyńska i Anną Marcinówną Braciszewską, z którymi miał syna i dwie córki [Źródła: BN, rkps 10656, k. 166,
171, 172, 208].
8.
5. Mikołaj, syn Stanisława Konstantego. W 1699 r. wspólnie z bratem przyrod
nim Tomaszem otrzymał Medsedy w pow. rosieńskim. Bezdzietny [Źródła: BN, rkps
10656, k. 171].
8.
6. Jan, syn Stanisława Konstantego, skarbnikowicz wendeński. W 1703 r. zasta
wił połowę majętności Ryngowiany alias Kirkutajcie Repsze. Ożenił się z Halszką Balcerówną Pluszkiewiczówną. W 1703 r. sprzedał swoją część Ryngowian [Źródła: BN,
rkps 10656, k. 171, 193].
8.
7. Reinhold (Rejnald) Michał (zm. 1709), syn Jana Kazimierza, stolnik brasławski w latach 1697-1699. W 1699 r. otrzymał konsens na cesję dożywocie na dobrach:
Nowajcie, Kudajcie i Kadery w pow. szawdowskim. Miał dobra Pojurze Sągajliszki.
Ożenił się z Teresą Kisarzewską, skarbnikówną smoleńską, nie miał dzieci [Źródła: BN,
rkps 10656, k. 180 (Teki Wolffa w BOKrasińskich); Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 595,
nr 4657 [Literatura: Kronika, s. 12].
8.
8. Norbert, syn Jana Kazimierza. Ożenił się z Grothuzówną, z którą miał córkę
[Literatura: Kronika, s. 12].
8.
9. Roch Mikołaj, syn Jana Kazimierza. Raczej nie był stolnikiem żmudzkim
w 1668 r. [Uruski] lecz wołkowyskim [Wywód z 1820 r.]. Chorąży berżański w 1730 r.
Miał dobra Petrajcie w pow. pojurskim, które w 1713 r. były obiektem zajazdu. W 1715 r.
kupił majętność Dowgirdyszki alias Berże w pow. powondeńskim od Billewiczów. Oże
nił się trzykrotnie: z Małgorzatą Anną Pancerzyńską, siostrą biskupa wileńskiego, z któ
rą miał jednego syna; Zuzanną Grayżanką (w 1713) i Scholastyką Korwinówną (w 1730)
[Źródła: BN, rkps 10656, k. 175,182; Urzędnicy żmudzcy, po nr. 1237; Wywód z 1820 r.
Literatura: Kronika, s. 28].
8.
10. Ferdynand Ignacy [Uruski: Stanisław] (ok. 1670—1719), syn Jana Kazimie
rza, starosta wieszwiański, strażnik żmudzki w latach 1703—1712. „Od wczesnej mło
dości trudnił się rzemiosłem rycerskim”. Uczestniczył w wojnie na początku XVIII w.
W 1704 r. odznaczył się jako rotmistrz w wojsku Krzysztofa Zawiszy, starosty mińskie
go, walczącego po stronie Szwedów i Sapiehów. W tym roku był konsyliarzem konfe
deracji Żmudzi z pow. wieszwiańskiego. Potem był regimentarzem dywizji żmudzkiej.
Wzmiankowany kilkakrotnie w pamiętnikach wspomnianego Krzysztofa Zawiszy. Służ
ba u Sapiehów zaowocowała tym, że otrzymał w zastaw dobra Siady Sapiehów (1708)
1prawo do użytkowania ciwuństwa wieszwiańskiego (1710). Rotmistrz chorągwi kozac
kiej Sapiehy wojewody wileńskiego. Zabiegał o powiększenie swoich majątków. Przejął
2 wielkie majątki ziemskie: starostwo wieszwiańskie (początkowo w zastawie od Sapie
hów, później było w ręku Piłsudskich przez cztery pokolenia) i Szyłele (część zakupił
w 1712 r.). Prócz tego posiadał jeszcze: Gudymiany i Szlichtyny w pow. wieszwiańskim oraz Brewiki i Gajle w telszewskim. Ożenił się z Ludwiką Teodorą Billewiczówną
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(zm. 1750, data testamentu), sędzianką ziemską, żmudzką, z którą miał pięciu (czy sze
ściu?) synów lub czterech [Wywód z 1832 r.]. Po jego śmierci wyszła ona ponownie za
mąż za Aleksandra Karola Siemaszkę z Dobratynia. Został pochowany w kościele szyłelskim [Źródła: BN, rkps 10658, k. 1—4; Urzędnicy żmudzcy, nr 1268; Wywód z 1820 r.,
Wywód z 1832 r. Literatura: Aftanazy, T. 3, s. 288; Kromka, s. 13—15 (szerzej o nim)].
Tu potrzebny jest istotny komentarz co do liczby dzieci Ferdynanda Ignace
go (VIII), co ma zasadnicze znaczenie dla dalszych pokoleń rodziny Piłsudskich. Pier
wotnie przyjęto liczbę sześciorga dzieci Ferdynanda Ignacego, ale prowadzi to do absur
dalnych konsekwencji. W tej sytuacji pojawiają się bowiem 2 ciągi genealogiczne o tym
samym lub prawie tym samym kształcie: I linia Rocha (VIII): Kazimierz Ludwik (IX)
z pięcioma dziećmi, w tym: z Wawrzyńcem (X) z synem Wincentym (XI) i wnukiem Ja
nem (XII) oraz z Ignacym, Zofią, Janem i Kazimierzem (X) z pięcioma dziećmi (XI):
Piotrem, Walerym, Jerzym, Józefem i Teresą oraz II linia Ferdynanda Ignacego (VIII)
z sześcioma dziećmi, w tym z Kazimierzem (IX) z czterema synami (X): Ignacym [wy
jątkowo miał inne potomstwo niż Ignacy z linii Rocha], Wawrzyńcem z synem Wincen
tym (XI) i wnukiem Janem (XII) oraz Józefem Antonim i Kazimierzem, ojcem pięcior
ga dzieci (XI): Piotra, Waleriana, Jerzego, Józefa i Teresy. Taka sytuacja nie może być
praktycznie przypadkowa. Trzeba przyjąć, że doszło do pomyłki i tylko potomstwo
albo linii Rocha, albo linii Ferdynanda Ignacego jest prawdziwe. Na obecnym etapie ba
dań przyjęto, że bardziej wiarygodna jest linia Rocha jako bardziej znana i zbadana, bo
z niej pochodzi marszałek Józef Piłsudski. Założenie to potwierdza pośrednio fakt, że
liczba dzieci Ferdynanda Ignacego budzi wątpliwości, a w literaturze wymienia się od
czterech do sześciu. Ciekawe, że w wywodzie z 1832 r. wymieniono tylko czterech jego
synów: Franciszka, Ludwika, Aleksandra i Antoniego, pomijając spornego Kazimierza.
To przyjęto w tej pracy.
8.11. Dominik Franciszek (zm. przed czerwcem 1711 r., testament z 1710), syn
Jana Kazimierza, podczaszy żmudzki w latach 1702-1706 [Brensztejn: 1697-1701, też
grodzieński, co odpowiada prawdzie, bo był podczaszym grodzieńskim w latach 1689—
1711?]. Nie był cześnikiem żmudzkim. W 1695 r. był zwolennikiem Sapiehów w ich kon
flikcie ze szlachtą litewską. Elektor króla polskiego Augusta II w 1697 r. Uczestnik kon
federacji Żmudzi w 1704 r. W 1682 r. kupił od ojca dobra Pojurze Skirdynie (Skierdynie).
Miał część dóbr Dykiawty (po pierwszej żonie). W 1685 r. sprzedał grunty Smilgiszki Użwertyszki w siółku Giedwiłajciach w pow. kroskim (otrzymane w formie posagu
w 1682 r.) i Orwidyszki w tym powiecie z innymi gruntami, także otrzymane od Steygwiłłów (dawniej własność Orwidów Szyłelskich). W 1686 r. kupił majątek Welniszki, Ordaszyszki i Trejnajcie w pow. pojurskim. Wymieniony w taryfie 1690 r. jako posiadacz 10 dy
mów poddańskich. W 1691 r. kupił majętność Skierdynjy] w pow. pojurskim. W 1694 r.
kupił dobra Stungajcie Parejgi w pow. szawdowskim. W 1699 r. objął dobra Korszewo
i Lesykiszki w pow. korszewskim i okolicę Poszyle. W 1701 r. zastawił majętność Laków
w pow. rosieńskim, którą nabył prawem wlewkowym od Steygwiłłów. W 1708 r. zastawił
majętność Sągajliszki w pow. korszewskim. Ożenił się dwukrotnie z: EufrozynąPiotrównąSteygwiłłówną jLaudańską], córkąPiotraPawła, podczaszankąrzeczyckąi z Konstan
cją Sroczyńską, mieszczką wileńską. Miał dwoje dzieci [Kronika, czworo]. Pisał się „GiniaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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towicz z Rymsza”, być może dlatego, że jego żona była córką Justyna Rymszy [Źródła:
BN, rkps 10656 k. 161,176; 10657 k. 25-37; Konfederacja 1704 r\, s. 722; Urzędnicy: woj.
trockie, s. 292 nr 1977; Urzędnicy żmudzcy, po nr. 548, 908; Wywód z 1820 r. Literatura:
Kronika, s. 12; Rachuba, U tną, s. 77; Sapiehowie, T. 2, s. 197, T. 3, s. 68].
8.
12. Konstancja, córka Jana Kazimierza, żona Jerzego Mikołajewicza Górskiego
stolnika wendeńskiego [podstoli brasławski] [Źródła: BN, rkps 10656, k. 175, 197. Li
teratura: Kronika, s. 12
8. 13. Joanna, córka Jana Kazimierza, żona Augustyna Petruszewicza [Literatura:
Kronika, s. 12].
8.
14. Emerencjanna [BN: Marcjanna], córka Jana Kazimierza, żona Aleksandra Jucewicza podstolego mozyrskiego (1693) i ponownie Kazimierza Orwida, syna Piotra,
podstolego [BN: podstarości] smoleńskiego [Źródła: BN, rkps 10655, k. 2. Literatura;
Kronika, s. 12].
8.
15. Eufrozyna, córka Jana Kazimierza, żona Jerzego Władysława Anreppa pod
stolego inflanckiego. W posagu dostała folwark Płaskowie [Literatura: Kronika, s. 12].
8.
16. Anna Katarzyna, córka Jana Kazimierza, najmłodsza. Do 18. roku życia była
w klasztorze [Literatura: Kronika, s. 12].
8. 17. Jerzy Michał, syn Władysława. W 1685 r. sprzedał dobra Ryngowiany wraz
z attynencjami Stanisławowi Piłsudskiemu skarbnikowi wendeńskiemu. Powodem
sprzedaży były „wielkie długi” zaciągnięte przez dziada Malchera i ojca Władysława.
Ożenił się z Katarzyną Janówną Grynczukówną (1. voto Ludwikowa Baniewiczowa),
z którą miał dwóch synów [Źródła: BN, rkps 10656, k. 164].
8. 18. Władysław, syn Władysława, bezpotomny. Wzmiankowany w 1685 r. [Źró
dła: BN, rkps 10656, k. 164].
8. 19. Potencjanna Anna, Samuelówna, żona Kazimierza Wiktoryna Kołyszki, syna
Marcina, strażnika wileńskiego czy witebskiego [Źródła: BN, rkps 10656, k. 153-154].
8. 20. Eufrozyna Konstancja Samuelówna, żona Aleksandra Grądzkiego (Groń
ski?) cześnika nowogródzkiego [Źródła: BN, rkps 10656, k. 153, 173].
Pokolenie IX
9.1. Franciszek, syn Michała, skarbnik wendeńdski przed 1731 r., potem stanowniczy żmudzki w latach 1731—1740. W testamencie z 1740 r. zażądał, by pochowano go
w kościele w Żydykach. Ożenił się z Marianną Dopszewicz, 1. voto Pacewiczową. Na
nim wymarła linia Stanisława Konstantego [Źródła: LWA, SA, nr 14534 k. 158; U rud
nicy inflanccy, s. 106, nr 966; Urzędnicy żmudzcy, nr 1193].
9. 2. Marcjanna, córka Michała. W 1756 r. w imieniu swoim, siostry Joanny oraz
bezdzietnych stryjów Tomasza i Mikołaja Piłsudskich i ciotki Marianny Kazimierzowej
Narkiewiczowej zastawiła dobra za 7000 złotych: Hryszkajcie, Paszyszki, Jurgiszki i za
ścianek Użwentyszki w pow. berżańskim [Źródła: BN, rkps 10656, k. 172].
9.
3. Joanna, córka Michała, żona Antoniego Tomkowicza [Źródła: BN, rkps 10656
k. 172].
9.
4. Katarzyna, córka Norberta, żona Jana Sylwestrowicza starosty upickiego [Li
teratura: Kronika, s. 12].
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9.
5. Kazimierz Ludwik (zm. 1767), syn Rocha Mikołaja, starosta alkiski, stolnikowicz wołkowyski. Posiadał Żemelany, Repsze, Sugawdzie i Kiełpszyszki. W 1727 r. kupił
dobra: Popinowo, Lewkowo, Kiełpszyszki, Bułyniszki, Pojurze, Mikołaiszki z przykuplą
Drukleniszki w pow. pojurskim [nazwy trochę zmienione]. W 1737 r. kupił dobra Żemelany w pow. telszewskim wraz z zaściankami od Macieja Berberyusza. W 1743 r. ponow
nie posiadł folwark Dyrksztyszki, odłączony od Żemelan i zastawiony różnym osobom.
Miał też starostwo alkiskie w pow. Wielkich Dyrwian (od 1738). W 1752 r. nadał fundusz
plebanii żemelańskiej, której kościół był ufundowany przez jego „antecessorów” z za
strzeżeniem, że w kościele ma być „sklep” dla jego rodziny „i nikogo innego tam grzebać
pleban nie ma”. W 1753 r. kupił dobra Sugawdzie w pow. telszewskim oraz Szyry i Rep
sze od Krzysztofa Benedykta „Szwarchoffa” porucznikaJKMci. Ożenił się dwukrotnie:
z Marianną Kukiewiczówną i z Rozalią Puzynianką, kniaziówną, siostrą Benedykta po
rucznika powiatu telszewskiego i córką Piotra, z którymi miał czterech synów [Malewski:
trzech] i córkę. Został pochowany w kościele w Żemelanach [Źródła: BN, rkps 10656,
k. 181; Wywód z 1820 r. Literatura: Kronika, s. 28—29; Malewski, XXII, s. 25].
9.
6. Franciszek (ok. 1707 [Kronika: 1713]-1791), syn Ferdynanda Ignacego, piwniczy litewski w latach 1744—1789 (pierwsze dygnitarstwo w rodzinie). Zwolennik Sta
nisława Leszczyńskiego w wojnie domowej w 1733—1735, elektor Stanisława Augusta
Poniatowskiego w 1764 r., poseł na sejmy w latach 1735 i 1758, deputat do Trubunalu Głównego w latach 1737, 1751, 1753 i 1780 (marszałek Trybunału). Posiadał duże
dobra na Żmudzi, głównie w pow. szawdowskim (Lawków, Szyłele, Szarki, Putwie,
Braksztyny) oraz wielońskim (Giełgudyszki) i telszewskim (Ryngowiany) i wieszwiańskim (starostwo wieszwiańskie). W 1787 r. poczynił największy zakup wraz z synem,
nabywając rozległe dobra od Ignacego Przeciszewskiego: majątek Lawków z kola
cją kościoła [tj. z prawem patronatu], Juszkiszki, Towtwiliszki, Polepie, Pokopurnie,
Kiełpszyszki ze wstępem do jeziora Parsze w pow pojurskim i szawdowskim, tudzież
Towtwidyszki, Wobaliszki, Ulbikiszki, Styrbiszki, Widzantyszki etc. Fundator dwóch
kościołów w Wieszwianach i Szyldach (przebudowa). W 1771 r. kupił dobra Putwie
w pow. korszewskim, a w pow. pojurskim stopniowo skupywał różne dobra: Ponerajcie, Wobałajcie, Goniuny, zaścianek Bolsie oraz Piłsudy w pow korszewskim [Kronika].
Wyrazem jego zainteresowań gospodarczych jest projekt budowy portu w Połądze na
wybrzeżu Żmudzi z 1767 r. Ożenił się dwukrotnie: z Joanną Renno, córką Stefana Ka
rola, i Mariancellą (nie Marcjanella, zm. 1769, data testamentu) Komorowską, córką
Bartłomieja, podczaszego wiłkomierskiego i siostrą Franciszka strażnika wiłkomierskiego, wdową po Kazimierzu Szemiocie, stąd zwana ciwunową retowską. Miał z nimi
dwoje dzieci. Pierwsza żona wniosła mu dobra nadniemeńskie: Swiatoszyn i Giełgu
dyszki. Został pochowany w kościele szyłelskim [Źródła: AGAD, A Piłsudskich, II.A,
k. 31-37 (testament); BN, rkps 10656, k. 36-51. Literatura: Kronika, s. 15-18 (szeroko);
PSB,T. 26, s. 308-310].
9.
7. Ludwik Józef (zm. 1789, testament z 1788), syn Ferdynanda Ignacego, ko
niuszy żmudzki w latach 1746—1765, dworzanin skarbu litewskiego w 1756 r., chorą
ży w chorągwi husarskiej buławy polnej W Ks. Litewskiego w 1763, pisarz ziemski
repartycji telszewskiej w 1765—1788, starosta gajlewski. Pułkownik pow. pojurskiego
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i szawdowskiego [pospolitego ruszenia]. Elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego
w 1764 r. Dziedzic Pojurza, Skierdyn i Pojurza a. Nowy Dwór Warszkilszki w pow. pojurskim (kupił je od Siemaszki w 1748 r.). W 1752 r. kupił majętność Siemiany w pow.
kroskim, które potem zamienił z jezuitami i ostatecznie sprzedał. W 1770 r. nabył te
stamentowo dobra Giejsze, Szydłowszczyzna i Nadratowszczyzna w pow. rosieńskim.
Miał też Piłsudy Poworcie, które sprzedał w 1789 r. swemu synowi Józefowi. Miał jesz
cze Sosławki, Dargiszki i Uszpelki. Ożenił się z Marianną Kołłątajówną chorążanką
wołkowyską córką Hieronima, z którą miał dziesięcioro dzieci, w tym sześciu synów
[Źródła: BN, rkps 10658, k. 1418; Urzędnicy żmudzcy, nr 659, 909; Szlachta nylegitymo
wana, s. 524. Literatura: Kronika, s, 40—41].
9.
8. Aleksander, syn Ferdynanda Ignacego, rotmistrz powiatu telszewskiego [po
spolitego ruszenia]. Ożenił się z Heleną Wyszyńską, nie miał dzieci [Literatura: Kroni
ka, s. 15].
9.
9. Jan (1712—1774), syn Ferdynanda Ignacego, jezuita. Do zakonu wstąpił
w 1728 r. Prefekt szkół w Iłłukszcie w 1743—1744, profesor teologii moralnej i prefekt
szkół w Krożach w 1746—1749, misjonarz w Kiejdanach w 1749—1769, rektor kole
gium w Krożach w 1769—1771 oraz w Wilnie w 1771—1773. Tu zmarł [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 8—12. Literatura: Encyklopedia uiedyy ojeyidtach, s. 508; Kronika, s. 15].
9.
10. Antoni, syn Ferdynanda Ignacego, zwany strażnikowiczem. Był podobno
sędzią ziemskim żmudzkim czy raczej sędzią grodzkim repartycji szawelskiej, co nie
znajduje potwierdzenia w faktach. Zwany miecznikiem żmudzkim [BN], co akurat jest
zgodne z prawdą: nominowany w 1756 r, był nim jeszcze w 1791 Był też rotmistrzem
[pow.] pojurskiego [pospolitego ruszenia] [BN]. Miał majętność Siady Sapiehów, którą
zastawił bratu w 1756 r. oraz Sielany w pow. berżańskim. Nie miał dzieci [Źródła: BN,
rkps 10656, k. 177; Urzędnicy żmudzcy, nr 786, po nr 1074. Literatura: Kronika, s. 15].
9.
11. Michał (zm. 1740), syn Dominika Franciszka, podczaszy żmudzki [Kroni
ka], w rzeczywistości był tylko podczaszycem, rotmistrz pow. pojurskiego [pospolite
go ruszenia] w 1731 r. Dziedziczył dobra Butki na Żmudzi po dziadku Piotrze Paw
le Steygwille. Sprzedał dobra Pojurze alias Songajliszki i Mikitławkie alias Szakwiecie
w pow. korszewskim. Miał dobra Linkowiec i Pojurze Nowy Dwór. Ożenił się z Krysty
ną Ibiańską z którą miał pięcioro dzieci [Źródła: BN, rkps 10656, k. 163; 10658, k. 5—6;
LYIA, SA, nr 14534, k. 184; Urzędnicy żmudzcy, po nr. 938. Literatura: Kronika, s. 12
(biogram Dominika)].
9. 12. Joanna, córka Dominika Franciszka.
9. 13. Marianna, córka Dominika Franciszka.
9. 14. Anna, córka Dominika Franciszka.
9.
15. Karol, syn Jerzego Michała. Spłodził trzech \Kronika\ lub czterech synów
[BN] [Źródła: BN, rkps 10656, s. 193. Literatura: Kronika, s. 45].
9. 17. Franciszek, syn Jerzego Michała, bezpotomny [Literatura: Kronika, s. 45].
Pokolenie X
10. 1. Wawrzyniec (zm. 1792), syn Kazimierza Ludwika, porucznik pow. telszew
skiego w 1765 r., rotmistrz tego powiatu [pospolitego ruszenia] w 1778 i deputat do
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Trybunału Głównego w 1771 r. Dziedzic Sugowdzi (tu mieszkał), Żemelan, Repszy
i Kilpiszek wraz z niżej wymienionymi dwoma braćmi. W 1764 r. kupił dobra Brynkiszki koło okolicy Wilatyszki w pow. telszewskim. W 1770 r. wspólnie z bratem kupił Wilatyszki. Ufundował kościół filialny w Ukrynach (parafia Pikiele). Ożenił się z Joanną
[Kronika: Anielą] Butlerówną, z którą spłodził jednego syna Wincentego [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 81-83; Wywód z 1820 r. Literatura: Kronika, s. 29].
10.
2. Ignacy (zm. 1801), syn Kazimierza, dzierżawca alkiski w powiecie Małych Dyrwian w 1758 r. i kiwilski w 1769, ciwun: gondyński w latach 1783—1788 i wieszwiański
w 1788—1791. szambelan królewski Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1771. Cho
rąży petyhorski w wojsku litewskim. Nie był podczaszym litewskim [Uruski]. W 1770 r.
wraz z bratem Wawrzyńcem kupił majętność Wilatyszki w pow. telszewskim, potem
przejętą przez brata. W 1771 r. sprzedał dobra Auksucie w pow. berżańskim. Właściciel
Żemelan i Bugieniów. Ożenił się z Joanną Ważyńską, z którą miał dwóch synów lub jed
nego [Wywód z 1832 r.] [Źródła: BN, rkps 10658, k. 77-78; Urzędnicy żmudzcy, nr 314,
523; Wywód z 1832 r.]. Literatura: Kronika, s. 29].
10.
3. Zofia, córka Kazimierza Ludwika, żona Szymona Beynarta, kuchmistrza
żmudzkiego [Literatura: Kronika, s. 29].
10.
4. Jan, syn Kazimierza Ludwika, zmarł bezpotomnie w młodym wieku [Litera
tura: Kronika, s. 29].
10.
5. Kazimierz (ok. 1750-ok. 1820 \Kronika. ok. 1752—1815]), syn Kazimierza
Ludwika, rotmistrz pow. jaswońskiego [pospolitego ruszenia], komisarz porządko
wy cywilno—wojskowy pow. rosieńskiego w latach 1791-1792, sędzia ziemski rosieński w 1794—1805, prezydent tego sądu w 1807—1809. W 1792 r. był radcą konfedera
cji targowickiej. Dziedzic Żemigoły nad Dubissą (kupił w 1786 r. od Straszewicza).
Miał jeszcze Bobowiany [raczej Bułowiany] i Połupisze. Nie był dobrym gospodarzem,
doprowadzając te dobra do „doszczętnej licytacji”. Ożenił się z Anną Billewiczówną
(ok. 1761—1837), córką Waleriana, starościanką czekiską, z którą miał pięcioro dzieci.
Żona została pochowana w Krokach [Źródła: BN, rkps 10658, k. 97-98; Giedgowd, ta
blica 1 (5 dzieci). Literatura: Kronika, s. 30—31; Malewski, XXII, s. 25 (3 synów); Smigelskyte—Stukiene, s. 338].
10.
6. Aniela (Angela, zm. 1782), zapewne córka Franciszka. Uczyła się u wizytek
w Warszawie. Żona Jana Frąckiewicza oboźnego smoleńskiego, który zapisał jej dobra
w pow. wiłkomierskim: Troupie, Kugiszki i Hołoneta [Źródła: AGAD, A Piłsudskich,
II.A, k. 40-42; BN, rkps 10656, k. 36, 46].
10.
7. Jan Chryzostom (1770—1802 [PSB: 1832; Brensztejn: 1837 „podobno”]), syn
Franciszka, stąd piwniczyc. Starosta wieszwiański (został nim w bardzo młodym wieku
w 1776 r.), pułkownik pow korszewskiego [pospolitego ruszenia] w 1788, podkomo
rzy telszewski z 1794, marszałek szlachty pow. telszewskiego w 1806, podprefekt pow
telszewskiego w 1812 (po stronie Napoleona). Poseł na Sejm Wielki w 1790 r. Kawa
ler Orderu św. Stanisława w 1792. Był marszałkiem pow. telszewskiego w latach 1805—
1808. Dziedzic dóbr Szyłele. W 1787 r. kupił wraz z ojcem dobra Ławków z kolacją ko
ścioła i różnymi attynencjami. W latach 1790—1792 kupił szereg dalszych dóbr: część
Ławkowa, Kiełpszajcie, Tallatyszki, Budredziszki, Ubutyszki, Wambutyszki, MilewkiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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szki, Witkowiszki, Baltkalny w pow. szawdowskim, Dowgintlawki, Goniprowszczyzna,
Żadgajłły, Romaniszki, Martynkiszki w pow. kroskim oraz Kiełpszajcie, Juszkiszki i Sągajliszki w pow. szawdowskim. W 1796 r. sprzedał Giełgudyszki, a w 1805 — Ławków. W 1815 r. kupił dobra Czabiszki w pow. wileńskim od Szwejkowskich, dokąd
następnie się przeniósł. Był założycielem linii czabiskiej Piłsudskich. Później był człon
kiem loży „Gorliwy Litwin”. Fundował altarie w kościołach w Szyldach w 1792, Żoranach i Żemelanach (1808). Ożenił się trzykrotnie: z siostrami Strutyńskimi — Heleną
(w 1788 r.) i Bogumiłą (1772—1832, małżeństwo to zostało unieważnione), córkami hra
biego Ildefonsa oraz z Antoniną Bortkiewicz, córką Józefa, rotmistrza powiatu kowień
skiego, z którymi miał pięcioro dzieci [Źródła: AGAD, A Piłsudskich, II.A, k. 57, 122
(spisok dworianina z 1834 r.); BN, rkps 10658 k. 25—33; Urzędnicy żmudzcy, nr 1461;
Wizbor—Bohdanowicz, s. 251. Literatura: Atfanazy, T. 3, s. 289; T. 4, s. 70—71 (portret);
Bairaśauskaite, s. 333; Kronika, s. 18—21 (szeroko)].
10.
8. Ignacy Aleksander, syn Ludwika, szambelan króla Stanisława Augusta Po
niatowskiego w 1771 r., chorąży brygady husarskiej kawalerii narodowej w 1778, ciwun
wieszwiański w 1784, piwniczy [nie podczaszy jak Uruski] litewski w 1790 (po stryju
Franciszku). Kawaler Orderu Św. Stanisława z 1793. Poseł na sejm 1775 r. Po ojcu
otrzymał „majętność główną”, czyli Wiekie Pojurze i Nowy Dwór z attynencjami: Skirdynie, Sasławki, Stejgwily, Ławryniszki i in. w pow. pojurskim. Posiadał dobra Brewiki
i Szornele od króla (1777). Krótko posiadał rodowe Piłsudy (1782—1783). Z ręką żony
otrzymał dobra w pow. gondyńskim: Jazdajcie, Francuzyszki, Małupie, Kowsany, Strugiszki, Gury i Lukiszki. Ożenił się z Ludwiką Żabianką, córkę Jana Kazimierza, wojewodzianką mińską, z którą miał dwóch synów [Źródła: BN, rkps 10656, k. 53—54; 10658,
k. 17, 42—45; Urzędnicy centralni i dygnitarze, s. 140, nr 1067. Literatura: Kronika, s. 41].
10.
9. Jan (zm. po 1795), syn Ludwika, starosta czerakowski [właściwie czerykowski w województwie mścisławskim], kawaler Orderu św. Stanisława w 1792 r. W 1769 r.
był uczniem szkoły kroskiej i wskutek zatargu z kasztelanem Michałem Górskim był
uwięziony przez niego. W 1776 r. byl porucznikiem regimentu pieszego buławy polnej
litewskiej. Właściciel dóbr Jakubów w obwodzie stanisławowskim (później pow. nowomiński) w Królestwie Polskim, które przejął od żony. Pierwszy z Piłsudskich, który na
stałe przeniósł się z Litwy do Polski (w ścisłym tego słowa znaczeniu). Zapisał swemu
bratu dobra: Wielkie Pojurze, Skierdynie, etc. w pow. pojurskim. Ożenił się z AnnąNiemierzanką, chorążanka mielnicka, z którą miał jednego syna i dwie córki [Źródła: BN,
rkps 10656, k. 183 i 10658, k. 12 15. 64—65; Szlachta ny legitymowana, s. 524. Literatura:
Kronika, s. 41—42].
10.
10. Jerzy, syn Ludwika, szambelan królewski Stanisława Augusta Poniatowskie
go, kapitan wojsk pruskich, poseł na Sejm Czteroletni z Inflant. Właściciel dóbr Sielany [Szelany], Pinksztoki, Repsze, Ryngowiany i Ryszków po zrzeczeniu się stryja Anto
niego. Ożenił się z Barberyuszanką [imię nieznane], nie miał potomstwa [Źródła: BN,
rkps 10656, k. 187; 10658, k. 18, 66. Literatura: Kronika, s. 42].
10.
11. Józef, syn Ludwika, podstoli żmudzki w 1782 r\, koniuszy rosieński w 1794,
pisarz ziemski szawelski. Pułkownik [przedtem porucznik] powiatu pojurskiego [pospo
litego ruszenia]. Po ojcu otrzymał dobra Pilsudy Poworcie i Sągajliszki w pow. kroskim,
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Paszkiszki, Dowgialiszki, Balczyszki, Dzierżkiszki, Leliszki, Mflmontyszki w powiatach
korszewskim, kroskim i szawdowskim oraz Giejsze w rosienskim. Ożenił się dwukrot
nie: z Zuzanną Rakintówną [raczej Rokicką] i Katarzyną Jacewiczówną [lub Katarzy
ną Rokitówną, stolnikówną trocką, skądinąd nieznaną], z którymi miał trzech [BN:
dwóch] synów. „Nieodrodny syn swojego ojca, temperamentu burzliwego, nieraz nad
używał siły w sprawach majątkowych” [Źródła: BN, rkps 10658, k. 18, 68-70; Urzędni
cy żmudzcy, nr 1038,1372].
10. 12. Joachim, syn Ludwika, dominikanin.
10.
13. Tadeusz, syn Ludwika, bernardyn lub dominikanin. Prawdopodobnie póź
niej zmienił imię na Tomasz. Do jesieni 1787 r. był przeorem klasztoru dominikanów
w Poporciach, kiedy przeszedł do klasztoru w Grodnie, potem ponownie do Poporciów i Sejn (w 1795 r. tu był). W 1797 r. został wikariuszem generalnym nad klasztorami
oderwanymi od prowincji zakonnej litewskiej w rezultacie rozbiorów Rzeczypospolitej.
W Sejnach był do 1802 r. Brak danych o jego późniejszych losach. Jest autorem kazania
pogrzebowego dla Anieli z Piłsudskich Frąckiewiczowej (1782) i tomu wykładów filo
zoficznych (pozostają w rękopisie). Może jest tożsamy z Tomaszem (ok. 1758) kapła
nem od ok. 1783 r., mansjonarzem w Pojurzu w 1819 i proboszczem w Hrynkiszkach
od ok. 1818 r.? [Źródła: BN, rkps 10656, k. 211, 10658, k. 18, 71].
10.14. Barbarą, córka Ludwika, żona Jana Iwanowicza sędziego ziemskiego żmudzkiego i chorążego ziemi rosieńskiej [Źródła: BN, rkps 10658, k. 18. Literatura: Kromka, s. 40].
10. 15. Antonina, córka Ludwika, żona hrabiego Dominika Kossakowskiego.
10.16. Julianna, córka Ludwika, żona Macieja Berberyusza, budowniczego żmudzkiego [Źródła: BN, rkps 10658, k. 18. Literatura: Kronika, s. 40].
10.17. Abundancja, córka Ludwika, benedyktynka w Krożach [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 18, 70. 46].
10.18. Stanisław, syn Michała, rotmistrz powiatu pojurskiego po ojcu. W imieniu
swoim i rodzeństwa zrezygnował z dóbr Dykwiaty i Wizbory na rzecz Jana i Katarzyny
z Piłsudskich (swojej ciotki) Dowojnów Sylwestrowiczów. Miał wstąpić do dominika
nów [Źródła: BN, rkps 10656, k. 163; 10658, k. 5—6. Literatura: Kronika, s. 12].
10.19. Dominik (1728 lub 1729—1772 \Encykbpedia »iedyy ojepdtack 1773]), syn Mi
chała, jezuita. Do nowicjatu wstąpił w 1746 r. w Wilnie. Nie ukończył kursu teologii. Wła
dał biegle językami: łacińskim, polskim i litewskim. Wiatach 1756—1758 był misjonarzem
w domu misyjnym w Tylży, w 1759—1763 kaznodzieją w Poszawszu, w 1763—1764 pro
kuratorem w Wilnie i potem misjonarzem w Janiszkach. Po zapadnięciu na zdrowiu prze
niósł się do kolegium kroskiego w 1766—1768, skąd powrócił do Poszawsza. Tu zmarł
[Źródła: BN, rkps 10658, k. 20-21. Literatura: Encyklopedia m ed p ojezuitach, s. 508].
10.
20. Jan Ignacy (1731-ok. 1793), syn Michała, jezuita. Początkowo nie uczył się
w zakonie. Nie zdobył stopnia naukowego, niemniej jednak miał kilka lat studiów teolo
gicznych. W 1747 r. został zakonnikiem. Uczył w Kownie, Krożach i Poszawszu. Władał
biegle trzema językami: łacińskim, polskim i litewskim. Był kaznodzieją litewskim w Po
szawszu oraz polskim i litewskim m.in. w Tylży (1762—1766). Pracował w Lauksodach
w 1769-1773 oraz w Kiejdanach i pobliskich Opitołokach w latach 1773-1774, później
zapewne w Poszawszu i Worniach. Prowadził działalność misyjną na Żmudzi i w Kur
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landii. Ufundował stypendium na utrzymanie 20 uczniów w kolegium kroskim w 1783 r.
Zmarł w Wilnie [Źródła: AGAD, A Piłsudskich, II.A, k. 113 (regestr dokumentów pod
rokiem 1784); BN, rkps 10658, k. 22—23. Literatura: Encykkpedia m ed p ojeputach, s. 508].
10.
21. Antoni (zm. przed 1758), syn Michała. Zrezygnował ze swoich dóbr na
rzecz Ludwika Piłsudskiego, koniuszego żmudzkiego. Podobno wstąpił do jezuitów
[Kronika] [Źródła: BN, rkps 10658, k. 6. Literatura: Kronika, s. 12].
10. 22. Marianna Wiktoria, córka Michała, benedyktynka.
10.
23. Jan, syn Karola, strażnik smoleński [brak go w wykazie tych urzędników].
Ożenił się z Konstancją Mirską, nie miał dzieci [Literatura: Kronika, s. 45].
10.
24. Józef, syn Karola, miał trzech synów. Wraz z bratem Mateuszem sprzedał
Janowi swoją część dóbr Ryngowiańskich [Literatura: Kronika, s. 45].
10.
25. Mateusz, syn Karola, właściciel majętności Pożyżmy. Miał dwóch synów
[Literatura: Kronika, s. 45].
10. 26. Tadeusz, syn Karola, przeszedł z Litwy do powiatu wiłkomierskiego [Źró
dła: BN, rkps 10656, k. 193].
Pokolenie XI
11. 1. Wincenty (zm. 1823), syn Wawrzyńca, sędzia ziemski repartycji szawelskiej
w 1789 r., sędzia graniczny repartycji telszewskiej w 1792, wojski telszewski w 1794, sę
dzia grodzki repartycji telszewskiej w 1795, prezydent sądu grodzkiego telszewskiego
w 1802, chorąży powiatowy w 1805 i podkomorzy telszewski w 1817. Dziedzic Sugawdziów, Rudowdzian i Pokwiecin. Ożenił się z Józefatą (Józefą) Śmigielską, córką Jerze
go rotmistrza oszmiańskiego, z którą miał syna Jana. W literaturze występuję dwóch
Wincentych: syn Wawrzyńca, wyżej wymieniony i syn Ignacego, choć w rzeczywistości
jest to jedna osoba [Źródła: BN, rkps 10656, k. 212, 10658, k. 84; Urzędnicy żmudzcy,
nr 1500. Literatura: Kronika, s. 29].
11. 2. Edward, syn Ignacego, bezpotomny [Literatura: Kronika, s. 41].
11.
3. Ludwik (zm. przed IV 1832), syn Ignacego. Dziedzic majętności Wielkie Pojurze w 1804 r. Po ślubie zamieszkał u teścia w dworze Billewicze. Potem administro
wał dobrami Dyktoryszki w pow. szawelskim. Uczestniczył w powstaniu listopadowym
1831 r. We wrześniu 1831 r. wyjechał „nie wiadomo dokąd”. Ożenił się z Urszulą ВШеwiczówną córkąjózefa marszałka szlachty powiatu rosieńskiego, która po śmierci męża
gospodarowała w Billewiczach, już dobrach Piłsudskich. Miała sześcioro dzieci, z któ
rych dwóch wysłała do armii rosyjskiej, by uniknąć większych represji ze strony władz
rosyjskich [Źródła: BN, rkps 10658, к. 46M-9; Golejewski, T. 1, (szeroko o powstaniu
1831 r.). Literatura: Kronika, s. 42].
11.
4. Bartłomiej, syn Józefa [Wizbor—Bohdanowicz], ale ciwunowicz wieszwiański, czyli syn Ignacego. Może był cześnikiem telszewskim w 1794 r. Sędzia grodzki re
partycji telszewskiej w latach 1797—1801. Dziedzic Degajciów pod Telszami. Wylegity
mował się ze szlachectwa z 1845 r. Miał jednego syna [Źródła: BN, rkps 10658, k. 78;
Urzędnicy żmudzcy, nr 1462; Wizbor—Bohdanowicz, s. 243].
11.
5. Jan (1777—1822), syn Ignacego, wicemarszałek szlachty powiatu telszewskie
go, dziedzic dóbr Żemelany. Nie miał potomstwa. W testamencie zapisał corocznie
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

552

PIŁSUDSKI (PILSUCICI, PIŁSZUDSICI, PIŁSUCICI)

sumę 500 talarów holenderskich dla ubogich uczniów chrześcijan w szkole parafial
nej w Żemelanach. Uczynił też zapis dla synowca Jana, syna Wincentego [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 78—79; Żemale., s. 209—224 (tekst testamentu z 1822 r.)].
11.
6. Piotr Kazimierz Ignacy (1795—1851), syn Kazimierza, regent sądu grodzkie
go rosieńskiego w latach 1815—1818, potem sędzia grodzki do 1829 r. Uczył się w szko
le kroskiej razem z bratem Walerym. Początkowo był w trudnej sytuacji materialnej
i administrował dobrami Staniewiczów — Lidowianami. Po ślubie przeniósł się do Poszuszwia w pow. kowieńskim i tu zamieszkał na stale. Miał jeszcze Bułowiany i Piłoniszki w pow. rosieńskim i Dyrstyszki w telszewskim, byl zarządcą Rapszan w pow. wiłkomierskim. Mieszkał w Lidowianach w pow. rosieńskim. Ożenił się w 1832 r. z Teodorą
Butlerówną (zm. 1886 w wieku 75 lat), podkomorzanką [wiłkomierską], córką Wincen
tego, z którą miał ośmioro dzieci [BN: sześcioro]. Zmarł na raka i został pochowany
w grobach rodzinnych w Krokach. Dwór w Poszuszwiu spalił się w 1877 r., a wdowa
Teodora resztę życia spędziła w oficynie [Źródła: BN, rkps 10658, k. 98—100; Giedgowd, s. 6—11, tablica 1. Literatura: Kronika, s. 31—32].
11.
7. Walery (Walerian) Franciszek Wincenty (1796-1877), syn Kazimierza, sędzia
ziemski, właściwie sędzia graniczny rosieński w 1818—1829. Dziedzic Dębna w pow.
kowieńskim kolo Surwiliszek, które przeszło na jego siostrzenicę Walerię Giedgowdową, po śmierci jego jedynego syna. Ożenił się z Anielą Piłsudską, córką Franciszka
(zm. 1844), z którą miał jednego syna. Później zamieszkał w Kielmach [Kromka. Kielny]. Został pochowany w grobach rodzinnych w Krokach, obok żony [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 98; Giedgowd, s. 6 tablica 1. Literatura: Kronika, s. 32].
11.
8. Jerzy Jan Kalikst (1799—ok. 1816—1820), syn Kazimierza. W latach 1819—
1823 służył w sumskim pułku huzarów w armii rosyjskiej, podał się do dymisji w stop
niu sztab[s]rotmistrza. Nie miał żadnego majątku. W 1829 r. mieszkał w majątku Skaudwile w pow. rosieńskim [Źródła: BN, rkps 10658, k. 98,101-102; Giedgowd, tablica 1].
11.9. Józef (zm. ok. 1816—1820), syn Kazimierza. W 1819—1823 służył w sumskim puł
ku huzarów, podał się do dymisji w stopniu sztab[s]rotmistrza [Źródła: Giedgowd, tablica 1].
11. 10. Teresa, córka Kazimierza.
11. 11. Ildefons (1789—1811), syn Jana Chryzostoma [Literatura: Kronika, s. 20].
11.
12. Franciszek, syn Jana Chryzostoma zmarł w dzieciństwie [Literatura: Kro
nika, s. 20].
11.
13. Stanisław (1795—1862), syn Jana Chryzostoma. „W młodości służył woj
skowo w gwardii polskiej aż do stopnia kapitana”, tj. w kampanii 1812 r., gdzie otrzy
mał Ordery Virtuti Militari i Legię Honorową. Marszałek szlachty powiatu telszewskiego w latach 1818—1821. Członek loży wileńskiej „Gorliwy Litwin” w 1817 r. Nie był
łubiany przez współczesnych, bo w 1836 r. wydał władzom rosyjskim „podejrzanego
człowieka”, niejakiego Zimnickiego, zapewne emisariusza politycznego [Brensztejn].
Dziedzic dóbr Szyłele i Czabiszki, krótko posiadał też Ucianę w pow. wiłkomierskim.
Wskutek jego „rozrzutności i lekkomyślności” jego ojciec przekazał majątek wnukowi
Stefanowi, z pominięciem syna \Kronika\. Ożenił się dwukrotnie: najpierw z AnnąBroel
Plater (zm. 1851), hrabianką, córkąjerzego chorążego inflanckiego, z którą miał sied
mioro dzieci. Małżeństwo nie było udane, doszło do separacji. Drugą żoną była Teodo
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ra Brzeska, córka Antoniego, uboga szlachcianka, z którą miał troje dzieci. Ostatnie lata
życia spędził w Wiłkomierzu, gdzie zmarł i został pochowany [Źródła: BN, rkps 10658,
k. 33—35. Literatura: Aftanazy, T. 3, s. 289; T. 4, s. 71; Kronika, s. 20—22].
11.
14. Katarzyna, córka Jana Chryzostoma, żona Adama Kociełła, sędziego sądu
apelacyjnego w Wilnie w 1815 r. [Źródła: BN, rkps 10658, k. 33. Literatura: Kronika, s. 20].
11.
15. Marcela (Marcjanella), córka Jana Chryzostoma, żona Antoniego Choda
kowskiego, kapitana gwardii wojska polskiego i kawalera Orderu Legii Honorowej.
W ten sposób Piłsudscy spowinowacili się z Antanasem Smetoną (1874-1944), pierw
szym prezydentem Litwy, który miał żonę Chodakowską. [Źródła: BN, rkps 10658,
k. 33. Literatura: Kronika, s. 20].
11. 16. NN, syn Ignacego Aleksandra.
11. 17. jw.
11. 18. Anastazja, córka Jana [Źródła: BN, rkps 10658, k. 65].
11.
19. Amelia, córka Jana, żona N. Bienieckiego, potem N. Ciołkowskiego, właści
ciela majątku Krzesk w pow. siedleckim w Królestwie. W testamencie z 1853 r. zapisa
ła 100 tys. złotych na fundusz dla ubogiej młodzieży szkolnej [Źródła: BN, rkps 10658,
k. 65. Literatura: Kronika, s. 41].
11.20.
Antoni (1792-1849), syn Jana. W 1811 r. został kadetem szkoły inżynie
rów wojskowych w Księstwie Warszawskim, w 1813 porucznik Korpusu Inżynierów.
Odbył kampanię 1813 r. w Niemczech, walcząc m.in. w bitwie narodów pod Lipskiem.
Podał się do dymisji w 1818 r. w randze kapitana. Następnie osiadł w ojczystym mająt
ku w Jakubowie w pow. nowomińskim w Królestwie Polskim. Wylegitymowany ze szla
chectwa w 1840 r. Ożenił się z Izabellą Ostrowską (1809—1879), córką Sebastiana, nie
miał potomstwa. Wdowa zajmowała się działalnością dobroczynną. W 1860 r. sprzeda
ła Jakubów i przeniosła się do Warszawy. Tu kontynuowała swoja działalność. Została
pochowana na Cmentarzu Powązkowskim [Źródła: BN, rkps 10658, k. 74—75; Szlachta
nylegitymowana, s. 524. Literatura: Kronika, s. 41М-2].
11.
21. Jan Ludwik Ignacy (ur. 1798), zapewne syn Józefa [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 70].
11.22. Kazimierz Fortunat Adam (ur. 1800), zapewne syn Józefa [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 70.
11.
23. Maciej (ur. 1754), syn Józefa. Był właścicielem Degutyszek i miał pięciu sy
nów [Źródła: BN, rkps 10656, k. 148,164. Literatura: Kronika, s. 45].
11.24. Antoni (ur. 1757), syn Józefa. Właściciel Kulwiszek w pow. szawelskim.
Miał dwóch synów [Literatura: Kronika, s. 45].
11. 25. Jerzy (ur. 1763), syn Józefa.
11.
26. Franciszek (ur. 1765), syn Mateusza. Miał pięciu synów [Literatura: Kroni
ka, s. 45].
11. 27. Józef (ur. 1770), syn Mateusza.
Pokolenie XII
12. 1. Jan (ok. 1790), syn Wincentego. Sędzia graniczny pow telszewskiego
w 1817 r., wicemarszałek (czy marszałek?) szlachty tego powiatu w 1820 i podkomorzy
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pow. telszewskiego w 1830. Jego udział w powstaniu listopadowym 1831 c. jest dys
kusyjny. Właściwie został zmuszony do włączenia się do powstania, ale szybko prze
kazał swoją władzę Włodzimierzowi Gadonowi, który stanął na czele powiatowego
Rządu Narodowego. Pełnił przy nim funkcje administracyjne. W czasie kryzysu ruchu
powstańczego na Żmudzi zbiegł wraz z rodziną do „Memla w Prusach” [tj. Kłajpe
dy] „w chłopskim przebraniu”. Tam szybko odciął się od powstania i szukał poparcia
u władz rosyjskich. Po wyrażeniu skruchy mógł wrócić na Żmudź. Dziedzic Sugawdziów. W 1835 r. jego żona prosiła władze rosyjskie o umieszczenie swoich synów
w korpusie kadetów Tak się też stało. Ich synowie zapoczątkowali rosyjską linię Piłsud
skich. Ożenił się z Apolonią Bogusławską, z którą miał dziesięcioro dzieci [BN: sześcio
ro] [Źródła: BN, rkps 10656, k. 212; 10658, k. 85—88. Literatura: Kronika, s. 30].
12.
2. Kalikst Ignacy Anicety [Kronika błędnie: Amiet, raczej Anicet] (1818-1879), syn
Ludwika. Odbył przymusową służbę w korpusie grenadierów wojska rosyjskiego. Potem
gospodarował w rodzinnych Billewiczach. Po podziale majątku założył siedzibę Błogosła
wieństwo (dawna wieś Norgialy nad rzeczkąProbowdąprzy drodze z Rosieni do Ejragoły).
Tu zamieszkał. W 1864 r. został zesłany do pow. krasnoufimskiego w guberni permskiej
za „bliskie stosunki z powstańcami 1863 r., dostarczanie im żywności i udział w demon
stracjach patriotycznych”. W 1867 r. został zmuszony do sprzedaży majątku. Ponownie
majątek znalazł się w ręku rodziny w 1886 r., tym razem wdowy. Ożenił się z Eweliną
Oskierczanką córką Kazimierza, prezesa sądu granicznego guberni mińskiej, z którą miał
pięcioro dzieci [Źródła: BN, rkps 10656, k. 150; 10658, k. 50-52. Literatura: Kromka, s. 43].
12.
3. Kazimierz Józef Tomasz (1819—1884), syn Ludwika, marszałek szlachty pow.
telszewskiego. Ukończył szkołę w Krożach. Przymusowo wcielony do wojska rosyj
skiego, do pułku ułanów w 1838 r. Z wojska zwolnił się w 1842 w stopniu porucz
nika. W latach 1856—1858 był marszałkiem szlachty pow. telszewskiego. Był aktywny
w okresie przedpowstaniowym (przed 1863 r.). Na początku powstania w 1863 r. zo
stał aresztowany, a w maju tego roku został zesłany do Czembaru w guberni penzeńskiej. W 1867 r. otrzymał pozwolenie przeniesienia się do Rygi, pod dozorem policji.
W 1875 r. wrócił na Żmudź i zamieszkał w macierzystych Dyrwianach (pozostałe do
bra musiał sprzedać). Ożenił się w 1845 r. z Ludwiką Gołkiewiczówną, która wniosła
mu dobra Degucie i Dyrwiany w pow. szawelskim. Sam kupił Degajcie pod Telszami.
Pozostawił troje dzieci [Źródła: BN, rkps 10655, k.4; 10656, k. 150; 10658, k. 56—60. Li
teratura: Kronika, s. 42—43.].
12.
4. Juliusz Konstanty (1823-1885?), syn Ludwika. W podziale majątku otrzymał
Billewicze Wały w pow rosieńskim. Nie uczestniczył w powstaniu styczniowym 1863 r.
Za posiadanie zakazanych pamiątek masońskich (po swoich przodkach masonach) zo
stał zesłany do pow. nowotorżeskiego (?) w guberni pskowskiej. W 1866 r. był zmuszony
sprzedać swój majątek. Następnie kupił dobra w guberni pskowskiej. Ożenił się z Olgą
Loewenthalówną (Leventhal) córką Teodora, generała rosyjskiego, i pozostał tu na sta
łe. Miał czterech synów [Źródła: BN, rkps 10655, k. 4; 10656, k. 150; 10658, k. 61—62].
12. 5. Ludwika, córka Ludwika.
12.
6. Józefa (zm. 1885), córka Ludwika, żona Jerzego Grużewskiego [Kronika, błęd
nie: Gowżewski] wPodubisiu [Źródła: BN, rkps 10655, k. 4. Literatura: Kronika, s. 42].
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12.
7. Kunegunda (zm. ok. 1878), córka Ludwika, żona Franciszka Billewicza, syna
Jana. Wraz z mężem udała się na zesłanie w 1863 r. Posiadała folwark Skiry [Źródła:
BN, rkps 10655, k. 4; 10658, k. 48—49].
12.
8. NN [Józef], syn Bartłomieja. Wylegitymował się ze szlachectwa z ojcem
w 1845 r. [Wizbor—Bohdanowicz, s. 243].
12.
9. Stefan Aleksander Franciszek (1823-1864), syn Stanisława. Po służbie woj
skowej w pułku huzarów w armii rosyjskiej (1840—1842) pracował w kancelarii Wileń
skiej Deputacji Szlacheckiej w charakterze urzędnika niskiego szczebla. W Czabiszkach
osiadł dopiero po zgonie ojca po 1848 r., zaś rodowe Szyłele kupiła jego żona w 1854 r.
Ożenił się z Melanią Romer, córką Aleksandra, „kapitana wojsk polskich”, z którą miał
dwóch synów i dwie córki. Był słabego zdrowia, co utrudniało mu udział w życiu pu
blicznym. Zmarł na suchoty. Został pochowany w kościele czabiskim [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 35—38. Literatura: Kromka, s. 22—23].
12.
10. Konstanty Michał Józef [Kronika. Konstanty Edward] (ur. 1824), syn Sta
nisława. Miał umrzeć w 1828 r. w wieku 6 lat na „gorączkę nerwową” [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 35. Literatura: Kronika, s. 21].
12.
11. Julia (ur. 1820), córka Stanisława, żona Karola Szwankowskiego [Źródła:
BN, rkps 10658, k. 35].
12.
12. Apolonia (ur. 1821), córka Stanisława, żona Ignacego Bielińskiego radcy ty
tularnego, potem Adama Świrskiego. Mieszkała w majętności Gać w pow. borysowskim
w guberni mińskiej [Źródła: BN, rkps 10658, k. 35. Literatura: Kronika, s. 21].
12.13. Olimpia (zm. przed VIII 1855), córka Stanisława, żona Fryderyka Wilhelma
Funkensteina, poddanego pruskiego. Mieszkała w majętności Mipowanie [BN] w pow.
Słonimskim w guberni grodzieńskiej. Była właścicielkąMedykan w pow. wilkomierskim
[Źródła: BN, rkps 10658, k. 35. Literatura: Kronika, s. 21].
12.14. Ludwika, córka Stanisława, żona barona Michała von Kelles-Krauza.
Mieszkała w majątku męża w pow. poniewieskim.
12.15. NN dziecko Stanisława?
12.16. Gustaw (ur. 1857), syn Stanisława, brat przyrodni ww Ożenił się z Doroteą
Neuport, nie miał dzieci [Literatura: Kronika, s. 22].
12.17. Jan (ur. 1858), syn Stanisława, brat przyrodni ww. Ożenił się z Wilhelminą
Piasecką, z którą miał córkę [Literatura: Kronika, s. 22].
12.18. Zofia, córka Stanisława, siostra przyrodnia ww. [Literatura: Kronika, s. 22].
12.19. Józef Wincenty Piotr (1833—1902), syn Piotra. Uczył się w szkole kroskiej.
Ukończył Instytut Rolniczy w Hory—Horkach. Kalka razy wyjeżdżał do wód w ce
lach leczniczych. Uczestniczył w powstaniu styczniowym 1863 r., gdzie był komisa
rzem cywilnym w pow. kowieńskim. Uniknął represji, przenosząc się z Poszuszwia
w pow. kowieńskim do Zułowa w pow. świeciańskim. Właściciel dóbr Tenenie i Ada
mów (Żmudź), Suginty w pow. poniewieskim i Zułów w święciańskim. Po utracie ma
jątków wskutek złego gospodarowania i ciężkich warunków popowstaniowych dla Po
laków rodzina przeniosła się do Wilna. Miał on bowiem inklinacje do pracy naukowej,
teoretycznej, natomiast w codziennej działalności gospodarczej nie sprawdzał się. „Był
wykształconym agronomem o żywym umyśle, bogatej wszechstronnej wiedzy, pełen
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zapału i inicjatywy, ogłaszał często artykuły w warszawskiej „Gazecie Rolniczej”, lecz
był bardziej zdolnym do teoretycznej pracy naukowej, której pierwotnie poświecić się
zamierzał, niż do praktycznej gospodarskiej pracy” [Giedgowd; Kronika], Później przez
pewien czas gospodarował w majątkach na Żmudzi. Po 1875 r. wszystkie majątki zo
stały sprzedane za długi. Wreszcie został dyrektorem w fabryce likieru w Petersburgu
[BN: nic o tym]. Tu zmarł na zapalenie płuc i został tam pochowany na cmentarzu ka
tolickim Wyborgskim. Ożenił się z Marią Billewiczówną (1842—1884), swoją siostrze
nicą, z którą miał 11 (właściwie 12) dzieci. Żona zmarła na gruźlicę stawu biodrowego.
Początkowo została pochowana w Sugintach w kaplicy obok dwóch synów: Piotrusia
i Teoni. W 1936 r. została ekshomowana i przeniesiona na Cmentarz na Rossie w Wil
nie, wówczas należącym do Polski, gdzie spoczęła w grobie wraz z sercem swego
syna Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski. Obecnie to mauzoleum [Źródła: BN, rkps
10658 k. 103—109; Giedgowd, s. 17—19, tablica 1; Piłsudska, s. 106. Literatura: Kronika,
s. 32-34; PSB,T. 26, s. 311].
12.
20. Waleria (1834 [BN: 1831]—1926), córka Piotra? Odziedziczyła po stryju Wa
lerianie Dembno w parafii Surwiliszki. Żona Antoniego Giedgowda. Mieszkała w Gabszyszkach, potem w Dębnie. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Surwiliszkach [Źródła: BN, rkps 10658, k. 99; Giedgowd, s. 21-24, tablica 1].
12.
21. Julia (1836—1910), córka Piotra? Żona Bolesława Bortkiewicza, mieszka
ła w Wołotkajciach, majątku męża. Zmarła na raka w Wilnie, została pochowana na
Cmentarzu na Rossie. Prawdopodobnie do niej i jej siostry Teresy odnosi się informa
cja o ich udziale w powstaniu styczniowym, kiedy jako panny pomagały rannym po
wstańcom. Na ich oczach został zabity przez Rosjan ranny powstaniec, a cały dwór poszuszwieński został zdewastowany [Źródła: BN, rkps 10658, k. 100; Giedgowd, s. 24,
tablica 1. Literatura: Małachowicz, Cmentarz s. 374].
12.
22. Teresa (zm. ok. 1906), córka Piotra? Żona Konstantego Symonowicza, dzie
dzica majętności Budryki. Mieszkała w Poszuszwiu (do utraty majątku) i Budrykach.
Zobacz wyżej o powstaniu 1863 r. (siostra Julia) [Źródła: BN, rkps 10658, k. 99; Gied
gowd, s. 24—25, tablica 1].
12.
23. Ildefons Władysław (1840—zm. wwieku 8 lat), syn Piotra? Wylegitymowany
ze szlachectwa w 1845 r. [Źródła: BN, rkps 10658, k. 99; Giedgowd, tablica 1].
12.
24. Wincenty Walery Ryszard (1839 [BN: 1842]—1916), syn Piotra? Ukończył
Korpus Leśny w Petersburgu. Pracował w służbie państwowej rosyjskiej, potem osiadł
w Poszuszwiu. Zmarł w Rosji w czasie I wojny. Ożenił się z M ariąjeleńską (zm. 1925
w Wilnie) z Witebskiego, z którą miał dwoje dzieci [Źródła: BN, rkps 10658, k. 99,110;
Giedgowd, s. 25, tablica 1. Literatura: Kronika, s. 31].
12. 25. Otton (zm. w dzieciństwie), syn Piotra? [Źródła: Giedgowd, tablica 1].
12. 26. Anna (zm. w dzieciństwie), córka Piotra? [Źródła: Giedgowd, tablica 1].
12.
27. Aleksander (1836—ok. 1866), syn Waleriana. Uczył się na Uniwersytecie Mo
skiewskim. Mimo choroby płuc uczestniczył w powstaniu styczniowym 1863 r. Zmarł
w Kownie z przyczyn naturalnych, tu został pochowany [Źródła: BN, rkps 10658,
k. 101; Giedgowd, s. 14, tablica 1. Literatura: 1863 m. sukllimas, s. 175, tu jego zdjęcie].].
12. 28. Szymon, syn Macieja,
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12. 29. Ludwik, syn Macieja.
12.
30. Franciszek, syn Macieja. Pułkownik wojsk polskich, był żonaty z Katarzyną
Łobanowską z którą miał córkę Anielę [Literatura: Kronika, s. 45—4ó].
12. 31. Ignacy, syn Macieja.
12. 32. Bolesław, syn Macieja.
12. 33. Mateusz (ur. 1793), syn Antoniego.
12. 34. Józef Bartłomiej (ur. 1800), syn Antoniego [Literatura: Kronika, s. 45].
12. 35. Józef (ur. 1797), syn Franciszka.
12. 36. Rafał (ur. 1799), syn Franciszka.
12. 37. Kajetan (ur. 1801), syn Franciszka.
12. 38. Stanislaw (ur. 1806), syn Franciszka.
12. 39. Ksawery (ur. 1816), syn Franciszka [Literatura: Kronika, s. 45].
Pokolenie XIII
13. 1. Mieczysław Apoloniusz Antoni Fryderyk (ur. 1821), syn Jana. Oddany przez
matkę do Korpusu Inżynierów Komunikacji w 1835 r. Od 1852 r. był kierownikiem ro
bót przy Zarządzie Pałacowym w Peterhofie pod Petersburgiem w stopniu inżyniera po
rucznika. Wierną służbą doszedł do rangi rzeczywistego radcy stanu [wysoka IV ranga].
Miał majętność Wilany w pow. oszmiańskim. Ożenił się z Aleksandrą Wimmer, z którą
miał czworo dzieci [Źródła: BN, rkps 10658, k. 89—90].
13.
2. Zygmunt Wincenty Ludwik (1823-po 1882), syn Jana. W 1835 r. został wy
słany na prośbę matki do Korpusu Kadetów w Petersburgu. Najpierw zaczął służbę
wojskową, potem policyjną: podpułkownik w 1853 r., pułkownik w 1859, generał major
w 1863 i generał lejtnant w 1880. W 1859 r. był komisarzem ds. wykonawczych w policji
miejskiej w cyrkule Admirałicyjnym w stolicy państwa w randze pułkownika. W 1860 r.
został policmajstrem w Moskwie. W październiku 1861 r. został mianowany oberpolicmajstrem Warszawy, w niezwykle trudnym momencie ożywienia mchu narodowego
przed powstaniem styczniowym. Nie sprawdził się na tym stanowisku i został ostatecz
nie odwołany w lipcu 1862 r. W 1882 r. przeszedł do dyspozycji szefa Żandarmerii.
Ożenił się z Marią Eychen, z którą miał troje dzieci [Źródła: BN, rkps 10658, k. 91-94.
Literatura: Volkov, T. 2, s. 306].
13. 3. Witold Antoni (ur. 1824), syn Jana [Źródła: BN, rkps 10568, k. 88].
13. 4. Jan Antoni (ur. 1827), syn Jana [Źródła: BN, rkps 10568, k. 88].
13. 5. Beata Irena (ur. 1832), zapewne córka Jana [Źródła: BN, rkps 10568, k. 88].
13. 6. Apolonia Barbara (ur. 1834), zapewne córkajana [Źródła: BN, rkps 10568, k. 88].
13.
7. Edmund (1857-1928), syn Kaliksta Ignacego Anicetego. Oficer gwardii ro
syjskiej. Po służbie wojskowej osiadł w Mosarzu w pow. dziśnieńskim (później postawskim), był „świetnym rolnikiem i administratorem”. Udzielał się społecznie: sędzia ho
norowy przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, członek Rady Wileńskiego Tow. Rolniczego
i Rady Wojewódzkiej Związku Ziemian Ziemi Wileńskiej. Nabył dobra Mosarz w pow.
dziśnieńskim z pięknym pałacem, zniszczonym w 1918 r. przez bolszewików. Ożenił się
z Anną [BN: Aniela] Dybowską [Kronika: Dyboska], córką Pawła, z którą miał jednego
syna. Został pochowany w Mosarzu [Źródła: BN, rkps 10655, k. 4; 10658 k. 53—54. Li
teratura: Kronika, s. 43—44].
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13.
8. Paulina (1858—1922), córka Kaliksta Ignacego Anicetego, żona Ludwika [Lu
domira] Oskierki, syna Emiliana, dziedzica majętności Wodowicze na Polesiu.
13.
9. Alina (1859—1913), córka Kaliksta Ignacego Anicetego, żona Konstantego
Dowgirda, właściciela majętności Dowgirdów na Żmudzi.
13.
10. Władysław (1860—1905), syn Kaliksta Ignacego Anicetego. Właściciel ma
jętności Błogosławieństwo w pow. rosieńskim i Marcjanowa w pow. wilejskim. W latach
1889—1892 byl członkiem urzędu powiatowego ds. „pitiejnych” [podatku od trunków
w Izbie Skarbowej]. Ożenił się dwukrotnie: z Pauliną Staniewiczównąze Żmudzi, i po
rozwodzie z Teresą Koziełłównąz Kniahinina, z którą miał córkę Irenę [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 55].
13.
11. Maria (ur. 1865), córka Kaliksta Ignacego Anicetego, żona Michała Józe
fowicza, syna Michała, muzyka i krytyka muzycznego. Mieszkali w Wilnie, bezdzietni.
13.
12. Wanda, córka Kazimierza Józefa Tomasza, żona Władysława Chlewińskiego z Podgaja, syna Jana, po jego powrocie z dziesięcioletniego zesłania na Syberii za
udział w powstaniu styczniowym. Mieszkali w majętności Ilgiże w pow. szawelskim.
13.
13. Maria (1850), córka Kazimierza Józefa Tomasza, żona Józefa Godlewskie
go, syna Leona Lucjana, sędziego pow. szawelskiego. Mąż był znanym publicystą, miał
dobra Leżyki w pow. szawelskim.
13.
14. Jan, syn Kazimierza Józefa Tomasza. Właściciel Dyrwian po ojcu. W latach
1889—1894 piastował urząd członka honorowego Kowieńskiego Kuratorium ds. przytuł
ków dla dzieci. „Nieumiejętnągospodarkąi wystawnem życiem zrujnował się materialnie”
i wspomniane dobra musiał sprzedać. Osiadł w Wilnie, żył w biedzie, o czym ma świad
czyć to, że w czasie niemieckiej okupacji miasta w I wojnie światowej pracował jako sani
tariusz w pogotowiu ratunkowym. Zmarł na tyfus. Był bezżenny [Źródła: BN, rkps 10658,
k. 59—60. Literatura: Kronika, s. 43 (w jednym miejscu błędnie nazwał go Józefem)]
13.
15. Bolesław (ur. 1860), syn Juliusza Konstantego. Kupił majątek Justynów
i Zegaryszki w pow. rosieńskim. Ożenił się z Lidią Loewenthalówną, córką Michała,
brata jego matki Olgi, z którą miał dwie córki: Ninę i Aldonę [Literatura: Kronika, s. 42].
13. 16. Artur (ok. 1867—1900), syn Juliusza Konstantego, bezżenny.
13.
17. Anatol (ur. 1863), syn Juliusza Konstantego. Według „Kroniki” został
„zruszczony”. Właściciel majątku Degimas. Był uzdolnionym pianistą. W Irkucku pro
wadził własną szkołę muzyczną. Po bankructwie wyjechał do Brazylii. W 1914 r. miesz
kał w Petersburgu, miał warsztat jubilerski. Pisał się „z Giniata Piłsudskij”. Ożenił się
z Heleną Diechtinską, nie pozostawił potomstwa [Literatura: Kronika, s. 42].
13.
18. Adolf (ok. 1878 [Kronika: 1880]-1942), syn Juliusza Konstantego. Właści
ciel majętności Poszołtonie [właściwie Poszołtunie] w pow. rosieńskim (część Billewicz). W okresie międzywojnia mieszkał na Litwie, miał wspomniany majątek. Aresz
towany przez władze radzieckie w 1941 r., został zesłany do łagru w Republice Korni
wraz z żoną i dziećmi. Tu zmarł. Ożenił się z Bronisławą (1888—1942), córką Antonie
go. Miał czworo dzieci [Kronika: dwóch synów] [Literatura: Kronika, s. 42; Uetuvos gyventojiigenoädas, T. 1, s. 648; Żenkiewicz, s. 110].
13.
19. Jan Chryzostom (1845-1927), syn Stefana Aleksandra Franciszka. Uczył
się w Instytucie Szlacheckim w Wilnie i w szkole w Paryżu. W 1864 r. wrócił do CzabiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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szek, gdzie pomagał matce w administracji dóbr czabiskich i szyłelskich. Z działu ro
dzinnego nie wziął samych Czabiszek, lecz folwarki Ostrówek i Bobryszki. Nie miał
zainteresowań gospodarczych. Bardziej przypominał swojego dziadka Stanisława i jego
lekkomyślny stosunek do spraw majątkowych (Monte Carlo, kasyno itp.). Ożenił się
dwukrotnie: po raz pierwszy w 1869 r. ze Stanisławą Talko—Hryncewicz (1852—1881),
córką Dominika właściciela dóbr Rokszana. Ślub odbył się w Częstochowie w klaszto
rze Jasnogórskim. Drugą żoną była Stefania Podgórka [może Podgórska?] (1861—1897),
córka Antoniego. Po śmierci pierwszej żony sprzedał swój majątek. Zmarł w Warsza
wie. Miał pięcioro dzieci z pierwszego małżeństwa i troje z drugiego [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 39. Literatura: Kronika].
13.
20. Konstanty Aleksander (1852—1903), syn Stefana Aleksandra Franciszka. Po
ojcu otrzymał Czabiszki, był ostatnim właścicielem tego majątku. Ożenił się z Eugenią
Olszewską, z którą miał czworo dzieci [Literatura: Aftanazy, T. 4, s. 71; Kronika, s. 25].
13.
21. Melania Joanna (1840—1921), córka Stefana Aleksandra Franciszka, panna.
W 1885 r. sprzedała Szyłele chłopu Maciejowi Raczyńskiemu i przeniosła się do War
szawy Została pochowana w Wilnie [Literatura: Uetuvos drarą sodybą atlasas, T. 1, s. 211].
13.
22. Stefania (1840—1920), córka Stefana Aleksandra Franciszka, również panna.
Ostatnia właścicielka Szyłeli, które sprzedała w 1889 r. Od 1890 mieszkała w Warszawie.
Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim [Literatura: Aftanazy, T. 3, s. 289—
290; Kromka, s. 23].
13. 23. Helena, córka Jana, żona Bolesława Rewkowskiego [Literatura: Kronika, s. 22].
13.
24. Helena (1864-1917), córka Józefa Wincentego Piotra, niezamężna. Zda
niem L. Krzywickiego, „była niewątpliwie niedorozwinięta pod względem umysło
wym”, „pokumawszy się z największymi dewotkami wileńskimi”. Zmarła w Wilnie, zo
stała pochowana na Rossie [Źródła: BN, rkps 10658, k. 107; Krzywicki, Wspomnienia,
T. 3, s. 265-266].
13.
25. Zofia Felicja (1865-1935), córka Józefa Wincentego Piotra, żona Bolesława
Kadenacego, doktora i pułkownika w armii rosyjskiej. Zmarła w Warszawie. Została po
chowana w Wilnie na Cmentarzu Bernardyńskim, obok męża [Źródła: BN, rkps 10658,
k. 107; Krzywicki, Wspomnienia, T. 3, s. 264—265 i n.; Piłsudska, s. 107].
13.
26. Bronisław Piotr (1866-1918), syn Józefa Wincentego Piotra, etnograf, muzeolog. Urodzony w Zułowie, uczył się w gimnazjum w Wilnie, skąd został relegowany
za udział w tajnej organizacji młodzieży polskiej. Maturę zdał w Petersburgu, gdzie za
czął studia prawnicze na Uniwersytecie. Po roku został aresztowany za udział w tajnej or
ganizacji rewolucjonistów rosyjskich Narodnaja Wola, która przygotowywała zamach na
cara. Został skazany na 15 lat katorgi, którą odbywał na Sachalinie na Dalekim Wscho
dzie Rosji. Tu głównie był nauczycielem. Niemniej jednak zaczął zajmować się meteo
rologią botaniką i etnografią zwłaszcza miejscowego ludu Giliaków. Na Sachalinie był
do 1899 r., potem został kustoszem w Muzeum we Władywostoku. W latach 1903—1905
badał kulturę Ajnów, pierwotnej ludności Wysp Japońskich i Sachalinu, które przyniosły
mu największą sławę. Później mieszkał w Japonii (1906) i przeniósł się do Galicji (1907—
1914). Tu rozwinął działalność naukową publikując swoje materiały etnograficzne. Pisał
też po polsku dla pisma „Lud”. Gdy wybuchła I wojna światowa, jako obywatel rosyjski
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w Austro—Węgrzech, wrogu Rosji, musiał emigrować. Wyjechał do Szwajcarii, potem do
Francji. Działał w organizacjach polskich. Popełnił samobójstwo, skacząc z mostu do
Sekwany w Paryżu. Został pochowany na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem. Nie
miał dzieci, jeśli nie liczyć jego „potomków krwi ajnowskiej”, którzy żyjądo dziś wjaponii
[Źródła: Krzywicki, Wspomnienia, T. 3, s. 267—269 (kapitalna ocena). Literatura: W Kowal
ski, The Price o f Conscience. Л Commentary on Bronisław Pifsudski’s My Curriculum Vitae, Saitama 2009 (najnowsza bibliografia); PSB, T. 26, s. 305—308 (obszerny biogram)].
13.
27. Józef Klemens (1867—1935), syn Józefa Wincentego Piotra. Działacz i je
den z przywódców PPS na Litwie, naczelnik państwa polskiego, marszałek Polski, pre
mier i minister spraw wojskowych. Jego biogram tu pominięto z powodów oczywistych.
Miał 2 córki: Wandę (ur. 1918) i Jadwigę (ur. 1920). Został pochowany w mauzoleum
przy wileńskiej Rossie [Literatura: PSB, T. 26, s. 311—324].
13.
28. Adam (1869—1935), syn Józefa Wincentego Piotra, senator RP. Urodzony
w Zułowie w guberni wileńskiej. Początkowo przebywał w ostatnim majątku rodowym
w Teneniach na Żmudzi. W 1900 r. rodzina osiadła w Wilnie. Tu zaczął pracę w elek
trowni miejskiej, potem w magistracie jako długoletni księgowy (do 1932). W 1934 r. zo
stał wiceprezydentem Wilna, od 1935 senatorem, wychodząc z dotychczasowego cienia.
Zmarł w Warszawie, został pochowany na Cmentarzu na Rossie w ukochanym Wilnie.
Ożenił się z Julią Lodwigowską (1869—1937), z którą miał córkę Wandę, lekarza [Źró
dła: BN, rkps 10658, k. 108. Literatura: PSB, T. 26, s. 305].
13.
29. Kazimierz (1871-1941), syn Józefa Wincentego Piotra. W 1913 r. był urzęd
nikiem Tow. Kolei Żelaznych Enzeli—Teheran w Petersburgu. W międzywojniu był
urzędnikiem Kontroli Państwa w Warszawie. Wtedy pracował też w Banku Polskim
w Warszawie. Mieszkał „w ładnym domu” w Leśnej Podkowie pod Warszawą. Zo
stał aresztowany we wrześniu lub październiku 1939 r. przez władze radzieckie w Wil
nie i uwięziony zapewne w więzieniu na Łukiszkach. Tu zmarł [Genocidas] lub w Bucharze w czasie ewakuacji armii Andersa z ZSRR [Kronika]. Ożenił się z Julią Louvar
(zm. 1944), Czeszką z pochodzenia, „kobietą energiczną”, zapewne nie miał dzieci.
Żona została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie [Źródła: BN,
rkps 10658, k. 109; Krzywicki, Wspomnienia, T. 3, s. 265, 267, 270. Literatura: Kronika,
s. 35; Lietmosgyventojrtgenocidas, T. 1, s. 648].
13.
30. Maria (1873-1921), córka Józefa Wincentego Piotra, żona Cezarego Juch
niewicza (zm. 1919 w Szawlach). Miała skromny sklep korzenny w Szawlach, żyła bied
nie. „Na starość dotknęło ją obłąkanie i w obłędzie zeszła ze świata”. Miała „gromadkę
dzieci”, w tym jedna była znaną amazonką na Litwie [Źródła: BN, rkps 10658, k. 109;
Krzywicki, Wpomnienia, T. 3, s. 266, 270].
13.
31. Jan (1876-1950), syn Józefa Wincentego Piotra. Poseł na sejm w wolnej
Polsce, minister finansów, wiceprezes Banku Polskiego, adwokat i sędzia w Wilnie. Uro
dzony w Wilnie, tu chodził do gimnazjum (ukończył w Libawie) i pracował w Banku
Ziemskim w latach 1897-1899. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Ka
zaniu w 1904 r. (przedtem studiował w Moskwie, skąd został relegowany za udział
w nielegalnej działalności studenckiej). Powrócił do Wilna, gdzie rozpoczął praktykę
adwokacką i działał w Polskim Stronnictwie Demokratycznym na Litwie, także w lo
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żach masońskich. Był związany z krajowcami i federalistami. W końcu 1918 r. włączył
się do tworzenia państwowości polskiej na Litwie, potem wyjechał do Warszawy wobec
przewidywanego zajęcia Wilna przez Armię Czerwoną. Wrócił tu po utworzeniu Litwy
Środkowej w październiku 1922 r. Początkowo koncentrował się na pracy w sądow
nictwie jako sędzia Sądu Okręgowego, potem Apelacyjnego. Od 1928 r. włączył się do
działalności politycznej: należał do czołowych działaczy BBWR, był posłem w latach
1928—1935 i wicemarszałkiem sejmu, kandydatem na premiera i ministrem finansów
w 1931—1932. We wrześniu 1939 r. został aresztowany w Wilnie przez władze radziec
kie i uwięziony w Moskwie (Łubianka, Butyrki). Zwolniony we wrześniu 1941 r. wyje
chał do Anglii. Nie uczestniczył w życiu politycznym emigracji, działał w organizacjach
naukowych i innych. Tu zmarł i został pochowany na cmentarzu w Wrexham, mieście
w Walii. Ożenił się z Marią Zabłocką, ziemianką z Witebszczyzny, nie miał dzieci [Źró
dła: Krzywicki, Wspomnienia, T. 3, s. 266—267. Literatura: lletiw os gyventoptgenocidas, T. 1,
s. 648; PSB, T. 26, s. 310—311 (bibliografia); Ministrowie dolski, s. 308].
13.
32. Ludwika (1879—1924), najmłodsza córka Józefa Wincentego Piotra, żona
Leona Majewskiego, doktora medycyny. Została pochowana na Cmentarzu na Rossie
[Źródła: BN, rkps 10658, k. 109; Piłsudska, s. 107].
13. 33. Kacper (1881—1914 [Małachowicz, Cmentarp 1879-1915]), syn Józefa Win
centego Piotra, bezżenny. Zdaniem L. Krzywickiego, „był zakałąw rodzinie. Niepopraw
ny kleptoman”. Został pochowany na Cmentarzu na Rossie [Źródła: BN, rkps 10658,
k. 109; Krzywicki, Wspomnienia, T. 3, s. 265. Literatura: Małachowicz. Cmentarp s. 108].
13. 34. Piotr (1882—1884), syn Józefa Wincentego Piotra, bliźniak, zmarł w dzieciństwie.
13. 35. Teodora (1882—1884), córka Józefa Wincentego Piotra, bliźniaczka, zmarła
w dzieciństwie. Pochowana na cmentarzu w Sugintach [SG] lub na cmentarzu na Ros
sie w Wilnie [Małachowicz. Cmentarp] [Źródła: BN, rkps 10658, k. 109. Literatura: Ma
łachowicz. Cmentarp s. 108].
13. 36. Stanisław (ur. 1874), syn Wincentego, inżynier komunikacji w Warszawie.
Ożenił się z Rosjanką, z którą miał córkę Halinę [BN, rkps 10658, k. 110].
13. 37. Wanda, córka Wincentego? Pozostała w Rosji. Ożeniła się z Walerianem
Georgadze, kapitanem wojsk rosyjskich. [BN, rkps 10658, k. 110]
13. 38. Aniela, córka Franciszka [Literatura: Kronika, s. 47].
Pokolenie XIV
14. 1. Aleksander Sergiusz (1841—1895), syn Mieczysława Apoloniusza Antonie
go Fryderyka. Po ukończeniu Mikołajewskiej szkoły podchorążych gwardii i chorążych
kawalerii został kornetem w Lejb—gwardyjskim pułku ułanów, w którym służył 21 lat.
W 1869 został rotmistrzem gwardii, w 1876 pułkownikiem. W 1880 r. został dowódcą
8 pułku dragonów astrachańskich. W 1891 r. awansował na generała majora i dowód
cę 1 brygady w 4 dywizji jazdy, potem dowodził 1 brygadą w 2 dywizji jazdy gwardii.
Uczestniczył w „polskiej kampanii 1863-1864 r.” [tj. w walce z powstańcami stycznio
wymi] i w wojnie rosyjsko-tureckiej z lat 1877-1878. Był luteraninem, został pochowa
ny na cmentarzu ewangelickim Smoleńskim w Petersburgu. Miał dwoje dzieci [Źródła:
BN, rkps 10658, k. 89—90. Literatura: Volkov, T. 2, s. 306].
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14.
2. Eugeniusz (ur. 1844), syn Mieczysława Apoloniusza Antoniego Fryderyka,
pułkownik.
14. 3. Alfred Nikary (ur. 1845), syn Mieczysława Apoloniusza Antoniego Fryderyka.
14.
4. Idalia (ur. 1843), córka Mieczysława Apoloniusza Antoniego Fryderyka, żona
Rosjanina Mikołaja Mikołajewicza Aniczkowa, wysokiego urzędnika państwowego,
właściciela dóbr w guberni pskowskiej [Źródła: BN, rkps 10658, k. 90].
14.
5. Teodor, syn Zygmunta Wincentego Ludwika. Był komisarzem cyrkułu w Mo
skwie w 1899 r. W 1913 r. był generał majorem i mieszkał z żoną Barbarą Michajłowną
Czaplin w Petersburgu.
14.
6. Zygmunt Grzegorz, syn Zygmunta Wincentego Ludwika. W 1893 r. nadzo
rował gmachy przy robotach budowlanych w porcie w Petersburgu w randze radcy tytu
larnego. Miał syna Walentego, urzędnika kancelarii Zarządu Kolei Żelaznej PółnocnoZachodniej w Petersburgu w 1913 r. Ożenił się z Lidią Muller.
14.
7. Aleksandra, córka Zygmunta Wincentego Ludwika, żona Rosjanina Czertkowa lub Borysa Baszylowa, oficera inżyniera wojska rosyjskiego.
14.
8. Kalikst Józef (1883—1942), syn Edmunda. Odbudował częściowo pałac
w Mosarzu. Ożenił się z Antoniną Paszkiewiczówną, córką aptekarza z Moskwy i miał
dwie córki [Źródła: BN, rkps 10655, k. 4; 10658, k. 53—54. Literatura: Kronika, s. 43—44].
14. 9. Irena (1903—1921), córka Władysława [Źródła: BN, rkps 10658, k. 55].
14.
10. Nina, córka Bolesława. Jej albo jej siostry dotyczył skandal, który miał miej
sce w Rosieniach w końcu 1920 r. Otóż 15-letnia córka ziemiańska wyszła za mąż za
„syna ordynarczyka” [tj. służby dworskiej, pobierającej ordynarię od dwom], czeladnika
kowalskiego i to bez wiedzy rodziców. W ostatniej chwili jej ojciec Bolesław próbował
nie dopuścić do ślubu przy pomocy rewolweru. Dodatkowego smaczku nadawał fakt,
że panna młoda była luteranką, a uroczystość odbywała się w kościele katolickim [Źró
dła: Romer, T. 2, s. 424—425. Literatura: Kronika, s. 42].
14. 11. Aldona, córka Bolesława, zob. wyżej [Literatura: Kronika, s. 42].
14.
12. Witold (1918—1942), syn Adolfa. Zesłany do do Republiki Korni w ZSRR
w 1941 r., tam zmarł [Literatura: Kronika, s. 42; Lietiwos gyventojągenocidas, T. 1, s. 648].
14.
13. Edward Józef (1922—1946), syn Adolfa. Zesłany do Swietło Zielonoje
w obwodzie Tomskim na Syberii w 1941, tam zmarł [Literatura: Kronika, s. 42; Lietuvos
gyrentojągenocidas, T. 1, s. 648].
14.
14. Artur (ur. 1925), syn Adolfa. Zesłany do do Republiki Korni w ZSRR
w 1941 r., skąd wrócił do Litwy i emigrował [nie podano dokąd] [Lietmmgyrentojągenocidas, T. 1, s. 648].
14.
15. Olga (1926—po 1956), córka Adolfa. Zesłana do do Republiki Korni
w ZSRR w 1941 r. Zwolniona w 1956 r., wróciła do Litwy [Literatura: Lietuvosgyrentoją
genoädas, T. 1, s. 648].
14.
16. Stefan Dominik (1870—1944), syn Jana Chryzostoma. Ukończył prawo na
Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze przed I wojną światową był radcą prawnym Tow.
Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Ożenił się z Zofią Justyną Lipińską, córką
Józefa, właściciela dóbr Kołacze koło Włodawy i Zaborowa Leśnego koło Puszczy
Kampinowskiej pod Warszawą. Ślub odbył się w Rzymie. Żywo interesował się hi
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storią swego rodu, uratował archiwum rodzinne w Szyldach i Czabiszkach, wywo
żąc je do Warszawy. Na początku II wojny światowej archiwum to zostało zdepono
wane w AGAD w Warszawie, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Zbiory te stały
się podstawą dla monografii rodu Piłsudskich jego autorstwa. Stefan nie uczestniczył
w życiu politycznym, byl jednak działaczem społecznym, np. w Centralnym Związ
ku Ziemian. Był też administratorem majątku swojego teścia i zapalonym myśliwym.
Mieszkał w Zaborowie Leśnym pod Warszawą. Zginął na początku powstania war
szawskiego, zamordowany wraz z żoną przez Niemców. Miał czworo dzieci [Literatu
ra: Aftanazy, T. 4, s. 71—72].
14.
17. Czesław (1876—1973), syn Jana Chryzostoma. Oficer straży granicznej Ro
sji w Charbinie. Walczył w Korpusie generała Dowbór Muśnickiego w czasie I wojny
światowej. W 1924 r. był dowódcą 13 pułku ułanów (wileńskich). Pułkownik Wojska
Polskiego. Po wybuchu II wojny światowej mieszkał w Ponarach pod Wilnem. Tu zo
stał aresztowany przez władze radzieckie w październiku 1940 r. Był więziony w Wilnie
i w Gorki w ZSRR. W lipcu 1941 r. został amnestionowany jako „były obywatel Polski”.
Ożenił się z Katarzyną Łobanowską, Rosjanką, z którą miał dwie córki. [Literatura: Kro
nika, Uetiivos gyventojiigenoädas, T. 1, s. 648: Pilsudskis—Giniatovicius].
14. 18. Jan, syn Jana Chryzostoma, zmarł w niemowlęctwie.
14. 19. Stanisława (1871-1919), syn Jana Chryzostoma.
14. 20. Maria (1875—1965), córka Jana Chryzostoma.
14. 21. Mieczysław, syn Jana Chryzostoma, zmarł w niemowlęctwie.
14.
22. Bolesław Jan Chryzostom (1885-1958), syn Jana Chryzostoma. Ożenił się
z Elizą Rojewską, z którą miał córkę Marię Irenę.
14. 23. Lucja (zm. 1987), córka Jana Chryzostoma.
14. 24. Konstanty, syn Konstantego Aleksandra, zmarł w dzieciństwie.
14.
25. Bohdan (1888 [Lietuwsgyventojiigenoädas: 1885]—po 1945), syn Konstantego
Aleksandra. Po sprzedaży rodzinnych Czabiszek wybudował dużą kamienicę „docho
dową” w Wilnie przy ul. Teatralnej. W czasie II wojny światowej mieszkał w Wilnie. Zo
stał aresztowany przez władze radzieckie w marcu 1941 r., ale uwolnił się po wybuchu
wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu tego roku. Zapewne resztę wojny przeżył na
Wileńszczyźnie. We wrześniu 1945 r. został repatriowany do nowej Polski. Zmarł bez
potomnie [Źródła: BN, rkps 10658, k. 40; läetuvosgyventojiigenoädas, T. 1, s. 648].
14.
26. Eugeniusz (zg. 1914), syn Konstantego Aleksandra. Poległ na początku
I wojny światowej w Prusach Wschodnich w armii rosyjskiej. Ożenił się z Marią Szum
ską (zg. 1920 w Piatigorsku z rąk bolszewików), z którą miał czworo dzieci.
14. 27. Melania, córka Konstantego Aleksandra, żona Jana Staniewicza.
14.28. Wanda (1918-2001), córka Józefa Klemensa, lekarz psychiatra. II wojnę
światową spędziła w W Brytanii. Ukończyła medycynę na Uniwersytecie w Edynburgu.
Pracowała jako psychiatra w Mabledon pod Londynem. W 1990 r. wróciła do wolnej
Polski i zamieszkała w Warszawie z rodziną siostry [Turowska, s. 125, 304].
14. 29. Jadwiga (1920—2014), córka Józefa Klemensa, inżynier architekt, zamężna Jaraczewska. Podczas II wojny światowej służyła w Pomocniczym Transporcie Lotniczym
(podlegał RAF) w stopniu porucznika wojsk lotniczych. W 1944 r. wyszła za mąż za
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Andrzeja Jaraczewskiego, kapitana Polskiej Marynarki Wojennej. W 1990 r. wraz z rodziną
i siostrą wrócili do wolnej Polski i zamieszkali w Warszawie [Turowska, s. 117,121, 304].
14. 30. Wanda, córka Adama, lekarz.
Pokolenie XV
15.1. NN, potomstwo Aleksandra Sergiusza [Literatura: Volkov, T. 2 s. 306.
15. 2. NN, potomstwo Aleksandra Sergiusza [Literatura: Volkov, T. 2 s. 306.
15.
3. Anna Wanda (1910 [Kronika: 1909]—ok. 1942), córka Kaliksta Józefa, łącz
niczka AK, zabita w Wilnie [Literatura: Kronika, s. 25—27].
15.
4. Maria (ur. 1915), córka Kaliksta Józefa. Wprawdzie przeżyła II wojnę świa
tową, wyszła za mąż za Leona Jacynę, ale zginęła w wypadku samochodowym. [Litera
tura: Kronika, s. 25—27].
15. 5. Renata Maria, córka Stefana Dominika, zmarła w dzieciństwie.
15.
6. Rowmund Stanislaw (ur. 1903), syn Stefana Dominika polityk i publicysta.
W czasie II wojny światowej służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (Bryga
da Spadochoronowa). Po jej zakończeniu byl jednym z przywódców emigracji politycz
nej. Ożenił się dwukrotnie z: Simone Til (zm. 1942), Francuzką i Maureen Brodie of
Nerveistone, Brytyjką. Byl sędzią pokoju w Londynie. Odznaczony Orderem Polonia
Restituta [Literatura: Kromka, s. 25—27].
15.
7. Mariusz Antoni Julian (ur. 1907), syn Stefana Dominika ekonomista. W okre
sie międzywojnia zaczął pracę w służbie dyplomatycznej. Ożenił się z Alwiną Wohlfeil
(zm. 1982) [Literatura: Kromka, s. 25—27].
15.
8. Leszek Witold (1914—1979), syn Stefana Dominika, prawnik z wykształcenia.
II wojnę światową przeżył w kraju. Ożenił się z Jolantą Mitraszewską, z którą miał dwie
córki: Danutę i Zofię. Zmarł w Warszawie. Został pochowany w grobie rodzinnym na
Cmentarzu Powązkowskim [Literatura: Kronika, s. 25—27].
15. 9. Janina (ur. 1914), córka Czesława.
15.10. Maria (ur. 1915), córka Czesława.
15.11. Maria Irena (ur. 1916), córka Jana Chryzostoma.
15.12. Eugeniusz, syn Eugeniusza. Zginął w czasie II wojny światowej.
15.13. Marian, syn Eugeniusza.
15.14. Rajmund, syn Eugeniusza.
15.15. Janina (zg. 1943), córka Eugeniusza. Zginęła z rąk gestapo za udział w ru
chu oporu.
W sumie przez długi czas Piłsudscy niczym specjalnym się nie wyróżniali: nie pia
stowali urzędów, nie byli posłami i deputatami ze Żmudzi. Wyraźnie się to zmieniło
w XVIII w., zwłaszcza w jego drugiej połowie. Niemniej pierwsze urzędy zaczęli pia
stować od lat 1702 (podczaszy żmudzki) i 1703 (strażnik żmudzki). Przez dłuższy czas
były to tylko godności tytularne, bez konkretnych korzyści. Niewątpliwie przełomem
było pierwsze dygnitarstwo dla Franciszka Piłsudskiego w 1744 r. — urząd piwniczego litewskiego, a więc osiągnięcie szczebla ogólnokrajowego, nie tylko lokalnego. Póź
niej pojawiły się urzędy sędziowskie: sędzia ziemski rosieński i szawelski, ale dopiero
od końca lat 80. Ważne były jeszcze ciwuństwa, sprawowane też od początku lat 80.:
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wieszwiańskie i gondyńskie. Właśnie w okresie Stanisławowskim dwóch Piłsudskich
było posłami na sejmy (1766 i 1790), a aż sześciu — deputatami do Trybunału Głów
nego. Także piastowanie szambelanii królewskiej przez dwie osoby i nadanie Orde
ru św. Stanisława wskazuje na przynależność Piłsudskich do elity politycznej Żmudzi
w tym czasie. Na ich status miała wpływ ich pozycja majątkowa. Nie dobili się jednak
urzędu senatorskiego.
Stosunkowo często uczestniczyli w elekcjach królów polskich w Warszawie, poczy
nając dopiero od 1697 r. W elekcji Augusta II wziął udział Dominik Piłsudski. W kolej
ne] elekcji z 1733 r., kiedy wybrano Stanisława Leszczyńskiego królem polskim, uczestni
czyli bracia Aleksander i Franciszek starościce wiekszniańscy [w tekście: wierzchniański;
w jednym przekazie błędna informacja, że dotyczy to elekcji 1669 r.], a w 1764 r. Stani
sław August Poniatowski mógł liczyć na głosy Franciszka piwniczego i starosty wiekszniańskiego oraz Ludwika koniuszego.
W okresie międzywojnia w rejonie Rosieni mieszkało kilku Piłsudskich, gospoda
rujących w należących do nich dworach [Rügis]. Zob. jego uwagi o ojcu marszałka jako
„osobie aktywnej i energicznej, ale niepraktycznej” (kilka anegdot, np. o inkubatorze lub
próbie sprzedaży kiełbasy w Tylży).
Zachował się wywód Piłsudskich herbu Kościesza z odmianą z 1832 r. Warto go
przedstawić, bo oprócz nieuniknionych powtórzeń przynosi nowe fakty. Za protoplastę
rodu uznano Bartłomieja Stanisławowicza Giniatowicza (pokolenie I i II), który posia
dał następujące dobra: Poancze, Janowdów i Piłsudy w końcu XVI w. Miał on trzech sy
nów (III): Wacława, Malchera i Augustyna. Z nich Wacław otrzymał od ojca dobra Pił
sudy w 1603 r. Byłby on pierwszym, który zaczął używać nazwiska Piłsudski. Pozostali
synowie władali innymi dobrami. Nie wiadomo nic bliższego o dwóch Bartłomiejewiczach: Wacławie i Augustynie. Linię rodu kontynuował więc Melchior, posiadający do
bra Ryngowiany w pow. berżańskim. Z żony Heleny ze Słowaczyńskiej, córki Mikołaja,
spłodził on trzech synów (IV): Jana Kazimierza, Władysława i Stanisława (wzmianka
z 1652 r.). Z nich Jan Kazimierz był podczaszym grodzieńskim i chorążym parnawskim,
nabył dobra Pojurze Skirdynie w pow. pojurskim. Z żoną Preykintówną spłodził pię
ciu synów (V): Dominika, Norberta, Rocha Mikołaja, Ferdynanda i Rejnholda Mikołaja.
[Tu wywód trzeba uzupełnić o Kazimierza Ludwika (VI), syna wspomnianego Ro
cha Mikołaja z pokolenia V Ów Kazimierz Ludwik ojcował trzem synom (VII): Waw
rzyńcowi, Ignacemu i Kazimierzowi].
Wawrzyniec Piłsudski, starościc alkiski, był deputatem do Trybunału Głównego
w 1771 r. W 1792 r. jego syn Wincenty został wybrany sędzią granicznym, w 1794 otrzy
mał przywilej królewski na wojskostwo ziemi telszewskiej, w 1795 został sędzią grodz
kim, w 1797 — deputatem wywodowym pow. telszewskiego, w 1802 — prezydentem
sądu grodzkiego, w 1805 — chorążym i wreszcie w 1817 — podkomorzym pow. tel
szewskiego. W 1819 r. podarował on dobra Sugawdzie synowi Janowi Piłsudskiemu, sę
dziemu granicznemu pow. telszewskiego (od 1814 r.). Byl on jeszcze wicemarszałkiem
pow. telszewskiego. Po sobie zostawił czterech synów: Mieczysława Apoloniusza Anto
niego Fryderyka (ur. 1821), Zygmunta Wincentego Ludwika (ur. 1823), Witolda Antonie
go (ur. 1824) i Jana Antoniego [brak metryki].
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Drugi syn Kazimierza Ludwika, czyli Ignacy, posiadał starostwo alkiskie na mocy
przywileju króla polskiego Augusta III z 1758 r. Ów Ignacy spłodził synajana (ur. 1777).
Trzeci syn Kazimierza Ludwika to Kazimierz to dziedzic Żemigoły. Był on sędzią
ziemskim rosieńskim w latach 1796-1805 i prezydentem tego sądu w 1807-1809. Po
sobie zostawił trzech synów, wywodzących się: Piotra Kazimierza Ignacego (ur. 1795),
Waleriana Franciszka Wincentego (ur. 1796) i Jerzego Jana Kaliksta (ur. 1799). Z nich
Piotr był sędzią grodzkim, Walerian — sędzią granicznym pow. rosieńskiego, a Jerzy
„zajmował się służbą wojenną” w Sumskim Pułku Husarskim z rangą sztabsrotmistrza
(w 1822 r. został porucznikiem).
Z kolei Ferdynand (V), syn Jana Kazimierza, to strażnik żmudzki i starosta
wieszwiański, czego dowodem był przywilej króla polskiego Augusta II na ciwuństwo
wieszwiańskie dlań z 1710 r. Ożenił się z Ludowiką z Billewiczów, z którą spłodził czte
rech synów (VI): Franciszka, Ludwika, Aleksandra i Antoniego. W 1750 r. wspomniana
Ludwika (Ludowiką) Piłsudska, potem Siemaszkowa, spisała testament. Z nich Franci
szek był zaszczycony urzędem piwniczego litewskiego i ozdobiony Orderem św. Stani
sława. Spłodził synajana Chryzostoma, na którego w 1776 r. scedował posiadane prze
zeń starostwo wieszwiańskie za zgodą króla. Wspomniany Jan Chryzostom był również
kawalerem Orderu św. Stanisława (1792) i posiadaczem Czabiszek w pow. wileńskim,
zakupionych w 1815 r. Był posłem na sejm 1790 r. W 1794 r. otrzymał urząd podko
morzego ziemi telszewskiej. „Przechodząc różne stopnie urzędowania, był na koniec
marszałkiem pow. telszewskiego”. Ożenił się ze Strutyńską, z którą spłodził syna Sta
nisława, także marszałka pow. telszewskiego. Ten ostatni wydał na świat syna Stefana
Aleksandra Franciszka (ur. 1823).
Znów drugi syn Ferdynanda i brat Franciszka to Ludwik (VI), starosta gajlowski,
który „spełniał rozmaite urzędy”: koniuszy [żmudzki?] w 1746 r., dworzanin skarbowy
litewski w 1756, chorąży wojsk litewskich w 1763 i pisarz ziemski telszewski w 1765.
Po sobie zostawił sześciu synów (VII): Ignacego, Józefa, Jana, Jerzego, Tadeusza i Jo
achima. Ostatni dwaj zostali zakonnikami: pierwszy bernardynem, drugi dominikani
nem, od ojca dostali zapisy pieniężne. W swoim testamencie z 1788 r. Ludwik zapisał
następujące dobra czterem pierwszym synom: Pojurze Skirdynie, Poworcie Piłsudy, Sosłowkie Dargiszki Uszpelkie i dalsze. Z wymienionych synów Ignacy był zaszczycony
urzędem szambelana królewskiego (nadanie z 1771 r.), rangą chorążego w brygadzie
husarskiej (1778) i piwniczego nadwornego litewskiego (1790). Był też ozdobiony Or
derem św. Stanisława (1793). Piastował także funkcję poselską w 1775 r. Miał dobra
Brewiki Szornele (1777). Miał też syna Ludwika (VIII), który ożenił się z Urszulą Billewiczówną. Na świat wydali trzech synów (IX): Kaliksta Ignacego Aniceta (ur. 1818),
Kazimierza Józefa Tomasza (ur. 1819) i Juliana Konstantego (ur. 1822).
Drugi syn Ludwika to Józef (VII). Był dziedzicem dóbr Poworcie Piłsudy.
W 1789 r. był porucznikiem pow. pojurskiego, a w 1794 r. został koniuszym rosieńskim.
Zostawił po sobie dwóch synów (VIII): Jana Ludwika Ignacego (ur. 1798) i Kazimierza
Fortunata Adama (ur. 1800).
„Na koniec trzecia gałąź familii Piłsudskich” od Władysława, syna Melchiora Bartłomiejewicza Piłsudskiego, czyli pokolenie IV. Był on właścicielem dóbr ojczystych
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Ryngowian Repszów Medsed Kirkutajciów w pow berżańskim. Wydał na świat dwóch
synów (V): Jerzego i Władysława. Ci sprzedali dobra: Ryngowiany Repsze Minsztokie Medsedy Szelweny w 1685 r. innym Piłsudskim. Z nich nic nie wiadomo o potom
stwie Władysława. Natomiast jego brat Jerzy ojcował dwóm synom (VI): Franciszkowi
i Karolowi. Drugi z nich zostawił po sobie trzech synów (VII): Józefa, Mateusza i Jana.
Ponownie byli oni właścicielami Ryngowian Repszów Minsztoków „z dalszemi attynencjami”. Wskazuje na to dokument z 1775 r., kiedy Józef i Mateusz sprzedali bratu
Janowi, strażnikowi smoleńskiemu, wspomniane dobra. Ze wspomnianych Karolewiczów Józef powołał do życia trzech synów (VIII): Macieja Tadeusza (ur. 1754), Pawła
Antoniego (ur. 1757) i Jerzego (ur. 1763). Z kolei jego brat Mateusz (VII) miał dwóch
synów (VIII): Franciszka (ur. 1765) i Józefa (ur. 1770). W 1795 r. wspomniani Mateusz
z synem Franciszkiem mieszkali w Pożyżmach w pow. szawelskim.
Wspomniany Maciej Józefowicz (VIII) posiadał dobra Degutyszki, które podaro
wał swojemu licznemu potomstwu, sześciu synom (IX): Szymonowi, Ludwikowi, Fran
ciszkowi, Ignacemu i Bolesławowi, teraz wywodzących się oraz Wincentemu, już nieży
jącemu. Notowano ich w dobrach Kalwiszki w pow. szawelskim.
Następny to Antoni Józefowicz (VIII), który zostawił po sobie dwóch sy
nów (IX): Mateusza (ur. 1793) i Józefa Bartłomieja (ur. 18[nie widać]). W innym miej
scu wymieniono innych synów Antoniego: Marcina i Mateusza, co jest chyba mniej
wiarygodne [sic].
Z kolei Franciszek Mateuszowicz (VIII) spłodził pięciu synów (IX): Józefa
(ur. 1797), Rafała Benedykta (ur. 1799), Kajetana Wawrzyńca (ur. 1801), Stanisława Woj
ciecha (ur. 1806) i Ksawerego (ur. 1816) [LVIA, F 391—1—1027].
Z 1844 r. pochodzi wywód Piłsudskich herbu Strzała. Ich protoplastą był Melchior
Piłsudski, który posiadał dobra Ryngowiany w pow. berżańskim w 1636 r., kiedy przekazał
te dobra synowi Władysławowi. Ten spłodził syna Jerzego, notowanego w 1685 r., który
był ojcem Karola i dziadem Matiasza, notowanego pod rokiem 1775. Jego syn Franciszek
został ochrzczony w 1765 r. i wywodził się w wieku 79 lat, tj. właśnie w 1844 r. Miesz
kał we wsi Senteklary w pow. szawelskim „na arendie”. Spłodził on pięciu synów: Józefa,
Rafała, Kajetana Wawrzyńca, Stanisława Adalberta i Ksawerego [LVIA, F 391-7-1885].
Powszechnie wiadomo, że Piłsudscy używali herbu Kościesza. Wiadomo jednak,
że w 1591 r. Stanisław Hrehorowicz Giniatowicza [sic] miał herb Abdank [Dworzecki
Bohdanowicz].
Ź r ó d ł a : AGAD, A Piłsudskich, II. A. Dokumenty rodzinne; BN, rkps nr 10655 (genealogia rodziny),
10656 i 10658 (biogramy); Dworzecki Bohdanowicz, k. 58v; Elektorowie królów, s. 166 [błąd co do daty
elekcji: 1669 zamiast 1733]; Elektorzy 1697, 1733, 1764 r.; Giedgowd, passsim, tablica 1; Golejewski, T. 1,
s. 316, 360—361, 371—372, 396—405; Konfederacja 1704 r , s. 722; Krzywicki Wspomnienia, T. 3, s. 259—280;
LVIA, F 391-1-1027, к 39-44, F 391-7-1885, k. 38; Niesiecki, T. 10, s. 344-346; ODVCA, vyp. 1, s. 30106, 39-273, 78-20 i 21, 112-124, 163-189; vyp. 2, s. 1-2, 13-190, 18-15, 30-220, 42-88, 55-250, 10764; vyp. 3, s. 27-128, 34-224, 35-271, 40-311, 57-16, 68-5, 71-48, 93-48, 94-58, 112-217, 119-339;
vyp. 4, к 17-133, 133-185, 157-146, 183-72, 191-139, 277-44; vyp. 5, к. 44-332, 66-498, 81-95, 108302, 118-379, 120-392; vyp. 7, к 302-20; Perapis 1528 r., s. 224; Popis 1567 r , koL 1336; Slovar, s. 231:
PiFsudy; S płachta wylegitymowana, s. 524; Urpydnicy inflanccy, nr 959; Urzędnicy żmudzcy, passim; VUB, F 7-ZP
25 (nr 14483), k. 205-207. L i t e r a t u r a : Aftanazy, T. 3, s. 288—290: Szyłele, T. 4, s. 70—72: Czabiszki;
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Błaszczyk, Początkigenealogii rodu Piłsudskich, w: P ryey kresy i histońę p o obryeya polityki. Profesorom M. Kosmanom
w półwiecze pracy naukowej, Toruń 2011 T. 1, s. 86—94; Ciechanowicz, Suplement, s. 268—278 [wyjątkowo dobre
opracowanie]; Uetuvos gynentoją genocidas, T. 1, s. 648: Pilsudskis; R. Horoszkiewicz, R ód J. Piłsudskiego i jego
dom r odymny w Zułowie, Warszawa 1938, s. 9—19 (tabl. genealogiczne); W Jędrzeje wic z, Kronika tycia Jóyefa
Piłsudskiego, T. 1: Londyn 1986, s. 15—16 [genealogia, gorsza niż u Uruskiego]; LPZ, T. 2, s. 458: Pilsudskis;
Cz. Malewski, Rody i herby szlacheckie na Litwie, XXII, „Nasz Czas”, 15 V 2003, s. 20—25; W Malinowski—Pobóg [Pobóg—Malinowski], J ó y e f Piłsudski, T. 1, Warszawa 1935, s. 9—11,15; Małachowicz, Cmentany s. 108;
Piłsudski Stefan, Piłsudski Rowmund, Kronika Piłsudskich, Londyn 1988 [ważne opracowanie, choć niepeł
ne]; 1863 metą sukilimas, s. 175; Z. Turowska. Gniaydo. Rodyina Onysykiewicyów, Warszawa 2005; Uruski, T. 14,
s. 14—15; Volkov, T 2, s. 306; Zinkevicius, s. 125: pil—, 141: sud—, 230: Pilsudas.

PIŁUCK I
P opis 1 6 21 roku

Piłucki Jan. Maciejewicz Marcin pr^e[z] starość stand/sług Jana Piłuckiego, po usarsku koń 1 w pow. tek

Nazwisko to pewnie forma spolonizowana czy „zeslawizowana” litewskiego nazwiska
Pilis, Pilius. To ostatnie może być skrótem imienia chrześcijańskiego Filip (lit. Pilypas).
Jest prawdopodobnie pochodzenia ruskiego [LPZ]. Jednak, zdaniem Z. Zinkeviciusa, to
nazwisko pochodzi od formy Pilas (człon pil—), który może łączyć się z imieniem chrze
ścijańskim zaczynającym się od Pil (Fil).
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. telszewskim.
Jednak w indeksie osobowym jest Pilsucki, co chyba nie jest słuszne. Była to szlachta
drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 458: Piluckis, 456^157: Pilius; Zinkevicius, s. 125: pil— 292: Pilas.

PIŁWOSZ ZOB. PI KUSZ
PIO TRO W ICZ
H. LELIWA, LUBICZ, WŁASNEGO
P opis 1 621 roku

Pżotmńc^Adam sam zą się na/wajjezdku] koń 1 wpow. powondeńskim
Piotrowic^Adam. Pac Miko!aj ksiądzziwiwia swego Szęmkian przęzAdama Piotrowicza, urzędJnikĄ, po
usarsku koń 1 wpow. beijańskim
Piotrowicz Andrzej. Hekaszęwiczpwa Mikołajowa wdowa posłała Andrzeja Piotrowicza po kozacku koń 1
wpow. horszęwskim
Piotrowicz Dawid sam zą się po husarsku koń 1 w pow. horszęwskim
Piotrowicz Hrehory z tsczęst[nikaxni\ na/wafjezdku] koń 1 wpow. powondeńskim
PiotrowiczJakub z uczesĄaikami] na/wafjezdku] koń 1 wpow. widuklewskim
Piotrowicz Jan Z Rojnikami] na/wafjezdku] koń 1 w pow. wilkiskim
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Piotrowicp Jan p ucpest\mkami\ napodfyzziksĄ, po kopacku, koń 1 wpow. telspewskim
Pżotrowicpjerpy p bratem Janem, pByrpyniańskiej włości, po kopacku koń 1 wpow. kroskim
Piotrouicpjerpy pucpe[stmkarni] »^[odjezdku], pberdyspem, va drugichprotestował, kań 1 wpow. telspewskim
Piotrowicp Kapimierp napoćĄjezdku] koń 1 wpow. kroskim, na ucpestnżkiprotestował
Piotrowicp Krpysptof p synowcem swym sam po usarsku koń 1 wpow. berpańskim
Piotrowicp Krpysptof £ »q*[stnikami] na/»e^ezdku] koń 1 wpow. telspewskim
Piotrowicp Krpysptof pucpesĄrdkwSĄ napod\Je.zäka\ koń 1 wpow. pojnrskim
PiotrowicpMadej pŁawkowa pucpesĄnikami] napodßezdku] kań 1 wpow. rosieńskim
PiotrowicpMardn sam po kopacku koń 1 wpow. korklańskim
PiotrowicpMikołaj pucpesĄnikami] napodj\ezdku\ ppółkonia koń 1 wpow. rosieńskim; a drugie pół konia
Adam Błinstrub trpyma wprpepysku
PiotrowicpMikołaj p ucpest[mkzrcä\ po kopacku kań 1 w pow. upamickim
Piotrowicp Paweł ppółkonia napod^ezdku] błahym p ospcpepem, od Jacewicpów nikt nie tył, protestował na
nich, koń 1 wpow. berpańskim
Piotrowicp Stanisław p //^^[tnikaini] napodßezdku] koń 1 w pow. wielońskim
Piotrowicp Stanisław p ucpes[tnikami] napodj\ezdku\ koń 1 w pow. korspewskim
Piotrowicp Stanisław p ucpest\aSkwm\ na^ć^jezdku] p ospcpepem koń 1 w pow. rosieńskim
Piotrowicp Stanisław p ucpestm^amĄ po kopacku koń 1 wpow. kroskim, na Nowickiego protestował
Piotrowicp Stanisław. Strawiński Stanisław posłał pacholika Stanisława Piotrowicpa, sam są chorobą pałopył, po kopacku koń 1 w pow. rosieńskim
PiotrowicpSymon pucpe\ytnikami]po kopacku koń 1 wpow. dyrwiańskim
Piotrowicp Wacław p ucpesĄnikami] na podißezdku] koń 1 wpow. spawdowskim
Piotrowicp Wojdech p ucpest\mkwdi\ napod[)ezdku\ koń 1 w pow. porańskim i medyngiańskim
T a r y f a 1667

roku

PiotrowicpAbram pMacian dym 1 spłachetki w pow. wielońskim
PiotrowicpAdam Augusptynowicp na którego miejscu postał pisany StanisławPakowicppPowdp dym 1 splachecki wpow. beipańskim
PiotrowicpAleksander p majętnośd swej napranej Pokrojony Nony Dwórpoddjańskie] dymy 2 wpow. kroskim
PiotrowicpAleksander, na którego miejscu postał spisany Stefan Mikulski p Grymp Powodśda dympoddański
1, a drugi pagrodnicpy [...] ogółem dymów 19 wpow. kroskim
PiotrowicpAndrpej pLipniun dym 1 spłachetki w pow. wielońskim
Piotrowicp Andipej p Wiepa. Sadowski Kapimierp na miejscu Andrpeja p Wiepa Piotrowicpa p Pospałtonią
[...] poĄd]ańskich dymów 7 w pow. widuklewsłdm
PiotrowicpAndrpej. Białasuknia Adam p kupli od Andrpeja Piotrowicpa i [...] w утре pow. i okolicy dym 1
spłachetki w pow. spawelskżm
Piotrowicp Augusyn. Kęstowicp Jakub [...] Tenpe p imienia Gintyłajdów na miejscu Augusyna Piotrowicpa
2 poddańskie dymy wpow. telspewskim
PiotrowicpAugusyn, na którego miejscu postał spisany Dawid Siemaspkiewicp pEjtnidajdów dym 1 spłachet
ki wpow. spawdowskim
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Piotrouicy Augustyn [możliwe, że nazywał się Przyałgowski], na którego miejscu postał spisany Samuel
Zubowicy у Pryya/gowa dym 1poddański wpow. telsyewskim
Piotrowicу Balcer i Stanisław. Butkiewicz Kaytmiery [•••] £ nabycia od Balcera i Stanisława Piotrowiczów
Z Gierdyiagoły dym 1podjdjański w pow. berżąńskim
Piotrowicz Daniel na miejscu Piotra Jurewicza rodyica i Jana Mihołajewiczą Giedgowda z Piepol dym szlachec
ki 1 w pow. wilkiskim
Piotrowicz Hrehoty z Kretkompiów dym szlachecki 1 wpow. wilkiskim
PiotrowiczJakub, na którego miejscu został spisany Jan Naykowski po Jaroszu Gołku z Potułajciów dym 1
szlachecki w pow. M. Dyrwian
PiotrowiczJan na miejscu Jana Syuksyty z Okmian z kupli 1 dympoddański w pow. beryańskim
Piotrowicz Jan Janowicz na którego miejscu zpstał spisany Stanisław Kulesya Z Gruydy Фт l szlachecki
w pow. kroskim
PiotrowiczJan Krysytofowicy na którego miejscu zpstał spisany Kipysyto/ HuleniczyPodokstynia [w] Kiebojciach Kunigukampas dymy 2 bogdańskiej w pow. rosieńskim
PiotrowiczJan Mikolajewicz na którego miejscu zpstał spisany Stanislaw Stungur z Goniprowa dym 1 szla
checki w pow. kroskim
PiotrowiczJan na miejscu Antonie\go\ Piotrowicza ojca swego ylJmków dym 1 szlachecki w pow. nielońskim
PiotrowiczJan na miejscu Hrehorego i Ambrożego Pryyałgowskich z Walencyajda Le/deman 1poĄd]ański
dym w pow. gondyńskim
PiotrowiczJan z majętności Omole na miejscu Heleny Sągayłówny Dawidowej Piotromcyowej rodzicielki swojej
na ten cgas w starośd zostającej [dymów] 16poddańskich w pow. berżąńskim
PiotrowiczJan z majętności swej nazwanej Podubisie Kajtulewicyy dymów 20 poddańskich w pow. kroskim
PiotrowiczJan. Dobkiewicz Stanisław [...] yk ipli nabytej od Jana Piotrowicza yWojłobów dym 1 szlachecki
wpow. widuklewskim
PiotrowiczJan. Markiewicz Michał [...] i ypryykupli odJana Piotrowicza dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
PiotrowiczJarosz ZSyylan Krowp dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Piotrouicyjerzy, Jenerał!, na miejscu Jóyęfa Piotronicya ZBugieniów dym 1 szlachecki w pow. telsyewskim
Piotrouicyjerzy [na miejscu] Kryyszfofa Mikołajeniczą Dowiata [z] Żemigo/y dym 1 szlachecki w pow. niduklewskim
PiotrouiczJerzy Janonicy na miejscu Jana Andrzęjeniczą Piotrowicza rodzica £ Bugieniów i od Ba/tromieja
Piotronicya do pasyi/i swejprzyłączywszy dym 1 szlachecki wpow. telsyewskim
PiotrouiczJerzy na miejscu PLliaszą Sakowicza z P/usycy dym 1 szlachecki wpow. kroskim
PiotrouiczJerzy Z Hm arowa dym sylachecki 1 w pow. uilkiskim
PiotrouiczJerzy, na którego miejscu oray na miejscu Dauida Surwiły został spisany SamuelJusykiewicy у Weradowa 2 dymy yagrodnicye w pow. ejragolskim
Piotrouicyjerzy. Stanieł Adam, na którego miejscu i na miejscu Jeryego Piotrouicya postał spisany ŁayaryMiyutoniсу Z [S\Kierdyn dym 1poddański wpow. pojurskim
Piotrouicyjerzy, na którego miejscu yostał spisany Jóyef SenkiewicyyPoworcia dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim
Piotrouicyjerzy, Jenerałł, у Bugieniów i ypryykupli od Mikołaja Olszewskiegopoddański dym 1 w pow. teł
szewskim
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

PIOTROWICZ

571

Piotnwicyjóyep у Antinik dym 1 szlachecki wpow. korsyewskim
Piotrowic^}°Zef na którego miejscu yostal spisany Piotr Kotkowski у Wojpodysyek Po/apisye w Ragkwicyach
dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Piotrowicy Kayimieryjurewicy na którego miejscu został spisany Jan Zachariasyewicypoddańskich dymów 2,
a trzeci yagrodnicyy [...] w pow. kroskim
Piotrowicy Kazjmiery na miejscu Mikołaja Piotrowicya rodyjca swe[go] у Wojgowa 2 poddańskie, tryea za
grodnicy, [ogółem] 3 dymy wpow. uywentskim
Piotrowicy Kayimiery Pyłsucki Stanisław [...] Tenye na miejscu Kayimierya Piotrowicya у Podubusia [sic]
dymów dwóch poĄd]ańskich, zagrodnicyeh dwóch, ogółem 7 dymów wpow. beryańskim
Piotrowicy Krysytop Michałowicy [na miejscu] Zuyanny Piotrowicyowej rodyidelki swej у Wegierów dym 1
sylachecki w pow. W. Dyrwian
Piotrowicy Krysytop na miejscu Hieronima Norwida yMitkajciówpoddański dym 1 w pow. telsyewskdm
Piotrowicy Krysytop у Potułajciów dym 1 sylachecki wpow. M. Dyrwian
PiotrowicyMaciej na miejscu Krysytopa Michałowicya W y data yMontwidyiów poddański dym 1 wpow. telsyewskim
PiotrowicyMaciej, na którego miejscu oray na miejscu Bałtromieja Misykuna i Marcina K uksy yostał spisany
A mbroy Wismont у imienia naywane\go] Mysykuny p r y kupnych gruntach spustosyałych nowo posadyony
pod{ä\ anski dym 1 w pow. syawelskim
Piotrowicy Alalcher yDewinakiów dym 1 sylachecki w pow. korsyewskim
PiotrowicyMarcin. Monkowski Jarosyf...] i na miejscu Marana Piotrowicya yastawny [dym] 1pod[d\ański
у Pobijatysyek w tej okolicy w pow. beryańskim
PiotrowicyMaran, na którego miejscu yastal spisanyJóyef WijukyKretkompia dym sylachecki 1 wpow. nilkiskim
Piotrowicy Marek. Drąsutowicyjery [...] i po Marku Piotronicy dym 1poĄd]ański у okolicy Knichaciów
[?] [na marginesie: 2 Bugieniów] w pow. telsyewskim
Piotrowicy Michał Augustynowicyna miejscu Augustyna Piotrowicya [GB: pewnie ojca] yPowdyiów dym 1
sylachecki w pow. beryańskim
Piotrowicy Michał у majętności swej Оток na miejscu Krysytopa Piotrowicya [dymów] 15 poddańskich
wpow. beryańskim
Piotrowicy Michał у Powiłajciów dympoddański 1, copryedtym sylachecki do skarbupłacono wpow. M. Dymian
Piotrowicy Michał. Pasykop Krysytop y.majętności arędownej od Michała Piotrowicya Gilwicye albo Blusisyki na miejscu Jana Blusia 5 dymów [poddańskich] w pow. beryańskim
Piotrowicy Paweł na dymie szlacheckim yastając na miejscu Gabriela Piotrowicya у Łekiemian Wałencyajcżów,
apo śmiem Marana Fronckiewicya sukcesją onego poddane\pp\ dym 1 wpow. gondyńskim
Piotrowicy Stanisław na miejscu Jana Piotrowicya rodyica swego у majętności Powirwicia dymów 7poddańskich
wpow. birżyniańskim
Piotrowicy Stanisław у Osykipia dym 1 sylachecki wpow. beryańskim
Piotrowicy Stanisław у Szylan dym 1 sylachecki wpow. beiyańskim
Piotrowicy Stanisław, na którego miejscu yostal spisany Kayimiery Kownacki у Potułajciów dym 1 sylachecki
wpow. M. Dymian
Piotrowicy Stanisław yastawny od Stanisława Kęstorta od majętności Romboltysyek podcĄwaski] dym 1 wpow.
kroskim
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Piotrowicp Stanisław pe wsi Drąsl alias Kiedr od ciwuństwa berpyniańskiego odłączonego pa tok 1664,
1665,1666 i 1667, które sie skończą i *»/[no] 1668 ///[iesiąjćwAugusta dfnia] 1 na rok po z} 12 [wniósł]
48 [Królewszczyzny 1667 r.]
Piotrowicz Tymon z Gonkojn dym 1 szlachecki wpow. wielońskim
Piotrowicz Trojan, na którego miejscu postał spisany Stanislaw Sebestianowicp ZGostowtowicp dym 1 szlachec
ki wpow. wielońskim
Piotrowicz Wojciech na miejscu Kukaspa Stanisławowicpa Dowgiały z Gostyń dym 1 spłachetki wpow. kroskim
Piotrowicp Wojciech pAnaspkupia [w Taryfie Żmudzi 1690 s. 102: Oszkupie] dym 1 szlachecki wpow.
berpańskim
Piotrowicp Wojciech, na którego miejscu posta! spisany Jan Biriało p Zadejków dym 1 spłachetki wpow. porańskim
Piotrowicp Zachariasp na miejscu Wojciecha Golkąta p Ginyłajćpoddański dym 1 w pow. telspewskim
Piotrowicp Zygmont na miejscu Wapnusa Piotrowicza i Ambrożego Prpyałgowskiego p imienia Sn ja ty dymy
2 poddańskie wpow. gondyńskim
Piotrowicp Zygmunt na miejscu Piotra Jasińskiego p Gorolawkia dym 1poddański wpow. pojurskim
Piotrowicpowa Adamowa Jagniespka Jankiewicpówna na miejscu Adama Piotrowicza małponka swe\go]
£ Gierdpiagoly dym 1 spłachetki wpow. bezpańskim
PiotzvMC'Zpwa Kapimierpowa p dperpany swej wsi Jodajciów alias Pokawspów ad r<7[tio]//£[ni] wniosła pł 30
[Królewszczyzny 1667 r.]
Piotron icpowa Michałowa Anna na miejscu małżonka Michała Jurewicpa Piotrowicpa p Wertełów dym 1 spła
chetki wpow. M. Dyrwian
Piotrowicpowa Wojdechowa Kataryna Siemaspkówna wdowa na miejscu małponka swego Wojdecha Piotrowi
cza p Powircptwia 1 pagrodnicpy dym wpow. spawelskim
T aryfa 1 6 90 roku

PiotrowicpAIeksander pWertelów w pow. M. Dyrwian dym spłachetki 1
Piotrowicp Dawid p ropebrania docpesnego miedpy p Omol wpow. bezpańskim dympoddański 1
Piotrowicp H itboty p okolicy Kretkompia w pow. wilkiskim dym spłachetki 1
Piotrowicpjakub p okolicy Jucajny w pow. gondyńskim [dym] spłachetki 1
Piotrowicpjakub p Omol w pow. berpańskim dym poddański 1
Piotrowicp Jan podstoli mopyrski p Omol w pow. berpańskim poddańskich dymów 3, takpe p Dukiedn alias
Powenda dym 1, p pastawy od Jerpego Piotrowicpa p Omol dym 1, wspytkiego ogółem dymówpoddańskich 5.
Piotrowicp Jan skarbnik Księstwa Żmudpkiego [z Gord w pow. kroskim?] dymówpoddańskich 5
Piotrowicpjan p Dowstar wpow. berpańskim dympoddański 1
Piotrowicpjan p Ospkupiów wpow. berpańskim dym splachecki 1
Piotrowicpjan p Pomłajdów wpow. M.Dyrwian dym splachecki 1
Piotrowicp Jan pprpy kupli od Jana Podegińskiego w pow. telspewskim w imienicpz Pokostale [w Kop. 1: Połowsole] Dedyspkachpoddański dym 1 [Spisano go w pow. M. Dyrwian]
Piotrowicp Je/py [Janowicz] p bratem pBugieniów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Piotrowicpjerpy p Kierdp w pow. berpańskim dym splachecki 1
Piotrowicp Kapimierp p Witkajć w pow. telspewskim [dym] poddański 1
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Piotrowicp Kaźmierz p Wojgowa wpow. uprvenckim [dym] poddański 1
Piotrowicp Krzysztof p Węgier wpow. W. Dymian dym spłachetki 1
Piotrowicp Krpysptof pMitkajciów wpow. telspewskim [dym]poddański 1
PiotrowicpMathiasp na miejscu ojca p Bugieniów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
PiotrowicpMathiasp na miejscu ojca p Gintylajciów w pow. telspewskim [dym] spłachetki 1
Piotrowicp[w Kop. 1: Piotrowski] MathiasppKieturnagispek wpow. telspewskim [dym] splachecki 1
Piotrowicp Stanislaw p Podywicia Damcpok Moryspek wpow. spawdowskim dym poddański 1
PiotrowicpStanis/aw pmajętności Pawimicia wpow. birpyniańskimpoddańskich dymówpoddańskich 4. Praw
dopodobnie ten p dóbrjKMci napinanych Giegry w pow. birpyniańskim dymów poddańskich 4
Piotrowicp Stanislaw p Proporsiów Giembicispek w pow. M. Dymian dym poddański 1
Piotromcpowa Dorota pSpornel wpow. wiespwiańskim dympoddański 1
Nazwisko to patronimik od imienia chrześcijańskiego Piotr. Dawniej często używano
ruskiej formy: Pietrowicz.
Na Żmudzi są znani od popisu wojskowego W Ks. Litewskiego z 1528 r. Spisa
no wówczas: 18 Pietrowiczów: Andreja bojara włości rosieńskiej, Bołtromieja i Budra
z berżańskiej, Wencka z wielońskiej, Wojtiecha z korklańskiej, Wolentyna z użwenckiej, Dowiata z pojurskiej, Kalmina z dyrwiańskiej, Matieja z pojurskiej, Mikołaja
z wieszwiańskiej i tendziagolskiej, Paszkelisa z telszewskiej, Stanisława z widuklewskiej,
Stanka z berżańskiej i widuklewskiej, Szczefana z korszewskiej, Juszka z wieszwiań
skiej i Jana z kroskiej. Do tego zestawienia trzeba dodać dwóch Pietrojtisów: Jaku
ba z włości korszewskiej i Jana z gondyńskiej. Razem czyni to 20 bojarów, mieszkają
cych głównie we włości berżańskiej (3) oraz w korszewskiej, pojurskiej, widuklewskiej
i wieszwiańskiej (po 2).
Mnóstwo Pietrowiczów, Pietrajtisów itp. zanotowano w kolejnym popisie 1567 r.,
co tu pominięto. Wielu było ich także w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Imię Piotr
należało bowiem do najpopularniejszych na Żmudzi w popisie wojskowym 1528 r. Zna
lazło się ono na 3 miejscu, po Janie i Stanisławie [Cimnaite]. Za podstawę dalszych po
szukiwań przyjęto dane z taryf XVII w. oraz wywodów szlacheckich, w których poda
no posiadane przez Piotrowiczów miejscowości. W ten sposób wyodrębniono tylko
3 miejscowości: Dowstary, Omole i Wojgowo. Znaleziono tylko dwie wzmianki. Pierw
sza pochodzi z 1584 r. i dotyczy kupna „dworca” Dowstary z pustoszą Zżwirbliszki
[tj. Żwirbliszki] we włości berżańskiej przez Hryhora Pietrowicza. Z kolei w 1591 r. Juri
Pietrowicz kupił niwę i las Pietkiszkia w tymże polu Dowstary. Warto przypomnieć, że
właśnie w tej włości notowano trzech bojarów w popisie 1528 r.: Bołtromieja, Budra
i Stanka. W kolejnym popisie z 1567 r. w tej włości zanotowano Bałtromieja Pietrowi
cza, woźnego, stawiającego 2 konie, pewnie tożsamego z Bołtromiejem z popisu 1528 r.
Stosunkowo więcej informacji można podać o Fursach Piotrowiczach na podstawie
akt ziemskich żmudzkich XVI w. Najpierw kilka słów o ich genezie. Zdaniem badaczy
litewskich nazwisko to łączy się z jeżykiem białoruskim lub rosyjskim, po rosyjskufitrsik
oznacza osobę niskiego wzrostu [LPŻ]. Chyba bardziej przekonuje opinia St. Dziadulewicza o tatarskich korzeniach Fursów, imienia pochodzenia tatarskiego. Ich protoplastą
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był Fürs, żyjący w połowie XV w. Był on ojcem czterech synów, m.in. Piotra. Ów Piotr
Fursewicz był dworzaninem królewskim w 1501 r. Brak jest o nim wiadomości, praw
dopodobnie zmarł bezpotomnie [Dziadulewicz], Nie można wykluczyć, że znany z akt
ziemskich żmudzkich z lat 1589—1599 Fürs Pietrowicz był jego potomkiem.
W 1589 r. Aleksander Chodkiewicz darował mu 5 siół w majętności Grust [Gruście]: Minwidie, Bałamuty, Girdeni, Wirkszyny, Mackajtie oraz 10 włók leśnych nad rze
ką Łuszą. W 1590 r. Fürs Pietrowicz był ciwunem s[z]kudzkim i gruściewskim w do
brach prywatnych Jana Karola Chodkiewicza. W 1599 r. Fürs Pietrowicz przekazał
dokumenty na następujące sioła: Narwidy i Kujny i dobra Minwidy Bałamuty z przyna
leżnymi doń siołami w ziemi żmudzkiej [we włości telszewskiej] wspomnianemu Chod
kiewiczowi. Należy to rozumieć, że ów Fürs sprzedał te dobra.
W 1595 r. tenże kupił majętność Gilwicze we włości berżańskiej. Z kolei w 1599 r.
wziął w zastaw majętność Tawrogi [Taurogi] [we włości kroskiej].
W sumie wspomniany Fürs Pietrowicz najpierw wysłużył pewne dobra we włości
gruściewskiej [później telszewskiej] u Chodkiewiczów, potem poczynił zakupy we wło
ści berżańskiej i wziął w zastaw duże dobra we włości kroskiej.
W popisie 1621 r. notowano kilku Piotrowiczów w pow. berżańskim, żaden nie
używał formy Fürs. Z kolei w czasie Potopu w 1655 r. spisano Dawida Piotrowicza
Fursa. W taryfie 1667 r. notowano Piotrowiczów w różnych dobrach w pow. berżań
skim, w 1690 r. — w Omolach. Zanotowany tam Dawid Piotrowicz w Omolach może
jest tożsamy z Dawidem Piotrowiczem z czasów Potopu. W każdym razie nie notowa
no w tym czasie innego Dawida Piotrowicza. W 1690 r. przydawkę pochodzeniową:
z Fursa używali jeszcze: Jan Dawidowicz krajczy żmudzki w 1699 r., Władysław koniu
szy żmudzki w latach 1706—1722 oraz Kazimierz miecznik żmudzki w 1701 r. i krajczy
żmudzki w latach 1702—1717, kiedy zmarł [Urzędnicy żmudzcy].
Wracam do Piotrowiczów. W 1684 r. Tomasz Piotrowicz przedłożył do akt ziem
skich żmudzkich dokument sprzedaży dóbr przez Bałtromieja Mikołajewicza, bojara
włości berżańskiej i jego żony Małgrety Bałtromiejewny z 1577 r. Dobra te kupił Mi
kołaj Pietrowicz, bojar dyrwiański, z żoną Zofią Wojtiechowną. Chodziło o część dóbr
Dawidyszki we włości Małych Dyrwian, które posiadali jeszcze dwaj inni bojarzy dyrwiańscy. Obowiązkiem właścicieli tych dóbr było: „tretiuju wojnu służyti”, tj. co trze
cią wojnę, kolejno przez wszystkich trzech właścicieli tych dóbr, poczynając od obecnej
wojny „pod Zelborkom” [Zelbork w Inflantach], Ów Mikołaj Pietrowicz został zanoto
wany w popisie wojskowym 1567 r. we włości dyrwiańskiej: „samowtor na podjezdkach
dwóch”, a więc jako wystawca dwóch koni musiał być stosunkowo zamożny. Na pewno
miał jakieś inne dobra w tej włości. Należy przypomnieć, że w popisie 1528 r. zanoto
wano dwóch bojarów we włości dyrwiańskiej: Kalmina i Stanka.
Wspomniany w 1684 r. Tomasz Piotrowicz był potomkiem owego kupca i bojara
dyrwiańskiego [AWAK]. W taryfie 1690 r. nie notowano tego szlachcica, ale według ta
ryf z lat 1667—1690 Piotrowicze posiadali kilka dóbr głównie w pow. Małych Dyrwian,
wyjątkowo Wielkich: Potułajcie, Powiłajcie, Wertele, Węgiery i Proporsie Gembiciszki.
Najwięcej było mowy o pierwszych dwóch dobrach, z nich Powiłajcie leżały prawdopo
dobnie na wschód lub północny wschód od Luknik, koło obecnej wsi Petrykiai, pewnie
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tożsamej z dawną okolicą szlachecką Petryki i z nazwą z taryfy 1690 r.: Powiłajcie Petrele. W pobliżu notowano jeszcze Wertele.
W czasach panowania króla polskiego Zygmunta Augusta Bałtromiej Pietrowicz,
„czołowiek rycerski”, służący pod Janem Chodkiewiczem, hetmanem najwyższym li
tewskim, w wojnie moskiewskiej i szwedzkiej, dostał wynagrodzenie w postaci wsi Leteni (15 włók osiadłych i 3 puste) w wójtostwie bolińskim we włości telszewskiej. Nadanie
to, dożywotnie, zostało potwierdzone przez króla polskiego Stefana Batorego w 1584 r.
[MVKL]. Może jest tożsamy z osobą o tym imieniu i patronimiku z popisu 1567 r.P
W 1599 r. zanotowano Pietrowicza herbu Krucyni [notuje się herby Krucina i Krucini], bojara żmudzkiego [Wittyg],
Trochę danych o Piotrowiczach jest w dokumencie pt. „Descendencya dóbr Pokrożęcia Kujaniszek czyli Wintowtyszek”. Pierwszym właścicielem tych dóbr był Mi
chał Piotrowicz (pokolenie I i II), który miał syna Piotra Michałowicza (III), ojca trzech
synów Piotrowiczów (IV): Mikołaja, Stanisława i Jana. Pierwszy z nich miał sprzedać
swe dobra Matysowi Matysewiczowi Połowicy i dalej jego część dóbr przeszła do Grużewskich. Drugi brat, czyli Stanisław, spłodził także trzech synów (V): Stanisława, któ
ry w 1601 r. przekazał swoje dobra bratu Jerzemu; Jerzego, ojca trojga dzieci (VI): Ka
zimierza, sterilis, Aleksandra i Anny, żony Stanisława Węckiewicza w 1630 r. oraz Jana,
sterilis. Wspomniani bracia dokonali podziału dóbr w 1653 r. Wobec bezpotomności
owych braci główną linię rodziny kontynuował wspomniany Aleksander Piotrowicz,
który dal światu 3 córki: Mariannę, zakonnicę; Barbarę, dwukrotnie zamężną, za drugim
razem za Tomasza Kochana oraz Potencjannę, żonę Mateusza Syrwida. W 1699 r. w tej
sytuacji dobra te przeszły do Grużewskich [LNB].
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
27 osób, z których trzech było sługami innych osób (pacholik, urzędnik), a pozosta
li mieszkali w 15 powiatach, najwięcej w telszewskim, kroskim i rosieńskim (po 3) oraz
w powondeńskim, berżańskim i korszewskim (po 2). Niemal z reguły wystawiali konia
z „uczestnikami” lub z „półkonia”, należeli więc do szlachty drobnej.
Z 1654 r. pochodzi testament Anny Bartoszewny Domańskiej Bałtromiejewny [ra
czej Bałtromiej owej] Piotrowiczowej. Chciała być pochowana przez synów na gruncie
swoim, macierzystym Oszkupie we włości berżańskiej. Chodziło o synów Stanisława
i Wojciecha, miała też wnuka nieżyjącego już syna Mikołaja — Jana Bałtromiejewiczów
Piotrowiczów [VUB, F 7 ŻP 15—15a]. W taryfie 1667 r. notowano tylko Stanisława Pio
trowicza w tych dobrach. Poznajemy 3 pokolenia tej rodziny: 1. Bartłomiej. 2. Stanisław,
Wojciech (1667) i Mikołaj (zmarł przed 1667 r.). 3. Jan Mikołajewicz.
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano ośmiu Piotrowiczów: Aleksandra, Augustyna
Janowicza, jego brata Zachariasza, Jana, Kazimierza, Matiasza Ambrożejewicza, Samu
ela i Jerzego Piotrowicza Wirgoyskiego.
W taryfie 1667 r. spisano 69 rodzin, choć zapewne należy wykluczyć przynajmniej
jedną osobę: Stanisława, dzierżawcę królewszczyzny (ogółem notowano pięciu Stani
sławów). Tu umieszczono również 2 osoby spoza taryfy, czyli ze spisu królewszczyzn
z tego roku: Stanisława i KazimierzowąPiotrowiczową. Wspomniany wynik stawia Pio
trowiczów wśród najliczniejszych rodzin na Żmudzi. Mieszkali oni w 18 powiatach, ale
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liczyli się głównie w następujących: berżańskim (14), kroskim i telszewskim (po 9), wielońskim i M. Dyrwian (po 5) oraz w wilkiskim (4), gondyńskim, szawelskim i korszewskim (po 3). Większość rodzin nie miała poddanych (37 na 69), ale stosunkowo dużo
Piotrowiczów posiadało poddanych, na ogół od jednego do trzech. Powyżej tej liczby
były tylko 7 majątków mających : 19 ,7 ,1 6 ,2 0 ,1 5 ,5 i 7 dymów. Przynajmniej niektórych
z nich można zaliczyć do szlachty zamożnej. W tej taryfie notowano 3 pokolenia rodzi
ny w Bugieniach w pow. telszewskim: 1. Andrzej. 2. Jan. 3. Jerzy.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na przydawkę pochodzeniową: Andrzej z Wie
ża Piotrowicz. Prawdopodobnie chodzi o Wiaża, nie Wieża. Nazwisko to chyba łączy
się z litewskim nazwiskiem I re^ys (tj. „rak”) [Zinkevicius]. Na pierwszy rzut oka łączy
się z Wiażewiczami, rodem pochodzącym ze Smoleńska i odgrywającym dość ważną
rolę na przełomie XV i XVI w. [Boniecki]. Ostatnie badania K. Pietkiewicza skłaniają
do uznania Wiażewiczów za ród raczej pochodzenia litewskiego. Ich protoplasta, czyli
Wiąż, dostał nadanie w Dubinkach [na północ od Wilna, a więc w ówczesnej etnicznej
Litwie] w 2. połowie XV w. za panowania Kazimierza Jagiellończyka. Nasz Wiąż chyba
jest innego pochodzenia. Najstarsza wzmianka o pobycie na Żmudzi odnosi się do Wia
ża, bojara włości wielońskiej z popisu wojskowego 1528 r. Byli też Wiażewicze w pow.
mińskim i rudomińskim województwa wileńskiego. Później zanotowano Awgustina Ju
rewicza Wiażewicza, który w 1585 r. sprzedał dwie części majętności Matiany [tj. Maciany] we włości wielońskiej. W taryfach XVII w. notowano Piotrowiczów właśnie w Ma
rianach. Pewnie byli potomkami Wiaża (Wieża) z popisu 1528 r.
Osobno należy wspomnieć o dwóch osobach: Stanisławie Piotrowiczu i Kazimierzowej Piotrowiczowej, którzy posiadali królewszczyzny w 1667 r.: pierwszy miał wieś
Kiedry [właściwie Kiegry], odłączoną od ciwuństwa birżyniańskiego w tymże pow.
(13 dymów), a druga — wieś Jodajcie alias Pokawsze w pow. kroskim z siedmioma
dymami [Królewszczyzny 1667 r.]. Wspomniane wyżej Kiegry otrzymał dożywotnio
w 1658 r. od Teodora Lackiego, marszałka nadwornego litewskiego.
W taryfie 1690 r. spisano 24 rodziny, które mieszkały w różnych powiatach, ale wy
raźnie skupiali się w północno-zachodniej Żmudzi: w powiatach telszewskim (7) i ber
żańskim (6) oraz w Małych i Wielkich Dyrwian, birżyniańskim, wieszwiańskim i gon
dyńskim. Pojedyncze rodziny notowano jeszcze w innych rejonach kraju. Pod względem
zamożności wspomniano o trzech majętnościach mających do ośmiu dymów, ale pra
wie połowa (10 na 24) nie miała poddanych, a regułą było posiadanie jednego dymu
poddańskiego (11). Zatem była to szlachta silnie zróżnicowana majątkowo: dominowa
ła bez poddanych, ale stosunkowo liczna była szlachta posiadająca, i to nieraz niemałe
majątki, oczywiście jak na stosunki żmudzkie.
Była to również szlachta utytułowana. Piastowali kilka urzędów na Żmudzi. Jan
Otton [Jan Michał Janowicz] Piotrowicz, skarbnik żmudzki w latach 1685-1710, był ciwunem berżańskim w 1710—1723. Prawdopodobnie był elektorem króla polskiego Jana
III Sobieskiego w Warszawie w 1674 r. W 1710 r. był posłem żmudzkim na walną radę
warszawską. Do tego roku posiadał 3 wsie: Wedry, Służę i Labardzie w ciwuństwie korszewskim, które scedowano dla jego syna Feliksa. Ożenił się z Anną Elżbietą von Al
ten Bokum. W swoim testamencie z 1731 r. podał, że chciał być pochowany w kościele
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bernardynów w Cytowianach. Miał w zastawie Wysoki Dwór w pow. rosieńskim [Vaiśvila]. Po jego śmierci urząd ciwuna berżańskiego objął Feliks Piotrowicz w 1732 r., ale
nie utrzymał się na nim. Ten ostatni jako Feliks Stanisław Piotrowicz, skarbnik żmudzki z lat 1710—1735, był ciwunem pojurskim w latach 1735—1746. Ożenił się z Eufrozyną Zabiełłówną, pisarzówną ziemską kowieńską. Krótko był koniuszym żmudzkim
Franciszek Piotrowicz, bo na początku 1710 r. Z kolei Michał Piotrowicz, skarbnik no
wogródzki, był długoletnim podczaszym żmudzkim w latach 1710—1748. Ożenił się
z Eleonorą Tomaszówną Siemaszkówną. Jego syn Michał był również podczaszym
żmudzkim w latach 1744 (po rezygnacji ojca)-1777 (data testamentu i jego aktykacji,
czyli śmierci testatora). Osobno wymieniono 3 urzędy Piotrowiczów z Fursa: koniusze
go, krajczego i miecznika żmudzkiego.
W sumie wcale niemała grupa Piotrowiczów sprawowała lokalne urzędy na Żmu
dzi, choć najwyższe (ciwuństwo) i najważniejsze (sędziostwo) poza starostwem general
nym i kasztelaństwem rzadko trafiały w ich ręce. Do tego należy dodać jednego posła
na sejm 1710 r. [właściwie na walną radę warszawską o kompetencjach sejmu] Jana Pio
trowicza i dwóch deputatów żmudzkich do Trybunału Głównego: Kazimierza w latach
1594 i 1598 oraz Feliksa, skarbnika, w 1724 r. Wreszcie kilku z nich było elektorami kró
lów polskich w Warszawie, poczynając od elekcji Jana Kazimierza w 1648 r. (Jan). W ko
lejnej elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 uczestniczył Gabriel, a Jana III
Sobieskiego w 1674 r. — Michał i Jan. W elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.
notowano dwóch Piotrowiczów: Feliksa skarbnika żmudzkiego i Michała.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza zanotowano Piotrowiczów różnych
herbów. Na Żmudzi używali herbu Podkowa, a ściślej chodzi o Mikołaja, woźnego telszewskiego w latach 1578 i 1599 (jako woźny żmudzki). W tym wypadku chodzi jednak
nie tyle o nazwisko Piotrowicz, lecz patronimik.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Piotrowicze
herbu Leliwa, Lubicz i własnego. Mieszkali m.in. w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
W XIX w. Piotrowicze herbu Leliwa mieszkali w pow. rosieńskim. Prawdopodobnie tu
należy włączyć Kirs—Piotrowiczów [lub Piotrowicz—Kirs] herbu Piotrowicz, mieszkają
cych w pow. rosieńskim [Ciechanowicz]. Prawdopodobnie ów „Kirs” to Fürs; niektórzy
Piotrowicze używali tej przydawki pochodzeniowej, zob. wyżej.
Z 1799 r. pochodzi wywód Piotrowiczów herbu Leliwa. Ich protoplastą był Kazi
mierz Piotrowicz (pokolenie I), żyjący w XVII w. Posiadał on dobra Wajgowo [w pow.
użwenckim], nabyte od Pileckiego. Później w ręku rodziny były inne dobra: Jamontyszki
Podwajgowo, Magiszki i Kłopotowszczyzna. Najstarszy dokument pochodzi z 1679 r.,
kiedy Kazimierz Piotrowicz nabył wspomniane Wojgowo. W 1713 r. jego syn Bartłomiej
Piotrowicz (II) nabył dobra Jamontyszki Podwajgowo. Tenże w testamencie z 1733 r.
zapisał te dobra synowi Janowi. (III). W 1771 r. jego syn Tadeusz (TV) wszedł we wła
danie dobrami Magiszki. Z kolei tenże w testamencie z 1792 r. zapisał dobra Powajgowo i Skawdwiły swoim trzem synom (V): Józefowi, Onufremu i Tadeuszowi. W 1795 r.
wspomniani bracia weszli w posiadanie dóbr Powajgowo Jamontyszki Buciszki Jasyliszki.
Genealogia ta wyglądała następująco. Kazimierz miał syna Bartłomieja i wnuka
Jana (III). Ten zostawił po sobie trzech synów (IV): Tadeusza, Kaspra, bezpotomnego
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i Jerzego. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii prym wiódł
Tadeusz jako ojciec trzech synów (V): Józefa, Onufrego i Tadeusza. Pierwszy z nich
miał syna Leonarda Eustachego Adama (ur. 1813). Jego brat Onufry zostawił po sobie
Franciszka, a kolejny brat Tadeusz — trzech synów: Ferdynanda Edwarda (ur. 1802),
Konstantego Ildefonsa Jerzego (ur. 1813) i Donata Jerzego Elipolita (ur. 1814).
Drugą, młodszą linię prowadził Jerzy (IV), ojciec dwóch synów (V): Leona (ur. 1761)
i Jana. Pierwszy z nich ojcował dwóm synom (VI): Janowi Baltazarowi (ur. 1794) i Jerzemu
Janowi (ur. 1818). Z nich pierwszy miał dwóch: Kazimierza (ur. 1835) i Konstantego Paw
ła (ur. 1847), a jego brat Jerzy Jan — syna Józefa Rocha (ur. 1825) [ta data jest niemożliwa,
bo jego ojciec miał wówczas 7 lat (1818—1825). Możliwe, że data 1818 r. jest jednak błędna].
Teraz brat Leona — Jan (V), który zostawił po sobie czterech synów (VI): Jana
(ur. 1796), bezpotomnego, Piotra Teofila (ur. 1813), Stanisława (ur. 1816) i Jerzego
(ur. 1820), także bezpotomnego. Potomstwa doczekał się tylko Piotr Teofil, ojciec
czterech synów (VII): Leonarda (ur. 1846; wzmianka o utracie dworiaństwa w 1890 r.),
Franciszka (ur. 1848), Konstantego (ur. 1850) i Władysława (ur. 1855) [może uro
dził się jednak w 1845 r. jak można by sądzić po kolejności wymienienia ich] [LVLA,
F 391-7-1885, k. 22].
W 1805 r. wywiedli się Piotrowicze herbu Lubicz. Za swego przodka uznano Kazi
mierza Piotrowicza (pokolenie I), który w 1682 r. nabył dobra Golnie Paliszki [w pow.
jaswońskim], W testamencie z 1756 r. jego syn Jan Piotrowicz (II) zapisał te dobra swo
im czterem synom (III): Kazimierzowi, Mateuszowi, Michałowi i Wawrzyńcowi. Wkrót
ce, bo w 1759 r., dobra te sprzedali.
Z wymienionych czterech Janowiczów linię rodziny kontynuował tylko Mateusz
jako ojciec trzech synów (IV): Franciszka Adama, Adama Wawrzyńca i Józefa. Zapo
czątkowali oni 3 linie tej rodziny. W pierwszej, najstarszej linii prym wiódł Franciszek
Adam jako ojciec dwóch synów (V): Józefa Stefana (ur. 1776) i Benedykta Wincentego
(ur. 1782). Pierwszy z nich dal życie trzem synom (VI): Antoniemu (ur. 1806), Ignace
mu Antoniemu (ur. 1814) i Fortunatowi (ur. 1816). Z nich potomstwo miał tylko Anto
ni, który spłodził czterech synów (VII): Józefa (ur. 1825), Feliksa Grzegorza (ur. 1835),
Jana (ur. 1838) i Franciszka (ur. 1859). Z kolei Benedykt Wincenty, brat Józefa Stefana (V)
doczekał się dwóch synów (VI): Aleksandra Franciszka Tadeusza (ur. 1821) z synem Al
fonsem Hipolitem (ur. 1854; VII) i Hipolita (ur. 1832) z synem Hipolitem (ur. 1875; VII).
Drugą linię zapoczątkował Adam Wawrzyniec (IV) jako ojciec Józefa Paw
ła (ur. 1777; V). Ten zaś wydał na świat trzech synów (VI): Ferdynanda Wincentego
(ur. 1812), Dominika Abdona (ur. 1827) i Mirona (ur. 1838), bezpotomnych. Na nich
wygasła ta linia rodziny.
Trzecia, najmłodsza linia rodziny pochodzi od Józefa (IV), ojca trzech synów (V):
Antoniego (ur. 1782), Mateusza (ur. 1789) i Bonifacego (ur. 1794). Pierwszy z nich zo
stawił po sobie trzech synów (VI): Michała (ur. 1820), Jana (ur. 1856) i Pawła (ur. 1870),
ostatni dwaj byli bezpotomni. [Tu chyba doszło do pomyłki w datach, bo trudno so
bie wyobrazić, by jeden mężczyzna miał trzech synów w okresie lat 1820-1870, w tym
ostatniego w wieku 88 lat!] Z nich potomstwo miał tylko Michał jako ojciec dwóch sy
nów (VII): Adamajózefa (ur. 1846) ijan a (ur. 1848).
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Pozostałymi braćmi Antoniego byli: Mateusz i Bonifacy (V). Pierwszy dał życie
dwóm synom (VI): Konstantemu (ur. 1836) i Janowi (ur. 1838), bezpotomnym. Z ko
lei Bonifacy był ojcem czterech synów (VI): Eustachego Mateusza (ur. 1831), Teofila
(ur. 1833), Pawła (ur. 1836) i Marcina (ur. 1838). Z nich potomstwo (VII) mieli: Eusta
chy Mateusz spłodził dwóch synów: Hipolita (ur. 1859) i Ludwika (ur. 1867), a jego brat
Teofil chwalił się czterema: Abdonem (ur. 1861), Julianem (ur. 1863), Edmundem Adol
fem (ur. 1869) i Bronisławem (ur. 1873) [LVIA, F 391—7—1885, k. 20].
Z 1806 r. pochodzi wywód Piotrowiczów herbu własnego. Za swego przodka przy
jęli Michała Piotrowicza (pokolenie I), który w testamencie z 1686 r. zapisał synowi Ja
kubowi (II) dobra Omole [w pow. berżańskim]. Ow Jakub sprzedał te dobra Godlew
skiemu w 1699 r. Z kolei w testamencie z 1726 r. zapisał on dobra Pokrożencie [w pow.
kroskim] swoim trzem synom (III): Antoniemu, Tomaszowi i Bartłomiejowi. Ten ostat
ni w 1776 r. sprzedał swoją część tych dóbr Kiewnarskiemu.
Wspomniani wyżej trzej bracia zapoczątkowali 3 linie tej rodziny. W pierwszej, naj
starszej linii Antoni Piotrowicz spłodził syna Wincentego (ur. 1776; IV), ojca trzech sy
nów (V): Antoniego Józefa (ur. 1805), bezpotomnego, Franciszka (ur. 1807) i Juliana
Teofila (ur. 1812). Pierwszy z nich miał syna Kajetana (ur. 1862), a drugi — dwóch sy
nów (VI): Kajetana (ur. 1857) ijózefa (ur. 1859), bezpotomnych. Na nich wygasła ta linia.
Drugą linię zapoczątkował Tomasz (III) jako ojciec Karola (ur. 1760; IV) i dziad
trzech wnuków (V): Onufrego (ur. 1789), Józefa (ur. 1791) i Franciszka Andrzeja
(ur. 1796). Z nich Onufry spłodził trzech synów (VI): Jozafata Ezechiela (ur. 1820), Fe
liksa Józefa (ur. 1824) [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1858 r.] i Ludwika (ur. 1834).
Ci z kolei mieli następujące potomstwo (VII): Jozafat Ezechiel zostawił po sobie trzech
synów: Jozafata (ur. 1857), Stanisława [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1864 lub
1884 r.] i Karola (ur. 1862); Feliks Józef miał syna Jozafata (ur. 1854); Ludwik zaś spło
dził trzech synów: Piotra (ur. 1859),Józefa (ur. 1861) ijózefa (ur. 1862) [po raz drugi].
Z kolei pozostałymi braćmi Onufrego (V) byli: Józef i Franciszek Andrzej. Ten
pierwszy wydał na świat trzech synów (VI): Antoniego Tomasza (ur. 1811), Jana Mi
chała (ur. 1814) i Leona Kazimierza (ur. 1820). Potomstwo miał tylko drugi z nich jako
ojciec Franciszka (ur. 1869; VII). Znów jego brat Franciszek Andrzej (V) miał syna
Edwarda (ur. 1852; VI).
Trzecią, najmłodszą linię prowadził Bartłomiej (III). Prawdopodobnie jego do
tyczy informacja o sprzedaży dóbr Pokrożencie w 1776 r. Byl on ojcem trzech sy
nów (IV): Michała (ur. 1754), Stanisława i Antoniego. Pierwszy z nich spłodził dwóch
synów (V): Józefa (ur. 1788) i Wawrzyńca (ur. 1790). Z nich Józef miał prawdopodob
nie trzech synów (VI): oprócz Stanisława (ur. 1827) później dopisano: Franciszka Ka
zimierza (ur. 1840) z dwoma synami (VII): Stefanem Kazimierzem (ur. 1870) i Józefem
Tomaszem (ur. 1874) oraz Piotra Szymona (ur. 1847). Z kolei Wawrzyniec był ojcem
dwóch synów (VI): Piotra Aleksandra (ur. 1827) i Kajetana (ur. 1831).
Pozostałymi dwoma braćmi Michała byli: Stanisław i Antoni (IV). Ten pierwszy był
ojcem Joachima Benedykta (ur. 1810; V), który spłodził troje dzieci (VI): Alfonsa An
drzeja (ur. 1854), Wincentego Dionizego (ur. 1855) i Eugenię Jadwigę (ur. 1861). Znów
jego brat Antoni dał światu trzech synów (V): Macieja (ur. 1784), Aleksandra (ur. 1791)
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i Izydora (ur. 1794), bezpotomnego, Z nich Maciej dał życie dwóm synom (VI): Domi
nikowi (ur. 1819) i Wincentemu [później dopisanemu]. Wspomniany Dominik powołał
do życia dwóch synów (VII): Macieja Juliana (ur. 1851) i Leona Józefa (ur. 1853), a jego
brat Wincenty — czterech synów: Adolfa (ur. 1864), Jana (ur. 1866), Józefa (ur. 1882),
Michała (ur. 1908) [ta ostatnia data jest wątpliwa].
Znów jego brat Aleksander (V) miał syna Wincentego (ur. 1837; VI), ojca Konstan
tego (ur. 1887; VII) [LVIA, F 391-7-1885, k.16].
W obszernym i starannym wywodzie Piotrowiczów herbu Leliwa z 1819 r. była
mowa o rozsiedleniu tej rodziny w różnych częściach W Ks. Litewskiego. Żmudzi do
tyczyła tylko skromna wzmianka o Janie Samuelowiczu Piotrowiczu, który osiadł na
Żmudzi, osiągając tam stanowisko ciwuna pojurskiego. Jego synowie chyba nie związa
li się ze Żmudzią, bo Franciszek był starostą rajgrodzkim, a Feliks starostą łaburdzkim
i dziedzicem dóbr Szwabiszki w pow. wiłkomierskim [LVIA, F 1135—20—57].
Zachował się wywód Piotrowiczów herbu Leliwa z 1835 r. Według tego przekazu
protoplastą rodziny był Jerzy Piotrowicz (pokolenie I), który miał syna Krzysztofa (II).
Ten ostatni spłodził pięciu synów (III): Jana, Tomasza, Andrzeja, Eliasza i Gabriela.
Dobra Powiłajcie [w pow Małych Dyrwian] i Szyłany [w pow. berżańskim] po ojcu
Krzysztofie zostały dane Janowi w 1687 r. Miał on syna Mateusza (IV) i wnuka Macieja
(testament z 1772 r.; V), który ożenił się z Duseykównąi był ojcem pięciu synów (VI):
Jana, Michała, Franciszka, Macieja i Szymona. Z nich Jan ożenił się z Martą Milwidówn ą i spłodził syna Symona (ur. 1777; VII), który z kolei spłodził czterech synów (VIII):
Antoniego (ur. 1804), Jakuba Dionizego (ur. 1811), Piotra Ludwika (ur. 1813) i Ludwi
ka (ur. 1815).
Pozostali synowie Macieja (VI) byli następujący. Michał posiadał dobra Popełkie
alias Żejginie w pow. berżańskim. Spłodził on dwóch synów (VII): Piotra (ur. 1775)
i Ignacego (ur. 1803). Z nich Piotr wydał na świat syna „takoż Piotra” (ur. 1812; VIII).
Ten ostatni z żony Wiktorii Narbutówny spłodził syna Pawła Józefa (ur. 1834; IX).
Trzeci syn Macieja to Franciszek (VI), który ożenił się z M ariannąjasielskąi powo
łał do życia syna Bartłomieja (ur. 1784; VII). Ten miał z kolei dwóch synów (VIII): Jana
(ur. 1810) i Aleksandra (ur. 1822).
Wreszcie pozostali synowie Macieja, czyli Maciej i Szymon. Z nich Szymon oże
nił się z Barbarą Sebestyanowiczówną, z którą spłodził dwóch synów (VII): Felicjana
(ur. 1778) z pięcioma synami (VIII): Antonim (ur. 1802), Franciszkiem (ur. 1805), Józefem
(ur. 1809), Jakubem (ur. 1816) i Szymonem (ur. 1824) oraz Tadeusza (ur. 1780), bezpotom
nego. Posiadali oni dobra Anajcie [w pow. berżańskim] [LVIA, F 391-1-1046, k. 25-27].
Inny wywód Piotrowiczów herbu Leliwa z 1835 r. wziął za protoplastę Kazimie
rza Mikołajewicza Piotrowicza (pokolenie I i II). Posiadał on majętność Dowstary we
włości berżańskiej w 1653 r. oraz Podwajgów w pow. użwenckim. Miał on dwóch sy
nów (III): Bartłomieja i Stanisława. Nic nie wiadomo o potomstwie pierwszego z nich.
Z kolei Stanisław spłodził syna Jana (IV), a ten Józefa Felicjana (V). Ten ostatni wydal
na świat syna Felicjana (VI), który z kolei spłodził dwóch synów (VII): Antoniego Fer
dynanda (ur. 1822) i Adama Jerzego (ur. 1824). Miał dobra Mikiance w pow. wiłkomier
skim [LVIA, F 391-1-1046, k. 31-33].
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Kolejny wywód Piotrowiczów herbu własnego pochodzi z 1835 r. Za protoplastę
rodziny został uznany Samuel Wirgoński Piotrowicz (pokolenie I), komornik żmudzki.
Posiadał on majętność Wirgojnie Rukiszki we włości [właściwie: powiecie] widuklewskiej
(1634 r.) i Podubisie Birialiszki w pow. rosieńskim. Dobra te przekazał synowi Jerzemu
(testament z 1668 r.; II), a ten z kolei trzem synom (III): Jarosławowi, Apolinaremu i Gedyonowi. Z nich Jarosław i Apolinary zeszli z tego padołu bezpotomnie. Jedynie Gedyon
miał potomstwo (IV): Dominika i Jana. Z nich Dominik w swoim testamencie z 1760 r.
przekazał swoje dobra (Biarialiszki, Weradowo, Kieciny) czterem synom (V): Wawrzyń
cowi, Szymonowi, Maciejowi i Mikołajowi. Znów Jan Gedyonowicz zszedł z tego świa
ta bezpotomnie. Pozostali więc wspomniani Dominikowicze. Z nich linia Wawrzyńca nie
mogła wywieść swego pochodzenia z braku dowodów; Szymon i Maciej zeszli bezpo
tomnie, jedynie Mikołaj kontynuował omawianą tu linię rodziny. Ożenił się z Marianną
Juszkiewiczówną, z którą spłodził pięciu synów (VI): Antoniego Kaspra (ur. 1778), ma
jącego dwóch synów (VII): Józefa i Dominika Antoniego oraz Ignacego (ur. 1780) z sy
nem Ignacym Franciszkiem, Józefa (ur. 1784), Stanisława (ur. 1792) i Macieja Wincentego
(ur. 1794). Ojciec ich Mikołaj sprzedał dobra rodowe Podubisie Birialiszki zwane Masłowszczyzną [w pow. rosieńskim] w 1774 r. [LVTA, F 391-1-1046, k. 41—43].
Zachowała się „Notacya Ichmciów panów Piotrowiczów Linii wyprowadzony” z po
czątku XVIII w., odnosząca się do Piotrowiczów żmudzkich. Wywód zaczęto od Erazmusa Piotrowicza [zostawiono miejsce na patronimik; pokolenie I i II], który miał trzech
synów (III): Jana, Zygmonta i Marcina. Z nich Jan ożenił się z Anną Monkiewiczówną
z którą spłodził dwóch synów (IV): Jakuba i Jerzego oraz trzy córki: Dorotę, żonę Da
wida Brezgiewicza Pietkiewicza; Elenę, żonę Stanisława Gierżoda, bezpotomną i Anas
tazję, żonę Mariasza Miłaszewicza, bezpotomną. Z nich potomstwo miała tylko Dorota,
która urodziła córkę Barbarę Dawidównę Brezgiewiczównę Pietkiewiczównę, żonę Jana
Krzysztofowicza z Chwała [to raczej nie przydawka pochodzeniowa] Kierbedzia. Znów
Jakub Janowicz zmarł „czasu morowego powietrza”, zostawiwszy po sobie dwóch synów
z Barbary Dowsinówny (która później wyszła ponownie za mąż za Piotra Smilgiewicza):
Antoniego i Jana (V). Ci w „młodych leciech poumierali”. Na nich wygasła ta linia.
Z kolei Zygmont (III) miał dwóch synów (IV): Stanisława, ożenionego z Puzyniank ą i Bartłomieja, żonatego z Sylwestrowiczówną oraz jedną córkę [brak imienia], która
wyszła za mąż za Pluszkiewicza. Nic nie podano o trzecim z braci — Marcinie [МАСВ].
Ź r ó d ł a : A kta yardów , T. 2, s. 285, 309, 310, 311, 331, 339—340; AWAK, T. 24, s. 365—366; Deputaci,
T. 1, s. 105, T. 2, s. 126; Diariusz walnej rady, s. 270; Dworzecki Bohdanowicz, k. 192v; Elektorowie królów,
s. 167; Elektorzy 1648, 1674, 1733 r.; Konfederacja 1704 r , s. 690; LNB, F 91—339, k. 10; LVIA, F 391—1—
1046, k. 25 (wywód z 1835 r., drzewo genealogiczne), 31 (jw) i 41 (jw), F 391-7-1885, k. 16 (00033), 20
(skan 00041), 22, F 1135—20—57, k. 130 (wywód z 1819 r); MACB, F 9—2214, k. 50 (notatka genealogicz
na); MVKL, Kniga pa'pisali 70, s. 181—182 nr 114; ML. Księga wpisów nr 131, s. 232 nr 778; ODVCA, vyp. 1,
s. 158—111; Perapis 1528 r., s. 220, 319—321; Popis 1567 r., kol. 1319, 1346; Sigiilata, s. 46 nr 229-230, s. 47
nr 235; Urzędnicy żmudzcy, nr 181, po 183, 360, 651, 653, 674, 930, 942, 1148,1159; VUB, F 7—ŻP 15—15a,
nr 116; Wittyg, s. 243. L i t e r a t u r a : Boniecki, Pocpet, s. 365; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 347; tenże, Su
plement, s. 278: Piotrewicz [sic], 196: Kirs—Piotrowicz; Ćimnaite, s. 13; Dziadulewicz, s. 396—397; LPŻ, T. 1,
s. 600: Fursas, T. 2, s. 439: Petravicius, s. 460: Piotravicius; Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie, s. 89; Uruski, T. 14, s. 28—30; Vaisvila, s. 162; Zinkevicius, s. 515: Veżys.
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PIOTROWSKI
H. ABDANK, BELINA, JUNOSZA
P opis 1621 roku

Piotrowski Benedykt. Wolodkowici? K rysytof wojewoda nowogródzki z Koman p r y ZBenedykta Piotrowskie
go po kogacku koni 3 wpow. gondyńskim
T aryfa 1667 roku

Piotrowski Jan. Bardowski Mikołaj [...] i Jan Piotrowski z osobnapo dymie szlacheckimpołożonych, gdzie na
ten czas na miejscu wyjejpomienionejpustkującej ośmiu szlachtyfolwaijk] załojony ma tedy na ten dym 1 szla
checkijo barku swego szjacheckiejgĄ jednego dymu w pow. korklańskim
Piotrowski Paweł na miejscu Macieja Symonowiczą zJurgajciów Polopiszę dym 1 szlachecki wpow. rosieńskim
Piotrowski Stefan [z] zastany swej od Aleksandra Szęmiota wsi nayanej Skowcie poddańskie dymy 4 wpow.
widuklewskim
Piotrowski Syztsny, na którego miejscu został spisany Michał Gabszęnicz ZPokłon dym 1 szlachecki wpow.
rosieńskim
Nazwisko może być pochodzenia polskiego, rosyjskiego lub białoruskiego i pocho
dzi od imienia chrześcijańskiego Piotr [LPŻ]. Może stanowić formę „zeslawizowaną”
[tj. spolonizowaną] ruskiego nazwiska Pietrowicz, Piotrowicz (zob.). Prawdopodobnie
niektórzy z nich byli pochodzenia szlacheckiego: herbu Junosza pochodzący z Piotro
wic na Mazowszu [Uruski].
Notowano ich w popisie wojskowym 1621 r.: Benedykt Piotrowski był sługą woje
wody nowogródzkiego. W herbarzu Kojałowicza imię to przetłumaczono na polski jako
Szczęsny, co nie do końca jest prawidłowe. Posiadali herb Junosza i wywodzili się z Piotrowina lub z Piotrowina Trojanów, czyli z Polski. W tej rodzinie notowano Szczęsnego,
który był elektorem żmudzkim króla polskiego Jana Kazimierza w 1648 r. Może jest on
tożsamy ze Szczęsnym Piotrowskim z 1621 r.?
Z kolei w taryfie 1667 r. spisano 4 rodziny w pow.: rosieńskim (2) i pojedyn
czo w korklańskim i widuklewskim. Większość rodzin nie miała poddanych (3 na 4),
z wyjątkiem właściciela czterech dymów poddańskich. Była to zatem szlachta drobna,
choć nieraz majętna i nieutytułowana. Wyjątkiem był urząd koniuszego żmudzkiego
dla Jana Piotrowskiego w latach 1763—1784, kiedy został pochowany w kościele św.
Krzyża w Grodnie.
Zdaniem J. Ciechanowicza, Piotrowscy [w innym miejscu: Piotrkowscy] herbu Pi
lawa mieli pochodzić z Piotrkowic w ziemi warszawskiej, skąd przenieśli się na Żmudź.
W XIX w. mieszkali w pow. telszewskim. Prawdopodobnie w tym wypadku chodzi nie
o Piotrowskich, lecz o Piotrkowskich.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Piotrow
scy herbu Belina i Slepowron [Uruski]. Wiadomo, że na Żmudzi używali herbu Abdank i Belina.
Z 1799 r. pochodzi wywód Piotrowskich herbu Belina. Ich protoplastą został Je
rzy Piotrowski (pokolenie I), który miał syna Franciszka (II), wnuka Dominika (III)
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i prawnuka Leopolda (IV), ojca dwóch synów (V): Franciszka (ur. 1810) i Wincentego
(ur. 1815). Pierwszy z nich miał synajana (ur. 1878; VI), a drugi — Kazimierza Adriana
(ur. 1862; VI). W 1723 r. wspomniany protoplasta zapisał swoje dobra rodowe Bacajcie synowi Franciszkowi. Zapewne chodzi o Bacajcie w pow. berżańskim w parafii Kurszany. Ten ostatni w testamencie z 1751 r. zapisał je synowi Dominikowi. Wspomniany
Dominik w swoim testamencie z 1791 r. zapisał je synowi Leopoldowi. Dobra te sprze
dał w 1794 r. \LV1A, F 391-7-1885, k. 10].
W 1805 r. wywiedli się Piotrowscy herbu Abdank. Ich przodkiem był Melchior
Piotrowski (pokolenie I), mający synajana (II), który w 1722 r. nabył dobra Jagminiszki [w pow. wilkiskim?]. Tenże w testamencie z 1768 r. zapisał Jagminiszki swoim sy
nom (III): Antoniemu, Franciszkowi i Jerzemu. Dobra te sprzedali oni w 1781 r. Z nich
Antoni miał syna Franciszka (IV) i sześciu wnuków (V): Józefa (ur. 1790), Antonie
go (ur. 1796), Tomasza (ur. 1798), Franciszka (ur. 1803), Benedykta (ur. 1806) i Jaku
ba (ur. 1809). Z kolei jego brat Franciszek (testament z 1783 r.; III) spłodził syna Je
rzego (IV), ojca czterech synów (V): Franciszka Zachariasza (ur. 1820), Wincentego
(ur. 1824), Bonifacego (ur. 1826) oraz Józefa i Kazimierza (bliźniaków, ur. 1829). Na
stępne VI pokolenie tworzyli potomkowie Bonifacego, Kazimierza i Wincentego. Ten
pierwszy był ojcem siedmiu synów (VI): Stefana Antoniego (ur. 1852), Adolfa Bolesła
wa (ur. 1855), Bolesława (ur. 1857), Jerzego (ur. 1863), Antoniego (ur. 1870), Abdona
(ur. 1884) i Jana (ur. 1886). Znów jego brat Kazimierz był ojcem dwóch synów (VI): An
toniego (ur. 1855) i Adolfajuliana (ur. 1860). Z kolei Wincenty zostawił po sobie sześcio
ro dzieci (VI): Wincentego (ur. 1852), Stefanię (ur. 1854), Jana Krescentego (ur. 1856),
Stanisława Pawła (ur. 1859), Eugenię Dorotę (ur. 1861) i Józefa Jana (ur. 1862) LVIA,
F 391-7-1885, k. 14].
W herbarzu Ciechanowicza zanotowano Pietraszków od Piotrowskich herbu Abdank, którzy w XIX w. mieszkali w pow. szawelskim. Najpewniej chodzi o rodzinę
Pietraszko—Piotrowskich, a ściślej — Piotrowskich, którzy uznali Pietraszkę za swego
protoplastę.
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1648 r.; Kojałowicz, Compendium, s. 84; LVIA, F 391—7—1885, k. 10 (skan 00021),
14 (skan 00030?); Urzędnicy żmudzcy, nr 665. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 342: Pietraszko
od Piotrowskich, 351 [chyba dotyczy Piotrkowskich]; tenże, Suplement, s. 278 [jw.]; LPŻ, T. 2, s. 438-439:
Petrauskas; Uruski, T. 14, s. 31, 36.

PIÓ RO
H. BOŃCZA
T aryfa 1667 roku

Pióro ]an na miejscu Stanisława Ambropejewicpa Montowta i Stanisława Botowicpa gMontowt 2 pagrodnicpe
dymy w pow. medyngiańskim
Pióro Jan. Dpiafkowski Jan p pastany od Jana Pióry [i] małponki JM p Połukajapodd[ański] dym 1 wpow.
kroskim

Pióro Władysław na miejscu rodpica swego Stanisława Pióry pLabropyspek [F 11—1-752: Żubonyszek;
w Taryfie Żmudzi 1690 r. lepiej: Lubołotyszek] pagrodnicgy dym 1 w pow. porańskim
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PIORO

T aryf a 16 9 0 roku

Pióro Jan ^bubołotys^ek wpow. Jorańskim [dymów] poddatiskich 3
Nazwisko jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ]. Zdaniem J. Ciechanowicza, jak się
można domyślać, nazwisko Pióro może łączyć się z litewską szlachtą Plunksna [po litew
sku znaczy „pióro’7]. O tej możliwości nawet nie wspomniał Z. Zinkevicius. Raczej jest to
rodzina mazowiecka, skąd przenieśli się do Podlasia i na Litwę. Wiadomo skądinąd, że Piórowie żmudzcy pochodzili z Piórów Wielkich i Piórów Pytkich w ziemi łukowskiej [woj.
lubelskie]. Stąd wywodził się bowiem Walerian Pióro, strażnik żmudzki (zm. 1750) [PSB].
Na Żmudzi byli przed 1655 r., kiedy Stanisław i Dawid Pióro podpisali akt unii kiejdańskiej ze Szwecją.
W 1670 r. Władysław Stanisławowicz Pióro, a więc zapewne syn Stanisława
z 1655 r., spisał swój testament. Chciał być pochowany w kościele żorańskim przez
żonę Katarzynę Rafałównę Giesztorównę. Zapisał on „majętność swoją ojczystą77 Lubolotyszki w pow. żorańskim, właściwie dożywocie na tych dobrach, swojej żonie. Po
tem dobra te miały przejść do jego synów: Michała, Jana, Marcina i Kazimierza. Zaś
córka Anna miała otrzymać posag w wysokości 200 złotych polskich [VUB]. Ow testa
tor był notowany w taryfie 1667 r., a jego syn Jan — w kolejnej taryfie 1690 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w różnych po
wiatach: żorańskim, medyngiańskim i kroskim. Każda miała od jednego do dwóch pod
danych. Oprócz nich wymieniono jeszcze Samuelową Piórową, która posiadała zaścia
nek Dargiszki z pięcioma włókami (tylko jedna była osiadła) w pow pojurskim i to od
1656 r. [Królewszczyzny 1667 r.].
Z kolei w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow żorańskim. Zatem była to
szlachta drobna, ale utytułowana. Pierwszy urząd piastował Jan Pióro, pisarz grodzki
żmudzki w 1655 r. Wspomniany w taryfie 1690 r. Jan Pióro uczestniczył w konfede
racji Żmudzi w 1704 z pow. żorańskiego. Zapewne synami Jana, spisanego w taryfie
z 1690 r., byli trzej Janowicze. Franciszek był łowczym żmudzkim w latach 1704—1722,
kiedy spisał testament i został on aktykowany. Ożenił się z Heleną Odyńcówną. Jego
brat Stanisław Janowicz Dembiński Pióro to mostowniczy żmudzki w latach 1705—
1738, kiedy zmarł. Był on żonaty z Marianną Putramentówną. Trzeci z braci to Bar
tłomiej [Janowicz] Pióro, który był krajczym żmudzkim w latach 1717—1727, testament
spisał w 1734 r. Łowczym żmudzkim był jeszcze Mikołaj w 1733 r. [może był jeszcze
strażnikiem trockim?] i Aleksander Pióro w 1772 r. Tak więc urzędy te sprawowali głów
nie w 1. połowie XVIII w. Kilku z nich było elektorami królów polskich w Warszawie.
Wspomniany wyżej Bartłomiej elektorował w 1697 r. przy elekcji króla polskiego Augu
sta II, trzech Piórów oddało głos na elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 r.: Anto
ni, Mikołaj strażnik trocki i Stanisław mostowniczy żmudzki.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Piórów herbu Bończa. Naj
starsza wzmianka o Żmudzi dotyczy Bartłomieja w 1697 r., a żoną Jana była Anna
Wiechowska była Gabrielowa Orwidowa. W 1711 r. Stanisław Jan był mostowniczym
żmudzkim. W 1712 r. żoną Waleriana, strażnika żmudzkiego, była Barbara Ordyńcówna. W 1727 r. stryjowie, czyli: Benedykt, łowfczy] mielnicki (?), Stanisław, mostowniczy,
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Walerian, stanowniczy i Bartłomiej, krajczy żmudzki, zaopiekowali się małoletnim
bratankiem, czyli Aleksandrem, po śmierci jego ojca i ich brata Franciszka, łowczego
żmudzkiego. W 1741 r. Stanisław, porucznik chorągwi petyhorskiej znaku wojewodzica
trockiego [...], posiadał dobra Gorysze Żolpie na Żmudzi. Byl deputatem [do Trybu
nału Głównego] z pow. lidzkiego i podskarbim Trybunału. W 1774 r. Antoni, strażnik
żmudzki, był lustratorem dóbr pojezuickich.
Na podstawie powyższych danych można ustalić następujący fragment, bo nie ca
łość, drzewa genealogicznego Piórów:
1. Stanisław (1655).
2. Władysław, testator z 1670 r.
3. Michał, Jan, Marcin i Kazimierz (1690).
4. Janowicze: Franciszek, Stanisław, Bartłomiej, Walerian i Benedykt.
5. Aleksander Franciszkowicz, małoletni w 1727 r.
W XIX w. w guberni kowieńskiej Piórowie wylegitymowali się ze szlachectwa. We
dług wywodu z 1798 r. protoplastą rodziny był Kazimierz Pióro, który posiadał do
bra Moncze [w pow. połongowskim]. Dobra te nabył Kimont w 1752 r. Wspomniany
Kazimierz (pokolenie I) spłodził dwóch synów (TI): Stefana (ur. 1745) i Józefa. Pierw
szy z nich wydał światu trzech synów (III): Jana (ur. 1781), Piotra (ur. 1790) i Kajetana
(ur. 1796). Z nich Jan spłodził trzech synów (IV): Alojzego (ur. 1818), Kajetana Adal
berta (ur. 1823) i Leopolda (ur. 1826); Piotr miał syna Bonifacego (ur. 1822; IV), o po
tomstwie Kajetana brak danych.
Z kolei Józef (II) spłodził czterech synów (III): Michała, Sylwestra, Stanisława
i Wincentego. Z nich Stanisław spłodził Pawła Marcelego (ur. 1810; IV), a ten miał syna
Leopolda Kazimierza (ur. 1830; V). Choć początkowo władze rosyjskie odmówiły wy
legitymowania tej rodziny, to ostatecznie uczyniły to w 1856 r. [RGIA; Uruski],
Ź r ó d ł a : Akta sja^dów, T. 2, s. 307, 324; Dworzecki Bohdanowicz, k. 192v, Elektorzy 1697 r [Pioro],
1733; Konfederacja 1704 r., s. 71; Królewszczyzny 1667 r ; RGIA, F 1343-20-2110; Urzędnicy żmudzcy,
nr 683, 723, 738, 747, 807, 876; VUB, F 7-ŻP 23, k. 255-256 (cz. 2), L i t e r a tu r a : LPŻ, T. 2, s. 460: Pió
ra; PSB, T. 26, s. 524—525: Pióro Stanisław; Umski, T. 14, s. 23.

PIPIŃSKI
T aryfa 16 9 0 roku

Pipiński Paweł, na którego miejscu postał pisany Krcysytof Urbanowiez z Dubia w pow. berjańskim dym
szlachecki 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego. Ma najpewniej charakter przezwisko
wy i pochodzi od litewskiegopypine, czyli „trąbka”, „fujarka”, „piszczałka” [LPŻ]. Brak
jest tego nazwiska w polskich herbarzach, gdzie notowano tylko Pipów herbu Sulima na
Litwie [Uruski] i Pipiczów [od pipy, beczki na wino] [Abramowicz, Citko, Dacewicz],
Notowano ich tylko w taryfie 1690 r.: tylko jedna rodzina w pow. berżańskim, bez
poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 34; LPŻ, T. 2, s. 461: Pypine; Uruski, T. 14, s. 41: Pipa.
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PIROGOWICZ

PIROGOWICZ
P opis 16 2 1 roku

PirogowżczJan z »^M/fnikami] »apodßezdku] koń 1 wpow. mlkiskim
Nazwisko to patronimik od nazwiska Pirog i jest pochodzenia białoruskiego (pirog po
białorusku znaczy „pieróg’7) [LPŻ], Z. Zinkevicius wskazał na związek tego nazwiska
z litewskim pyragas, „pieróg”. Równie dobrze może być pochodzenia polskiego, gdzie
notowano zarówno nazwisko typu Pirog i Pirogowski (szlachcic) [SSNO]. Pirog był
przydomkiem „wielu szlachty w ziemi łomżyńskiej w XV w.” [Uruski].
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. wilkiskim.
Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 462: Pyragas, Pyragavicius; SSNO, T. 4, s. 278; Uruski, T. 14, s. 43; Zinke
vicius, s. 530: Pyragas.

PISKOWSKI
T aryf a 16 6 7 roku

Piskowski J ery [na miejscu] Krzysztofa Dowgwiłowicza i Stanisława i Hrehore\go] Butrymonńcgów Z^ŻU'
med% Poszpłtun podĄańskie] dymy 3 w pow. widuklewskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Piskoński J ery z okolicy XJigtmedzia w pow. widuklewskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia polskiego. W herbarzu Uruskiego notowano
rodziny Piskowskich, pochodzących m.in. z Mazowsza (ziemia łomżyńska) i wo
jewództwa brzesko-kujawskiego (powiat przedecki). Niemniej jednak sprawa jest
bardziej skomplikowana. Może to być bowiem spolonizowana forma nazwiska Piszka, notowanego w języku polskim i białoruskim [LPŻ] oraz litewskim jako Piska
[Zinkevicius].
Najstarsza i jedyna wzmianka dotyczy Jana Piszkowskiego, zanotowanego w ak
tach ziemskich żmudzkich w 1590 r. Jego wójt sioła Priałkuwas [pewnie Przyałgowo] we włości wieszwiańskiej oświadczył, że jego poddany został pobity i ograbio
ny koło Opusian.
Notowano ich w obu taryfach XVII w.: po jednej rodzinie w pow. widuklewskim,
w tej samej miejscowości. W 1667 r. rodzina miała 3 dymy poddańskie, w 1690 — nie
miała żadnego. Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
Być może są tożsami z Piskarskimi herbu Dołęga, którzy w XIX w mieszkali
wpow. rosieńskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 2, s. 96—159. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 353: Piskarski (?); Uru
ski, T. 14, s. 49—50; Zinkevicius, s. 601: Piska.
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PLACEW ICZ
T a r y f a 16 67

roku

PlaceMcpKrzysptof. Kontowt Dawid Michałowicz [nazwisko z Taryfy Żmudzi 1690 r., s. 119] na miej
scu Michała Piotrowicza Witkiewicza z Kontowtów i z nabycia od Krzysztofa Andipejewicpa Placewicza dym
1 szjachecld wpow. sząwdowskim
Nazwisko jest trudne do wyjaśnienia. Jest to patronimik od nazwy Piat, Plac lub po
dobnego. Nazwisko Piat (as) może być pochodzenia polskiego lub niemieckiego [LPŻ],
Może ma coś wspólnego zr staropolskim słowem piat, czyli „oplata”, „czynsz”? [Abra
mowicz, Citko, Dacewicz]. Z kolei w monografii Z. Zinkeviciusa podano kilka nazwisk
nawiązujących do litewskiego plotis — „szerokość”, m.in.: Plota, Platukas itp. Brak jest
tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. szawdowskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 35: Platicz; LPŻ, T. 2, s. 468: Piatas; Zinkevicius,
s. 559: Plotis.

PLA TEM BERK (PLETENBERK)
H. WŁASNEGO
T aryfa 16 9 0 roku

Platemberk Filip Jan z zastawnej [majętności] Downarów wpow. sząwelskim dymówpoddańskich 45
Ród jest pochodzenia niemieckiego, z Inflant. Na Litwie byli w 1. połowie XVII w.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę z dużym majątkiem, jak na stosunki
żmudzkie (45 dymów). Nie była to szlachta utytułowana (na Żmudzi).
L i t e r a t u r a : U m ski,T. 14, s. 57—58.

PLATER
H. WŁASNEGO
T aryf a 16 6 7 roku

Plater Andrzej Wilhelm pmajętności zastawnej od Jerpego Jakuba Sproerynapodkomorzego derpskiego tiapwane Spatejkipoddańskich dymów z młynemjednym 80 w pow. telspewskim
Plater Daniel i Wilhelm. Spwetyn Jerpy [...] A majętność Spatejki wtympepow. красу [telszewskim] u Wil
helma i Daniela Platerówjako w sumie dpierpącychpokopał, p której onipodług konstytucji dosyć uczynić skar
bowipowinni
T aryf a 1 6 9 0 roku

Plater Andrzej Wilhelm horodnicpy inflantski z Spatejk wpow. telspewskim [dymów] poddańskich 63
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Ród jest pochodzenia niemieckiego z Inflant. Właściwym nazwiskiem ich było Broel,
od nazwy majątku w Westfalii, skąd przenieśli się do Inflant. Zaś forma Plater począt
kowo była tylko przezwiskiem, które było używane jako nazwisko od XIY do połowy
XIX w. W 1803 r. wyodrębniła się rodzina Plater—Zyberk po wygaśnięciu Zyberków na
Wiszlingu w linii męskiej [Janicki].
Jedną z linii tego rodu była linia (gałąź, odnoga) żmudzka, założona przez Wilhelma
(zm. 1664), błędnie zwanego Janem Wilhelmem (pokolenie VII wg ustaleń S. Konarskie
go) . Byl właścicielem dóbr na Żmudzi: Kretyngi [w źródłach niemieckich zwana Krottusch,
termin nierozwiązany w herbarzach] oraz w Kurlandii: Lutzen i Ilsen. Ożenił się dwukrot
nie: z Anną Elisabeth von Tettau, córką posła brandenburskiego w Warszawie i z Jadwi
gą z Naruszewiczów, wdową po Friedrichu von Schwerin. Ta ostatnia była Litwinką, być
może pod jej wpływem przeszedł na katolicyzm. Po sobie zostawił czworo dzieci (VIII):
1. Maria Teodora, żona Władysława Woyny, starosty gorżdowskiego, potem Władysława
Komara, podczaszego wileńskiego. 2. Henryk Wilhelm (zm. 1670), podobno horodniczy
inflancki [brak potwierdzenia w spisie urzędników inflanckich] i pułkownik wojska litew
skiego. Dziedzic Szatejek w pow telszewskim na Żmudzi i Okremujży [może Uzułmujży]
w Inflantach. Wspomniane Szatejki nabyli oni od Szwerynów w końcu XVII w (w zastawie
mieli chyba od 1661 r.) i mieli je do I wojny światowej. Zachował się drewniany [sic] dwór
Platerów [Semaśkaite], Ow Henryk zmarł bezpotomnie. 3. Andrzej Wilhelm (1661—1726),
także horodniczy inflancki w latach 1683—1712 i dziedzic Szatejek i Owili w pow. wiłkomierskim. Jest postacią słabo znaną, może jest mylony z Henrykiem Wilhelmem. Noto
wano go w obu taryfach jako właściciela Szatejek. 4. Daniel Gotard (zm. po 1717), pisarz
ziemski inflancki w latach 1690—1708 (może 1717). To on kontynuował linię żmudzką. Był
dziedzicem Szatejek, Smołwów i Zajnowa [Konarski: Zajmowo] z folwarkiem Sporuny
w pow. brasławskim i dóbr w Kurlandii czy Inflantach. Był katolikiem. Ożenił się dwukrot
nie: z Ludwiką Wołłowicz, córką Władysława, wojewody witebskiego i Eufemią Dorotą
von Offenberg auf Willonen, z którą spłodził czworo dzieci (IX).
Dziećmi tymi byli: 1. Kazimierz i 2. Michał, zmarli „w czasie grasującego w Polsce
powietrza” [epidemii dżumy z lat 1709—1711]. 3. Piotr „poświęcony zawodowi rycer
skiemu od początku swej młodości, w czasie wojen szwedzkich wzięty był w niewolę
i uprowadzony do Szwecji”. Prawdopodobnie tam zmarł bezpotomnie. 4. Jan Wilhelm
(1676—1757), kontynuował linię żmudzką. Po ojcu posiadał dobra: Uzułmujza, Szatej
ki, Owile, Smołwy, Zajnów ze Sporunami. W żmudzkich Szatejkach wzniósł kościół
w 1716 r., filię parafii w Płotelach. Cześnik inflancki w latach 1698—1712 i wojski in
flancki w 1712—1726. Był posłem na sejmy, ale chyba nie ze Żmudzi. Ożenił się dwu
krotnie: z Heleną Filipiną Ogińską, podstolanką litewską i Joanną z Podbereskich, wdo
wą po Antonim Kiełpszu, z którymi zostawił dwoje dzieci (X) [PSB].
Kolejne, X pokolenie tworzyli: Rozalia Albertyna, karmelitanka i Wilhelm Jan
(1715?—1769), który kontynuował linię żmudzką. Był wojskim inflanckim wiatach 1744—
1769 i sędzią grodzkim inflanckim w 1744—1754. Był deputatem żmudzkim w Trybu
nale Głównym w 1766-1767 r., gdzie był marszałkiem koła duchownego. Oprócz dóbr
dziedzicznych dzierżawił dobra Dąbrowica na Polesiu, a w 1766 r. kupił Szweksznie
w pow. pojurskim na Żmudzi. Wspomniane dobra i posiadanie dwóch synów (XI): Jó 
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zefa Antoniego i Jerzego dało podstawę do podzielenia się linii żmudzkiej na dwie gałę
zi: na Dąbrowicy i na Szwekszniach. Nas interesuje tylko ta druga gałąź, bo Dąbrowica
nie leżała na Żmudzi. Ożenił się z Petronelą Nagurską, ciwunówną [córką Franciszka,
ciwuna Małych Dyrwian], która dała mu sześcioro dzieci (ХГ). Żona zbudowała nowy
kościół w Szatejkach, gdzie jest pochowana.
Wspomniane sześcioro dzieci z pokolenia XI to: 1. Klara (1749—1834), żona Do
minika Aleksandrowicza. 2. Józef Antoni Wilhelm (1750—1832), założyciel gałęzi na
Dąbrowicy. Był posłem żmudzkim na sejmy wiatach 1776 (starosta gieldziański), 1784
(wojskowicz inflancki) i 1788. Później był prezesem Izby Sądowej Wołyńskiej [PSB].
3. Jerzy (po 1750—przed 1825), założyciel gałęzi na Szwekszniach, o którym niżej. 4. Jó 
zef Konstanty (1758—1840). Podkomorzy telszewski, w 1794 r. awansował na marszał
ka telszewskiego [Urzędnicy żmudzcy]. Marszałek szlachty pow. telszewskiego w latach
1794—1825. Nie był posłem żmudzkim na Sejm Wielki 1788 r. [Konarski], chodzi bo
wiem o Józefa Antoniego Wilhelma, jego brata, zob. nr 2. Był kawalerem Orderu św.
Stanisława. Posiadał dobra ojczyste: Uzułmujża, Owile, Korciany w pow. gondyńskim
na Żmudzi i Szatejki, gdzie „bodaj miał rezydencję”. Zmarł bezżenny w Szatejkach
i tam został pochowany. 5. Rozalia, żona Józefa Platera. 6. Marianna (zm. 1831), żona
Józefa von Syberg (Zyberga), dziedzica Liksny w Inflantach.
Wyżej wspomniano, że założycielem gałęzi na Szwekszniach był Jerzy (XI). Był
chorążym inflanckim od 1790 r. Natomiast nie był marszałkiem szlachty pow. rosieńskiego [Konarski], zob. spis T. Bairaśauskaite. W 1814 r. kupił Korciany od Tyszkiewi
czów, razem z bratem Józefem Konstantym. Ożenił się z Karoliną Giedroyc, córką Ste
fana, która dała mu trzynaścioro dzieci [sic] (XII):
1. Franciszek Stefan Józef (1798—1867), o którym niżej.
2. Emeryk Stefan Leonard, zwany Stefanem (1799—1864), o którym niżej.
3. Aleksander Józef (1800-1859), bezżenny. Dziedzic Aleksandrowa na Żmudzi,
pewnie chodzi o dobra Aleksandrya w parafii Szkudy, nad granicą inflancką.
4. Józef Antoni (1804—1834). Zmarł bezpotomnie w Petersburgu, został tam po
chowany na cmentarzu Smoleńskim.
5. Kazimierz Konstanty (1807-1872). Zmarł bezżenny. Dziedzic dóbr na Żmu
dzi: Giedminajciów, odłączonych od Szwekszni [Konarski: Herminajcie], Pojurza [koło
Chwejdan], Stempelów alias Sztemplów, a właściwie Stęplów [SG], czyli dworu nad
rzeką Aszwą, na południe od Judran (niedaleko Chwejdan) w pow. rosieńskim [XIX—
wiecznym] oraz Deguciów i Nowych Impiltów w pow. telszewskim [XIX-wiecznym].
6. Jerzy Konstanty (1810—ok. 1845 [Konarski], w rzeczywistości zm. w 1836). Mar
szałek szlachty pow. rosieńskiego w 1834 r. [Bairaśauskaite]. Należy dodać, że jest to
znany historyk literatury, językoznawca i kolekcjoner, występujący obecnie na Litwie
pod nazwiskiem Jurgis Plioteris (też Plateris). Pisał po polsku i litewsku \Lietuvią literaturos istońjrĄ. Ożenił się z Natalią Mikszewicz, córką Antoniego, z którą wydał na świat
syna Teodora (1835-[V 1863]), dorpatczyka. Ten ostatni ukończył gimnazjum w Mitawie, stolicy gub. kurlandzkiej. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Dorpackim w la
tach 1854—1858. Żył w guberni kowieńskiej, gdzie przejął majątki po ojcu, wymienio
ne Giedminajcie i Koszucie. Zmarł w Dyneburgu [Źródła: AA 6328; AP 497 (błędna
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data śmierci); AY; EAA, F 402—7—89 (immatrykulacja). Literatura: Vrovincijos clmmi, s. 72;
Tyla, Uetuviai, s. 106 nr 251; Uruski, T. 14, s. 70].
7. Anna Wicencja Marcjanna (ur. 1794), żona Stanisława Piłsudskiego, marszałka
szlachty pow. telszewskiego lub rosieńskiego [Konarski], chodzi o telszewskiego w la
tach 1817—1820 [Bairaśauskaite].
8. Paulina Brygida Józefa (1796-1814). W 1811 r. [miała wówczas ok. 15 lat] wy
szła za mąż za Eustachego Karpia, późniejszego marszałka szlachty guberni wileńskiej.
9. Marcelina Aleksandra Józefa (ur. 1797), żona Mikuckiego, dziedzica Kosakowszczyzny, potem Ferdynanda Iwanowskiego, dziedzica Janowic na Żmudzi.
10. Wiktoria Rozalia Kunegunda (1801-1853), żona Eustachego Karpia, który
wcześniej był mężem Pauliny Brygidy Józefy, jej siostry.
11—13. Brygida i 2 niewymienione z imienia siostry zmarły „młodo”.
Teraz wracam do wymienionych w pokoleniu XII dwóch braci: Franciszka Stefa
na Józefa i Stefana (Emeryka Stefana Leonarda). Pierwszy z nich po ojcu przejął do
bra w pow. telszewskim i, chyba, w rosieńskim. Rezydencję miał w Szatejkach, gdzie
został pochowany. Tu ufundował kościół parafialny w 1862 r. [Juzumas]. Ożenił się
z Kazimierą de Raes, marszałkówną szlachty pow. trockiego (córka Wilhelma), która
wniosła mu dobra w pow. trockim i w guberni witebskiej. Spłodził z nią ośmioro dzie
ci (XIII): 1. Alina Franciszka Kazimiera (1841—1884). 2. Maria Anna Tekla (ur. 1842),
żona Ignacego Żagiela [Konarski: Żagla], doktora medycyny. 3. Władysław Wilhelm Je
rzy (ur. 1843), marszałek szlachty pow. rosieńskiego. Ożenił się z Aleksandrą Dłuszcz—
Sobańską, z którą wydał na świat 3 córki: Jadwigę Aleksandrę Marię (1881—1955), żonę
hrabiego Stanisława Czackiego; Zofię (ur. 1883), zmarłąw dzieciństwie i Helenę (1883—
1953), żonę margrabiego Aleksandra Erwina Wielopolskiego (zob. niżej o Zofii), zmar
łą w Pruszkowie, pewnie pod Warszawą. 4. Aleksander Konstanty Michał (ur. 1845),
który ożenił się z Marią Ciechanowiecką, marszałkówną szlachty pow. klimowieckiego, z którą miał 2 córki: Olgę i Janinę, obie wyszły za Platerów 5. Konstanty Jan Julian
(1847—1899), dziedzic dóbr Plinksze [Konarski: Pliuksze] w pow telszewskim, koło Sia
dów [Aftanazy błędnie: koło Kurszan]. Ożenił się z Zofią Grabowską, z którą wydał na
świat tylko 3 córki: Olgę (ur. 1877), żonę hrabiego Aleksandra Maksymiliana Kaszow
skiego Ilińskiego; Zofię (ur. 1879), żonę Aleksandra Erwina Wielopolskiego, który po
tem ożenił się z jej kuzynką Heleną (zob. wyżej); Genowefę, zmarłąw niemowlęctwie. 6.
Adam Antoni Józef (ur. 1848), marszałek szlachty pow. rosieńskiego, dziedzic Korcian.
7. Wilhelm Karol Lucjan (ur. 1850), dziedzic dóbr Abramowsk w pow trockim. 8. Olga
Antonina Scholastyka (ur. 1853).
Z kolei Stefan (Emeryk Stefan Leonard; XII) prowadził główna linię na Szwekszniach. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, potem sporo podróżował po Europie,
Bliskim Wschodzie i Egipcie. Po powrocie na Litwę piasowal różne urzędy, np. kuratora
honorowego szkół w guberni wileńskiej. Byl ponoć marszałkiem szlachty pow. telszew
skiego i wileńskiego [Konarski], co nie znajduje potwierdzenia w faktach. Robił karie
rę na dworze cesarskim w Petersburgu, gdzie został kamerjunkrem. Posiadał dobra na
Żmudzi: Szweksznie, Aleksandrowo [chyba Aleksandrya pod Szkudami], Jazów [nazwa
przekręcona] i chyba Wilkiany pod Szwekszniami. Ożenił się z Aliną Żaba—Marcin
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kiewicz, która wniosła mu rozległe dobra w pow. wileńskim, lepelskim i borysowskim
i dała troje dzieci (XIII): Alinę (ur. 1834), wcześnie zmarłą; Adama Alfreda Gustawa
(1836—1908), o którym niżej i Gustawa Wilhelma Grzegorza (1841—1912), właściciela
rozległych dóbr poza Żmudzią, utalentowanego muzycznie: kompozytora i wirtuoza,
zasłużonego dla rozwoju życia muzycznego w Wilnie i Warszawie [Zielińska]. Ożenił się
z Anatolią Härtling, z którą wydał na świat 3 córki: Alinę (1871-1892), Stefanię (1873—
1956), żonę Leona Wańkowicza, zmarłą w Podkowie Leśnej pod Warszawą i Emilię
(1874—1944 w Warszawie).
Wspomniany wyżej Adam Alfred Gustaw (XIII) kontynuował główną linię. Posia
dał Szweksznie oraz Aleksandrowo i Kowale w pow. telszewskim, inne dobra były poza
Żmudzią. Był marszałkiem szlachty pow. rosieńskiego w latach 1864—1878, potem ca
łej guberni wileńskiej. Robił też karierę na dworze cesarskim w Petersburgu, osiągając
tytuł wielkiego ochmistrza dworu [chodzi o bardzo wysoką II rangę oberhofmeistra].
Aktywnie działał w Wilnie, gdzie był dyrektorem Banku Ziemskiego [bardzo ważnej in
stytucji polskiej w Wilnie], prezesem Towarzystwa Dobroczynności i Towarzystwa Rol
niczego. Znany jest jako jeden z „największych lojalistów wobec władz rosyjskich” na
przełomie XIX i XX w. Był kolekcjonerem monet i archeologiem. Ożenił się z Geno
wefą Pusłowską, córką Wandalina, która wydała na świat dwóch synów (XIV): Mariana
Stefana Wandalina (1873-1951) i Jerzego Felicjana [Konarski: Jerzego Floriana] (1875—
1943). Pierwszy z nich był kamerjunkrem dworu cesarskiego [tradycyjnie w tej gałęzi;
V ranga] i jednym z prezesów Banku Ziemskiego. Po ojcu odziedziczył też zaintereso
wania kolekcjonerskie, zbierał szczególnie rękopisy i książki. Byl właścicielem różnych
dóbr, ale poza Żmudzią. Ożenił się z Ludwikę Marię Janinę Irenę Hołyńską, córką Jana,
z którą spłodził czworo dzieci (XV): Marię (1909—1923); Jerzego (1913-1939), ponoć
zginął kolo swoich dóbr w Piasecznie w pow. pińskim; Kazimierza (ur. 1915), prawdo
podobnie repatriowanego do Polski w 1945 r, znanego szachistę mieszkającego w War
szawie i Andrzeja (ur. 1917), osiadłego w Wielkiej Brytanii.
Z kolei jego brat Jerzy Felicjan (XIV) zaczął karierę w armii rosyjskiej: kapitan
kawalergardii [Konarski], raczej pułkownik gwardii carskiej [Jasiewicz, U sta straĄ, po
tem w służbie dyplomatycznej. W okresie międzywojnia posiadał Szweksznie, wówczas
w państwie Litewskim. Był ostatnim właścicielem tych dóbr. W czasie okupacji sowiec
kiej został aresztowany i zesłany w 1941 r. do Syktywkara (dawniej Ust Sysolsk) w Re
publice Korni w ZSRR. Tu zmarł dwa lata później. Ożenił się z Janiną Plater z Szatejek, córką Aleksandra Konstantego Michała (XIII, zob. wyżej), z którą wydał na świat
syna Aleksandra, „a właściwie Leszka” (ur. 1914 nowego stylu lub 1913 starego stylu).
Później określił się on jako Aleksandras Plateris, czyli uznał za Litwina. Ukończył pra
wo na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, gdzie został asystentem w 1936 r.
W latach 1937-1938 pogłębiał prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim, potem opubliko
wał pracę naukowąo stosunkach prawnych między Inflantami a Litwą w XVI—XVIII w.
(1938). W 1940 pracował na Uniwersytecie Wileńskim (litewskim), potem gospodaro
wał w Szwekszniach, by w 1944 r. uciec do Niemiec przed zbliżającą się Armią Radziec
ką. Dalsze życie spędził na emigracji, głównie w Chicago i Waszyngtonie. Działał w ru
chu narodowym litewskim [LE]. W tym miejscu skończyła się linia żmudzka.
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

592

PLATER

Okazuje się jednak, że notowano innych Platerów na Żmudzi, właściwie Plate
rów Zyberków. Linię tę roboczo nazwę linią kurtowiańską od nazwy dóbr Kurtowiany w pow. berżańskim. Założycielem tej linii był Henryk Wacław Plater (1811—1903),
pochodzący z Liksny w Inflantach Polskich. Około 1860 r. kupił on Kurtowiany, daw
ne dobra Nagurskich i Ogińskich, i oddał swojemu synowi Ludwikowi Wiktorowi
(1853—1939). Byl on dorpatczykiem. Gimnazjum ukończył w Rydze. Studiował histo
rię na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1872—1879, kandydat. Członek Konwentu
Polonia w 1872 r., prawa filistra otrzymał 28 II 1879. Ziemianin w pow. szawelskim
w gub. kowieńskiej, gdzie miał majętność Kurtowiany z 440 włókami ziemi [czy nie
chodzi o dziesięciny, a więc wielokrotnie mniej?]. Marszałek szlachty pow. szawelskiego
z 1878 r. i honorowy sędzia pokoju. Był dyrektorem Wileńskiego Banku Ziemskiego.
W okresie międzywojennym mieszkał w Litwie (Kowieńskiej) w swoich Kurtowianach.
Ożenił się z Teresą Zamoyską, z którą miał siedmioro lub ośmioro dzieci [AA 9249;
AP 710; AY; EAA, F 402—7—89 (immatrykulacja); Heinrich, s. 131; MACB, F 160—331,
k. 388. Literatura: Uruski, T. 14, s. 63. Brak go w wykazie Tyli],
Wspomniane potomstwo dorpatczyka Ludwika Wiktora Platera było następujące:
1. Konstanty (1886—1956). Ukończył studia na Politechnice Ryskiej na Wydziale Rolni
czym w 1914 r., działał tam w polskiej korporacji „Arkonia”. W okresie międzywojnia na
leżał do czołowych działaczy polskich w Litwie. W 1945 r. został repatriowany do Polski
i zamieszkał na Pomorzu, gdzie prowadził gospodarstwo zielarskie. W 1950 r. wyjechał do
Gliwic, mieszkał w domu opieki sióstr boromeuszek. Tam zmarł [Jackiewicz; Komorowska].
2. Elżbieta Róża (1887-1964), żona Mieczysława Popowskiego (1890-1929), aresz
towana przez gestapo w 1942 r., więźniarka kilku obozów koncentracyjnych w czasie
II wojny światowej, po wojnie repatriowana do Polski, tu zmarła [Komorowska].
3. Stanislaw [Euzebiusz Przemysław] (1899 \Uetuvos °yventoją genocidas chyba słusz
niej: 1889]—1955). Byl ostatnim właścicielem Kurtowian. Mieszkał w Wilnie, kiedy zo
stał aresztowany przez władze radzieckie i zesłany do Reszotów w rejonie Niżny Ingasz
w Kraju Krasnojarskim w 1941 r. W 1943 r. został skazany na 8 lat łagru, zwolniony po
wojnie wrócił do Litwy [w 1947 r.]. Ponownie aresztowano go w 1950 r. i zesłano do
tegoż Kraju, do rejonu Abańskiego [UetuvosgywntojągenocidaĄ. Schorowany został zwol
niony w jesieni 1954 r., wtedy wrócił do Wilna. Tu zmarł po kilku miesiącach. Ożenił
się z Jadwigą [Jasiewicz: Janiną Klarą] Dymszanką [Komorowska].
4. Stefan (1891—1943), artysta fotografik. Ukończył Wydział Architektura na Poli
technice Ryskiej w 1916 r., działając w polskiej korporacji „Arkonia”. W 1919 r. działał
w POW w Litwie, za co został osadzony w więzieniu litewskim. Przedtem, bo od maja
do grudnia, służył w wojsku litewskim, kiedy został przeniesiony do rezerwy, pewnie
w związku z jego rolą w POW [LKK, t. 6, s. 137]. Potem wyjechał do Polski. W 1920 r.
był ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie studiował w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Tu osiadł i rozwinął działalność artystyczną w zakresie
fotografii. Zginął w czasie II wojny światowej w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu
[PSB; Jasiewicz, U sta strat, s. 785].
5. Ludwik [Michał Tomasz] (1894—1981), absolwent Ford School of Technology
w Detroit w USA, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i obrony Warszawy
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w 1939 r., aresztowany przez gestapo w 1942 r. był więźniem kilku obozów koncentra
cyjnych. Ożenił się z Izabelą Marią z Czarkowskich Golejewskich. Po II wojnie świa
towej zamieszkał w Gliwicach, zmarł w Rybniku [Jasiewicz, Lista strat, Komorowska].
6. Teresa Maria Antonina (ur. 1898).
7. Antoni [Wojciech Piotr] (1901—1977), ekonomista i działacz społeczny. Był
uczestnikiem wojny z bolszewikami w 1920 r., absolwentem Uniwersytetu Poznańskie
go, organizatorem Rady Głównej Opiekuńczej w 1940 r. pod okupacją hitlerowską,
uczestnikiem powstania warszawskiego w 1944 r. i wreszcie osadnikiem w powojennym
Wrocławiu. Zmarł w Warszawie [A. Fastnacht-Stupnicka, Saga Wrocławska: 74 opowieści
rodzinne, Wrocław 2015; s. 297—302 (zdj., głównie o Antonim)]; PSB.
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 2, s. 288; Komorowska, s. 48—1-9; Urgędnicy inflanccy, s. 119 nr 1139, s. 124 nr 1211,
s. 139 nr 1408, s. 153 nr 1600, s. 173—1874; Urzędnicy żmudzcy, nr 1473, 1481. L i t e r a t u r a : Aftanazy,
T. 3, s. 242: Kurtowiany, 244—245: Plinksze, 286—288: Szweksznie; Bairaśauskaite, s. 330; Uetnvos gypentoją
genocidas, T. 1, s. 652: Pliateris—Broelis Jurgis Felicijonas i Pliateris—Zybergas Stanislovas; Jackiewicz, Polacy,
s. 233: Plater Zyberk Konstanty; Janicki, Kurlandia, s. 648—653; tenże, Studencipolscy, T. 2, s. 324 [kilku Pla
terów]; Jasiewicz, Lista strat, s. 780, 783—784; Konarski, Platerome, w: Materiały do biografii, genealogii i heraldyki
polskiej, T. 4, s. 149—153, 162—171 [podstawowe źródło]; LE, T. 23 s. 98: Aleksandras, 100: Jurgis; Lietmią
literaturos istorija, s. 388: Plateńs Jurgis; Juzumas, s. 368-369; O. Norkute, Sateikiąir Sveksnosgrafas Г 'ilhelmas
Jonas BroelPliateris (1715-1769), „Żemaićitt żerne”, 2008 nr 4, s. 13—15, 23 [dotyczy także późniejszych Pla
terów]; PSB, T. 26, s. 646—647: Plater Józef Antoni Wilhelm, 661—662: Jan Wilhelm, 646—647: Józef Antoni
Wilhelm, 663—664: Józef Konstanty, 692—693: Plater Zyberk Antoni, 697: Plater Zyberk Stefan; Provincijos
dvaras, s. 72 (portret Teodora Broel Platera); Semaskaite, s. 109—110: Śateikiai; Tyla, I ietiwiai, s. 106; Uruski,
T. 14, s. 58—70 [obszerna genealogia]; Zielińska, s. 216—220: linia żmudzka.
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PluspkiewicpAleksander na miejscu Jana Piotrowicza Pluspkiewicpa rodzica swego z Kiekiemian i na miejscu
Zygmonta Pluspkiewicpa brata swego 1poĄd]ański dym wpow. gondyńskim
Pluspkiewicp Augustin na miejscu Stanisława Pluspkiewicpa rodzica swego z Pluspkżów dym 1 szlachecki
wpow. medyngiańskim
Pluszkiewicz Augustyn Andrzęjewicz na miejscu Bałtromieja Pławgińskiego z Dowstar dym 1 szlachecki
wpow. bezpańskim
PluspkiewicpDawid Mardnowicp\B 11-1-752 dodano: Bernatowicz] pPluspkiewżcpów dym 1 szlachec
ki w pow. medyngiańskim
PluspkiewicpDawid pMontowtów dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
PluspkiewicpEliasp na miejscu StanisławaMickiewicpa Pluspkiewicpa rodzica swego pPluspków dym 1 szla
checki wpow. medyngiańskim
Pluspkiewicpjakub Walentynowicz P Burniejk dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
Pluszkiewicz]an Andrzęjewicz ZPluszkiów dym 1 szlachecki w pow. medyngiańskim
Pluspkiewicpjan Jarospewicpna miejscu Jana Kasperowicpa pPluspków dym 1 szlachecki wpow. medyngiańskim
Pluspkiewicpjan Maciejewicp pjerubajdów dym 1 szlachecki w pow. gondyńskim
Pluszkiewicz Jan, na którego miejscu postał spisany Dawid Montowt pjawojsyspek i Eawynispek dym 1
szlachecki w pow. gondyńskim
Pluspkiewicpjery, na którego miejscu postała spisana Magdalena Dowmontowa Weckiewicpa [sic] Piotrowa
ZКаир dym 1poddański wpow. medyngiańskim
Pluszkiewicz K/ysptof Jazvspewicp p Pluspków dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
PluspkiewicpMatiaspJópefowicppPluspków dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
PluspkiewicpMichal na miejscu Adama Rubepewicpa pKubepajaów i pprpykupli od Jana Perskowda dym 1
poddański w pow. wiesptiiańskim
Pluspkiewicp Piotr Krysptojowicp p Pluspków [w tekście błędnie: z Pulszków] dym 1 splachecki w pow.
medyngiańskim
Pluspkiewicp Piotr, na którego miejscu postał spisany Dawid Kiminonicp p Łunajciów dym 1splachecki wpow.
medyngiańskim
PluspkiewicpStanisław, od którego kupił Jópef StanislawowiczJanouicppDubenów dym 1poddański wpow.
bezpańskim
Pluspkiewicp Stanisław Walentynowicz ZSpęrpispek dym 1 splachecki w pow. medyngiańskim
Pluspkiewicp Stanisław. Uwoyn K rysptof p kupli od Jana Kont y ma [i] Stanisława Pluspkiewicpa p Keszy
kietan 3 poĄd] ańskie dymy w pow. porańskim
Pluspkiewicp Zygmont Mickiewicp na miejscu Adama Mickiewicpa Pluspkiewicpa rodpica swe\go] p tejpe dym
1 splachecki wpow. medyngiańskim
Pluspkiewicp Zygmont Stanisławowicp p kupli od Dawida Jópefowicpa Sylwestrowicpa pMołowian, odłącyws y sie dym 1poddański w pow. retowskim
Pluspkiewicp Zygmont, na którego miejscu postał spisany Wincenty Gieliyc p Gielćyciów dym 1 splachecki
wpow. medyngiańskim
T aryfa 16 9 0 roku

PluspkiewicpAdam p Pluspkiów w pow. medyngiańskim [dym] splachecki 1
PluspkiewicpAleksander p Dowstar wpow. bezpańskim dym splachecki 1
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Vlus^kiemc^Elias^Stamslawowic^-^Plus^kww wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
PhiszkiemcyFlorian z Sylwestrów-' Molman w pow. retowskim [dym] szlachecki 1
Pluszkiewicz Jan Bernatowicz na tniejscu Jana Kasperowiczą [z Pluszkiów w pow. medyngiańskim?]
[dym] szlachecki 1
PluszkiewiczJan Mitiaszęwicz ZPluszkiów w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
PluszkiewiczJan na miejscu Zygmonta [Pluszkiewicza?] z^luszkiow wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
PluszkiewiczJan z Lekiewian w pow. gondyńskim [dym] szlachecki 1
PhiszkiewiczJan z Pluszkiów wpow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
PluszkiewiczJan z Pluszkiów wpow. medyngiańskim na miejscu ojca [dym] poddański 1
PhiszkiewiczJózęj na miejscu ojca z Pluszkiów w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
Pluszkiewicz Kazimierz na miejscu Twirbuta z Dowstar w pow. berżąńskim dym szlachecki 1
Pluszkiewicz Kazimierz ZBurnejków w pow. medyngiańskim na miejscu ojca [dym] szlachecki 1
Pluszkiewicz Kazimierz ZSrujan wpow. gondyńskim na miejscu Piotrowicza [dym] poddański 1
PluszkiewiczMatheusz na miejscu Jana Girkonta zGirkontów wpow. telsgewskim [dym] szlachecki 1
PluszkiewiczMichal z Kubeżąjciów w pow. wieszpiańskim dym szlachecki 1
PluszkiewiczMiko/aj na miejscu rodzica z Dowstar w pow berżąńskim dym szlachecki 1
Pluszkiewicz Samuel z Dowstar w pow berżąńskim dym szlachecki 1
Pluszkiewicz Samuel, na którego miejscu zpsta/ spisany Kazimierz Iwaszkiewicz Z Dowstar w pow. berjatr
skim dym szlachecki 1
PluszkiewiczStanisław Kazimierz Piotrowiczna tniejscu Mikołaja Gimbuta [z Witnzontów Kunstajciów
w pow. żorańskim?] [dym] szlachecki 1
PluszkiewiczStanisław z Dowstar w pow. berżąńskim dym szlachecki 1
PluszkiewiczStanisław zDubian K/asgajlów wpow. berżąńskim i p r y kupli dym szlachecki 1
PluszkiewiczStanisław zMontowtów w pow. medyngiańskim na miejscu ojca [dym] szlachecki 1
Pluszkiewicz Stanisław, na którego miejscu zpsta! spisany Władysław■Gielżyc z Gieljyc Szarpisyek Giecyjszęk wpow. medyngjańskim dympoddański 1
Pluszkiewicz Wawryniec Balcerowicz 'kPluszkiów’ w pow. medyngiańskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Pliuszka lub podobnego. Jego geneza nie jest cał
kiem jasna, ale chyba jest pochodzenia litewskiego. Może pochodzić odpluiskls (i innych
form), co oznacza m.in. pozera, efekciarza, człowieka niespokojnego, lekkich obycza
jów [LPŻ]. Z kolei Z. Zinkevicius notował Pluśysów i Pluśevićiusów, pochodzących od
litewskiego phtseti, czyli „mocno pracować”.
W popisie wojskowym z 1528 r. spisano bojara Bogdana Pliuskowa we włości tendziagolskiej, który wystawił 3 konie z tych dóbr. Najpewniej byl to ród bojarów siewier
skich herbu Pogoń, który około 1500 r. przeniósł się do Litwy. Znani tu od 1503 r. [Uru
ski]. Jest to więc ród pochodzenia ruskiego. Wspomniany Bogdan Pliuskow, dworzanin
królewski, byl żonaty z „Oną Mackaite” [tj. chyba z Anną Mackiewiczówną; współcze
sna pisownia litewska, co brzmi anachronicznie dla tego okresu], od której przejął do
bra Tendziagolskie. Były to dobra „na Gumerte” we włości tendziagolskiej [tj. nad rzeką
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Gumertą; LM]. Później usynowił Andreja Fiodorowicza Skipora, któremu przekazał te
dobra [Saviscevas]. W 1537 r. [nazwany tu Bogdanem Feskowem] toczył spór z Wencławem Juszkowiczem Bilewiczem o błoto, bliżej nieokreślone. Może chodziło o błoto
koło Szawkotów, gdzie sporządzono dokument w tej sprawie? Za tym przypuszczeniem
przemawiają 2 przesłanki: na zachód od Szawkotów są rzeczywiście duże obszary ba
gienne (kolo Poszokorni i na północ odeń) i posiadanie Szawkotów przez Billewiczów.
Notowano go jeszcze w 1546 r. jako dworzanina hospodarskiego i bojara włości rosieńskiej [AWAK]. Jest wątpliwe, by od Bogdana Pliuskowa wywodzili się Pluszkiewicze.
W każdym razie później Pluszkiewicze nie mieli posiadłości we włości tendziagolskiej.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano tę rodzinę tylko w jednym
miejscu. W 1599 r. Urban, Jan i Olekszej Mickojtie Pliuszki kupili część „otczizny”
Pliuszki we włości medyngiańskiej od Matieja Januszajtisa Płuksztysa. Wspomniana oj
cowizna Pliuszki we włości medyngiańskiej znajdowała się nad rzeką Sowzdrową. In
formacja ta pozwoli na przybliżoną lokalizację owych Pluszkiów (też Płuszkiów), nazwy
niezachowanej do dnia dzisiejszego. Wspomniana rzeka Sowzdrową (obecnie po lit.:
Sausdravas) to prawy dopływ górnej Minii, płynący na wschód i południowy wschód od
Płungian. Do powiatu medyngiańskiego należał rejon tej rzeki na północny wschód od
Medyngian, tu należy szukać owych Pluszkiów.
Warto dodać, że sioło Pliuszkes notowano jeszcze we włości tendziagolskiej, koło
dóbr Legiecie [Skwar]. Jest to pewnie ślad po wspomnianym wyżej Bogdanie Pliuskowie. Obecnie jest jeszcze wieś Pliuśkai na północ od Goniprowa i na północny wschód
od Kroż. Jednak Pluszkiewiczów nie notowano w pow. kroskim w obu taryfach XVII w.
Może ta miejscowość jest późniejszego pochodzenia?
Wymienieni pod rokiem 1599 Mickojtie Pliuszki pochodzili więc od Micka Pliusz
ki. Tradycja tego pochodzenia jest widoczna jeszcze w taryfie 1667 r., gdzie zanotowano
kilku Mickiewiczów Pluszkiewiczów (Eliasza i Zygmonta).
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano dwóch Pluszkiewiczów: jeden był pa
chołkiem, drugi wystawił konia w pow. żorańskim i medyngiańskim (spisanych łącznie).
Chodzi o ten ostatni powiat, gdzie byli oni notowani szczególnie licznie.
W 1673 r. testament spisał Jan Maciejewicz Pluszkiewicz Gierowski. Chciał być
pochowany na cmentarzu przy kościele płungiańskim przez swojego zięcia Zygmonta
Giecewicza i jego żonę Katarzynę Janównę Pluszkiewiczównę Gierowską, swoją cór
kę. Miał majętność Erubajcie w pow. gondyńskim, którą zapisał im w połowie. Drugą
połowę przeznaczył dla jej synów z pierwszego małżeństwa, tj. synów Dawida Maciejewicza Rymkiewicza: Stanisława, Jana i Stefana. Miał jeszcze drugą córkę, Alżbietę, któ
ra wyszła za mąż za Jerzego Dargiewicza i otrzymała 40 kop groszy litewskich [VUB].
Wspomniany testator został tam zanotowany w taryfie 1667 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 25 rodzin, mieszkających
głównie w pow. medyngiańskim (16), znacznie mniej w berżańskim i gondyńskim (po
3), w pozostałych pojedynczo. Na ogół była to szlachta bez poddanych (19 na 25), po
zostałe posiadały po jednym poddanym, z jednym wyjątkiem. Znów w 1690 r. spisano
także 25 rodzin, z których prawie połowa mieszkała w pow. medyngiańskim (12), często
we wspomnianych Pluszkach, najpewniej gnieździe tego rodu. Sporo mieszkało również
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w pow. berżańskim (7, w tym prawie wszyscy w Dowstarach). Kilka rodzin mieszkało
w powiatach sąsiadujących z medyngiańskim: w retowskim, gondyńskim, żorańskim czy
wieszwiańskim. Prawie wszyscy nie mieli poddanych, jedynie trzech posiadało po jednym
poddanym. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Jedynie Jerzy Pluszkiewicz
był elektorem króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie w 1733 r.
W 1693 r. zanotowano Balcera Płuszkiewicza, który przedstawił dokument rze
komo z 1522 r., w rzeczywistości z lat 1559—1561, „sobie służaczyj”. Była to odmiana
gruntów dla bojara Stanisława Szodkowicza z włości potumszewskiej i powondeńskiej.
Odmiana ta leżała koło siół: Wokajtiew, Sławatiew i Bobrukow oraz rzeczki Wencnup
[AWAK, s. 22—24]. Wspomnianego szlachcica z 1693 r. nie notowano we współczesnej
taryfie z 1690 r., choć była wzmianka o jego synu Wawrzyńcu Balcerowiczu Pluszkiewiczu. Nie zlokalizowano też powyższych nazw geograficznych.
W dokumencie pt. „Stopień dziedzictwa dóbr Dowstar, Gosztyn, Pluszkajciów,
Bohdaniszek w pow. berżańskim i kroskim leżących od IchMciów P. Tadeusza i Elżbie
ty z Malcewiczów Pluszkiewiczów roku 1795 [...] przez Grużewskich nabytych” przed
stawiono m.in. fragment genealogii tej rodziny. Zaczęto od Jerzego Pliskaytisa, który
w 1724 r. zamienił pewien grunt. Miał on dwóch synów: Marcina i Mikołaja, o których
nie podano żadnych informacji. Może jego synem był również Ignacy Pluszkiewicz,
który z żoną Magdaleną z Szymowiczów sprzedał „szmat gruntu” w 1772 r. [LNB].
W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pluszkiewicze her
bu Luk i Pniejnia. Pluszkiewicze herbu Łuk mieszkali w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
W 1800 r. wywiedli się Pluszkiewicze herbu Luk. Za swego przodka przyjęto Ka
zimierza Płuszkiewicza (pokolenie I), który w 1682 r. przekazał majątek Widmonty Pacajcie Medyki [w pow. żorańskim] synowi Antoniemu (II) i jego synowi Ignacemu (III).
Prawdopodobnie dobra te zostały zapisane w taryfie 1690 r. trochę inaczej, posiadał je
wówczas Stanisław Kazimierz Pluszkiewicz.
Wracam do protoplasty tej rodziny, który miał trzech synów (II): Macieja, Jerzego
i Antoniego. Linię rodziny kontynuował ten ostatni, który spłodził syna Ignacego (III).
Ten ostatni w 1758 r. został zwolniony ze służby w wojsku litewskim przez króla pol
skiego Augusta III. W swoim testamencie z 1760 r. Ignacy Pluszkiewicz z synem Miko
łajem (IV) otrzymał od swojej krewnej dobra Kowpi [tj. Каиру] Miedniki Widmonty.
Wspomniany Mikołaj w 1789 r. sprzedał te dobra. Po sobie zostawił sporo, bo ośmiu
synów (V): Piotra, Adama, Michała (ur. 1779), Synezjusza [sic; ros. Sinezij, cerkiewne
Siniesij] (ur. 1784), bezpotomnego, Leona (ur. 1787) Klemensa (ur. 1789), Stanisława
(ur. 1794), bezpotomnego i Wincentego (ur. 1797), także bezpotomnego. Z nich Piotr
zostawił po sobie trzech synów (VI), bezpotomnych: Franciszka (ur. 1801), Antonie
go (ur. 1806) i Fabiana Sebastiana (ur. 1808). Jego brat Adam wydał na świat dwóch
synów (VI): Franciszka (ur. 1821) z synem Tadeuszem (ur. 1851; VII) i Jana Marcina
(ur. 1808). Trzeci z braci, Michał, dał życie Polikarpowi (ur. 1819; VI), a jego kolejny
brat to Leon, ojciec trzech synów (VI): Kazimierza (ur. 1813), Cypriana (ur. 1816) i Do
minika (ur. 1844)?, bezpotomnego. Pierwszy z nich spłodził czterech synów (VII): Jó 
zefa Benedykta (ur. 1834), Sylwestra Juliana (ur. 1840), Wincentego (ur. 1842) z synem
Stanisławem (ur. 1883; VIII) oraz Hipolita (ur. 1850). Z kolei jego brat Cyprian miał
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dwóch synów (VII): Aleksandra (ur. 1857) i Tomasza [polskie imię rosyjskimi literami]
Leona (ur. 1860).
Do omówienia pozostał jeszcze Klemens, ostatni z braci, który był ojcem trzech
synów (VI): Franciszka Nikodema (ur. 1811) z synem Antonim Franciszkiem (ur. 1850;
VII), Ignacego Antoniego (ur. 1819) i Jana Wincentego (ur. 1826) [zmieniono kolejność
wymienionych braci zgodnie z chronologią] [LVIA, F 391-7-1885, k. 30].
Z kolei z 1833 r. pochodzi wywód Pluszkiewiczów herbu Pniejnia. Ich przodkiem
był Dawid Pluszkiewicz, syn Erazmusa (pokolenie I i II). W testamencie z 1683 r. za
pisał on dobra Szołtyszki [może Szołtuszki w pow. birżyniańskim?] swojemu synowi
Władysławowi (III). Danych tych nie potwierdzają taryfy XVII w. Z kolei w 1730 r. syn
Dawida Władysław (III) podarował wspomniane dobra synowi Janowi (IV)- Ten ostatni
w 1760 r. uczynił to samo wobec swojego syna Antoniego (V). Znów Antoni sprzedał
je w 1788 r., zostawiając po sobie syna Stefana Joachima (ur. 1813; VI), ojca Antoniego
(ur. 1847; VII; wzmianka o utracie dworiaństwa w 1878 r.) i dziada Władysława Adolfa
(ur. 1867; VIII) [LVIA, F 391-7-1885, k. 28].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 22-24, 91-92, 103; Nektorzy 1733 t ; LM, Ugrasymą knyga 12, s. 407 nr 517;
LNB, F 91-332; LVIA, F 391-7-1885, k. 28, 30 (skan 00061); ODVCA, vyp. 5, k. 126-37; Perapis 1528 r.,
s. 323; Slovar, s. 234: Pljuśkes, Pljuśki; VUB, F 7—ŻP 25, к. 437-A38. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody,
T. 4, s. 355; tenże, Suplement, s. 279: Pluskiewicz; LPŻ, T. 2, s. 479: Pliuskys, Pliuśkys; Saviscevas, Żemaitijos
savivalda, s. 340; Uruski, T. 14, s. 86; Zinkevicius, s. 584: Pluśys.

PLATUŚĆ (PŁATUSC)
H. PILAWA
T aryf a 16 6 7 roku

Płatuść Jerpy. Lełkiewicpjerpy p Drabukspt [z] kupli swej od Jerpego Płatusaa [dym] /poddański w pow.
powondeńsłdm
Płatuść\w tekście: Płatusc] Krgysptof pKweśaów dym 1 spłachetki w pow. korspemskini
T aryf a 1 6 9 0 roku

Platuść Jan p Kweśaów na miejscu ojca dympoddański 1
Platuść [w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Płatusc] J e r y na miejscu rodpica [z Kilpinów w pow. korszewskim?] dympoddański 1
Platuść Mathiaspna miejscu Adama Lakowicpja] p Nadań wpow. kroskim [dym] spłachetki 1
Platuść [w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Płatusc] Stanisław p Nadań w pow. kroskim pprpykupli od Danie
la Domeyki [dym] spłachetki 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego. Może pochodzi od słowaplatus, czyli
„szeroki” [LPŻ], co przyjął Z. Zinkevicius. Należy dodać, że zamiennie używano formy
Płatusc i Płatuść, nawet obok siebie, co uporządkowano.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1587 r. Hryhory Pikturnowicz Płatustis w swoim testamencie zapisał synom: Bałtromiejowi, Adamowi
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i Stanisławowi majętność Kwesti [w tekście: Chwesti] we włości korszewskiej. W 1592 r.
Matiej Januszewicz, Bałtromiej Martinowicz, Bałtromiej Stanisławowicz i Adam Hryhorewicz Pikturnowicze Płatustie kupili tezę gruntu Szałkandy w Kwestiach nad rzeką
Okmianą. W 1597 r. Bałtromiej i Stanisław Hryhorowicze Płatusty sprzedali swojej sio
strze Katerinie „czeladnicę”. W 1600 r. wspomniany Bałtromiej Płatustowicz sprzedał
synowi Wojtiechowi i jego żonie Marinie Mikołajewnie majętność Kwesti.
W sumie w aktach ziemskich z XVI w. była mowa o jednej rodzinie Płatustów
mieszkających tylko w Kweściach we włości korszewskiej. Zwraca uwagę ich związek
z Pikturnami i pewien ciąg genealogiczny: 1. Płatustis. 2. Pikturna. 3. Hryhory. 4. Hry
horowicze: Bartłomiej, Adam i Stanisław.
Notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow.
korszewskim, bez poddanych. Z obliczeń wyłączono bowiem Jerzego Płatuścia z powo
du wzmianki o kupnie. Znów w 1690 r. spisano 4 rodziny w pow korszewskim i kroskim
(po 2). Dwie rodziny miały po jednym, a pozostałe nie miały poddanych. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytułowana, przynajmniej na Żmudzi. Jest tylko podejrzenie, że Ka
jetan Mikołaj z Gedmina Płatuść był nie tyle cześnikiem żmudzkim w 1746 r., ile wiłkomierskim. Skądinąd wiadomo o Piotrze Płatuściu, który był cześnikiem wiłkomierskim
w latach 1724—1739 i deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1724 r. Wtedy
podpisał się jako Piotr Józef z Giedmina Płatuść. Tak więc uważał, że ród jego wywodzi
się z Giedmina. Przydomka: z Giedminowicza używał również Michał Płatuść, cześnik
witebski, w 1788 r. [Wittyg]. Przydawkę tę używali również Algminowie (zob.).
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Płatuściowie
herbu Pilawa i Zadora.
Genealogię rodziny z Giedminowiczów Płatuściów herbu Pilawa opracował
M. Brensztejn, na podstawie wywodu z 1799 r. W uwadze wskazał on na litewską ety
mologię tego nazwiska: płatus — „szeroki”, usas — „wąsy”, czyli chodzi o osobę o sze
rokich wąsach. Za protoplastę rodziny został uznany Marcin z Giedminowicza Płatuść
(pokolenie I), który posiadał dobra Kweście w okolicy Płatuściach w pow korszewskim.
Spłodził on dwóch synów (II): Bartłomieja i Mikołaja. Zawarli oni ugodę z Pikturna
mi w sprawie Kweściów w 1604 r. Linię rodziny kontynuował Mikołaj, który spłodził
syna Wojciecha (III) i darował Kweście synowi w 1655 r. Synem tego ostatniego był
Jan (IV), który posiadał dobra Płatuście Kweście i Połukście w pow. powondeńskim.
Jego synami byli (V): Kasper i Maciej. Pierwszy z nich posiadał dobra Płatuście Kwe
ście, spisał testament w 1760 r. na rzecz dwóch synów (VI): Mikołaja i Józefa, brak dal
szych danych o nich. Z kolei jego brat Maciej posiadał dobra Połukście, spisał testament
w 1783 r. na rzecz syna Michała (VI), krajczego witebskiego (1788 r.). Ten spłodził czte
rech synów (VII): Jana Dionizego (ur. 1789), Adama Michała (ur. 1794), Józefa Gabriela
(ur. 1797) i Teodora Jerzego (ur. 1799). Z nich Jan Dionizy był sędzią granicznym po
wiatu telszewskiego, dziedzicem dóbr Skrondziany w pow. telszewskim. Ożenił się z Jó 
zefą Sylwestrowiczówną, która urodziła mu trzech synów (VIII): Bolesława, dziedzica
Skrondzian, żonatego z Sobkowską, z którą miał syna Bronisława (IX); Jana, bezżennego i Mieczysława, dziedzica części Skrondzian, żonatego ze Skulską, z którą spłodził
dwóch synów (IX): Henryka i Bohdana.
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PŁAWGIŃSICI (PLAWGIŃSKI)

Z kolei kilka słów o braciach Jana Dionizego (VII). Adam Michał był dziedzicem
Połukściów, miał jednego syna Kaliksta (VIII), bezżennego. I wreszcie kolejny brat Jana
Dionizego, czyli Józef Gabriel. Był dziedzicem Niewordzian w pow. telszewskim. Miał
jednego syna Jana (VIII), bezdzietnego [МАСВ].
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 2, s. 163; MACB, F 84-1878, k. 36; ODVCA, vyp. 2, s. 19-53; vyp. 3, s. 27-123;
vyp. 4, k. 228—129; vyp. 5, к. 226—198; Urzędnicy żmudzcy, po nr. 579; Wittyg, s. 247. L i t e r a t u r a : Cie
chanowicz, Kody, T. 4, s. 355; LPŻ, T. 2, s. 468: Platustis; Uruski, T. 14, s. 90—91; Zinkevicius, s. 559: Plotis.

PŁAWECKI ZOB. SLAWECKI

PLAWGIŃSKI (PLAWGIŃSKI)
T a r y f a 16 67

roku

P/augiński p włók //[umero] 2 morgów «[umero] 4 od starostwa rosieńskiego [odłączonych] pa rok 1666
i 1667, które się skońcpą in *»/[no] 1668 wniósł do skarbu 4 [Królewszczyzny 1667 r.]
P/awgiński Ba/tromiej, na którego miejscu postał spisany Augustyn Pluspłdewicp p Dowstar dym 1 spłachetki
wpow. berpańskim
Nazwisko to forma spolonizowana nazwiska litewskiego Plaugin(as). Jest ono pocho
dzenia litewskiego i dwuczłonowe: plau—i gin—. Pierwszy człon łączy się ze słowem
plauti, czyli „myć”, „płukać” i jest pochodzenia pruskiego [Zinkevicius], o drugim już
pisano przy Gimbutach (zob.). Może to być również nazwisko odmiejscowe, od miej
scowości Pławginie (Płowginie) leżącej na północ od Rosieni (lit. Plauginiai) we wło
ści rosieńskiej. Notowano je w źródłach XVI w. jako majętność, pole nad rzeką Oleją.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim,
bez poddanych. Jeszcze jeden miał 2 włóki ziemi, odłączonych od starostwa rosieńskie
go. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Królewszczyzny 1667 r.; Slovar, s. 233: Plovginy L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 93: gin—, 125:
plau—, 231: Plauginas.

PŁOCHARSKI
P o p i s 16 2 1

roku

Płocharski Paweł będąc sam stary stawił K/pysptofa Hrehorowicpa na dobrym koninpo kopacku koń 1 wpow.

Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie, co potwierdzają dane źródłowe. Notowa
no je tylko w spisie Gajla: Litwa w 1660 r.
Na Żmudzi zanotowano go najpierw w aktach ziemskich żmudzkich pod 1599 r.
Paweł Michałowicz Płocharski darował swojej żonie Katerinie Janownie Leśnickiej po
łowę majątku ruchomego. Z równoczesnej informacji ze Slonara Sprogisa można wno
sić, że pochodził on z pow. lubelskiego „w Koronie Polskoj”.
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Później Plocharskich spisano w popisie wojskowym 1621 r. Podana tam wzmianka
o starości Pawia Płocharskiego, mającego dobra w pow. dyrwiańskim, pozwala przyjąć,
że chodzi o tego samego Pawła Płocharskiego z akt żmudzkich z 1599 r.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 138-186 [= ks. 8 nr 186]; Slovar, s. 358: Ljubelskij povet. L i t e r a t u r a :
Gajl, s. 490.

PŁOSKOIN (PŁOWSKIN?)
P o p i s 16 2 1

roku

P/oskoin [może Płoskwin?] Stefan z »^^[tnikami] napod§£zäka\ koń 1 wpow. wiesztmańskim
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: plaus—i kin— Pierwszy człon
to zapożyczenie z Prus: łączy się z litewskim plauti, czyli „płukać”, „myć” itp. Z kolei
drugi człon ma niejasną genezę, zapewne pochodzi od formy kan—, jest znany w antro
ponimii litewskiej [Zinkevicius].
Na Żmudzi zanotowano ich w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego 1567 r.:
Wojtiecha Pławskinisa we włości wieszwiańskiej. W tej włości notowano majętność
Płowskini albo Płowskiniszki [Slovar], Pewnym śladem, ale drobnym, jest informacja
z akt ziemskich żmudzkich z 1599 r. o Hannie Wojtiechownie Bałtromiejewej Ambrożejewicz, która zastawiła dobra Płowskiny we włości wieszwiańskiej. Może była córką
Wojciecha z popisu 1567 r.?
Później notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. wieszwiańskim.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Wspomniana tu miejscowość Płowskinie (1690: Płauskimy, Płauskinie) leżała we
włości (powiecie) wieszwiańskiej. Można ją bliżej zlokalizować na podstawie danych z akt
ziemskich żmudzkich XVI w. Spisano tam ziemię Plavskiniski, która była ograniczona
następującymi siołami hospodarskimi: Gotovty, Lovkosedy, SmiPltyny i Możajty. Z nich
łatwo zlokalizować pierwsze 3 sioła, które leżały na północny wschód od Lawkosodów
i południe od Telsz. Był to rzeczywiście obszar dawnej włości wieszwiańskiej. Należy do
dać, że poszukiwana miejscowość nie ma nic wspólnego z podobnie brzmiącą i istniejącą
do dziś wsią Plauskiniai na południowy zachód od Żoran. Ta ostatnia miejscowość leżała
bowiem nie w pow wieszwiańskim, lecz bardziej na południe, w pow. twerskim.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 5, k. 108—299; Popis 1567 r , kol. 1290; Slovar; s. 232: Plavskiniski, s. 233: Plovskini. L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 102: kin—, 125: plaus—.

PŁUNKSNA (PLUKSNA, PŁUKSNA)
H. ZADORA
T a r y f a 16 67

roku

Pluksna Samuel, na którego miejscu postała spisana Barbara Juspkiewicpowa pDrabuławka dym 1 szlachec
ki w pow. horspęwskżm
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PLUNKSNA (PLUKSNA, PLUKSNA)

Pluksy/a Andrzej na miejscu rody ca swego Dawida Michałowicza Pluksyny z Drahuławek [w tekście:
Druguławek] dym 1 szlachecki wpow. korszęwskim
T a r y f a 16 9 0

roku

P/miksna Andrzęj zDrabuławkiów Płunksnów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, od słowa plunksnis, czyli „żółtodziób”, „mło
kos”, „niedojrzały” itp. [LPŻ].
Najstarsza informacja dotyczy nadania w księcia Witolda dla bojarów kołtyniańskich, m.in. dla Kontowta. Do tego rodu w 1529 r. należeli: Jan Płungsnowicz i Szymon
Skowzgierdowicz. Ten pierwszy to przodek Płunksnów. Nie notowano go jednak we
współczesnym popisie wojskowym z 1528 r. [AWAK; Saviscevas].
Sporo materiałów o tym rodzie znajduje się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1579 r. Pietr Janowicz Płuksnaz żoną. Alżbietą Ławrynowną darował córce Alżbiecie Hannie Pietrownie „dworec” w Kwestiach nad rzekąjeżną we włości korszewskiej.
W 1580 r. Michał Pietrowicz Płuksna otrzymał od żony majętność Gierdiagoła we włości berżańskiej. Około 1584 r. nabył ziemię Koniec Dzjawgieni we włości
korszewskiej. W 1586 r. kupił grunty Twery nad rzeką Ojtrą [we włości twerskiej].
W 1589 r. został mianowany woźnym włości korszewskiej i wziął w zastaw majętność
Twery we włości twerskiej. W 1593 r. tenże kupił grunty w Gierdziagole, a w 1596
— czwartą część majętności o tej nazwie. Z kolei w 1598 jego brat Adam zastawił mu
dobra Drabuławki we włości korszewskiej. W 1600 r. Michał sprzedał część majętno
ści Gierdziagoła.
W sumie w świetle akt ziemskich żmudzkich widać aktywność Płuksnów przede
wszystkim we włości korszewskiej i berżańskiej, w pewnym stopniu też w twerskiej.
Wspomniany tu Pietr Janowicz Płuksna był prawdopodobnie ojcem Michała Pietrowicza Płuksny, woźnego korszewskiego, dość aktywnego w ostatnich 20 latach XVI w. Je
śli jest to słuszne założenie, to byłyby 4 pokolenia tej rodziny, związanej z włością korszewską: 1. Płunksna. 2. Jan. 3. Piotr. 4. Michał i jego brat Adam.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow korszewskim, bez poddanych. Znów w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korszewskim, także bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Zwraca
uwagę, że w 1690 r. rodzina ta mieszkała w Drabuławkach, które były w ręku Płunsknów od końca XVI w. Miejscowości tych nie udało się zlokalizować na mapie. Można
jedynie wyrazić przypuszczenie, że chodzi o rejon sioła Kweście nad rzeką Iżną (Jeżna
ze źródła) na zachód od Kołtynian, na podstawie wzmianki z 1579 r. Do dzisiaj znajdu
je się tam wieś Plunksnes, tj. przy drodze z Kołtynian do Ławkowa. Tu też powinny le
żeć owe Drabuławki, na co wskazuje wzmianka z taryfy 1690 r. o Drabuławkach Płunksnach, będących w posiadaniu Andrzeja Płunksny. Zaś na południe odeń leżały tyle razy
wymieniane Kweście (lit. Kvesciai).
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa
Płunksnowie herbu Samson i Zadora [Uruski]. Jest tu bardzo pouczająca informacja, że
Michał, syn Piotra, Płuksnia wylegitymował się z herbem Zadora w 1805 r. [raczej cho
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dzi o prekursora tej rodziny], a z herbem Samson w 1820 r. Ci z herbem Zadora miesz
kali w pow. rosieńskim i szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 73; ODVCA, vyp. 1, s. 57-229, 61-1, 96-141, 129-24, 204-164; vyp. 2, s. 4 3 100, 44—118; vyp. 4, k. 155—128, 296^14; vyp. 5, k. 242—99; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 86. L i t e r a t u r a :
Ciechanowicz, Suplement, s. 279; LPŻ, T. 2, s. 481: Plunksnis; Saviscevas, Żemaitijos sav'walda, s. 368; Uruski,
T. 14, s. 104: Pluksnia.

PŁUSZAS
P opis 16 2 1 roku

Pluspas ZachariasppMikołajem Woytkienicpempo kopacku koni 2 wpow. kroskim
Nazwisko pewnie nawiązuje do nazwiska Płuszys (Pluśys), które ma nie całkiem jasną
genezę. Zapewne łączy się ze słowem plnśeti, czyli „szybko pracować”, „trudnić się”,
„krzątać się” itp. [LPŻ].
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. kroskim
z dwoma końmi, co wykracza poza typową, żmudzką normę. Była to więc szlachta
względnie zamożna, ale nie utytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 482: Pluśys.

PŁUSZCZEWSKI
H. JASIEŃCZYK, LUBICZ, PODKOWA ODM.
T aryfa 16 6 7 roku

Płuspcpewski Abram [na miejscu] rodpica swe\go\ Stanisława Pluspcpewskiego dymów 2 [:] jedenpoddaiiski, a drugi pagrodnicpy kupnymprawem od Jana i Kapimierpa Jawtoków nalytych, [ogółem] podtĄortikich]
i pagrodnicpych dymów 2 w pow. kroskim
P/uspcpewski Kapimierp Malcherowicpjako dpiedpic połoniny imienicpa Płuspcp i Jópef Wołodko dru
giej połoniny tegop imienicpa sobie i malponce swej od Dawida Mikołajewicpa i małponki jego niecpnoścźą
papisane\pp\ spoiny dym 1 spłachecki w pow. kroskim
P/uspcpewski Marcin podtĄański] dym pastawny od Stanisława Kęstorta od majętnośd napinanej B/jmboltyspek podckyóskĄ dym 1 w pow. kroskim
P/uspcpewski Maiynus Piotronicp p Р/nspcp dym 1 spłachecki wpow. kroskim
P/uspcpewski Piotr na miejscu Marcina P/uspcpewskiego p Płuspcp dym 1 spłachecki w pow. kroskim
P/uspcpewski Stanisław Piotronicp, na którego miejscu postał spisany Daniel Laudgin p Płuspcp dym 1 spła
checki wpow. kroskim
T aryfa 16 9 0 roku

P/uspcpewski Abraham pPłuspcpw pow. kroskim na miejscu ojca [dym] poddański 1
P/uspcpewski Kapimierp p okolicy Płuspcp wpow. kroskim [dym]jspłachecki 1
P/uspcpewski Marcin p okolicy Rumbotyspek [w Kop. 1: Kumbotyszki] wpow. kroskim p pastany [dym]
spłachecki 1
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PLUSZCZEWSKI

Nazwisko jest pochodzenia polskiego (Pluszcz, Płuszczyński) lub ruskiego [LPŻ]. Na
leży zwrócić uwagę, że nie było szlachty o takim nazwisku na ziemiach etnicznie pol
skich. Bardziej przekonuje pochodzenie litewskie, odmiejscowe. Płuszczewski to spo
lonizowane nazwisko od majętności i pola Pluszcze we włości kroskiej, znanych od
XVI w Ówczesne źródła notowały wielką drogę z Pluszcz do Kroż, pole nad rzeką
Płuszczą, raz wspomniano o ruczaju Rutola. Dane te pozwalają zlokalizować Pluszcze
na południe od Kroż w kierunku Stulgiów. Tam płynie rzeka Pluszcza, lewy dopływ
Anczy. Dobra płuszczewskie w 1608 r. zakupił Przeciszewski i stały się one ośrodkiem
tej rodziny (zob.).
W 1674 r. testament spisał Piotr Mikołajewicz z Juca Płuszczewski. Jego małżonka
Krystyna Szatkiewiczowna miała zapis na dobrach Pluszcze w pow. kroskim. Testator
zapewnił równy dział dla ich dzieci: Ludowika [sic], Stanisława, Andrzeja i córki Ma
rianny (ta ostatnia miała otrzymać 30 kop groszy). Miał braci: Stanisława z synem Abra
hamem, Marcina i Dawida Płuszczewskich [VUB, F 7 ZP 26]. Należy jeszcze zwrócić
uwagę na przydawkę pochodzeniową — z Juca, zob.: Jucewicz. Wspomniany testator
byl notowany w taryfie 1667 r., zapewne też jego syn Stanisław. Powyższe dane pozwa
lają ustalić 3 pokolenia tej rodziny: 1. Mikołaj. 2. Piotr (testator), Stanislaw, Marcin i Da
wid. 3. synowie Mikołaja, syn Stanisława.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin, mieszkających
w pow. kroskim, właśnie w Płuszczach. Większość z nich (3 na 5) nie miała poddanych,
pozostałe miały od jednego do dwóch. W1690 r. spisano 3 rodziny w pow. kroskim: 2 nie
miały, jedna miała jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna, ale utytułowana.
Kilku Płuszczewskich piastowało lokalne urzędy na Żmudzi, ale dopiero w 2. po
łowie XVIII w. Jan Antoni był budowniczym żmudzkim w latach 1760—1771, a Antoni
byl strukczaszym rosieńskim w 1794 r. Dwóch Płuszczewskich elektorowało w War
szawie przy wyborze królów polskich: Jana Kazimierza w 1648 r. (Dawid) i Stanisława
Leszczyńskiego w 1733 r. (Jan).
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Płuszczewskich z herbem Pod
kowa z odmianą: strzałą z grotem ku górze zamiast miecza. W 1664 r. Władysław był
dworzaninem skarbowym. W 1771 r. Jan był budowniczym żmudzkim i ciwunem Ma
łych Dyrwian. W 1786 r. wymieniono dwóch budowniczyców żmudzkich [tj. synów
Jana]: Antoniego ijózefa. W 1811 r. Antoni, może wyżej wymieniony, był sędzią ziem
skim rosieńskim.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pluszczewscy
herbu: Lubicz, Łabędź, Slepowron i własnego. Skądinąd wiadomo jeszcze o herbie Jasieńczyk. Mieszkali m.in. w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
W 1799 r. wywiedli się Pluszczewscy herbu Jasieńczyk. Za swego przodka przyjęli
Piotra Płuszczewskiego, który posiadał dobra Poplestyszki Żemigoła w pow widuklewskim [LVIA, F 391-10-296]. Danych tych nie potwierdzają taryfy XVII w Miejscowość
Poplestyszki zachowała się do dzisiaj (lit. Paplestiśke) i leży na zachód od Żemigoły
(lit. Żemygala), tj. na północny wschód od Skaudwilów.
Zachował się wywód Płuszczewskich herbu Lubicz z 1835 r. Za protoplastę rodziny
został uznany Michał Płuszczewski (pokolenie I), który posiadał dobra Kawpyjuchniszki
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Perskowdyszki w pow. medyngiańskim. Ożenił się z Barbarą, z Ławcewiczów (wzmianka
z 1763 r.). Spłodził on syna Dominika (ur. 1759; II). Ten ożenił się z Magdaleną Margiewiczówną, zostawiając dwóch synów (III): Michała (ur. 1788) i Kazimierza Józefa (ur. 1802).
Wspomniany Dominik mieszkał w okolicy Bacajcie [w pow. berżańskim], nabył jeszcze
majętność Ejniki w pow rosieńskim (wzmianka z 1795 r.). Był sędzią granicznym powiatu
szawelskiego. Ożenił się z Paulinąz Sipowiczów [LVIA, F 391-1—1046].
Ź r ó d ł a : Dworzecki Bohdanowicz, k. 195v—197; Elektor2 y 1648,1733 r.; LVIA, F 391—1—1046, к 65—66
(wywód 2 1835 r.), F 391—10—296; Slovar, s. 234: Pluśći; Urzędnicy żmud 2 cy, nr 139,1421; VUB, F 7—ŻP 26,
nr 26. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 355: Pluszczewski; LPŻ, T. 2, s. 481^4-82: Pluśćauskas;
Upiy ir eżerą vardynas, s. 126: Plusćia; Uruski, T. 14, s. 104—105.

POBELSKI
T a r y f a 16 67

roku

Pobelski Stanisław. GiedbutMikołaj[..i\ pBerkinian, apkupli[od] Stanisława Pobelsłdego dym 1 spłachet
ki w pow. telspewskim
Nazwisko jest trudno wyjaśnić. Może chodzi o Pobielskiego lub Popielskiego. Ci ostatni
należeli do szlachty mazowieckiej w ziemi zakroczymskiej [Uruski]. Może jednak chodzi
o Poobelskiego lub podobnego? Jest to chyba nazwisko odmiejscowe, od miejscowości
Poobele w pow. szawelskim, nawiązującej od położenia nad rzeką Abelą na pograniczu
pow. szawelskiego i upickiego. Miejscowość tę notowano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. we włości szawelskiej i sąsiedniej wielońskiej [Slovar].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow wieszwiańskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 253: Poobeli. L i t e r a t u r a : Umski, T. 16, s. 246: Popielskl

POCZTOWSKI ZOB. POSZTOWSKI

POCZUP (POCZUYP)
T aryfa 16 67 roku

Pocpiyp Samuel p kupli od Spcpęsny Skirwayniowej Mikołajowej Żołokowej od ogrodnika [dym] / p Okstyn. Tenpe [z] pastany od Daniela Surwiły dy[mów] 4 ogroĄnicze], ogółem ^[mów] 5 wpow. rosieńskim
T aryfa 16 90 roku

Pocpup Samuel p okolicy Okstynów Podubisia w pow. kroskim lejącego dymówpoddańskich 2
Nazwisko jest najpewniej pochodzenia litewskiego. Podobno pochodzi od Poćasa, cze
go jednak bliżej me wyjaśniono [LPŻ].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę
w pow. rosieńskim z 5 dymami poddańskimi, w większości jednak zastawnymi. Znów
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

606

PODEGINSKI (PODEGIM, PODEGIMSKI)

w 1690 r. spisano także jedną rodzinę w pow. kroskim, z dwoma dymami poddańskimi.
Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Wspomniany w 1690 r. Samuel Poczuyp (raczej nie Poczup) wziął w zastaw dwór
Okstyny w pow. rosieńskim w 1665 r. [LI]. Być może jest tożsamy z Samuelem Jurewi
czem Poczaygiem [Łoczaygiem?], uczestniczącym w unii kiejdańskiej ze Szwecją w paź
dzierniku 1655 r.
W iatach 1698—1699 podano, że Jerzy, Mikołaj, Samuel i Michał Janowicze Poczuypowie sprzedali „imienicze” Bohuszyszki Slindziany (?) alias Oksztyny w pow. rosień
skim [LVLA].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Poczuypowie
herbu Kościesza.
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 340; LI, s. 250; LVIA, F 1135-20-27, k. 205. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2,
s. 483: Poćas, s. 484 Pociuipa; Uruski, T. 14, s. 119.

PODEGINSKI (PODEGIM, PODEGIMSKI)
H. NOWINA
P opis 16 2 1 roku

Podegim KapimierpMaciejewicp p »^[stoikami] po kozacku koń 1 w pow. wiespadańskim
T aryf a 16 6 7 roku

Podegim AugustinowicpStefan у Podegim dym 1 szlachecki w pow. ndespndańskim
Podegim J ery na miejscu rodpica swe\go] p kupli odAndrpeja Dunowskiego p Pohutkolnia dym 1 splachecki
wpow. korklańskim
Podegim Jópef na miejscu Samuela Podegima p Podegim dym 1 splachecki w pow. wiespadańskim
Podegim Kapimierp na miejscu rodpica swego Jana Podegima p Didele Potowsola dym 1 splachecki w pow. tel
spewskim
Podegim Zygmont p Prpyja/gowa dym 1 splachecki wpow. telspewskim
Podegimski K iysptof na miejscu rodpica swe\go] Hrehora Podegimskie\go\ p Podegim dym 1 splachecki
wpow. wiespadańskim
Podegżński Zygmont, na miejscu którego orap na miejscu Ba/tromieja Monityma postał spisany Jan Montiym
p P/yalgowa poddański dym 1 w pow. telspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Podegżński Jan pKonkżewicpów wpow. wiespndańskim dympoddański 1
Podegżński Jan pPrpya/gowa wpow. telspewskim dym splachecki 1
Podegżński Jan, od którego Jan Piotrowicp kupił imienicpe Pokostale Dedyspkż dym poddański 1 w pow. tel
spewskim
Podegżński J ery Stefanowżcp p Pohutkolnia wpow. korklańskim dym splachecki 1
Podegżński J ery pastawi! Aleksandrowi Bielskiemu w pow. korklańskim dym poddański 1
Podegżński Marcin [Marcjan] pP/yalgowa w pow. telspewskim [dym] poddański 1
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Nazwisko jest pochodzenia litewskiego: albo jest to przezwisko od słowapadegimas, czy
li „podpalenie”, albo forma utworzona od czasownikapadegti, czyli „podpalić” [LPŻ].
W każdym razie jest to forma spolonizowana przez dodanie polskiej, szlacheckiej koń
cówki — ski.
Bojarzy Podegimajcie byli notowani w źródłach XVI w. we włości wieszwiańskiej. Graniczyli oni z siołem włości gintyliskiej Puczkary, które później należało do
powiatu telszewskiego. Było to więc pogranicze wieszwiańsko—telszewskie. W aktach
ziemskich żmudzkich XVI w. notowano majętność Podegimy we włości wieszwiańskiej, nad rzeką Wordową (tj. Warduwa). W taryfie z 1690 r. notowano Podeginie i Podegimie w pow. wieszwiańskim wśród dóbr szlacheckich. Później była tam okolica
szlachecka w gminie Olsiady, gdzie jeszcze w końcu XIX w. mieszkali: Bugienowie
(28 dziesięcin ziemi), Giedgowdowie (15), Piotrowscy (28), Proszkinowie (162) i Szapowscy (30) [SG]. Obecnie to wieś Padegime, położona mniej więcej w połowie dro
gi między Barszczycami a Giegranami. Miejscowość tę można uznać za gniazdo tego
rodu, które utracili przed 1690 r.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano jednego Podegima w pow. wieszwiańskim,
stawiającego jednego konia z „uczestnikami”.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkają
cych głównie w pow wieszwiańskim i w sąsiednim telszewskim (po 3) oraz pojedynczo
w korklańskim. Z jednym wyjątkiem nie miały poddanych. Z kolei w 1690 r. spisano
5 rodzin, mieszkających głównie w pow. telszewskim i korklańskim (po 2) oraz pojedyn
czo w wieszwiańskim. Z nich 3 rodziny miały, a pozostałe 2 nie miały poddanych. Z ob
liczeń wyłączono jednego Jana Podegińskiego z powodu wzmianki o przykupli. Była to
więc szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Podegimscy herbu Nowina.
Mieszkali oni w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Rewizja płotelska 1569 r\, k. 91; SG, T. 15, cz. 2, s. 467: Podegimy; Slovar, s. 242: Podegimy. L i 
t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 362; LPŻ, T. 2, s. 363: Padeginskis; LTruski, T. 14, s. 130.

PO D ERW IŃ SKI
P opis 16 2 1 roku

Podenńński Wojciech ya ojca swego i у dóbr snych po usarsku koń 1 wpow. sgawelskitn
Nazwisko może być formą „zeslawizowaną” [dlaczego nie spolonizowaną, przez doda
nie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski ?] nazwiska litewskiego Padirvin(is). To ostatnie
pochodzi zaś od słowa padininis, czyli „rosnący w ziemi” {dirva — „ziemia”, „gleba”)
[LPŻ]. Z kolei Z. Zinkevicius podał inną genezę tego nazwiska litewskiego, zwraca
jąc uwagę na jego wyjątkowość, bo składało się z trzech członów: po—, der—i vin(as)—.
Z nich pierwszy człon jest zapożyczeniem od Prusów i jest dobrze znany w antropo
nimii litewskiej; drugi łączy się z czasownikiem dereń, czyli „owocować”, „dawać owo
ce” lub deńnti, czyli „dopasowywać”, „dostosować się”, „stroić” itp.; trzeci człon został
omówiony przy Putwińskich.
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Może nazwisko to jest jednak odmiejscowe, od miejscowości Podyrwiany w pow.
szawelskim (1690 r.)? Nazwisko Podeiwiński i jego oboczność — Podyiwiański może
nawiązywać do pochodzenia z Podyrwian. Dobra Poderwiany we włości szawelskiej no
towano w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. [Slovar].
Wspomniane Podyrwiany to zapewne dzisiejsza wieś Padirvoniai, niedaleko Janiszek w dawnej ekonomii szawelskiej (i powiecie o tej nazwie).
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. szawelskim.
Zwraca uwagę względna zamożność Wojciecha Poderwińskiego, który sam wystawił
jednego husarza. Prawdopodobnie zanotowany w aktach unii kiejdańskiej 1655 r. Flo
rian Podurwiński należał do tej rodziny.
Ź r ó d ł a : ЛМа zjazdów, T. 2, s. 309; Slovar, s. 242: Podervjany. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 364: Padirvinskis, 485: Podervinskis; Zinkevicius, s. 83: der—, 125: po—, 231: Podervinas.

PODWYSOCKI
T aryfa 16 9 0 roku

Podwysocki Jögef imieniccy* Tenen wpow. pojurskim na miejscu Tyszkiewicza dymów 3, z Podskarbinia Pepliszek dym 1, ogółem dymówpoddańskich 4
Rodzina może być pochodzenia polskiego. W każdym razie notowano szlachtę Podwysockich w Małopolsce i na Rusi Czerwonej [Uruski].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. pojurskim, mającą 4 dymy
poddańskie, co jest niemało. Była to jednak szlachta nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Uruski, T. 14, s. 159—160.

POGIŃSKI (PAGIŃSKI)
T a r y f a 16 67

roku

Pagżńska Anna [na miejscu] Stanisława Saki\e\wicza małżonka z Tal dym 1 szlachecki w pow. widnklewskim
Pagiliski Andryęj z na miejscu Macieja Tomaszęwiczą na miejscu Jana Janowicgą Wisyuki z Ponedr (Gierdgiagoły) dym 1 szlachecki wpow. berżąńskim. Monelg Krzysztof z [G]ierdzjagoly i zyprzykupü od Andrzeja
Pagińskiego dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
PagińskiMatiaszSzęząPa>ml!icżzP°s\$T 4Ут 1 szlachecki w pow. korszęwskim
Pagiński z Tita Andrzej na miejscu rodzica swego Ba/tromieja z Tita Pagińskiego z Tinkowa [w Taryfie
Żmudzi 1690: z Lenkowa] dym 1 szlachecki w pow. kroskim
Pogiński Augustyn Stanis/awowiczzTinkowa dym 1poddańsld w pow. kroskim
Pogiński Augustyn Stanis/awowiczzPogiów l pod[dański] dym w pow. korklańskim
Pogiński Burcewicz Titjan z Pogiów dym 1 szlachecki wpow. korklańskim
Pogiński Dawid dymy 2 poddańskie, a trzeci dym po nieboszczyku bratu [sic] swoim Stanisławie Pogińskim
spadkiem spadłych, dymy 3 poddańskie z Tinkowa wpow. kroskim
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Pogiński Jakub Stanisławowiez Tytoniez у majętności zastawnej na miejscu Jerynej Blinstrubowej i Bohuslawa
[sic] Blinstruba ^Mongolisetk [F 11-1-752: Mojgiliszek] dym 1 szlachecki wpow. Kroskim
Pogiński Jakub. Niekrasz Dawid od kupli swojej od Jakuba Tyta POgińskiego z Pokiewia dym 1 szlachecki
wpow. berfańskim
Pogiński Jan na [miejscu] Mikołaja Stanislawoniczą Budreckiego zPluspczJytn 1 szlachecki wpow. kroskim
Pogiński Serafin Stanis/awowicp z Pogiów szlachecki dym 1 w pow. korklańskim
T aryfa 16 9 0 roku

Pagiński [w Kop. 1: Pagirski] Wojciech z Grunkajniów alias Łuczjna wpow. ejragolskim dympoddański 1
Pagiński J ery zLenkowa i zpty.kupli od Pagińskich w pow. kroskim [dymów] poddańskich 2
Pagiński z Pogiów w pow. korklańskim dym szlachecki 1
Pogiński Chryzostom z Posyła w pow. korszęwsldm zagrodnicy dym 1
Pogiński Burcewicz [Tytt] Jan z Pogiów w pow. korklańskim dym szlachecki 1
Pogiński [w Kop. 1: Bagiński] Jan na miejscu Stefana Dzidy z Gierdyagoły wpow. kroskim [dym] poddański 1
Rodzina Pagińskich jest notowana tylko w spisie Gajla, gdzie brak jest Pogińskich.
Najpewniej nazwisko rodziny jest odmiejscowe od miejscowości Pogie (lit. Pagiai)
w pow. korklańskim. Miejscowość ta jest znana dobrze w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Później była to okolica szlachecka i dwór. Chodzi o dwór w XIX—wiecz
nym pow. szawelskim: w gminie Błagowieszczeńsk (dawne Chwałojnie), położony
w połowie drogi między Użwentami a Krożami. Brak jest tego nazwiska w polskich
herbarzach.
Najstarsza wzmianka może dotyczyć Andrzeja Pogińskiego, „powietrzem w mie
ście naszym Wierzbołowskim zmarłego” [w pow. wielońskim]. W 1631 r. król polski
Zygmunt III zatwierdził jego zapis dla „Collegium krosieńskiego” [chodzi o jezuitów
w Kownie] w wysokości 580 czerwonych złotych [Lietmm magdeburginiit miestĄ.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszka
jących głównie w pow. kroskim (5) i korklańskim (3), w pozostałych pojedynczo.
Z nich większość (8 na 11) nie miała poddanych, a pozostałe 3 miały od jednego do
trzech. Znów w 1690 r. spisano 6 rodzin, mieszkających głównie w pow. kroskim
i korklańskim (po 2), w pozostałych pojedynczo. Z nich większość miała poddanych
(4 na 6), ale z reguły chodziło o jednego lub dwóch. Była to zatem szlachta drobna
i nieutytułowana.
Uwagę zwraca potrójne nazwisko Pogiński Tyt Burcewicz, właściwie: Burcewicz
Tyt (Tit, z Tyta) Pogiński, notowane pojedynczo w obu taryfach z lat 1667 i 1690.
Wspomniany człon: z Tyta to przydawka pochodzeniowa. Najpewniej wywodzili się
od Tyta, później nosili nazwisko Burcewicz (zob.), a od nazwy posiadanych dóbr Po
gie przyjęli ostatecznie nazwisko Pogiński (lub Pagiński). Zatem można mówić o po
krewieństwie tych trzech rodzin: Burcewiczów (zob.), Pogińskich i Tytowiczów (Tytów) (zob.).
Ź r ó d ł a : Lietuvos magdeburgi-пщ m ie s t .T. 2, s. 244; Slovar, s. 240: Pogi. L i t e r a t u r a : Gajl, s. 486.
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POGIRSKI

PO G IRSK I
H. POBÓG
T aryfa 16 9 0 roku

Pogirski Leon Jan marszałek ipecgycki z majętności Dym-ian w pow. W. Dym-ian gastamej od Jana Paplińskiego łowczego kowieńskiego dymówpoddańskich 20
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego. Jest to forma spolonizowana przez
dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski do tematu, utworzonego od słowapagirys'.
albo „człowiek lasu” czy „mieszkający przy lesie”, albo „skraj lasu”. Do tego można do
dać, że nazwisko może być odmiejscowe, utworzone od miejscowości typu Pogiry, no
towanych na Żmudzi w XVI w. [Slovar], ale również w innych rejonach Litwy. Przykła
dowo, Niesiecki łączył Pogirskich z województwem trockim.
Prawdopodobnie uczestnik zjazdu w Jaswojniach w sierpniu 1655 r., Paweł Pokirski należał do tej rodziny. Jeden z Pogirskich uczestniczył w powstaniu Żmudzi przeciw
ko rządom Szwedów na Żmudzi w kwietniu 1656 r. Został wymieniony jako ten, który
przybył „z potężną armatą” pod oblegany przez powstańców żmudzkich „Aperiaszowy
[...] Zameczek”, w którym schronili się Szwedzi. Ów Zameczek to zamek Poniemoński
nad Niemnem [Szemiot, Pkelatia gmudgkiego rnjściĄ.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę, mającą w zastawie duże dobra Dyrwiańskie w pow. Wielkich Dyrwian. Wziął je w zastaw Leon Jan Pogirski (Pogórski)
(zm. ok. 1690), który pochodził z pow. trockiego i był zapewne synem Jerzego. Studio
wał w Akademii Wileńskiej, służył w wojsku litewskim (rotmistrz), był posłem na sejmy
i deputatem do Trybunału Głównego [ale nie ze Żmudzi]. Był kolejno: cześnikiem gro
dzieńskim w 1646, podstolim rzeczyckim w 1654 i marszałkiem rzeczyckim w 1657 do
śmierci. Miał dobra głównie w pow. mozyrskim. Ożenił się z Anastazją Adelajdą Len
kiewicz Ipohorską, kalwinką, z którą miał 9 synów i 5 córek [PSB],
W XIX w. Pogirscy herbu Pobóg mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a : Akta yardów , T. 2, s. 286; Deputaci, T. 1, passim; ML, Księga ngis ów nr 131, s. 118 nr 403, s. 138
nr 477; Niesiecki, T. 7, s. 352; Szemiot, Relatia jmudgkiego wejścia, s. 190, 194; Slovar, s. 240: Pogire, Pogiry;
Taryfa woj. trockiego, s. 99; Taryfa woj. wileńskiego, s. 72; Taryfa Żmudzi 1690 r., s. 117 przyp. 113; Urzęd
nicy: woj. trockiego, s. 245 nr 1561. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 365; LPŻ, T. 2, s. 367: Pa
girys; PSB, T. 27, s. 205-206: Pogirski Leon Jan; Uruski, T. 14, s. 160-161.

POGUMIRSKI (POGUMERSKI, BOGUMIERSKT)
T a r y f a 16 67

roku

Pognmerski Jópef na miejscu Hrehorego Pogumerskiego pNargie/owicpdym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Bogumierski [w Kop. 1: Pogumirski] Jópef zjNorgjelajciów wpow. ejragolskim dym szlachecki 1
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Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Może pochodzi od słowiańskiego imienia Bogomira lub Bugumiła (Bogomiła) [LPŻ], Wydaje się jednak, że jest prostsze wytłuma
czenie. Na Żmudzi w XVI w. notowano nomenklaturę Pogumierta jako: majętność,
„dworec”, puszcza, które nawiązywały do lokalizacji nad rzeką Gumertą we włości tendziagolskiej. Gumertfa] (obecnie Gomerta) to lewy dopływ Szuszwy, płynący przez
Szawkoty i uchodzący na zachód od Bejsagoły. Warto zwrócić uwagę na to, że wzmian
kowany w taryfie z 1690 r. Józef Bogumierski mieszkał w pow. ejragolskim, a więc sto
sunkowo niedaleko od Pogumiercia.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. Wiatach 1667 i 1690 r. zanotowano po jed
nej rodzinie w pow. ejragolskim, w tej samej miejscowości o podobnej pisowni — Norgiełajciach. Nie mieli poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej został wylegitymowany ze szlachec
twa Jerzy Pogumirski, syn Grzegorza.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 241: Pogumerta. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 487: Pogumirskas, T. 1, s. 286: Bogumirskas; Uruski, T. 14, s. 169.

PO K LO Ń SK I
H. ŚLEPOWRON
P opis 1 6 2 1 roku

Pok/oński J ery z uczestnikami] po kozacku koń 1 w pow. rosieńskim
T a r y f a 16 6 7

roku

Pok/oński Andrzej w imieniu swoim Pok/oniach wpow. rosieńskim [na miejscu] rodzica swego Jerpe\go] Pó
ki'orskiego w okolicy Pokłoniach mieszkający, od Jakuba Woydytowskiego imienia napnwie\go] Sum y w pow.
tondyagolskim dym 1poddański
Pok/oński Maran Bartoszewicz na miejscu rodzica swego Malchera Bartoszewicza Poklońskiego z Pokłon za
grodnicy dym 1 w pow. rosieńskim
Pok/oński Mikołaj na miejscu Aleksandra Nargietoniczą jako opiekuna £ Łowy dym 1 szlachecki w pow.
rosieńskim
Pok/oński Mikołaj z Pokłon dym 1 szlachecki w pow. rosieńskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Pok/ońska Ławcewiczpwa Plawgińska Barbara z Pławgin wpow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
Pok/oński Andrzęj zPoklon w pow. rosieńskim [dym\poddański 1
Pok/oński Hieronim z dóbrJKMośd z imieniczą Dargiany wpow. wżelońskimpoddański dym 1
Pok/oński Jan z Wtikun Gordwojszęz wpow. ejragolskim dym szlachecki 1
Pok/oński Marcin spoinie z Mikołajem Pokłońskim dzierżący z imienia Pokłon Łowj w pow. rosieńskim
[dym] poddański 1
Pok/oński Mikołaj z Pokłon w pow. rosieńskim [dym] szlachecki 1
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POKLONSKI

Nazwisko jest pochodzenia ruskiego [LPŻ]. Niemniej jednak bardziej przekonuje po
chodzenie odmiejscowe, od miejscowości Pokłony w pow. rosieńskim. Miejscowość tę
notowano w aktach ziemskich żmudziach XVI w we włości rosieńskiej jako pole i ma
jętność, leżącą nad rzekami: Probowda, Upieja i Ligup. Warunki te spełnia późniejsza
okolica szlachecka Pokłonie (lit. Paklaniai) na południe od Rosieni, koło tego miastecz
ka. Należy przyjąć, że to było gniazdo tego rodu.
Zdaniem Uruskiego, używali oni przydomka pochodzeniowego Wodzgir. Nie wia
domo, jednak, czy dotyczy to Pokłońskich na Żmudzi, czy w innych częściach Litwy,
np. w pow. pińskim. W każdym razie przydawka pochodzeniowa: Wodzgir wskazuje na
pochodzenie litewskie i dwuczłonowe: vaid- i gir- (Vaidgiras). Pierwszy człon łączy się
z litewskim vaidyti, czyli „kłócić się”, jest pożyczką pruską. Z kolei drugi człon został już
omówiony, zob.: Dungir. W aktach ziemskich żmudziach XVI w. notowano majętność
i pole we włości rosieńskiej Wożgiry. To późniejsza miejscowość Vadzgirys, na wschód
od Erzwiłków i południowy zachód od Rosieni.
Na Żmudzi byli w 1621 r.: Jerzy Pokłoński został spisany w pow. rosieńskim razem
z „uczestnikami”. Nie należał więc do zamożnych.
Ok. 1630 r. Mikołaj Bałtromiejewicz Michałowicz Pokłoński skwitował Eliasza
Steygwilę Laudańskiego z tenuty majętności Podubisie w pow. rosieńskim [LVIA,
F 1135—20—27, k. 191v]. W iatach 1656—1657 Józef Dawidowicz Bartoszewicz Po
kłoński zrzekł się „imienicza” Pokłonie na rzecz swoich braci [tamże, k. 196]. W tym
samym czasie zanotowano trzech Pokłońskich, z których dwaj prawdopodobnie to
bracia Bartoszewicze (synowie Bartosza): Józef uczestniczył w akcie unii kiejdańskiej ze Szwecją w październiku 1655 r., a Malcher z żoną Katarzyną Urbanowiczówną Siemaszkiewiczówną otrzymał od króla polskiego Jana Kazimierza w 1658 r. dwa
zaścianki: Mazuryszki pod Rosieniami i bez nazwy nad Szałtoną i Iszyliną, w sumie
3 włóki ziemi [ML], Z kolei Piotr byl elektorem króla polskiego Jana Kazimierza
w 1648 r. ze Żmudzi.
W połowie XVII w. znani są jeszcze dwaj Pokłońscy herbu Slepowron: Wacław
Konstanty i Piotr Paweł. Pierwszy z nich pochodził z rodziny prawosławnej, ale już
spolonizowanej, osiadłej w pow. pińskim. Jego ojcem był Juri (Jerzy). W czasie najazdu
rosyjskiego 1654 r. przeszedł na służbę rosyjską, następnie wrócił do służby litewskiej
(1655), w której pozostał do śmierci ok. 1662 r. [PSB], Drugi Pokłoński, Piotr Paweł,
był pisarzem grodzkim pińskim i skarbnikiem, zmarł po 1664 r.
Czy jednak rzeczywiście była to szlachta ruska, czy może litewska, a ściślej żmudzka, która przeniosła się na kresy wschodnie w 1. połowie XVII w.? Za litewskim (żmudzkim) pochodzeniem przemawia używany przydomek Wodzgir, pochodzenie Pokłoń
skich z Pokłon na Żmudzi oraz imię ojca Wacława Konstantego Pokłońskiego — Jerzy,
znane z popisu 1621 r. w pow. rosieńskim.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 4 rodziny mieszkające
głównie w pow. rosieńskim (3) i pojedynczo w tendziagolskim. Połowa z nich nie mia
ła, druga połowa miała po jednym poddanym. Znów w 1690 r. spisano 6 rodzin, miesz
kających głównie w pow. rosieńskim (4). Jedna połowa z nich nie miała, a druga miała
po jednym dymie poddańskim. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Tylko
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jeden z nich, Piotr, elektorowal przy elekcji króla polskiego Jana Kazimierza w Warsza
wie w 1648 r.
Ź r ó d ł a : rlk ta zjasędów, T. 2, s. 306, 324; Elektorzy 1648 r.; LVIA, F 1135—20—27, k. 191v, 196; ML, Księga
wpisów nr 131, s. 136 nr 471; Niesiecki, T. 7, s. 356; Slovar, s. 247: Pokłoni. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Kody, T. 4, s. 365; Gloger, s. 288; LPŻ, T. 2, s. 373: Paklonskas; PSB, T. 27, s. 234—235: Pokłoński Konstanty
Wacław; Uruski, T. 14, s. 172—173.

POKOWSKI ZOB. PAKOWSKI
PO K RZYW N ICK I
P o p i s 16 2 1

roku

Pokrynmcki Jan siesryanka swego, Józefa Kontrymowicya, po koyacku, koń 1 wpow. wiesyąiańskim
T a r y f a 16 67

roku

Poknywnicki Wacław. Sugowd%Jan na miejscu Jana Gąsiorowskie[go] z Wiesynian у ojczystych
dóbr i z pipy kip U od Wacława Pokrtywnickiego Węckisyek w tejje okolicy 1 poddański dym w pow.
wiescyriańskim
Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie. W herbarzach notuje się Pokrzywnickich
z województwa łęczyckiego i z Mazowsza (pow mławski) [Uruski].
Na Żmudzi najstarsza wzmianka o Pokrzywnickich dotyczy 1574 r., kiedy Andrian
Pokrziwnicki spisał inwentarz majętności Kielmy, należącej do kniazia Iwana Sołomereckiego. Być może był jego urzędnikiem.
Później notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1578 r. Andrijan
[Wojtiechowicz] Pokriwnicki wziął w zastaw majętność Paleki we włości widuklewskiej.
W 1581 r. kupił majętność o tej nazwie od swego teścia Stanisława Janowicza Tomaszewicza. W 1589 r. jego żona Hanna Janowna Tomaszewicza [sic] Palecka napisała testa
ment, w którym zapisała mężowi Pokrywnickiemu i dzieciom cały swój majątek, w tym
dom w Pogryżowie.
W 1590 r. Jan Pokriwnicki wziął w zastaw część majętności Gordino w Szorniach
we włości wieszwiańskiej [raczej w Szornelach]. Był on sługą Wojtiecha Stabrowskiego, pisarza polnego litewskiego. Tenże w 1594 r. kupił dobra Wieszwiany [we włości
wieszwiańskiej]. Zaś w 1600 r. wziął w zastaw majętność o tej nazwie.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. zanotowano dwóch Pokrzywnic
kich: Adriana, syna Wojciecha, i Jana, pewnie syna wyżej wymienionego. Mieli dobra we
włości widuklewskiej i wieszwiańskiej. Pierwszy z nich był żonaty ze Żmudzinką.
W XVII w. notowano ich w popisie wojskowym 1621 r. w pow. wieszwiańskim.
Tamże byli jeszcze w 1667 r.: jedna rodzina, prawdopodobnie bez poddanych. Była to
więc szlachta drobna i nieutytułowana.
Ż ro d ł a : IA, kol. 209; ODVCA, vyp. 1, s. 38-257, 64-50; vyp. 2, s. 40-60, 87-36,133—483; vyp. 3, s. 115—
272; vyp. 5, k. 224—182. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 14, s. 174—178 (nic o Żmudzi).
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POŁUBIŃSKI

POLNOS ZOB. PÓLNOS
PO LU BIŃ SK I
H. JASTRZĘBIEC ODM.
T aryfa 16 9 0 roku

Połubiński Leon Liayimier^ dwun Werski ~Twer [dymów] 13, ~Wiłkajciów 7, £ Siodor dymów 3, ^]awksyyc 10, wssytłdego dymówpoddańskich 33 atestacjągrodu Słonimskiego
Jest to ród kniaziowski, prawdopodobnie pochodzenia litewskiego od Andrzeja Olgierdowieża, czyli brata Władysława Jagiełły i litewskiego rodu dynastycznego Giedyminowiczów
[Tęgowski]. Początkowo nazywali się Połubenscy od sioła Połubniki bliżej nie zlokalizowa
nego. Później nazwisko spolszczyli na Połubiński. Pierwszą znaną osobą tego rodu jest kniaź
Andrzej Połubenski, żyjący w końcu XV w Bliżej o tych kniaziach pisał Józef Wolff.
Związek tego rodu ze Żmudzią jest dość ograniczony, ich główną siedzibą był
bowiem powiat słonimski. Po raz pierwszy ze Żmudzią związał się kniaź Aleksander
Iwanowicz (zm. przed 1608) kasztelan nowogródzki, który był m.in. dzierżawcą wilkiskim (w 1566) i pojurskim (zwanym też ciwunem). Jego syn Aleksander Aleksan
drowicz (zm. 1616) był również dzierżawcą wilkiskim od 1586 r. Trzecią osobą był już
Aleksander Hilary Połubiński (1626—1679) marszałek wielki litewski i starosta żmudzki
w latach 1668-1669, jednak formalnie tego ostatniego urzędu nie objął wskutek sprze
ciwu Żmudzinów. Czwartym był Leon [też Lew] Kazimierz (zm. 1726), zanotowany
w taryfie z 1690 r. jako właściciel 33 dymów na Żmudzi, oprócz dóbr w pow Słonim
skim, gdzie zanotowano 20 dymów z Kotczyna i Łobzowa oraz 50 dymów z królewszczyzn na Żmudzi [sic; w taryfie żmudzkiej jednak 33]. Był synem Dymitra Samu
ela, wojewody nowogródzkiego. Kolejno był: wojskowym, dworzaninem króla, posłem
na sejmy i ciwunem twerskim w latach 1689—1726. W 1704 r. był konsyliarzem z pow.
Wielkich i Małych Dyrwian oraz birżyniańskiego, a także rotmistrzem chorągwi „wyprawowych” w czasie konfederacji Żmudzi. W 1710 r. był posłem żmudzkim na wal
ną radę warszawską oraz posłował na sejmy w latach: 1681, 1683 i sejm pacyfikacyjny
1699 r. Był działaczem opozycji antysapieżyńskiej na Żmudzi. Ożenił się z Klarą Sipo
wicz [czy Teresą Czetwertyńską?], z którą miał trzech synów: Fedora (Teodora), Józe
fa, ciwuna twerskiego i Krzysztofa. Wspomniany tu Józef był ciwunem twerskim w la
tach 1726—1745 i mężem: najpierw Teresy Piestrzeckiej, potem Eufrozyny Puzynianki.
Chyba nie miał dzieci, w każdym razie jest postacią bliżej nieznaną. Był piątym Połubińskim, związanym ze Żmudzią. Kolejnym był Jan Kazimierz: skarbnik mścisławski,
ciwun berżański w 1694 r. (wtedy był deputowanym żmudzkim do Trybunału Głów
nego), użwencki w latach 1698-1704, pułkownik pow. żorańskiego i szawdowskiego
[w tekście: szawelskiego] w 1697, kiedy elektorował przy wyborze króla polskiego Au
gusta II, starosta żmudzki w 1708 i podkomorzy litewski w 1709 r. Dwukrotnie był de
putowanym żmudzkim do Trybunału Głównego w latach 1702 i 1709. Ożenił się z Ka
tarzyną Staręską, ciwunówną pojurską. W sumie jest to sześć osób.
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W 1803 r. Połubińscy wylegitymowali się ze szlachectwa w późniejszej guberni ko
wieńskiej. Za swego przodka przyjęli Samuela Połubińskiego, który w XVII w. posiadał
dobra Jawszajcie Kowny [tj. Kowpy] Borstejki w pow. rosieńskim [podział XIX—wiecz
ny], Konkretnie chodzi o testament wyżej wymienionego z 1680 r\, który zapisał te do
bra swojemu synowi. W 1760 r. Teodor, syn Józefa, sprzedał te dobra. W 1795 r. Józef
zapisał swoim synom dobra Wizbory Mowdelany Dykiawty.
Zatem genealogia Połubińskich zaczęła się od Samuela (pokolenie I), który miał
syna Leona Kazimierza (II), wnuka Teodora Józefa (III) i trzech prawnuków (IV): Jana,
Józefa i Antoniego. Linię rodziny prowadził tylko Józef, ojciec pięciu synów (V): Le
ona, Józefa, Ignacego, Benedykta i Izydora. Tylko dwaj z nich zostawili po sobie potom
stwo. Leon miał syna Leona Michała (VI), a jego brat Izydor mógł pochwalić się czte
rema synami (VI): Walerianem Julianem Ferdynandem (ur. 1820), Aleksandrem Piotrem
(ur. 1821) z synem Józefem Fabianem (ur. 1852; VII) oraz Janem Izydorem (ur. 1824)
z dwoma synami (VII): Aleksandrem (ur. 1854) i Janem (ur. 1863) oraz Hilarym Dio
nizym (ur. 1828) z pięcioma synami (VII): Janem (ur. 1852), Franciszkiem (ur. 1853),
Walerianem (ur. 1858), Bolesławem (ur. 1862) i Michałem Rochem (ur. 1864) [LVIA,
F 391-11-98].
Ź r ó d ł a : AGAD, A Publiczne Potockich, nr 163a, T. 13, k. 455—456 (sejmy z lat 1681 i 1683); Deputaci,
T. 1, s. 392; T. 2, s. 47, 73; Diariuspwalnej rady warszawskiej, s. 270; Elektorzy 1697 r.; Konfederacja 1704 r.,
s. 688 (tu błędnie podano, że był ciwtmem użwenckirn); LVIA, F 391—11—98; Taryfa woj. nowogródzkiego,
s. 139—140; Urzędnicy żmudzcy, nr 178, 458, 460, 483, 1246. L i t e r a t u r a : Dybaś, s. 240 (sejm 1699 r);
PSB, T. 27, s. 369—370: Połubiński Leon Kazimierz; Tęgowski, Pierwszepokolenia, s. 68; Umski, T. 14, s. 206—
212; Wolff, Kniaziowie, s. 376, 377, 380, 384-385, 391.

POLUSZYŃSKI
P opis 1 6 2 1 roku

Poluspyński Mikołaj ]апотсррисре[stoikami] napod^tzóku] koń 1 w pow. telspews/dm
Nazwisko zapewne stanowi spolonizowaną formę nazwiska litewskiego typu Palüsis,
nawiązującą do lokalizacji nad jeziorem Luśys czy rzeką Löse zdaniem Z. Zinkeviciusa.
Idąc tym tropem, chyba najłatwiej wyjaśnić to nazwisko pochodzeniem odmiejscowym,
od miejscowości Połuszy, majętności nad rzeką Gudaną, koło siół Pikiełatie i Rubeżkiele we włości telszewskiej [Slovar]. Chodzi o rejon nad granicą inflancką [obecnie łotew
ską] na zachód od Pikielów, gdzie obecnie notuje się kilka osad o nazwie Palüse. Płynie
tam graniczna rzeka Łusza [stąd Połusze, czyli nad Luszą], rzeka Gudonas [nazwa dzi
siejsza, dawna Gudana], a w pobliżu są jeszcze Pikiele. Z kolei nazwa wsi Rubeżkiele
wskazuje na granicę, w tym wypadku chodzi o granicę inflancką.
W herbarzu Uruskiego nazwisko zapisano jako Połyżyński i zasugerowano pocho
dzenie od Polozów.
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. telszewskim.
Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 250: Poluśi. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 14, s. 213: Połużyński; Zinkevicius, s. 500: Palüsis.
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PONARSKI

PONARSKI
T a r y f a 16 67

roku

Ponarski Bazyli na miejscu Zofii Malcherowej Zdanowicpowej p Pren dym 1 szlachecki wpow. kmpewskim
Nazwisko wskazuje na pochodzenie odmiejscowe, czy raczej od nazwy rzeki Nara lub
podobnej (Naresa itp.). Na Żmudzi w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano
rzekę Naresa we włości kroskiej [Slovar]. Może jednak chodzić o przybysza znad Wilii,
po litewsku zwanej Neris. Należy dodać, że w rejonie Skaudwilów płynie rzeczka Narasa, prawy dopływ Anczy, m, in. koło wsi Narava, niezlokalizowana na mapie. Może
o nią chodzi?
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina wpow. korszewskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 199: Naresa. L i t e r a t u r a : Upią ir eżerą vardynas, s. 107: Narasa.

PORECKI
P opis 16 2 1 roku

Porecki Jerpy z ucpesĄpikarsPĄ po husarsku koń 1 wpow. rosieńskim
Nazwisko mogło brzmieć Porzecki. Ta ostatnia forma może być różnego pochodze
nia: polskiego lub rosyjskiego [LPŻ], O ile pochodzenie rosyjskie jest mało prawdopo
dobne, to możliwe jest pochodzenie białoruskie. Może nawiązywać do położenia nad
rzeką (ręką).
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie 1621 r.: jedna rodzina w pow. rosieńskim.
Wystawienie konia husarskiego wskazuje na względną zamożność, bo składało się na to
kilka osób, owych „uczestników”.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 417: Pażeckas, 499: Pożeckas.

POREYGA
P opis 16 2 1 roku

Poreyga Zacharyjasp pa kępo kopacku, na ucpest[mk\] protestował, koń 1 w pow. telspewskim
Nazwisko jest chyba pochodzenia litewskiego i wiąże się ze słowempareiga, czyli „obo
wiązek”, „zobowiązanie”, „powinność” itp. [LPŻ; Zinkevicius]. Nazwiska tego nie no
towano w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie 1621 r.: jedna rodzina w pow telszewskim. Nie należeli do zamożnych.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 395—396 (wątpliwości); Zinkevicius, s. 600 (pewność).
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PORĘBSKI (POREM[B]SKI)
H. NABRAM (WALDORF), SZRENIAWA
P o pis 16 2 1

roku

Poremski Adam £ uc%esf[nikanu] po kozacku koń 1 w pow. tendziagolskim, na ucyestnikiprotestował
T a r y f a 16 6 7

roku

Poremski Krgysytof, na którego miejscu został spisany Jeny Rosochacki p [S\Kowdwiłów 5 dymów [poddańskich] wpow. berjańskim
Poremski Krgysptof [na miejscu] rodyica swe\go] Adama Poręmskie[go] pSyowkot od pagroĄnika] dym
1 wpow. tendziagolskim
T aryfa 1690

roku

Poremska Dorota Om-idówna [w Kop. 1 błędnie: Norwidówna] у Syawkot w pow. tendziagolskim dym
poddański 1
Nazwisko jest pochodzenia polskiego. Może pochodzili z Małopolski, z powiatu są
deckiego?
Na Żmudzi zanotowani w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. Był
tam Jachim Poremski stawiający jednego konia we włości rosieńskiej. Więcej wiadomo
o nim na podstawie akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1570 r. kupił on 2 niwy ziemi
w Podubisiu we włości rosieńskiej. W 1587 r. Jachim Jachimowicz Poremski zamienił się
gruntami z bratem Stanisławem Szczasnowiczem Kotowskim: za wspomniane grunty
w Podubisiu otrzymał „dworec” Szawkoty [we włości tendziagolskiej]. W 1589 r. Jachim
Jachimowicz Bieniaszewicz Poremski darował swojej żonie Zofii Jakubownie, córce Ja
kuba Piszczaty marszałka Wojtiecha Jurewicza Bielewicza w Żoginiach, 100 kop groszy,
zabezpieczonych na Szawkotach. Majątek ten otrzymał od ojca Jachima i jego żony Haleny Monwiłowny [w innym miejscu lepiej: Mostwiłowna] i od brata, wspomnianego
Kotowskiego. Na marginesie: byli to bracia przyrodni, mający wspólną matkę Halenę,
która była dwukrotnie zamężna: za [Szcasnego] Kotowskiego i Jachima Poremskiego.
W 1590 r. Zofia Jakubowna, już wdowa, oświadczyła, że ma syna Adama.
Powyższe dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. dają podstawę do ustalenia czte
rech pokoleń Porębskich (Poremskich): 1. nieznany skądinąd Bieniasz. 2. Joachim I.
3. Joachim II i 4. Adam. Na Żmudzi osiadł na pewno Jachim I [czyli Joachim], który po
siadał dobra Szawkoty. Był tu przed unią lubelską z 1569 r.
Wspomniany wyżej Adam, czyli czwarte pokolenie Porębskich na Żmudzi (o Bie
niaszu nic nie wiadomo), był jeszcze zanotowany w popisie Żmudzi z 1621 r. w pow.
tendziagolskim (chodzi pewnie o Szawkoty w tym pow.). W akcie unii Litwy ze Szwecją
w Kiejdanach w październiku 1655 r. uczestniczył też Adam Porębski (tu: Poręmsky),
może to ta sama osoba lub jej syn?
Później notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow.
tendziagolskim (tradycyjnie) i berżańskim: jedna nie miała, druga miała 5 poddanych.
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Znów w 1690 r. spisano tylko jedną, rodzinę, mającą, nadal Szawkoty z jednym dymem
poddańskim. Zatem była to szlachta majętna w pewnym stopniu i właściwie nieutytułowana. Jedyny z rodziny, który piastował lokalny urząd, to Jan Porembski, który był piwniczym żmudzkim w 1744 r.
Wymieniony w taryfie 1667 r. Krzysztof Porembski, właściciel dymu w Szawkotach, spisał testament w 1686 r. Miał „dworek” w Rekściach w tym rejonie. Kazał się
pochować „na mogiłach moich” przy ojcu, bez pompy [Vaisvila].
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Porębscy her
bu Szreniawa. Porębscy z herbami Nabram (Waldorf) i Szreniawa mieszkali w pow. szawelskim [Ciechanowicz].
Porębscy herbu Szreniawa wywiedli się w 1799 r. Za swego przodka przyjęli Jo
achima Porębskiego, właściciela Podubisia. Jego syn Joachim Joachimowicz Poręb
ski w 1587 r. zamienił się ze [Stanisławem] Kotowskim: za Podubisie dostał Szawkoty
[LVIA, F 391—11—99]. W dobrach tych notowano ich jeszcze w taryfie 1690 r. Są to dane
znane z akt ziemskich żmudzkich XVI w.
Z innego wywodu Porębskich herbu Szreniawa z 1799 r. wiadomo, że „rodonaczalnik” Joachim Bieniaszewicz Porembski posiadał dobra Szawkoty i Podubiś [nazwa
późniejsza, w XVI w. to Podubisie] we włościach tendziagolskiej i rosieńskiej (poko
lenie I i II). Spłodził on syna Joachima (III), który miał kolejnego w rodzinie syna
Joachima (IV). Synem tego ostatniego był Adam (V). Ten ostatni był notowany pod
1587 r. Ożenił się z ZofiąJakubownąPiszczatowną. Miał on syna Krzysztofa (VI), tak
że posiadającego rodowe Szawkoty i notowanego w 1643 r. Jego syn Joachim (VII) był
wzmiankowany w 1698 r., miał także syna Joachima (VIII). Dotąd dane te pochodziły
z wywodu rosyjskiego z 1799 r., ale wcześniejszy wywód w języku polskim wydaje się
bardziej wiarygodny i jest obszerniejszy. Jest to wyjątkowe zjawisko znalezienia wywo
du w języku polskim w dokumentacji rosyjskiej. Należy jeszcze dodać, że trzech kolej
nych Joachimów (pokolenia II—IV) to chyba błąd i w rzeczywistości chodziło o dwóch
Joachimów. Ze wspomnianego wywodu w języku polskim wynika, że Krzysztof (VI)
spłodził dwóch synów (VII): Stanisława Joachima i Chryzostoma, wzmiankowanych
pod 1698 r. Z nich Joachim zostawił po sobie dwóch synów (VIII): Jana i Joachima, co
potwierdza testament Joachima Krzysztofowicza Porębskiego z 1728 r. Obaj mieli po
tomstwo (IX). Jan Joachimowicz Porębski (testament z 1775 r.) był ojcem Felicjana Jana
i księdza Antoniego Janowiczów Porębskich. Z kolei jego brat Joachim Joachimowicz
Porębski był ojcem Józefa, Szymona i księdza Adama Joachimowiczów Porębskich.
Z nich Józef Joachimowicz Porębski spłodził trzech synów (X): Ezechiela, Antoniego
i Franciszka. Jego brat Szymon dał światu dwóch synów (X): Adama i Piotra [LVIA,
F 391—7—1885]. Na cmentarzu przykościelnym w Szawkotach pochowano Franciszka
Porembskiego z rodziną w 1873 r.
Ź r ó d ł a : Akta yardów , T. 2, s. 311, 331, 340; LVIA, F 391—7—1885, k. 102—109 (tu wyjątkowo także
szczegółowy wywód w jeżyku polskim), F 391—11—99; ODVCA, vyp. 1, s. 7—96; vyp. 2, s. 1-7, 92—113,123—
325; vyp. 3, s. 23—70; Popis 1567 r., kol. 1327; Urzędnicy żmudzcy, nr 911. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz,
Suplement, s. 282; Skłodowski, s. 352; Uruski, T. 14, s. 262—263; Vaisvila, s. 139.
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PORUĆ (PORUCZ, PORUTOWICZ)
H. RADWAN
T aryfa 16 6 7 roku

Pomcii Andrzej na miejscu Krgysgtofa Zutowta gMesgkiów dym 1 Suchecki w pow. M. Dyrwian
T aryfa 16 9 0 roku

Parne [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 71 błędnie: Pamin; MB: Parać] Andrzej, na którego miejscu postał
spisany Piotr Maykwski gMesgkiów w pow. M. Dyrwian na miejscu Andrgeja Paruda dym sglachecki 1
Być może należy połączyć Poruciów z Radwiłowiczami (zob.), w każdym razie obie ro
dziny mają zapewne wspólne pochodzenie.
Nazwisko Porut(is), Parut(is) itp. jest chyba pochodzenia litewskiego. Ich pocho
dzenie jest niejasne |LPŻ]. Zdaniem Z. Zinkeviciusa nie ma wątpliwości w tej sprawie.
Jest to nazwisko jednoczłonowe —por, przekształcone z par—, często występującego
w antroponimii litewskiej.
Prawdopodobnie najdawniejsze dane o tej rodzinie znajdują się w aktach ziemskich
XVI w. W 1585 r. testament spisał Jakub Pacowicz Bortowicz [może Borutowicz?], któ
ry zapisał żonie grunty w Terwinikach we włości pojurskiej. Bardziej pewna jest druga
informacja o Ambrożeju Borutowiczu, który wziął w zastaw majętność Szarki we wło
ści telszewskiej w 1598 r.
W czasie Potopu 1655 r. spisano Dawida Paruca, pewnie należącego do tej rodziny,
który podpisał unię kiejdańską ze Szwecją.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W latach 1667 i 1690 spisano po jednej ro
dzinie w tej samej miejscowości w pow. M. Dyrwian, bez poddanych. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowała się ze szlachectwa Poruciowie herbu Rogala. Notowano też Porutowiczów herbu Radwan w pow telszewskim
(XIX—
wiecznym), którzy używali przydomku Poruć. Byli też Poruć—Porutowicze herbu
Radwan w pow szawelskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : A.kta
T. 2, s. 304; ODVCA, vyp. 1, s. 181—28 (Bortowicz); vyp. 5, k. 66-496 (Boruto
wicz). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 386; tenże, Suplementy s. 282: Poruć—Porutowicz; LPZ,
T. 2, s. 395: Parauskas, s. 398: Parutis, s. 499: Porutis; Uruski, T. 14, s. 265 i 266; Zinkevicius, s. 126: por—,
293: Poras.

POSOWICZ
P opis 16 2 1 roku

Posowicg Piotr g //fyo/Jnikami] po kogacku koń 1 wpow. horsgewskim
Nazwisko to patronimik od nazwiska Pos czy Pas. Całkiem możliwe, nazwisko to jest
pochodzenia białoruskiego, gdzie notuje się Pasewiczów. Ci ostatni pochodzą od imie
nia cerkiewnego Pasikrat, wywodzącego się z języka greckiego [LPŻ; Tichoniuk], Brak
ich w polskich herbarzach.
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POSZOKIŃSKI (PASZOKIŃSKI)

Warto zwrócić uwagę na uroczysko Posowitia Kałnu Krejwia w majętności Preny
we włości korszewskiej w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Prawdopodobnie chodzi
0 górę koło wsi Krewy (lit. Kreiviai) na południe od Szyłeli, nad rzeką Okmianą. Nie
można wykluczyć innej możliwości, bo wspomniane Preny leżą dość daleko stąd, bo na
północ od Upiny. W każdym razie nazwa Posowitia leżała we włości korszewskiej, gdzie
później notowano Posowiczów.
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie 1621 r.: jedna rodzina w pow. korszewskim. Była to zatem szlachta drobna i nieutytłowana.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 255: Posovitja. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 494: Posevicius; Tichoniuk, s. 12: Pasykrat.

POSZOKIŃSKI (PASZOKIŃSKI)
H. ŻNIN
T aryfa 16 9 0

roku

Paspokiński [w Kop. 1: Poszkiński] Józef na miejscu Jana Sulkowskiego zSadkowskich w pow. szawelskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest chyba pochodzenia litewskiego, może pochodzić od litewskiegopaśake,
czyli „miejsce po gałęziach” [LPŻ], Kto wie, czy nie jest to nazwisko odmiejscowe, od
miejscowości Poszoki, majętności i pola we włości wielońskiej, na Laudzie? W każ
dym razie jest to spolonizowana forma nazwiska przez dodanie polskiej, szlacheckiej
końcówki —ski.
Najbardziej prawdopodobne jest, że rodzina pochodził z powiatu upickiego,
gdzie notowano pole Poszokinie, w którym mieszkało kilku Poszokińskich jeszcze
w końcu XVII w.
W czasie Potopu 1655 r. Franciszek Poszokiński podpisał unię kiejdańskąze Szwecją.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow szawelskim, bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
W XIX. w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa
Poszokińscy herbu Żnin. Poszokińscy tegoż herbu mieszkali w pow. rosieńskim [Cie
chanowicz] .
Z 1805 r. pochodzi wywód Poszokińskich herbu Żnin. Najstarszy dokument po
chodzi z 1681 r., kiedy Stanisław i Józef Poszkińscy zostali wprowadzeni w dobra Po
szokinie w pow. upickim. Dokument wpisano do ksiąg ziemskich żmudzkich i ze Żmu
dzią byli dalej związani. W testamencie Jana syna Stanisława z 1763 r. jest zapis dla syna
Tomasza na wspomniane dobra. Ten zaś sprzedał Poszokinie w 1794 r.
Protoplasta rodzinyjan Poszokiński (pokolenie I) miał dwóch synów (II): Mikołaja
1Pawła, którzy zapoczątkowali 2 linie rodziny. W pierwszej, starszej linii Mikołaj powo
łał do życia Stanisława (III), a ten Jana (IV). Ów spłodził Tomasza (V) z dwoma syna
mi (VI): Ignacym i Józefem. Ignacy zostawił po sobie dwóch synów (VII): Józefa An
drzeja (ur. 1814) ijuliana Ignacego (ur. 1830) z dwoma synami (VIII): Piotrem Julianem
(ur. 1857) ijanem Stanisławem (ur. 1859).
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Z kolei Józef, brat Ignacego (VI) to ojciec dwóch synów (VII): Ferdynanda Teodo
ra (ur. 1829) i Augustyna Feliksa (ur. 1831).
Druga, młodsza linia łączy się z Pawłem (II), który ojcował Józefowi (III) i dzia
dował Adamowi (ur. 1716 [rzadko podawano tak dawną datę]; IV). Z kolei Adam dał
światu trzech synów (V): Józefa (ur. 1765), Marcina Dominika (ur. 1774) i Kazimie
rza Wincentego (ur. 1779). Z wymienionych Józef spłodził syna Tomasza Andrzeja
(ur. 1812; VI), ojca Antoniego Benedykta (ur. 1854; VII) i Aleksandra (ur. 1861; VII).
Zaś jego brat Marcin Dominik zostawił po sobie trzech synów (VI): Michała Jana
(ur. 1807), Tadeusza Jana (ur. 1811) ijan ajó zefa (ur. 1813), bezpotomnego. Wspomnia
ny Michał Jan miał trzech synów (VII): Michała (ur. 1836) oraz bliźniaków Stanisława
i Karola (ur. 1838). Jego brat Tadeusz Jan zostawił po sobie pięciu synów (VII): Wa
cława (ur. 1863), Antoniego Mieczysława (ur. 1864), Bronisława (ur. 1867), Czesława
(ur. 1870) i Władysława (ur. 1875).
Do omówienia pozostało jeszcze pokolenie Kazimierza Wincentego (V), który
spłodził trzech synów (VI): Antoniego (ur. 1806) z synem Julianem Józefem (ur. 1860;
VIII) orazjózefa (ur. 1808) i Mateusza (ur. 1811) [LVIA, F 391-11-102].
Ź r ó d ł a : A kta ęjatędów, T. 2, s. 302; LVIA, F 391—11—102; Slovar, s. 258: Pośoki; Taryfa woj. trockiego
s. 202—203. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 387; LPŻ, T. 2, s. 401: Paśakinskas; Uruski, T. 14, s. 274.

POSZTOWSKI (POCZTOWSKI)
T aryfa 16 67 roku

Pocztowski Stanisław, na którego miejscu został spisany Jan Sakowicz z Sakowicz dym 1 szlachecki wpow.
ejragolskim
T aryfa 16 9 0 roku

Posytowski Jan z Sakowicz tw Kop.l: Pocytowski Sipowicy\ w pow. ejragolskim dym sylachecki 1
Problemem jest to, jaka jest właściwa forma tego nazwiska: Pocztowski czy Posztowski? Starsza forma miejsdcowości, od której powstało to nazwisko, brzmiała Posztowo
(XVI w.), potem Pocztowo, Pocztów.
Nazwisko rodziny może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ]. Niemniej
jednak wydaje się, że jest to nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Posztowo, któ
ra w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. była często spotykana jako: majętność, pole
(w znaczeniu późniejszej okolicy szlacheckiej), a nawet okręg we włości wilkiskiej. W ta
ryfie z 1690 r. były zaś: Pocztowo i Pocztowo Ginejty (Ginejty leżały na południe od
Pocztowa). Zaś w XIX w. to Pocztowo lub Pocztów: dwór był na południe od Wilkii,
przy drodze z tego miasteczka do Kowna wzdłuż Niemna, a wieś bardziej na północny
wschód odeń [mapa Chrzanowskiego]. Obecnie to Pastuva. Samo nazwisko to forma
spolonizowana przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Brak jest tego na
zwiska w polskich herbarzach.
Najstarsza wzmianka dotyczy bojarów Posztowskich, zanotowanych w rewi
zji puszcz hospodarskich z 1559 r. Sąsiadowali oni z siołem Podowgowo w kierunku
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Niemna i Niewiaży do dóbr pana Jana Steckiewicza Bejnartowicza. Dla lokalizacji ziem
łych bojarów kluczowe jest położenie sioła Podowgowo (obecnia Padauguva), czyli wsi
na wschód od Wilkii, w pobliżu rozległych lasów. Obszar na wschód i południe odeń,
czyli w kierunku Niemna i Niewiaży, to obszar osiedlenia tego rodu.
Ród był notowany w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1583 r. Stanisław Janowicz Posztowsłri kupił niwę Powisznis. Ok. 1593 r. tenże wziął w zastaw wspomnianą niwę
w majętności Posztowo we włości wilkiskiej. W 1591 r. kupił od brata Wojtiecha część włóki
sianożętnej Pobirży koło sioła Rapanowiczy we włości wilkiskiej. W 1593 r. tenże darował
żonie Polonii Janownie Obitskiej 200 kop groszy, zabezpieczonych na majętności Posztowo.
Z kolei jego brat Wojtiech zastawił grunt Użutomsy nad rzeką Tomsąw polu Posztowskim.
W sumie akta ziemskie XVI—wieczne informująnas o dwóch braciach Janowiczach
Posztowskich, mieszkających w polu Posztowskim i mających dobra Posztowo we wło
ści wilkiskiej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W latach 1667 i 1690 spisano tylko po jed
nej rodzinie w tej samej miejscowości w pow. ejragolskim, bez poddanych. Mieszkali
stosunkowo niedaleko od Pocztowa. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 148—377; vyp. 2, s. 87-42; vyp. 3, s. 7—76, 58—76, 82—216; vyp. 4, k. 150—93;
Revizija puść 1559 g , s. 45; Slovar, s. 259: Postovo. L i t e r a t u r a : Błaszczyk, Geografia historyczna, s. 178;
LPŻ, T. 2, s. 363: Paćtauskas;

POSZYLIŃSKI
T aryf a 16 90 roku

Poszyliński jen y [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 150 błędnie: Józef] Piotrowicz ZJonajciów w pow. telszęwskim [dym] szlachecki 1
Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Najpewniej jest tego samego pochodzenia co
Poszylski (zob.).
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. telszewskim, bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się Poszylińscy her
bu Trzaska.
L i t e r a t u r a : Uruski, T. 14 s. 274.

POSZYLSKI (POSZYLSKI ŁAWRYNOWICZ)
H. BIAŁYNIA
T a r y f a 16 67

roku

Poszylski Ławryt/owiczJóztf Z Drabuksyt Połakiścia dym 1poddański w pow. powondeńskim
Poszylski Ławrynowicz Stanisław z majętności swej ojczystej i zprykupli od Jana i Krzysztofa Ławrynowi
czów Poszylskich i Augustyna Sctgayłypo Michale Jucewiczu dymy 4, osobliwiejako opiekun potomstwa pozo
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stałego na miejscu Jana Ławrynowicza i Krzysztofa Scyzsnonicya Ławrynowicza dymy 2, a [z] zastawy od Da
niela Dapkiewicyą mywanej Blinowcyyyna Orwidysyki na folwarku yostających dymów 5, ogółem dymów 11
poddańskich w pow. korsyewskim
Posyylski Ławrynowicz Stanisław od wsi Orlian i Żary po niebosycyyku po Konstantym OdachowskĄm] na
cyterech poddańskich dymach w pow. telsyewskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Posyylski Ławrynowicz Piotr у Drabuksyt Połukcia w pow. powondeńskim [dymów] poddańskich 2. Tenyę у Posyyla Ławrynowicz №
Pow- korsyewskim dymów poddańskich 5. Tenye Z Wieksynel Sudymontysyek
w pow. potumsyewskim dym poddański 1
Prawdopodobnie należeli oni do rodu Ławrynowiczów, od których wyodrębnili się
i przyjęli nazwisko Poszylski, od nazwy posiadanych dóbr.
Nazwisko to spolonizowana forma, która powstała przez dodanie polskiej, szla
checkiej końcówki —ski. Niemniej jednak samo nazwisko jest pochodzenia litewskiego,
od słowa Pasilis itp., czyli „miejsce pod lasem”. Można dodać, że nazwisko to może być
pochodzenia odmiejscowego. Na Żmudzi spotyka się cały szereg miejscowości Poszyle: w aktach ziemskich żmudzkich notowano ją w następujących włościach: wielońskiej,
widuklewskiej, dyrwiańskiej, korszewskiej (szczególnie dużo), kroskiej, ejragolskiej, rosieńskiej i telszewskiej [Slovar].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w różnych po
wiatach: korszewskim, powondeńskim i telszewskim. Wszystkie miały poddanych: od
jednego do 11. Z kolei w 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę, mającą dobra w trzech po
wiatach na Żmudzi, w sumie liczyły one 8 dymów i stanowiły nieduży majątek. Była to
zatem szlachta majętna, ale nieutytułowana.
Prawdopodobnie bratem Piotra Ławrynowicza Poszylskiego z taryfy 1690 r. był
Stanislaw Ławrynowicz Poszylski, który ufundował altarię w kościele w Sałantach
w 1688 r. Być może ten sam był uczestnikiem konfederacji antyszwedzkiej szlachty
żmudzkiej z czerwca 1656 r. Był wtedy pułkownikiem JKMości. Obaj pochodzili z rodu
Ławrynowiczów (zob.), którzy przyjęli nazwisko Poszylski od nazwy swoich dóbr, może
swojej rezydencji?
Jeszcze jeden, Malcher Ławrynowicz Poszylski, pleban masiadzki, ufundował alta
rię w kościele w Sałantach w 1679 r. [LVIA, F 1281—1—156].
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Ławrynowiczów Poszylskich
z herbem Bialynia. Najstarsza wiadomość pochodzi z 1552 r., kiedy Zachariasz dostał
przywilej na Poszyle: 12 włók ziemi Ławryłowicze. Jego syn to Mikołaj Zachariaszewicz
Poszylski Ławrynowicz w 1574 r. Miał on syna Jana, który osiadł w pow. brzeskim. Po
tem byl Hilary Jan, ojciec trzech synów: Samuela, Stefana i Józefa. Z nich Samuel i Jó 
zef nie mieli potomstwa, a Stefan miał syna Jana, który sprzedał tam dobra i wrócił
do Żmudzi. Jego żoną była Żołpiówna. W 1713 r. nabył dobra Mekie w pow. berżańskim od Żolpiów. Po sobie zostawił trzech synów: Michała, Józefa i Stanisława, sterilis.
Z nich Michał ożenił się z Magdaleną Łabanowską i wydał na świat trzech synów: Jaku
ba, zakonnika bazylianów, Justyna, wikarego opactwa w Grodnie i Chryzostoma, także
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POSZYLSKI (POSZYLSKI ŁAWRYNOWICZ)

bazylianina, superiora boruńskiego. Z kolei Hflary Michałowicz [o nieznanym pocho
dzeniu] był komornikiem żmudzkim i komisarzem granicznym repartycji szawelskiej.
Miał żonę Ludwikę Milwidównę, regentównę żmudzką, z którą wydał na ten padół
łez trzech synów: Stanisława, Franciszka i Antoniego. Znów Józef Janowicz ożenił się
z Barbarą Dowsinówną, która dała mu dwóch synów: Antoniego i Kazimierza, bezpo
tomnego. Natomiast Antoni został jezuitą, a potem kanonikiem inflanckim i probosz
czem puńskim. W sumie jest to dość dokładna genealogia tej rodziny.
Podobną genealogię Poszylskich (Ławrynowiczów Poszylskich) herbu Białynia
przedstawiono w ostatnim tomie Niesieckiego (uzupełnienia Jana Nepomucena Bobrowicza). Przodkiem rodziny był Zachariasz Poszylski Ławrynowicz (pokolenie I i II),
który w 1552 r. dostał nadanie dóbr Poszyle (12 włók ziemi). Należy dodać, że benefi
cjant nazywał się najpewniej Zachariasz Ławrynowicz, bo nazwisko Poszylski jest póź
niejszego pochodzenia. Miał on syna Mikołaja (III), wzmiankowanego przy podziale
dóbr Szyła Podeglów (inaczej Poszyła) między Zabiełami a Jakubowiczami w 1574 r.
Jego syn Jan Mikołajewicz Ławrynowicz Poszylski (IV) oddalił się ze Żmudzi „w Litew
skie kraje i w Brzeskiem [województwie] posydował dobra zwane Otruje. Dalej w tej
genenalogii była mowa o Hilarym Janie Poszylskim Ławrynowiczu, może tożsamym
z Janem Mikolajewiczem lub jego synem [przyjęto to drugie rozwiązanie, czyli poko
lenie V]. Ów Hilary Jan spłodził trzech synów (VI): Samuela, Stefana i Józefa. Potom
stwo miał tylko Stefan (Hilary), który spłodził syna Jana (VII). Teo ostatni „zbywszy
w Brzeskiem województwie dobra udał się w służbę wojskową” i powrócił na Żmudź.
Tu ożenił się z Ziołpiówną [chyba z Żołpiówną] i nabył dobra Mekie w pow. berżańskim w 1713 r. Światu dał także trzech synów (VIII): Michała, Józefa i Stanisława, bez
potomnego. Z nich Michał z Magdaleny Łabanowskiej [może Łabunowskiej ?] miał
trzech synów i córkę, choć wymienił czterech (IX): Jakuba, bazylianina, Chryzostoma,
superiora boruńskiego (w tymże zakonie), Justyna, wikarego w opactwie Grodzieńskim
i Hilarego Michałowicza, komornika żmudzkiego, potem komisarza granicznego repar
tycji szawelskiej. Ten ostatni ożenił się z LudwikąMilidowną [raczej: Milwidówną], któ
ra dała mu trzech synów (X): Stanisława, Franciszka i Antoniego oraz córkę Petronelę,
która wyszła za mąż za Narkiewicza, szambelana królewskiego.
Z kolei kilka słów linii Józefa Janowicza (VIII), który z Barbary Dowsinówny spło
dził dwóch synów (IX): Antoniego i Kazimierza, bezpotomnego. Zaś Antoni (Tomasz)
został jezuitą, był doktorem filozofii, nauczycielem, kanonikiem inflanckim i bajkopisa
rzem (1750—po 1796). Wydał „Pół kopy bajek” w 1789 r. w języku polskim \Engklopedia
medpy ojezuitach] . Tak więc ta linia rodziny wymarła w końcu XVIII w.
Przedstawiona tu linia Poszylskich Ławrynowiczów dotyczy tylko części rodziny,
głównie odnosi się do rodziny, która opuściła i potem wróciła na Żmudź. Część z nich
pozostała jednak przez cały czas na Żmudzi.
Ź r ó d ł a : Akta zjazdów, T. 2, s. 349; Dworzecki Bohdanowicz, k. 434; LVIA, F 1281—1—156; Niesiecki,
T. 10, s. 277—278 (genealogia); Slovar, s. 257—258: Posili; Visitationes DS. 1675—1677, s. 787, 789. L i t e r a 
t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 55: Ławrynowicz Poszylski; Encyklopedia med^y ojezuitach, s. 386: Ławry
nowicz; LPŻ, T. 2, s. 401: Paśilskis; Paknys, s. 183.
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PO TO CKI
T a ryf a 16 6 7 roku

Potocki Daniel na miejscu Walente\go\ Mopeyki pMadan dym 1 szlachecki wpow. nielońskim
Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie [LPŻ].
Na Żmudzi spisano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. wielońskim,
bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana. Oczywiście, nie mieli oni nic
wspólnego z magnacką rodziną, polską Potockich.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 496: Potockas, 404: Patackas.

POTOLICKI ZOB. WOBOLICKI
POW ICZ
T aryfa 16 90 roku

PowicpStanislan>posta/ spisany rapem pjanem Jwaspkiemcpem i Tomaspem Ostrowskim p Tronkin w pow.
tendpiagolskim dym dym splachecki 1
Nazwisko jest nieznane. Niektórzy sugerują jego pochodzenie polskie, od Powidzjki]. Może
to zwykła pomyłka, polegająca na opuszczeniu pierwszej sylaby [np. Si]? Jeszcze inne przy
puszczenie to nawiązanie do nazwiska litewskiego Powid(as), dwuczłonowego (po—i vidas—
), które wymienił Z. Zinkevicius. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. tendziagolskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 414: Pavickas, Pavydis; Zinkevicius, s. 125: po—, 160: vid—.

PO W SLEW SKI
P opis 16 2 1 ROKU

Powslewski Dawid będąc chory prpep Dawida Prosgyoskiego p trpedej cpęśń kania posiał po kopacku kań 1
w pow. berpańskim, na acpestnikiprotestował
Nazwisko jest nieznanego pochodzenia, może odmiejscowego? Powszlejskich notowa
no w pow upickim w województwie trockim w polu Witorty, także w województwie wi
leńskim. Prawdopodobnie stamtąd przyszli na Żmudź.
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. berżańskim.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w Powslowscy herbu Ciołek wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni
kowieńskiej.
Ź r ó d ł a : Taryfa woj. trockiego, s. 194; Taryfa woj. wileńskiego, s. 271. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 14,
s. 319: Powsłowski.
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POŹNIAK

PO ŹN IAK
H. GRZYMAŁA, WŁASNEGO
T aryfa 16 9 0 roku

Posmak Stanisław Jeny chorąży oscyniański pa attestacjągrodn mińskiego у miasteczka Zorany [dymów] /0
Nazwisko jest chyba pochodzenia ruskiego, może też polskiego [LPŻ]. Nazwisko wska
zuje na późniejsze urodzenie lub dojrzewanie [Abramowicz, Citko, Dacewicz].
Zdaniem Ciechanowicza, pochodzą z województwa smoleńskiego, skąd przenie
śli się na Żmudź i nabyli dobra Wirszunie [nazwa zniekształcona] [pewnie w połowie
XVII w.]. Później mieli się osiedlić w innych częściach Litwy. Dane te pochodzą z her
barza Kojałowicza, według którego Poźniakowie przenieśli się do Litwy „po odejściu
pierwszym Smoleńska do Moskwy” [1514 r.]. Mieli używać herbu Strzelec.
W 1665 r. Jan Poźniak z żoną Anną wszedł w posiadanie dóbr Zorany, chyba królewszczyzny. Później, w 1698 r. król polski August II sprzedał te dobra Stanisławowi Je
rzemu Poźniakowi, wzmiankowanemu już w taryfie 1690 r. jako właścicielowi tych dóbr.
Znów w dokumencie z 1710 r. była mowa o starostwie żorańskim, nadanym wspomnia
nemu Stanisławowi Poźniakowi, chorążemu oszmiańskiemu. Jeszcze w 1752 r. staro
stwo to posiadał Jan, syn Jerzego Stanisława [sic] Poźniak, kiedy przekazał je Michałowi
Odachowskiemu [МАСВ].
Wzmiankowany w taryfie z 1690 r. Stanisław Jerzy Poźniak (zm. 1711) był synem
Jana Franciszka (zg. 1667), pisarza grodzkiego żmudzkiego w latach 1659-1661, pisa
rza ziemskiego wileńskiego w 1663—1666 i podwojewodziego wileńskiego w 1666 r.
Pochodził z woj. połockiego. Kolejno był: pisarzem grodzkim oszmiańskim od ok.
1676 do 1680, stolnikiem oszmiańskim od 1684 i chorążym od 1690 r. Ten ostatni
urząd utracił chwilowo w 1700 r. jako stronnik Sapiehów. Uczestniczył w życiu poli
tycznym: elektor z pow. orszańskiego z 1674 r., uczestnik pospolitego ruszenia 1698
i licznych sejmików. Był deputatem z pow. oszmiańskiego do Trybunału Główne
go w latach 1683, 1699 i 1709. Rezydował w Sołach w pow. oszmiańskim. Ożenił się
z Marcybellą Amforowicz [według innych przekazów: z Anną Brygidą Obrąpalską],
z którą miał syna Dominika, podkomorzego oszmiańskiego. Ów Dominik, aczkol
wiek związany z powiatem oszmiańskim, w 1719 r. był starostą żorańskim na Żmu
dzi. W sumie rodzina jest związana głównie z powiatem oszmiańskim w wojewódz
twie wileńskim.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Poźniaków herbu własnego
z odesłaniem do herbarza Niesieckiego. W 1661 r. notowano Jana Franciszka, pisarza
grodzkiego żmudzkiego, w 1663 r. pisarza ziemskiego wileńskiego, zabitego w 1667 r.
w Szeszolach.
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 1, s. 352, T. 2, s. 32, 72; Dworzecki Bohdanowicz, k. 206; Kojałowicz, Compendium,
s. 296; MACB, F 207-2491, 2493, 2496, 2498; Poczobut Odłanicki, s. 84-85, 284, 299; Taryfa woj. w ileń
skiego, s. 185; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 214 n r 1252; Urzędnicy żmudzcy, nr 878. L i t e r a t u r a : Abra
mowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 48: Poźniak; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 390—391; Jankowski, Powiat osy
miański, T. 1, s. 155-158; LPŻ, T. 2, s. Pozniakas; PSB, T. 28, s. 310-311 (ojciec); Uruski, T. 14, s. 323.
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PÓŁNOS (POŁNOS, PUŁNOS, PUŁNOZ)
H. TOPÓR
P opis 16 2 1 roku

Połnes Kr^ys^tof z »^[stoikami] po kozacku koń 1 wpow. dyrwiańskim
T aryfa 16 67 roku

Połnos Ambroży, na którego miejscu postał spisany Adam Dombrowski z Wegjerów dym 1 szlachecki w pow.
W. Dyrwian
Połnos Augustyn na miejscu Jakuba Drąsutomcya zJonajdów przywłaszczywszy do paspni dwornej, takty na
miejscu Ambrożęja Styrpeyki z Dełajdów z częśd swojej i zprzykupli 1poddański dym w pow. telszęwskim
Połnos Jeny Janowicy ty ma poddane\gó\jedne\gó\ [z] nabycia po Kazjmieiyii Kuszleyce i po Barbarye Kusyleykównie Bunakowej, takty po Scpęsnym Kasperowicyu pPułnos alias zKusplejk dym 1poddański wpow.
M. Dyrwian
Połnos Michał z Wegierów dym 1 szlachecki w pow. W. Dyrwian
Połnos Stefan [na miejscu] Hrehore\go\ Połnosa z Wegierów dym 1 szlachecki w pow. W. Dyrwian
Połnosowicz Krzysytof Augustynowicz na którego miejscu postał spisany Mikołaj Miespkowski z Gintyłajć
dym 1 splachecki wpow. telszęwskim
Półnos Wacław z Szęlmeniów Palmiry dym 1 szlachecki w pow. berżąńskim
Pułnos Dawid Markiewicz na tniejscu Michała Goylewicpa z części swojej, takty zfipykupli od Krzysztofa
Rotkiewicza na miejscujego zJonajdów dym 1 szlachecki wpow. telszęwskim
Pułnos Marek. Sutkienicz Micha/ [...] i spadkiem dostały od Marka Pułnosa pocĄA\ański dym 1 z okolicy
Dowborów w pow. telszęwskim
PułnosowiczJan Augustynonicz Z GintyZajdów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
T aryfa 1 6 9 0 roku

Półnos Markiewicz Stanisław z Spelwen w pow. berżąńskim, w pow. M. Dymian w okolicy z Kosyków dym
poddański 1
Pułnos [tak w Kop. 1, zaś w Taryfie Żmudzi 1690 r.: Pułows, zapewne tzw. czeski błąd] Gabriel na
miejscu ojca z GintyZajdów wpow. telszęwskim [dym] splachecki 1
PułnozJan z okolicy Węgierów w pow. II". Dyrwian dym szlachecki 1
Nazwisko jest niejasnego pochodzenia. Może ma charakter przezwiskowy? Brak jest
tego nazwiska w polskich herbarzach i w spisie współczesnych nazwisk litewskich. Nie
mniej jednak znana jest nomenklatura Połnosy (Półnosy itp.) w powiatach: Małych
i Wielkich Dyrwian w taryfie z 1690 r. oraz w innych źródłach. Brak jej w aktach ziem
skich żmudzkich XVI w., może poza nazwą Połnoj we włości dyrwiańskiej, nazwaną
„otczizną” i będącą w posiadaniu Narkowiczów. Warto zwrócić uwagę, że w taryfie
z 1690 r. wzmiankowano również o Dawidzie Pólnosie Narkiewiczu.
Miejscowość Półnosy istnieje do dzisiaj (lit. Palnosai) nad rzeką Wentą, kilka kilo
metrów na wschód od Wiekszni. Dawniej leżała ona w pow. Małych Dyrwian, ale nie
daleko granicy z Wielkimi Dyrwianami.
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Pojedyncza wzmianka o tej rodzinie jest w aktach ziemskich żmudzkich pod 1592 r.
Wtedy Lenart Narkowicz Golmin Pałnosajt kupił drobne ziemie w Wegierach we wło
ści Małych Dyrwian, koło ziem biskupstwa żmudzkiego Popielany. Wspomniane Wegiery [nie Węgiery, tak często w źródłach] leżały w sąsiednim pow. Wielkich Dyrwian,
nad samą granicą inflancką (obecnie Vegierai), na północny wschód od Wiekszni i po
bliskich Półnosów, dość daleko od tych miejscowości. Powyższa wzmianka wskazuje też
na rodowód Narkiewiczów, Półnosów i Golminów
Później notowano ich w popisie wojskowym 1621 r. w pow. dyrwiańskim, kiedy wy
stawili jednego konia z „uczestnikami”. Nie należeli więc do zamożnych.
W 1655 r. dwaj bracia Augustynowicze Połnosy [w tekście Połnasy]: Krzysztof
i Jan byli uczestnikami unii kiejdańskiej ze Szwecją. Notowano ich w taryfie 1667 r.
w Gintył aj ciach.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 9 rodzin, bo z obliczeń
wykluczono Marka Półnosa z powodu wzmianki o spadku po nim. Rodziny te mieszka
ły głównie w pow. telszewskim (4) i W Dyrwian (3), w pozostałych pojedynczo. Osad
nictwo koncentrowało się w północnej Żmudzi. Większość rodzin nie miała poddanych
(6 na 9), pozostałe miały po jednym. Znów w 1690 r. spisano 3 rodziny mieszkające
w północnej Żmudzi, niedaleko granicy z Inflantami: w powiatach Małych i Wielkich
Dyrwian oraz w berżańskim. Dwie rodziny nie miały poddanych, pozostała miała jed
nego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się Pólnosy herbu Topór.
Zachował się wywód Półnosów herbu Topór z 1832 r. Za protoplastę rodziny został
uznany Stanisław Półnos (pokolenie Г), który miał syna Marcina (II), dziada wywodzące
go swoje pochodzenie. Mieli oni dobra ojczyste Szałmeny, Tołminy i Gintyłajcie leżące
w powiatach: dyrwiańskim, berżańskim i telszewskim. Dobra te notowano w obu taryfach
XVII w. w ich ręku. Wspomniany Marcin ożenił się z Ewą z Dopszewiczów, z którą spło
dził syna Jerzego (III). Przekazał mu Gintyłajcie w 1770 r. pod warunkiem spłacenia swo
ich braci: Pawła, Franciszka, Jana i Wincentego. Z nich nic bliższego nie wiadomo o Pawle
i Wincentym. Zaś Jerzy pozostawił po sobie syna Stefana Dominika (ur. 1780; IV) z sy
nem Alojzym Bonifacym (ur. 1808; V), a Franciszek wydał na świat Mateusza Franciszka
(ur. 1809; IV), a ostatni Jan spłodził Kaspra (ur. 1792; IV) [LVIA, F 391-1-1027].
Ź r ó d ł a : у 1kia zjazdów, T. 2, s. 337; LVIA, F 391—1—1027, k. 52—54 (wywód 2 1832 r., dr 2ewo genealogicżne); ODVCA, vyp. 3, s. 24—88; vyp. 4, к 180. L i t e r a t u r a : Uruski, T. 14, s. 203.

PRACEW ICZ
T a r y f a 16 6 7

roku

Pracewicp Balcer Pawłowicz [na miejscu] Stefana Pracemc^a z РораЬгра ^agrod\mc7.j\ dym 1 w pow. tendzjagolskim
Pracewicp Baker [na miejscu] Aleksandra Pracewicgą pPogabrga dym 1 szlachecki w pow. tendyiagolskim
Pracewicpjan [na miejscu] brata swe[go] Adeksandra Pracenicga z Sgowkot dym 1 szlachecki w pow. tern
dytagolskim
PracewiczJózęf рР°%>Ьгра dym 1 szlachecki w pow. tendzjagolskim
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Pracewicz Mikołaj, na którego miejscu zpsta! spisany Jópef Goyjemki z Pojabtya dym 1 szlachecki w pow.
tendziagolskim
Pracewicz Samuel na miejscu Jerze{go] Nargiełoiricpa z Ugian dym 1 szlachecki wpow. ejragolskim
PracewiczStanisIaw [na miejscu] Macieja Łatwiynomczą z^ojabiya dym 1 szlachecki wpow. tendziagolskim
T aryfa 16 9 0 roku

Pracewicz Balcer z bratem swoim z Pojabrza wpow. tendziagolskim dym szlachecki 1
PracewiczJan z Pojabrza wpow. tendyjagoUMm na miejscu rodzica zp/pykuplami dym szlachecki 1
PracewiczJózef z^kajciów zSząwkot wpow. tendziagolskim dym szlachecki 1
PracewiczSamuel z Ugian [w Kop. 1: Żugiany] wpow. ejragolskim kipionych od Downatów dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od Praca, Proca. Jego pochodzenie nie jest cakiem jasne. Może
być pochodzenia ruskiego, ukraińskiego czy polskiego [LPŻ]. Zdaniem innych, pocho
dzi ono od imienia wschodniosłowiańskiego Proc(z), czyli Prochor, Prokopij, Protasij
[Abramowicz, Citko, Dacewicz].
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. spisano Jana Praczewicza we
włości tendziagolskiej.
W 1542 r. toczył się spór sądowy między Stepanem Pracewiczem i jego synem Andrejem a mieszczaninem kowieńskim o majętność Naroszczy we włości wielońskiej.
Po przegraniu tej sprawy ów Stepan (Szczepan) podniósł sprawę jego „diadkowszczyny” Dowgiałowszczyny także we włości wielońskiej, którą sprzedano wspomnianemu
mieszczaninowi. Sprzedali zaś: Kachna Rymkowa z synem Stanisławem Romanowiczem Dowg[i]ałowiczem i Maryna PietkowaDowg[i]ałowicza z synami: Andrejem, Macutem i Hryhorem. Również tę sprawę przegrał [LM].
W 1635 r. Anna KrzysztofowiczównaTarwidówna Stanisławowa Maciejewiczowa Pracewiczowa zapisał na wieczność swemu małżonkowi „imienicze” Wamławiszki Martyniszki
w pow rosieńskim [LVLA, F 1135—20—27]. Może chodzi o Stanisława Pracewicza z 1667 r.,
a wzmiankowany tam Maciej Ławrynowicz (Pracewicz) to jego ojciec? Przy tym założeniu
genealogia tej rodziny wyglądałaby następująco: 1. Lawryn. 2. Maciej. 3. Stanisław
W 1638 r. Szymon Pracewicz napisał list zeznanie, w którym zobowiązał się wy
płacić posag przyszłemu zięciowi Janowi Skirmuntowi, żeniącemu się z jego córką Ju
styną Pracewiczówną. Zapis ten zabezpieczył na połowie majątku Pożabrze Pracewicze
[w pow. tendziagolskim] [Vaisvila].
Zanotowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających
głównie w pow. tendziagolskim w Pożabrzu (6) i pojedynczo w ejragolskim. Z jednym
wyjątkiem była to szlachta bez poddanych. Z kolei w taryfie 1690 r. zanotowano 4 ro
dziny mieszkające w tych samych powiatach: tendziagolskim (3) i ejragolskim (1). Żadna
nie miała poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Być może używali herbu Sas jak Procewicze, którzy pojawili się w źródłach od
XVII w. [Ciechanowicz],
Ź r ó d ł a : LM, 6—oji Teismu byłą knyga, s. 256; LVIA, F 1135—20—27, к 192; Perapis 1528 r., s. 324. L i t e 
r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 48: Pracowicz, 49: Procewicz; Ciechanowicz,. Rody, T. 4,
s. 392; LPŻ, T. 2, s. 515: Proceyicius; s. 500: Pracuś; Vaisvila, s. 104.
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PRASKA

PRANIEWICZ ZOB. PRONIEWICZ
PRA SK A
T a r y f a 16 67

roku

Praska Jan, na którego miejscu postał spisany Stanisław Spymkiewicp p Wojdaton dym 1 spłachecki w pow.
kroskim
Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Nie można wykluczyć błędu w zapisie lub od
czytaniu tego nazwiska. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. kroskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.

PREYKINT (PREYTKIN)
P o p i s 16 2 1

roku

Preytkin [sic] Jan pa sig Z trpęciej cpiści koniapo kopacku koń 1 w pow. kroskim
T a r y f a 16 67

roku

Preykintowa Hreborowa Zofia Dowiatówna, rodpidelka, na której miejscu postała spisanaJustyna Preykintówna Jópefiowa Jasińska ^ Sorkomp dym 1poddański w pow. widuklewskim
Nazwisko jest najpewniej pochodzenia litewskiego. Nie notuje go jednak Z. Zinkevicius.
Można jednak przyjąć, że jest to nazwisko dwuczłonowe: prei—i kint—. Pierwszy człon
jest pochodzenia pruskiego i jest notowany w antroponimii litewskiej [Zinkevicius].
O drugim już pisano, zob.: Dowkint. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Na Żmudzi notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Najstarsza
wzmianka dotyczy 1524 r., kiedy bojarzy korszewscy: Żadejkowicze i Junczowicze skar
żyli się, że sąpociagani „u rojtiniki” przez urzędników hospodarskich. Sami oświadczy
li, że „praded i ded nasz” służyli wielkim książętom litewskim. Na dowód tego przed
stawili list Jana Kieżgajłowicza, starosty żmudzkiego [z lat 1450—1486], w którym była
mowa, że starosta żmudzki przeprowadził dochodzenie, czy ich „ded” Prekint kosił sia
no, tj. w praktyce: czy był poddanym chłopem (i kosił siano), czy był bojarem zobowią
zanym do służby wojskowej i z tego tytułu wolnym od koszenia siana? Dochodzenie
potwierdziło, że wspomniany Prekint „służył [...] koniem”, czyli był bojarem. Ostatecz
nie w 1524 r. wspomniani bojarzy korszewscy zostali uwolnieni od służby rojtinickiej.
W 1588 r. Ławryn Janowicz Prejkint sprzedał ziemię Mikutyszki koło rzeki Bolty we włości widuklewskiej. Rok wcześniej kupił część majętności w Sewrkompach we
włości kroskiej i Aleksandryszki nad rzeką Szuną we włości korszewskiej.
W niedatowanym dokumencie, chyba z 1593 r., była mowa o Janie Pietrowiczu But
kiewiczu Służewiczu Prejkincie, nazwisku złożonym z pięciu członów.
W 1588 r. Pietr Szczefanowicz Prekint wziął w zastaw ziemię Wortuliany we włości
pojurskiej. Tenże w 1593 r. wziął w zastaw obręb ziemi nad jeziorem Kapstoty we wło
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

PROGULBICKI (PROICULBICKI)

631

ści retowskiej. W 1594 r. kupił 4 służby ludzi na gruncie Murdele w majętności Tawrogi
[tj. Taurogi] w Pojurzu [we włości kroskiej]. W 1596 r. znów wziął w zastaw 4 chłopów
w Trokszylach nad rzeką Szunią, należących do dóbr Taurogi. W tym roku darował swo
im synom: Janowi i Stanisławowi majętność Murdeli i połowę dóbr Sewrkompy w Po
jurzu z należącymi doń gruntami Aleksandryszki. W 1597 r. dokonuje zamiany grun
tów ze swoim bratem Bałtromiejem: daje mu Sewrkompy, a otrzymuje Aleksandryszki.
W tym roku wziął w zastaw sioło Powilki, należące do majętności Pojurskiej [chodzi
0 Taurogi, zwane też Pojurzem], Rok później wziął w zastaw sioło Tubiny we włości
szawdowskiej i służbę ludzi w uroczysku Nargaliszki, należącej do majętności Dowkintłowki we włości kroskiej. W 1599 r. wziął w zastaw trzech poddanych w majętności
Lepote [tj. Lepojtie we włości retowskiej].
W 1599 r. Jan Pietrowicz Prejkint, pewnie syn wyżej wymienionego Pietra, wziął
w zastaw poddanych w siole Tubiny we włości szawdowskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano Prejkintów w sześciu
włościach: głównie w kroskiej oraz w korszewskiej, widuklewskiej, retowskiej, pojur
skiej i szawdowskiej. We włości pojurskiej zanotowano 4 pokolenia rodziny: 1. Prejkint.
2. Szczefan. 3. Piotr i może Jan. 4. Jan i Stanisław Piotrowicze i może Lawryn Janowicz.
Ciekawe, że we włości korszewskiej, gdzie notowano najstarsze osadnictwo Prejkintów
(z XV w.), byli ledwie notowani.
Później notowano ich w źródłach XVII w. W popisie wojskowym 1621 r. spisano
jedną osobę, stawiającą jednego konia z „trzeciej części konia” w pow. kroskim [a więc
powyżej normy], W taryfie 1667 r. zanotowano tylko jedną rodzinę, i to kobietę, bez
wzmianki o mężczyźnie, w pow. widuklewskim z jednym dymem poddańskim. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : ODVCA, vyp. 1, s. 146—331, 149—395; vyp. 2, s. 4—57, 5—72, 25—150, 132-461; vyp. 3, s. 112—
219; vyp. 4, к. 61^42, 106-368, 228-184, 281-72, 283-88; vyp. 5, к. 36-272, 49-367, 143-175, 205-31,
214—109. L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 126: prei—.

PRISZMONT ZOB. PRYSZMONT
PRIZGIN[T] ZOB. PRYZGIN[T]

PROGULBICKI (PROKULBICKI)
H. GOZDAWA, SZRENIAWA
P o p i s 16 2 1

roku

Vrogulbicki Augustynpryepsyna swego ]anapo kogacku koni 2 wpow. telsgewskim, na ucgestnżkiprotestował
T a r y f a 16 67

roku

Vrogulbicki Augustyn Janowicg na miejscu Jana Vrogulbickiego rodcjca swego у Progulbiów poĄd]ański dym
1 wpow. telsgewskim
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Progulbicki Micha!, na którego miejscu zpstal spisany Jan Kuniewicz z Progulbiów dym 1poddański w pow.
telszewskim
Vrogulbicki Tomasz na miejscu rodzica swego Piotra Progulbickiego z Progulbiów i pprgykupli od Hrehora Petrekmcpa na domowąpasynią obrócił dym 1 szlachecki w pow. telszewskim
T aryfa 16 90 roku

Progulbicpki Tomasz na miejscu rodyjca z Progulbiów w pow. telsyewskim [dym] szlachecki 1
Prokulbicki Augustyn na miejscu ojca [z Prokulbiów w pow. telszewskim?] [dym] poddański 1
Nazwisko jest odmiejscowe, ale nie od nazwy rzeki Progulby [LPŻ]. Była bowiem miej
scowość Progulbie, Progulby, znana od XVI w. we włości gruściewskiej i telszewskiej
jako sioło i majętność. Miejscowości tej nie ma na dostępnych mapach, jednak moż
na ją zlokalizować w okolicy Łowmie na północ od miasteczka Barszczyce w pow. tel
szewskim (XIX—wiecznym). Skądinąd wiadomo bowiem, że w taryfie z 1690 r. spisano
Łowmiany Progulbie, a w taryfie pow. telszewskiego z 1743 r. wyraźnie spisano okoli
cę Lowmie Progulbie. W końcu XIX w. w Lowmiach Progulbiach mieszkali: Gruszaszowie (41 dziesięcin ziemi), Bartschowie (90), Giecewiczowie (58), Gintyłłowie (59),
Girdwojniowie (78), Kontrymowie (53), Kulikowscy (40), Lukowiczowie (31), Petrelewiczowie (25), Rymgajłowie (50), Rubażewiczowie (160), Tyszkowie (34), Urbanowicze (90), Szymkiewiczowie (80) i Jazdowscy (29) [SG; prawie wszyscy z nich to szlachta
żmudzka]. Wiadomo też o rzeczce Pragulbas (nazwa współczesna litewska), lewym do
pływie Łuby, płynącej właśnie w tym rejonie: z Barszczyc w kierunku Szkud.
W aktach ziemskich żmudzkich zachowała się pojedyncza wzmianka z 1598 r. Jan Matysowicz Prokulbiński [sic] wziął w zastaw połowę „imieniczka” Puki we włości telszewskiej.
Znany jest Paweł Progulbicki, który uczestniczył w życiu politycznym Litwy w la
tach 1607 (uczestnik zjazdu szlacheckiego w Wilnie)-1615 (poseł na sejm). Należał do
klienteli wojskowej Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640, hetmana litewskiego [Augusty
niak]. W 1615 r. podał przydawkę pochodzeniową czy raczej odmiejscową: de Gieniewicze. Najpewniej był pisarzem grodzkim wileńskim w latach 1599—1604. Pewnie jego
synem byl Jan Pawłowicz Progulbicki skarbnik wileński w latach 1635—1642. Nie wia
domo jednak, czy ta linia nie przeniosła się do województwa wileńskiego?
Na pewno ze Żmudzią związany był Augustyn Progulbicki, który w czasie po
pisu wojskowego w 1621 r. stawił 2 konie w pow. telszewskim. Był więc stosunkowo
zamożny. W czasie Potopu zanotowano jeszcze dwóch Progulbickich, uczestników unii
kiejdańskiej ze Szwecjąw październiku 1655 r.: Jana i Michała.
W 1648 r. wydano 2 prace teologiczne Jana Progulbickiego w Lugduni Batavo
rum, gdzie sam autor nazwał się Samogitą [Żmudzinem], a nie Litwinem. Wynika
z nich, że wspomniany Żmudzin studiował w Akademii w Lejden w Holandii [Index
librorum latinorum\.
Później spisano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. zanotowano 3 rodziny
w pow. telszewskim: jedna nie miała poddanych, dwie miały po jednym. Znów w 1690 r.
spisano 2 rodziny w pow. telszewskim: jedna nie miała, druga miała tylko jednego pod
danego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
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W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Progulbiccy
herbu Łabędź (Progulbicki i Prokulbicki) i Szreniawa. W tym czasie notowano ich z her
bem Gozdawa w pow szawelskim oraz z herbem Sz[r]eniawa w pow. szawelskim i telszewskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : A kta pjapdów, T. 2, s. 177, 207, 215, 322, 326; Index librorum latimrum, s. 195—196 n r 840—841;
ODVCA, vyp. 4, к 284—96; SG, T. 15, cz. 2, s. 276: Łowmie Progulby, Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 135
nr 601; s. 176—177 n r 951. L i t e r a t u r a : Augustyniak, W służbie, s. 297 (Jan), 320 (Paweł); Ciechanowicz,
Rody, T. 4, s. 392: Progulbicki, Progulbin; tenże, Suplement, s. 284; LPŻ, T 2, s. 501: Pragulbickis; s. 515: Progulbickas; Uruski, T. 14, s. 347: Progulbicki, 348: Prokulbicki.

PROKOPOWICZ (PROKOP)
H. GROTY
T a r y f a 16 6 7

roku

Prokopowicp Dawid, na którego miejscu postał spisany Dawid AugustynowicppMicha/ajciów dym 1 spłachet
ki wpow. kroskim
Nazwisko to patronimik od imienia Prokop, notowanego głównie w chrześcijaństwie
wschodnim, rzadsze w zachodnim [Bubak].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. kroskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Prokopowicze herbu Bzura i Groty. Prokopów herbu Groty nowano wówczas w pow. szawelskim
[Ciechanowicz].
L i t e r a t u r a : Bubak, s. 256—257; Ciechanowicz, Suplement, s. 284; LPŻ, T. 2, s. 515: Prokopańćius; Uru
ski, T. 14, s. 347-348.

PRONIEWICZ (PRANIEWICZ)
H. JELITA, KORWIN
T aryfa 16 67 roku

Proniewicpjan Krpysptofowicp na miejscu rodpica swego Krpysptofa Proniewicpa pjakubowżcp dym spłachetki
1 wpow. wilkiskim
Proniewicp Piotr Janowicp na miejscu Jana Proniewicpa rodpica swe[go] pjakubowżcp dym splachecki 1 wpow.
wilkiskim
Proniewicp Piotr [F 11—1—752 dodano: Janowicz] pjakubowżcp dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
ProniewicpSamuel na miejscu jana Proniewicpa pjakubowżcp dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Proniewicp Stanisław pjakubowicpdym splachecki 1 w pow. wilkiskim
Proniewicp TomasppMałego Gojpewa dym splachecki 1 w pow. wilkiskim
T aryfa 16 9 0 roku

Praniewicp Kapżmżerp pjakubowżcp wpow. wilkiskim dym splachecki 1
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Braniewiez Krzysztof na miejscu rodzica z Butni!ów wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Praniewicp Samuel na miejscu rodcjca z imienia Kretkompia wpow. wilkiskim dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od imienia Pranas, które pochodzi od imienia chrześcijańskie
go Franciszek. Warto dodać, że miejscowość Proniewicze notowano w pow. grodzień
skim w parafii kryńskiej.
Na Żmudzi notowano ich po raz pierwszy w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1553 r. wspomnaino o Janie Proniewiczu we włości wilkiskiej. Dokonano wówczas
zamiany części ziem z ziemiami bojara Steckiego Pietrowicza. Być może jego synami
byli wymienieni niżej Janowicze Proniewicze: w 1589 r. Wojtiech Praniewicz Janowicz
[sic] skarżył się na swojego brata Urbana Praniewicza.
W 1593 r. Bogdan Sapieha, wojewoda miński, dokonał zamiany gruntów w rejonie
majętności Swietoszin [Swiatoszyn we włości wielońskiej]. Wśród kilku szlachciców wy
mieniono Jakuba i Awgusztyna Janowiczów Proniewiczów.
Zatem we wspomnianych aktach notowano ich tylko w dwóch włościach: wilki
skiej i wielońskiej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w W 1667 r. spisano 6 rodzin w pow wilkiskim,
bez poddanych. Znów w 1690 r. spisano 3 rodziny w tymże pow. i bez poddanych, miesz
kające tylko w pow. wilkiskim, bez poddanych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej Proniewicze wylegitymowali się ze szlachectwa z her
bami: Korwin, Pobóg i Radwan. Niektórzy mieszkali w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
Proniewicze z przydomkiem Szczęsnów herbu Jelita wywiedli się w XIX w. z pow.
wiłkomierskiego, gdzie mieli dobra Żyzmy. Pradziad wywodzącego się Onufrego, syna
Wiktora, Proniewicza, czyli Kazimierz, syn Stanisława, pochodził jednak ze Żmudzi.
Miał tu dobra Jakubowicze [pewnie w pow. wilkiskim] [LVIA, F 391—1—1690]. Może
chodzi o Kazimierza Proniewicza z taryfy 1690 r.? Wtedy genealogia tej rodziny była
by następująca: 1. Stanislaw (1667?). 2. Kazimierz (1690?). 3. NN. 4. Wiktor. 5. Onufry.
Z kolei z 1799 r. pochodzi wywód Proniewiczów herbu Korwin. Za swego przod
ka przyjęli Piotra Proniewicza syna Jana (pokolenie I i II). Posiadał on dobra Jawczyki
alias Kronowo [raczej Koronowo] wpow. wilkiskim, które kupił w 1793 r. od Felicjana
Karpia. Po sobie zostawił on syna Ignacego (III), który ojcował czterem synom (IV):
Józefowi Joachimowi, Leonowi Jerzemu, Platonowi (ur. 1818) i Lucjanowi (ur. 1819).
Potomstwa doczekał się tylko Leon Jerzy jako ojciec trzech synów (V): Dominika
i Franciszka (ur. 1824, bliźniacy) i Romualda Józefa (ur. 1846) [LVIA, F 391—7—1897а].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-1-1690, k. 225, F 391-7-1897a, k. 60; ODVCA, vyp. 2, s. 58-282; vyp. 3, s. 7 1 56, 77—142; vyp. 5, к. 274—333; Taryfa woj. trockiego, s. 109. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4,
s. 394; LPŻ, T. 2, s. 502; Pranaitis, s. 504: Pranevicius; Uruski, T. 14, s. 350—351: Proniewicz.

PROSCIEWICZ (PROSZCZEWICZ)
P opis 1 6 2 1 roku

Prej'yry<?»7VyN//4ry^'^»r^[stiiikami] napodjeydku koń 1 wpow. wiebńskim
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T aryf a 16 67 roku

[Prosciewicz] Adam Hrehorondcz %Proszęzpn wpow. ndelońskim dym szlachecki 1
Prosciewicz Andrzej, na którego miejscu został spisany Jan Mackiewicz Z Gostup dym 1poddański w pow.
ndelońskim
ProsciewiczMańasz[sic] na miejscu Jakuba Prosdendcpa z ^ rosZPZ!ln dym 1 szlachecki w pow. ndelońskim
Prosaewiczddikołaj zProszęzpnów dym szlachecki 1 w pow. ndelońskim
[Prosciewicz; tak w F 11-1-752] Mikołaj Hrehorondczz^toszęzun Фт 1 szlachecki wpow. ndelońskim
Prosczęndcz Kasper z Proszęzyn zagrodnicy} dym 1. A drugi dym zagrodnicy} dostał się ypodyia/u Kayimierzpnd Dowborowi w pow. ndelońskim
BrosycyerncyAdam zPałon Prosycyun dym szlachecki 1 wpow. ndelońskim
Proszcz^dczJeryy у Prosycyun ogrodniczy dym 1 wpow. ndelońskim
ProsyczendcyMatiasz na miejscu Piotra Danowskiego z Prosycyun ogrodniczy dym 1 w pow. ndelońskim
Proszęzpndcz Stanisław Bałtromiejendcz Z Prosycyun dym 1 szlachecki w pow. ndelońskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Prosciewicz Adam na mlej scu braci z Prusian Połan wpow. ndelońskim dym szlachecki 1
Prosciewicz Bartłomiej z bracią [z Wołotkańć Birsztan w pow. wielońskim?] dympoddański 1
ProsciewicyEkaszysywagrem S1g}m zMojryymowicyw pow. ndelońskim dym szlachecki 1
Prosciewicz Stanisław z Gabrielem Lipskim z Gostowtowicz wpow. ndelońskim dym szlachecki 1
Prosciewicz Stefan Kazimiery na miejscu rodzica Mikołaja i Adama Jagmina у Bortkun w pow. ndelońskim
dympoddański 1
Prosycyewicy Stanisław na miejscu Jana Paszkiewicza z Syylalów w pow. ndelońskim dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Praszcz czy Proszcz (lit. Prasćius, Prasćiunas),
które prawdopodobnie wiąże się z litewskimprastas, czyli „prosty”, „zły”, „slaby”, „nieposiadający”, „pochodzący z ludu” itp. [LPŻ]. Jednak według tradycji rodzinnej i herba
rza Kojałowicza Proszczewicze herbu Lis mieli pochodzić od Proszcza, Tatara służące
go w wojsku litewskim [Dziadulewicz].
W popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. zanotowano trzech bojarów Prostewiczów na Żmudzi: Bołtromieja i Naca we włości wielońskiej i Szymka w ejragolskiej.
Stosunkowo niewiele danych o tym rodzie jest w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. W 1586 r. Mikołaj Bałtromiejewicz Prossewicz [sic] sprzedał swojemu „siestrencu” [tj. siostrzeńcowi] Kasporowi Bogdanowiczowi Mongirdowi majętność nad
rzeką Polaną we włości wielońskiej [na Laudzie]. W 1595 r. doszło do ugody sądowej
Andreja Pietrowicza z Prostewiczami: Hryhorym Bałtromiejewiczem, Matiejem i Mar
tinem Pietrowiczami o majętność ojczystą Polany w polu Prostiuny we włości wieloń
skiej. Znów w 1598 r. Mikołaj Stanisławowicz Prostewicz sprzedał część majętności
Senkiszki we włości wielońskiej. Zatem Prosciewicze mieszkali na Laudzie w polu Pro
stiuny (Proszczuny). Chodzi o rejon na północny wschód od Bejsagoły. W pobliżu były
też wspomniane Polany (lit. Palonai). Była to Lauda. Jeszcze w końcu XIX w. była to
okolica szlachecka, zamieszkała przez dawną szlachtę: Bartoszewiczów (68 dziesięcin
ziemi), Borodziczów (40), Gutowskich (23), Daraszkiewiczów (34), Dowborów (70),
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Downarowiczów (10), Domaszewiczów (70), Klikowiczów (58), Prościewiczów (25),
Czapkiewiczów (13) ijasieńskich (38) [SG].
W czasie Potopu 1655 r. zanotowano dwóch Prościewiczów: Andrzeja i Mikołaja,
którzy podpisali unię kiejdańską ze Szwecją.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 10 rodzin, miesz
kających tylko wpow. wielońskim i w większości niemających poddanych (6 na 10). Po
zostałe rodziny miały na ogół jednego, wyjątkowo dwóch poddanych. Z kolei w 1690 r.
spisano 6 rodzin mieszkających tylko w pow. wielońskim, ściślej — na Laudzie. Dwie
z nich miały po jednym, czyli większość z nich nie miała poddanych. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
Rodzina zapewne nie wywodzi się z sąsiedniego powiatu upickiego, choć tam no
towano kilku Prościewiczów jeszcze w taryfie z 1690 r. Nie notowano tam gniazda tego
rodu. We włości wielońskiej byli oni natomiast już na początku XVI w. (1528 r.). Zda
niem Kojałowicza, pochodzili z pow. kowieńskiego, co przyjął też W Sienkiewicz.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Prościewicze herbu Pelikan.
Ź r ó d ł a : j\kta zjazdów, T. 2, s. 331, 341; Kojałowicz, Compendium, s. 157; ODVCA, vyp. 1, s. 198—73
(Prossewicz); vyp. 4, k. 43—335; vyp. 5, k. 47—351; Perapis 1528 r., s. 325; SG, T. 15, cz. 2, s. 517: Proszuny
[błędnie, zamiast: Proszczuny]; Slovar, s. 262—263: Prostevici, Prośuny [gdzie najpewniej pom ieszano dwie
różne miejscowości: omawiane wyżej Proszczuny i dobra na Zaniemeniu żm udzkim o podobnej nazwie];
Taryfa woj. trockiego, s. 271. L i t e r a t u r a : Dziadulewicz, s. 433; LPZ, T. 2, s. 505: Prascevicius, s. 506:
Prasciüs; Sienkiewicz, s. 245—246; Uruski, T. 14, s. 353.

PRÓSZYŃSKI ZOB. PRUSZYŃSKI
PRUS ZOB. PRYS

PRUSZEWSKI
T a r y f a 16 67

roku

Prusyewska Józefowa Anna Rosochacka уPodnbisia dym 1 yastawny od Piotra Skowdwi/apoda od majętności
Knrtoman odesyjy wpow. beipańskim
Nazwisko może mieć różną genezę. Może to być forma „zeslawizowana” etnonimu
Prus, czyli Prusewicz, która później uległa polonizacji przez przyjęcie polskiej, szlachec
kiej końcówki —ski. Może stanowić formę spolonizowaną nazwiska Proszewicz, z któ
rych Stanislaw Proszewicz byl elektorem żmudzkim króla polskiego Michała Korybuta
Wiśniowieckiego w 1669 r. [Uruski]. Jednak prawdopodobnie informacja ta jest błędna
i w rzeczywistości chodziło o Prosciewicza. Trzecia możliwość to oboczność nazwiska,
czyli Proszewski. Była to rodzina polska, której część osiadła na Litwie [Uruski]. I chy
ba ta ostatnia możliwość jest najbardziej prawdopodobna.
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim,
z jednym dymem zastawnym, pewnie poddańskim. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Uruski, T. 14, s. 357: Proszewicz, Proszewski.
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H. LUBICZ
P o pis 16 2 1

roku

Prószyński Dauid. Powslewski Dauid będąc chory pipep Dawida Prószyńskiego у trzeciej czgśd koniaposłał
po kozacku koń 1 wpow. berpaiiskim, na ucyestnikiprotestowa!
T aryfa 16 6 7 roku

Prószyńska Janowa Barbara Burniewiczpwna na miejscu Jana Prószyńskiego małżonka swego z Bum dym 1
szlachecki w pow. kroskim
Prószyński Jarosz na którego miejscu został spisany Andrzej Pukiell zPokroponc/Wisjański] dym 1 wpow.
kroskim. Klimowiczpwa Piotrowa [...] Regina Prószyńska żenienia zastawnym prawem od Jarosza Prószyń
skiego nagwanego Kibutisyki [na marginesie: z Pokrożonc] dym 1 szlachecki w pow. krosłdm
Pruszyński Krzysytof z imienia Repsyów nabyte[go] arędą dym 1poddańsłd w pow. berpańskim
Prószyński Marcin Kigycytofonicz [i] Piotr Janonicz [na miejscu] Jana Prószyńskiego [GB: pewnie ojca]
zPokropontpodĄański] dym 1 wpow. kroskim
Prószyński Mikołaj, na którego miejscu został spisany Salamon Szęzgtnowicz Z Połukaja Montwiłajdów
dym 1 szlachecki w pow. kroskim
T aryfa 16 90 roku

Prószyński [w Kop. 1: Pruszyński] Paweł z Pokropąda Pikajdów w pow. kroskim dym poddański 1
Przyjęto, że Prószyńscy i Pruszyńscy to ta sama rodzina. Obie mieszkały w tej samej
miejscowości (Pokrożonty w pow. kroskim). Pouczająca jest też kopia Taryfy 1690 r.,
gdzie zanotowano Pruszyńskiego na miejsce Prószyńskiego.
Nazwisko Pruszyński może być pochodzenia polskiego lub rosyjskiego [LPŻ], Jed
nak znacznie więcej przemawia za tym pierwszym. W polskich herbarzach notowano
Prószyńskich na Podlasiu i w województwie krakowskim, a Pruszyńskich w wojewódz
twie lubelskim (właściwie Prusińskich) i także na Podlasiu [Uruski],
Na Żmudzi w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r. został zarejestro
wany Solomon Pruszyński we włości kroskiej. Tenże został zanotowany również w ak
tach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1586 r. bracia: Krisztof, Jan, Żigimont i Stanisław
Salemonowicze Mikolajewicze Pruszynskie zostali oskarżeni o przywłaszczenie gruntu
Pokrożenty w Michnach nad rzeką Krożentąwe włości kroskiej. W 1593 r. wspomniany
Stanislaw darował żonie Alżbiecie Urbanownie część majętności nad rzeką Krożontą
we włości kroskiej. Zaś w 1596 r. sprzedał część „imieniczka” między rzekami Krożon
tą i Luką, a w 1598 zastawił majętność Pokrożonty. W 1593 r. jego brat Krisztof wziął
w zastaw ziemię Tricyszki w Pokrożontiu. W 1595 r. trzeci brat Żigimont [tu nazwany
Prużinski] nabył prawa do części dóbr Pokrożontie, a w 1599 z żoną Hanną Andrejewną Iwaszkiewicz kupił parobka oraz część uroczyska w Kukienach we włości kroskiej
od brata Stanisława. Z kolei w 1598 r. siostry Magdalena i Alżbieta Janowne Dargiewicz sprzedały swoim siostrzeńcom, ww. Salomonowiczom Pruszyńskim (z wyłącze
niem Jana), część majętności Pokrożonty.
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W sumie dane te pozwalają stwierdzić, że Pruszyńscy osiedlili się na Żmudzi
przed 1567 r. Ich przodkiem byl Mikołaj, który miał syna Salomona (znanego z popisu
z 1567 r.) i czterech wnuków: Krzysztofa, Jana, Zygmunta i Stanisława. Mieli oni osiadłość w Pokrożonciu (Pokrożencie, Pokrożonty itp.), miejscowości nad rzeką Krożentą we włości kroskiej. Chodzi o późniejsze Pokrożencie na północ od Kroż, obecnie to
pewnie wieś Petraliśke lub najbliższe okolice. Dane te wskazują raczej na pochodzenie
polskie (używane imiona).
Wspomniany Stanislaw Prószyński w 1604 r. kupił Montwidajcie Połukaje, należą
ce do dóbr Powodokście [w pow. kroskim]. Prawdopodobnie to on był woźnym żmudzkim [właściwie jednego z powiatów żmudzkich] w 1634 r. [Ragami teismaĄ. Miał on
syna Mikołaja, który ożenił się z Heleną Eliaszewiczówną, która po jego śmierci wyszła
ponownie za mąż za księcia [sic, tj. kniazia] Władysława Borowskiego. Owocem tego
związku była córka Elżbieta Mikołajewna Prószyńska, żona Salomona Szczesnowicza
[LNB, F 91-196].
W popisie wojskowym 1621 r. zanotowano tylko Dawida Prószyńskiego, który sta
nął do popisu w zastępstwie innej osoby z pow. berżańskiego.
W 1654 r. Jarosz Zygmontowicz Prószyński spisał swój testament. Chciał być po
chowany przez małżonkę Dorotę Juszkiewiczowną w kościele kielmeńskim katolickim,
co wyraźnie podkreślono [był tam jeszcze zbór kalwiński]. Żonie zapisał 1000 złotych
polskich i dożywocie na majętności Pokrożonty w pow. kroskim. Wspomniał też o stry
jecznych [braciach] Janie i Marcinie Prószyńskich. Jego bratanka Krystyna Wojciechowna Prószyńska, córka jego rodzonego [brata] Wojciecha, nieboszczyka, miała prawo
do części imienicza Pokrożonty. Był jej opiekunem i starał się zagwarantować jej przy
szłość. Była też mowa o jego siostrze Reginie, która wyszła za mąż za Mariasza Kutostarskiego [może Kotarskiego?] [LNB, F 130—2480, k. 215—216].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin: głównie w pow
kroskim (4) i berżańskim (1). Z nich 3 nie miały, jedna miała jednego poddanego. Najwięcej
mieszkało w Pokrożontach. Znów w 1690 r. zanotowano tylko jedną rodzinę w pow. kro
skim, z jednym dymem poddańskim. W sumie była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Mniej więcej w tym czasie, bo w 1696 r., Dominik Pruszyński, „Pan na Pokrożenciu” wraz z innymi szlachcicami napadli na zbór kalwiński w Krasnogaliszkach nad Dubissąkoło Podubisia i spalili go. Na szczęście, trzy lata później zbór ten został odbudo
wany. Ow Dominik Pruszyński był więc katolikiem.
W 1673 r. Alszka Mikołajewna Prószyńska Szczęsnowiczowa i jej mąż Salomon
Dawidowicz z Micka Szczęsnowicz skwitowali Władysława kniazia Borowskiego i jego
żonę Helenę Heliaszewiczówną, bywszą Mikołajową Prószyńską, a teraźniejszą Władysławową Borowską. Ta ostatnia była rodzicielką wspomnianej Alszki Mikołajewny.
Chodziło o prawa do dóbr ojcowskich Mikołaja Prószyńskiego — Połukaje Mątwiłajcie Jawtokiszki. Miała ona brata Tomasza Prószyńskiego [VUB]. Zob. wyżej o Elżbiecie
Mikołajewnie Prószyńskiej, czyli zwanej zdrobniale Alszką.
Powyższe dane pozwalają wykreślić następującą genealogię Prószyńskich z Pokrożontów: 1. Mikołaj. 2. Salomon (1567). 3. Krzysztof, Jan, Zygmunt i Stanisław (1604).
4. Wojciech, Jarosz (testament 1654 r.) i Regina Zygmuntowicze; Mikołaj StanisławoDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wicz;Jan (1654) i Marcin (1654, 1667) synowie Krzysztofa albo Jana. 5. Krystyna Wojciechówna; Piotr Janowicz (1667); Tomasz i Alszka (Elżbieta) Mikołajewicze (1673).
6. Pawel, nie wiadomo, kto byl jego ojcem, ale posiadał Pokrożonty w 1690 r.
Według „Descendencji dóbr Pokrożencie Pikajcie” dobra te należały do Prószyń
skich przynajmniej od końca XVI w. W 1594 r. kupił je bowiem Bałtromiej Stanisławowicz Prószyński od Stanisława Marcinowicza Czechowicza. Z tegoż przekazu wiadomo
też, że dobra te posiadał Hrehory Prószyński, po którym odziedziczyli je córka Eufrozyna i syn Stanisław Hrehorowicz Prószyński. Po tym ostatnim dobra miały przejść
do jego córki Eufrozyny, żony Samuela Woydyłowskiego i przeszły w inne ręce [LNB,
F 91—340]. Wspomniani Prószyńscy byli spokrewnieni z przedstawionymi wyżej Pró
szyńskimi, ale nie wiadomo w jaki sposób.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się Prószyńscy herbu Lubicz
(z Proszanki w ziemi bielskiej na Podlasiu), gdzie włączono Jakuba Lwowicza Sozanowicza, pisarza grodzkiego żmudzkiego, żonatego z AnnąZłoczyńskąw 1599 r. [Uruski].
Dane te zasadniczo pokrywają się z innymi źródłami, notowano bowiem Jakuba Proszyckiego pisarzem grodzkim żmudzkim w latach 1602—1605. Sęk w tym, że Proszyccy
stanowili zupełnie inną rodzinę.
W 1817 r. wywiedli się Prószyńscy herbu Lubicz. Za swego przodka przyjęli Kazi
mierza Prószyńskiego, syna Władysława, żyjącego w XVIII w. Miał on dobra Gojżewka
[wpow. wilkiskim] [LVIA, F 391—11—110]. Danych tych nie potwierdzają taryfy XVII w.
Ź r ó d ł a : LNB, F 91-196, 340, F 130-2480, k. 214-215; LVIA, F 391-11-110; ODVCA, vyp. 1, s. 140223, 184—86; vyp. 3, s. 66—194, 72—74, 138—249 (Prużinski); vyp. 4, k. 126—129; vyp. 5, к 17—123, 61M-59,
144—181, 190—40; Popis 1567 i\, kol 1267; Ruganie teismai, s. 172; Urzędnicy żmudzcy, nr 865; VUB, F 7—ŻP
25, к. 406M07. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 519: Pruśinskas; Uruski, T. 14, s. 359-362: Prószyński (wła
ściwie Prószyński), 379—382: Pruszyński; Valancius, s. 385.

PRYS (PRIS)
T aryf a 16 6 7 roku

Prys Pałtromiej, na którego miejscu gostal spisany Jóyef Tomaszkiewicz £ Wardowa szlachecki dym 1 wpow.
Ptyś [w tekście: Pris] Daniel na miejscu rodyica swego Kaspra P/ysa у Wamdgiów dym 1 szlachecki w pow.
ejragolskim
Prysowa Dorota na miejscu malponka swe\go\ Stanisława Piysa z Wandgiów dym 1szlachecki wpow. ejragolskim
T aryfa 16 9 0 roku

Prys [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 65 błędnie: Prus; MB: Prys] KagimieizJurewicz Z Wondgiów wpow.
ejragolskim i gpitgykupli dym sglachecki 1
Nazwisko ma trudną do wyjaśnienia genezę. Zdaniem językoznawców, może łączy się
z rosyjskim Pris, Prisicz, choć nie można wykluczyć pochodzenia od nazwiska Frycewicz (lit. Fricevicius), które jest pochodzenia niemieckiego (Fritz) [LPŻ]. Wiadomo
bowiem, że jest imię cerkiewne Prisk (i Pryskus) [Tichoniuk], które chyba nie ma nic
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PRYSZMONT (PRISZMONT)

wspólnego z naszym nazwiskiem. Warto natomiast zwrócić uwagę na nazwisko litew
skie Brisas, które łączy się albo z polskim nazwiskiem Bryś, albo z białoruskim Brys,
Brysiuk. To ostatnie pochodzi od słowa białoruskiego bryś, czyli człowiek zdrowy, ale
leniwy, próżn)- ltp. [LPŻ],
Może jest to nazwisko odmiejscowe? Była bowiem okolica szlachecka Pryssy
[Gloger], choć brak jej w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. leży przy ujściu rzecz
ki Upity do Dubissy na południe od Betygoły. W końcu XIX dwór Prysy należał do
Janczewskiego [SG|.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny w pow. ejragolskim, bez poddanych. Podobnie było w 1690 r., kiedy spisano tylko jedną rodzinę. Za
tem była to szkachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Prysiewicze
herbu Dołęga i Prus I. Przodkiem tych drugich był Daniel Prysiewicz (pokolenie I),
który miał syna Mikołaja (II), wnuka Macieja (III), prawnuka Adama (IV) oraz trzech
praprawnuków (V): Józefa, Joachima i Augustyna z potomstwem.
Ź r ó d ł a : SG, T. 9, s. 119: Prysy. L i t e r a t u r a : Gloger, s. 288; LPŻ, T. 1, s. 311: Brisas, 598: Fricevicius,
T. 2, s. 514: Prisevicius; Tichoniuk, s. 126: Pryskus; Uruski, T. 14, s. 383-384.

PRYSZMONT (PRISZMONT)
P opis 1 6 2 1 s o k u
P ryspm ont Maciej pucpestnikami na pod§ezdku\ pospcpepem koń 1 w pow. widuklewskim
T aryfa 16 67 roku

Pryspmont Adam Maciejewicp p Upiunedp dym 1 splachecki wpow. widuklewskim
Pryspmont Jerpy Ambropejewicp p Dowstar GajZajdów dym 1 splachecki w pow. berpańskim
Pryspmont Salamon po śmiem rodpica swego Abrama Piyspmonta na miejscu Marana Janowicpa Spweyścia
p Dowstar Gaj/ajdów dym 1 splachecki w pow. berpańskim
Pryspmont Stefan Maaejewicp p Up/rmedp dym 1 splachecki w pow. widuklewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Pryspmont Salomon p Dowstar w pow. berpańskim dym splachecki 1
Pryspmont p Pryspmontów wpow. widuklewskim dym splachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: pris—i mant. Pierwszy człon
jest żmudzkim wariantem formy pries—, czyli przedrostek przed. Drugi człon jest czę
sto używany w antroponimii litewskiej, został opisany przy Dowmontach (zob.) [LPŻ].
Najstarsza wzmianka o tym rodzie pochodzi z potwierdzenia nadania wielkiego
księcia Zygmunta Kiejstutowicza dla bojarów włości medyngiańskiej z lat 1431—1432.
Wymieniono tam Priszmonta [AWAK; LM].
Z 1527 r. pochodzi skarga Paszki „Tarvonaitisa” [skądinąd wiadomo, że byl to Tarwojnajtis], bojara widuklewskiego, że namiestnik widuklewski próbował zmusić go do
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służby rojtinickiej. Broniąc swego statusu bojara, przedstawił list Jana Kieżgajłowicza
[starosty żmudzkiego w latach 1450—1486], w którym była mowa o otrzymaniu wełdomych [poddanych] przez jego „dziada” Pryszmonta od starosty żmudzkiego. Był to
dowód, że ów Pryszmont był bojarem, a nie chłopem, a więc jego potomek miał taki
sam status. Z dalszej dokumentacji dowiadujemy się, że ów Paszko miał brata Towcia,
który nie mogąc utrzymać się z przypadłej mu części ojcowizny, „poszoł do Niemiec
1 tam zgib” [tj. zginął]. W tej sytuacji Paszko prosił wielkiego księcia o nadanie mu zie
mi po bracie, czyli Towcowszczyzny, zresztą niewielkiej (na 3 beczki zasiewu). W popi
sie wojskowym 1528 r. ów Paszko Tarwojnajtis stawiał konia we włości widuklewskiej.
W 1530 r. otrzymał 2 pustosze. Zdaniem E. Saviscevasa, Paszko nie był bezpośrednim
potomkiem Pryszmonta, nazwanego jego „dedem”, bo otrzymał jego ziemię po śmier
ci jego i jego syna.
Po długiej przerwie ponownie pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1594 r. Stanisław Pawłowicz Priszmont „poddany hospodarski” wziął w zastaw
chłopów majętności pojurskiej w uroczysku Łolickim, pewnie nad rzeczkąŁoliczą [we
włości pojurskiej]. W 1597 r. tenże jako „pan” i „poddany hospodarski wołosti i tiwuństwa pojurskiego” wziął kolejny zastaw — grunty w uroczysku Starkłowki w tej
włości. Z powyższego wynika, że ów Pryszmont miał grunty we włości pojurskiej
w końcu XVI w.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano jednego Pryszmonta w pow. widuklewskim,
który wystawił konia z „uczestnikami”. Nie należeli więc do zamożnych.
Później zostali spisani w obu taryfach XVII w. W 1667 r. zanotowano 4 rodzi
ny w pow. widuklewskim i berżańskim (po 2), bez poddanych. W 1690 r. spisano tylko
2 rodziny w pow. berżańskim i widuklewskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta
drobna i nieutytułowana.
Zwraca uwagę nomenklatura Pryszmonty w pow. widuklewskim. Na Żmudzi
obecnie jest lalka miejscowości o podobnej nazwie. Najpewniej chodzi o Pryszmonty
(lit. Pryśmanćiai) na północny wschód od Widukli przy drodze z tego miasteczka do Lidowian. Była to bowiem jedyna miejscowość o tej nazwie w pow. widuklewskim. W po
bliżu, bardziej na południe, notuje się Użumedzie, o którym wspomniano w taryfie
z 1690 r. jako Użumedzie Pryszmonty, co wskazuje na bliskość obu nazw miejscowych.
Ź r ó d ł a : AWA.K, T. 24, s. 404; LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 269 nr 398; ODVCA, vyp. 4, k. 15—113,
286—110. L i t e r a t u r a : LPZ, T. 2, s. 514: Pńśmantas, Pńśmontas, s. 513: Pńeśgintas; Saviscevas, Ź.emaitijos savivalda, s. 90—91; Uruski, T. 14, s. 384 (nie notował na Żmudzi).

PRYZGINT (PRYSZGINT, PRYZGIN, PRYZGINTT, PRYŻGINTT)
H. WŁASNEGO
P opis 1 6 2 1 roku

Piyspgint Jópef p ucpesĄnikaraĄ napod[jezdku] koń 1 wpow. pojurskim
P/ypgin Jóyęf p HcpesĄrakaroĄ naрос§\е.т,&\м] htń 1 w pow. widuklewskim
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PRYZGINT (PRYSZGINT, PRYZGIN, PRYZGINTT, PRYŻGINTT)

T aryfa 16 6 7 roku

Pńygin Bałtromiej у Piyygiu dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Pńyginowa Kazimierzom Anna Juchniewicyówna [na miejscu] małżonka swe[go] Kayjmierya Pryygina
■yokolicy Pryygin dym 1poddańsk w pow. u-iduklewskim
Pńygint Dawid z Pńygintów dym 1 szlachecki w pow. u-iduklewskim
Pńygint Kazimiery, na którego miejscu yostal spisany Samuel Uyumedyk у Posyołtunia dym 1 szlachecki
wpow. widuklewskim
Pńygint Sebestian zPńygintów dym 1 szlachecki wpow. widuklewskim
Pryygin Dawid. Sadowski Kazimiery na miejscu Andrzeja у Wieya Piotromcya yPosyołtonia, takye od Daimda Pryygina nabytej [miejscowości] nayrvanej Pńyginisyki, a [z] yastany naywanej San/dsyki у majętności swej od Jana Soroki i Malchera Hrehorowicya PasykiewicyapoĄó\ ańskdch dymów 7 wpow. widuklewskim
Pryygin Jeryy у Dowstar dym 1 szlachecki wpow. bezpańskim
Pryygin Jóyef у Dowstar dym 1 szlachecki wpow. beryańskim
Pryygint Gabńel, na którego miejscu yostal spisany Micha! Suirtun yKawp dym 1 szlachecki wpow. medyngjańskm
Pryygjnt Hreho/y Jóyejowicy, na którego miejscu yostal spisany Jeryy Skretuski yMostajć Ławkowa Pojeyjora
Parsya [i] Burmisyek dym 1 sylachecki w pow. pojurskim
Pryygjnt Jakub na miejscu Jakuba Pryygjnta yAntiników dym 1 sylachecki yastawny w pow. korsyewskim
Pryygint Paweł, na którego miejscu yostal spisany Kryysytof RymkewicyyMonkajaów Pilsudów dym 1 syla
checki wpow. korsyewskim
Pyzgint Stanisław. JudkenicyKayimiery[..] i ykiplż od Stanisława Pryyginta\..] dym 1sylacheckwpow.pojunkm
T aryfa 16 90 roku

Pryygjn Jakub Antoni na miejscu Macieja i Jeryego Pryyginów у Pryyginów alias у Kluków [w Kop. 1: Żeluki] w pow. widuklewskim i ypryykuplą w pow. widuklewskim dym poddański 1
Pryygjnt Andryej у okolicy Wolodkiów wpow. beryańskim dym sylacheck 1
Pryygjnt Dawid у Pryygintów w pow. widuklewskim dym sylachecki 1
Pryygjnt Jan yPryyygjntów w pow. widuklewskim dym sylachecki 1
Pryygjnt Jeryy у Dowstar w pow. beryańskim i ypryykupli dym sylachecki 1
Pryygjnt Jeryy у Toruaów Podubisia w pow. kroskm [dym] sylacheck 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego i dwuczłonowe: pris—i gint- O obu była już
mowa, zob.: Pryszmont i Gimbut [LPZ].
Najstarsza wzmianka o tej rodzinie pochodzi z potwierdzenia nadania wielkiego
księcia Zygmunta Kiejstutowicza dla bojarów włości medyngiańskiej z lat 1431—1432.
Wymieniono tam Pryszginta [AWAK; LM].
Dalsze informacje pochodzą z akt ziemskich żmudzkich XVI w. W 1584 r. Stani
sław Stanisławowicz Priżgin kupił niwę Rawszkina w Rajzginiach we włości widuklewskiej. W 1590 r. bracia Jan i Pietr Szymkiewicze Priżginowicze mieli zapłacić dług.
W roku następnym [Preżkinowicze] ugodzili się z wierzycielami w ten sposób, że dali im
swoje grunty w uroczysku w Kowlanach we włości widuklewskiej. Znów w 1599 r. Mar
tin Stanisławowicz i Jan Szymkowicz Priżgintowicze i inni sprzedali swoją część ziemi:
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Rowszkini, Galiszki i Wieldomiszki we włości widuklewskiej. W tym roku Pietr Szymkowicz zamienił się ziemią: za grunty w Kawłanach dostał grunty Burbiszki we wło
ści widuklewskiej oraz zapisał swoim synom: Matysowi i Hryhorowi swoją majętność
w polu i okręgu Priszginojtiach—Kiewlajniach we włości widuklewskiej. Trudno jest
zlokalizować wspomniane pole i okręg. Miejscowości te notowano w aktach ziemskich
żmudzkich, ale jedynąkonkretnąinformacjąbyło, że Kowłany (Kawłany, Kiewlany itp.)
leżały kolo gruntów plebanii widuklewskiej, a więc niedaleko od Widukli. W XIX w no
towano okolicę szlachecką Pryżginy w parafii Niemokszty, które można zlokalizować
na mapie Chrzanowskiego na zachód od Niemoksztów, koło osad: Gorysze, Hujkale
i Bukszenie (Prizginy). Do dzisiaj zachowała się pojedyncza osada Pryśginai, położona
na zachód od Niemoksztów, w pobliżu Hujkali (lit. Guikaliai) i Goryszów (lit. Garyśiai).
Tu pewnie było gniazdo tego rodu.
W 1598 r. Stanisław Pawłowicz Pryszkint kupił trzeciznę majętności Starkłowki we
włości pojurskiej.
Zatem z akt ziemskich żmudzkich XVI w. dowiadujemy się o kilku pokoleniach
Pryzgintów w XVI w. i ich osiadłości w rejonie Niemoksztów we włości widuklewskiej.
Była to następująca linia: 1. Pryszgint. 2. Szymko. 3. Jan i Piotr. 4. Matys i Hryhory Piotrowicze. Później notowano ich we włości pojurskiej.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano dwóch Pryzgintów w pow. pojurskim i widuklewskim, stawiających konia z „uczestnikami”. Nie należeli więc do zamożnych.
Mieszkali w tych samych włościach co poprzednio.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 11 rodzin, miesz
kających głównie i tradycyjnie w pow. widuklewskim (5) oraz w berżańskim i korszewskim (po 2), w dalszych pojedynczo. W zasadzie była to szlachta bez poddanych (10 na
11), pozostała rodzina miała tylko jednego poddanego. Z obliczeń wyłączono 2 oso
by (Dawida i Stanisława) z powodu wzmianek o kupnie dóbr. W 1690 r. spisano 6 ro
dzin, mieszkających głównie w pow. widuklewskim (3) i berżańskim (2). Tylko jedna
z nich miała jednego, pozostałe nie mały poddanych. W sumie była to szlachta drob
na i nieutytułowana. Jedynie Felicjan Pryżgintt [Felicjan Józef Pryzgintt na Kemkozach
Pryzginach; ta pierwsza nazwa przekręcona], porucznik pow. połongowskiego [pospo
litego ruszenia szlachty] byl deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1786—
1787 r. Byl on szambelanem królewskim i sędzią ziemiańskim (ziemskim) telszewskim
w 1792 r. Najpierw, bo w 1764 r. elektorowal przy wyborze Stanisława Augusta Ponia
towskiego na króla Polski. Ożenił się z Heleną Gadonówną, sędzianką ziemską repartycji telszewskiej.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pryzgintowie
herbu Niesobia, Pobóg i własnego. Ci herbu własnego mieszkali w pow. szawelskim
i telszewskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 24, s. 404; Deputaci, T. 2, s. 372; Elektorzy 1764 r.; LM, 6—oji Teismą byłą knyga, s. 269
nr 398; ODVCA, vyp. 1, s. 122—293; vyp. 2, s. 89—76; vyp. 3, s. 3—29; vyp. 4, k. 311—161; vyp. 5, k. 111—321,
137—128, 184-488; Slovar, s. 139: Kovlany, 261—262: Pńśginy; Urzędnicy żmudzcy, nr 1489. L i t e r a t u r a :
Ciechanowicz, Suplement, s. 285; LPŻ, T. 2, s. 514: Priśginas; Uruski, T. 14, s. 384.
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PRZEBOROWSKI

PRZEBO RO W SKI
T aryf a 16 6 7 roku

Pryeborowski Jan na miejscu Stanisława Grochowskie\go\ у Gosytyn dym 1 szlachecki wpow. beryańskim
Nazwisko wskazuje na pochodzenie polskie [LPŻ]. Przeborowskich notowano w Wiek
kopolsce [Uruski].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 520: Pśebarauskas; UrusM, T. 15, s. 5.

PRZECISZEW SK I
H. GRZYMAŁA
T aryf a 16 6 7 roku

Pryedsyewska Piotrowa Aldelgunda Gadonówna na miejscu Piotra Pryedsyewskiego małżonka swe\go] у Pojurya dymów 21 poddańskich w pow. pojurskim
Pryeasyewski Piotrowicy [tj. syn Piotra], na którego miejscu yostał spisany Лиdryg Montwił yNatredsyek
dym 1 sylachecki wpow. pojurskim
Pryeasyewski Jan [na miejscu] Piotra Pryedsyewskiego i Zofii Gie/gudówny Pryeasyewskiej rodyiców swoich
ymajitności Płusycy dymówpoddańskich] 6, wolnych yagrod\nSkóvĄ ubogich 6, poddanych ciahłych 4, oso
bliwie dym 1 w mieście Kroskim będący naplacu OjcówJeyuitów od niebosycyyka Augustyna Sągayła nabytym,
ogółem dymów 17 w pow. kroskim
Pryeasyewski Marcin, na którego miejscu i na miejscu małyonkijego K/ystyny Nowickiej yostał spisany Mi
kołaj Bogusy у Podubisia Popusyynia wiecyników yastawne\go\ ipryeyyskowe\go] prawa dym 1 sylachecki
wpow. rosieńskim
Pryeasyewski Piotr. Steygwił [w tekście: z Teygwił] Piotr у imienicya yastawnego od Pryedsyewskiego wysra
nego Pojurye domów [sic] dwóchpoddańskich yastawnych [...] ogółem 7 dymówpoddańskich wpow. pojurskim
T aryfa 16 9 0 roku

Pryeasyewski Jan у imienicya Podubisia alias Popusyynia w pow. rosieńskim [dym] poddański 1
Pryeasyewski Jan у Płusycy w pow. kroskim dymów poddańskich 3
Rodzina jest pochodzenia polskiego z powiatu płockiego na Mazowszu. W parafii Zagroba na północny wschód od Płocka notuje się wieś Przeciszewo. Wspomniał o tym
również Kojałowicz, choć dał im herb Rogala. Z reguły przyjmuje się dla nich herb
Grzymała [Łempicki; Uruski; Ciechanowicz].
Na Żmudzi pojawili się w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1587 r. Jan Pietrowicz Precyszewski z żoną Alżbietą Pietrowną Semaszkowicz sprzedał ziemię weldomską Gajmiszkia w Pogudkolnie we włości korklańskiej. W 1590 r. Alżbietą Pietrowna darowała mężowi Janowi Preczeszewskiemu 100 kop groszy, zabezpieczonych na
majętności Kroży we włości kroskiej. W 1593 r. wspomniany Przecziszewski (tu PreciDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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szewski) sprzedał bratu [ale jakiemu?] Awgusztynowi Janowiczowi Ginbutowi „ziemlicę” Mikutiszkiu w Krożach. Skądinąd wiadomo, że w 1592 r. był on urzędnikiem dworu
Jawniszki we włości kroskiej u wspomnianego wyżej Jana Szemeta [1А]. W 1599 r. Jan
Malcherowicz Szemet, starosta botocki, darował swemu służebnikowi Janowi Przecziszewskiemu 2 włóki ziemi zwane Kebekle we włości kroskiej.
W sumie w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano jedną osobę — Jana
Przeciszewskiego, syna Piotra, który posiadał osiadłość na Żmudzi we włości kroskiej
i korklańskiej. Był na służbie u Jana Szemeta, starosty botockiego, przynajmniej od
1592 r., a najpewniej przynajmniej kilka lat wcześniej. Był żonaty ze Żmudzinką.
Później notowano Jana Przeciszewskiego, który poległ pod Parnawą w Inflantach
w wojnie ze Szwecją w 1609 r. Był rotmistrzem w służbie Jana Karola Chodkiewicza,
hetmana wielkiego litewskiego. W 1605 r. dostał dobra w pow. kremońskim i derpskim
[tj. dorpackim] w Inflantach, pewnie z tytułu udziału w bitwie pod Kircholmem, za in
stancją Jana Karola Chodkiewicza. Wiadomo, że ożenił się z Elżbietą Siemaszkiewiczówną, z ręką której nabył Pluszcze i część Kroż. Wspomniane Pluszcze znajdowały
się w ręku tej rodziny od 1608 r. zapewne do końca XIX w. [SG, obszerne hasło Plusz
cze]. Z kolei w czasie Potopu 1655 r. Jerzy i Piotr Przeciszewscy podpisali unię kiejdańską ze Szwecją. Wspomniany Piotr Przeciszewski był synem Jana. Ożenił się z Bichniewiczówną, z którą wziął dobra Pojurze [SG]. Był również rotmistrzem, podobnie
jak i jego syn Zygmunt. Tak więc Przeciszewscy to była prawdziwie rycerska rodzina,
w trzech pokoleniach piastowali urząd rotmistrza: Jan — Piotr — Zygmunt [Uruski].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 5 rodzin mieszkających
głównie w pow. pojurskim (3) oraz pojedynczo w kroskim i rosieńskim. W większości
była to szlachta posiadająca poddanych, co nietypowe dla Żmudzi (3 na 5): odpowied
nio 21, 17 i 7 dymów. Znów w 1690 r. spisano tylko 2 rodziny w pow. kroskim i ro
sieńskim: z jednym i trzema dymami poddańskimi. Zanotowany w taryfie 1690 r. Jan
Przeciszewski z Podubisia (Kotowszczyzny) w swoim testamencie z 1709 r. zażądał, by
pochowano go w kościele Szydłowskim bez żadnej pompy [Vaisvila].
W 1690 r. testament spisała Marianna Markiewiczowna (?) Gadunowna [tj. Gadonówna] Janowa Przeciszewska. Prosiła swego małżonka Jana Kazimierza Przeciszew
skiego o pochowanie jej „podług religii mojej Saskiej” [tj. luterańskiej] w miejscu, które
ustnie mu podała. Swoją majętność macierzystą Podubisie alias Popuszynie w pow. ro
sieńskim zapisała mężowi [VUB].
Zatem była to szlachta majętna, właściwie zamożna (wg taryfy 1667 r.) i utytuło
wana. Ciwunem berżańskim byli kolejno: Stanisław Przeciszewski, starosta skirstymoński, w latach 1744-1762 [potem awansował na ciwuna ejragolskiego w 1762-1772, kiedy
zmarł; błędnie, że zmarł w roku następnym]; Rafał Przeciszewski, ciwun wieszwiański,
w latach 1765-1778 i jego syn Leon w 1779-1792. Ten ostatni (ok. 1753-1809) ożenił
się z Anną Wizgirdówną, został pochowany w kościele bernardynów w Cytowianach.
Ciwunem korszewskim byli: Franciszek Przeciszewski w latach 1746—1765 [awansował
na ciwuna pojurskiego w 1765 r., ale nie objął urzędu wskutek bliskiej śmierci. Byl żo
naty z Antonellą Bielikowiczówną] i Wincenty Przeciszewski, pułkownik JKMci [pow.
kroskiego pospolitego ruszenia szlachty], mianowany w 1780 r., potem awansował na
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ciwuna tendziagolskiego w 1787 i szawdowskiego w 1788—1792. Byl żonaty z Marian
ną Zienkowiczówną. Piotr Przeciszewski, sędzic żmudzki, byl budowniczym żmudzkim w latach 1782—1794. W 1792 r. został wybrany asesorem sądowym pow rosieńskiego [Szczygielski]. Był żonaty z Heleną Karpiówną. Ignacy Przeciszewski był wojskim
żmudzkim w latach 1775—1789 i chorążym żmudzkim w latach 1788—1793, kiedy złożył
„wierne poddaństwo najjaśniejszej Imperatorowej Jejm” [carycy Katarzyny II] w Po
stawach w województwie wileńskim. Jest pewnie tożsamy z Ignacym Przeciszewskim
[sic], ciwunowiczem korszewskim lub pojurskim [tj. synem Franciszka], który był sę
dzią grodzkim repartycji rosieńskiej w latach 1769—1770, kiedy awansował na sędziego
ziemskiego repartycji rosieńskiej w 1770, wojskiego żmudzkiego w 1775 i chorążego
w 1789. Był on żonaty z Antoniną Sulistrowską, wojszczankąoszmiańską. Chyba inny
Ignacy Przeciszewski, ciwunowicz ejragolski, był sędzią grodzkim repartycji rosieńskiej
w latach 1783—1789/90, kiedy zrezygnował na rzecz brata Rocha. Sędzią grodzkim re
partycji rosieńskiej był jeszcze Roch Przeciszewski, ciwunowicz ejragolski [tj. syn Stani
sława], w latach 1783—1791. Byl on żonaty z Alojzą Zienkiewiczówną. Sędzią ziemskim
repartycji rosieńskiej był Tadeusz Przeciszewski w latach 1776—1784. Był on rotmi
strzem pow. kroskiego [pospolitego ruszenia szlachty]. Ciwunem twerskim był Adam
Przeciszewski w 1791 r., urzędu jednak nie objął. Prawdopodobnie był ciwunowiczem
berżańskim i pułkownikiem pow. widuklewskiego. Wreszcie w 1794 r. oboźnym szawelskim został nominowany Joachim Przeciszewski. Był on chorążycem żmudzkim [tj.
synem Ignacego] i zapewne porucznikiem regimentu pieszego im. Domu Radziwiłłów
w armii litewskiej w 1789 r. [przedtem służył w milicji radziwiłłowskiej, wojsku prywat
nym Radziwiłłów].
Z powyższego wykazu widać, że Przeciszewscy zaczęli odgrywać ważną rolę wła
ściwie dopiero w 2. połowie XVIII w., w czasach Stanisławowskich. I choć nie piastowa
li najwyższych urzędów lokalnych, senatorskich (starosta, kasztelan żmudzki), to posia
dając dość liczne ciwuństwa i inne urzędy, zwłaszcza sądownicze, plasowali się w ścisłej
elicie politycznej Żmudzi. Dalsi piastowali funkcję posła sejmowego i deputata żmudz
kiego do Trybunału Głównego. Posłami było trzech Przeciszewskich: Wincenty, puł
kownik pow. kroskiego, posłował w latach 1778 i 1782; Adam, ciwunowicz korszewski,
w 1784 i Ignacy, sędzia grodzki, w 1786 i 1788 r.
Z kolei deputatami żmudzkimi byli następujący. Najpierw Franciszek Przeciszew
ski, ciwun korszewski, był deputatem w 1750 r. Ignacy Przeciszewski, sędzia grodzki
rosieński, był deputatem w 1768—1769 r. Adam Przeciszewski był deputatem w latach
1776—1777 jako ciwunowicz pojurski [tj. syn Franciszka] i 1782—1783 jako ciwunowicz
berżański i pułkownik pow. widuklewskiego. Teon Przeciszewski, ciwun berżański, był
deputatem w 1779—1780 r. Antoni Przeciszewski, ciwunowicz ejragolski [tj. syn Stani
sława], był deputatem w 1788—1789 r. I wreszcie Jerzy Przeciszewski, rotmistrz smoleń
ski, pełnił tę funkcję w 1790—1791 r. Tu również obserwujemy piastowanie funkcji deputackich dopiero od połowy XVIII w., szczególnie w latach 70. i 80.
Byli też elektorami królów polskich, poczynając od elekcji Augusta II w 1697 r.
(Piotr). Jan Przeciszewski, porucznik pow. kroskiego [pospolitego ruszenia szlachty],
Stanisław i Wiktoryn byli elektorami Stanisława Reszczyńskiego w 1733 r. Z kolei Stani
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sław Przeciszewski, ciwun berżański, Ignacy, ciwunowicz, i Rafał, ciwun wieszwiański,
wybierali króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r. w Warszawie.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Przeciszewskich herbu Grzy
mała. Najstarsza wiadomość dotyczy 1597 r., kiedy Jan został nazwany ziemianinem
żmudzkim. Potem podano dane z 1668 r., a praktycznie z XVIII w. W 1741 r. Franci
szek, łowczy żmudzki, posiadał dobra Gorysze Zołpie wpow. widuklewskim. W 1752 r.
był ciwunem korszewskim, miał dobra Szawkiany. Rok później sprzedał Gorysze Żołpie swemu bratu Rafałowi, krajczemu żmudzkiemu. W 1751 r. Stanisław, ciwun ber
żański, z żoną Ludwiką Drawdzikówną kupili dobra Powerpiany. Ich synem był Roch.
Adam był pułkownikiem widuklewskim, a Wincenty — kroskim w 1783 r. W 1791 r.
Ignacy, wojski żmudzki, z żoną Antonellą [sic] Sulistrowską nabyli folwark Polewik (?)
w pow. oszmiańskim. W sumie w tym herbarzu nowe dane dotyczyły głównie posiada
nych dóbr ziemskich.
Wylegitymowali się ze szlachectwa w guberni kowieńskiej w latach 1841—1866.
Schematyczne drzewo genealogiczne tej rodziny zaczyna się od Piotra Przeciszewskiego (pokolenie I), który pochodził z województwa płockiego. Miał on dwóch
synów (II): Zygmunta, żonatego z Biczkiewiczową i Marcjana, żonatego z Nowicką.
Zapoczątkowali oni 2 linie rodziny. Pierwszą, starszą linię reprezentowali: Jan Zygmun
towicz Przeciszewski (HI), ożeniony z Giełgudówną, Piotr z Woynianką, Jan z Niewiardowską i Józef. Z kolei drugą, młodszą linię zaczął Marcjan, który miał syna Jana (III),
żonatego z Gadonówną, Marcjana z Żebrowską, Wiktora z Tyrwidówną [raczej Tarwidówną] i Wiktorię [w tekście: Wikotria Przeciszewska] [MACB, F 37—3028].
Inną genealogię rodziny przedstawiono w niedatowanym dokumencie wśród akt
Przeciszewskich z Pluszcz. Przodkiem rodziny był Piotr (pokolenie II), syn Jana (I),
który miał czterech synów (III): Piotra Jerzego, Piotra Kazimierza, Jana ijakuba. Drugi
z nich, Piotr Kazimierz, kontynuował linię rodziny. Był on łowczym żmudzkim, ożenił
się z Potencjanną Uwoyn, z którą miał pięciu synów (IV): Kazimierza (jezuitę) [1704—
1777, był prowincjałem litewskim], Franciszka, Stanisława, Jana i Rafała. Z wymienio
nych Franciszek był łowczym żmudzkim po ojcu i miał dwóch synów (V): Ignacego
i Adama; Stanisław miał aż ośmiu synów (V): Michała, Cypriana, Franciszka, Antonie
go, Wincentego, Aleksandra, Ignacego i Rocha; kolejny Jan mógł pochwalić się siedmio
ma synami (także pokolenie V): Piotrem,Joachimem (ur. 1759) [uwaga ołówkiem], Bru
nonem (ur. 1756) [uwaga ołówkiem], Ignacym, Józefem, Bronisławem (?) i Tadeuszem;
Rafał miał jeszcze dwóch synów (V): Leona i Adama. Z nich Leon był ciwunem berżańskim, żonatym z AnnąWizgirdówną. Wspomniany Joachim najpierw służył w mili
cji radziwiłłowskiej, później w armii litewskiej jako podporucznik (1789), był „pułkow
nikiem wojsk polskich” [Uruski].
Kolejne, VI pokolenie rodziny reprezentowali: pięciu (lub sześciu, tego ostatniego
skreślono) synów Ignacego: Alojzy, Franciszek, Joachim, Adam i Karol; trzej synowie
Adama: Hieronim, Tomasz i Ksawery; trzej synowie Wincentego: Jan, Ignacy i Franci
szek; trzej synowie Rocha: Hieronim, Feliks [skreślono Fabiana] i Antoni; Adolf syn Jo
achima (właściwie Adolf Józef Ignacyjan, ur. 1828, właściciel majętności Bolcze w pow.
rosieńskim, k. 70); Jan syn Brunona oraz siedmiu synów Leona: August, Stanisław,
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Rafał, Alojzy, Bartłomiej, Antoni (właściwie Antoni Andrzej Saturnin, ur. 1798) i Fran
ciszek (właściwie Franciszek Jan Kazimierz, ur. 1801). Wymieniony wyżej Stanisław, ciwun ejragolski i pisarz powiatu rosieńskiego, był żonaty z Anną Minmontówną „de aula
Smaydry”[z dworu Smajdry]. Z kolei Rafał (1795-1848) ożenił się z Amelią (Emilią)
Iwanowiczówną (zm. 1832) i mieszkał w parafii cytowiańskiej. Zaś Jan był żonaty z Te
klą Białozorówną „de aula Ruszczę” [z dworu Ruszczę] w parafii kroskiej.
Ostatnie, VII pokolenie to: trzej synowie Alojzego: Ignacy Feliks Adam (ur. 1813),
Stanisław Konstanty (ur. 1828) i Franciszek Zygmunt Joachim (ur. 1832 [właściwie: 1834]);
Henryk syn Karola; dwaj synowie Antoniego: Artur i Amilkar; dwaj synowie Jana: Jan Ta
deusz Adam (ur. 1820) i Władysław Marcin Roch (ur. 1822); syn Hieronima — Edmund;
czterech |lub pięciu] synów Adolfa: Zygmunt, Adolf, Zbigniew, Mieczysław i Witold
[możliwe, że był on jednak synem następnego, tj. Jana]; syn Jana — Adolf i może ww. Wi
told; dwaj synowie Stanisława: Michał (właściwie Michał Adam, ur. 1823) i Teofil (wła
ściwie Teofil Adam, ur. 1827) oraz dwaj synowie Rafała: Konstanty (właściwie Konstanty
Antoni, ur. 1828) i Leon (właściwie Lew Tymoteusz Paweł, ur. 1831) oraz 4 córki: Helena,
Zofia, Antonina i Pulcheria [MACB, F 37—84].
Trochę inny w szczegółach wywód Przeciszewskich jest w innym zespole archiwal
nym. W pokoleniu IV wymieniono czterech (a nie siedmiu synów) Jana: Piotra, Joachi
ma Longina, Brunona i Benedykta. Drobne uzupełnienia dotyczą pełnych imion i dat
urodzenia [[LVIA, F 391-11-106].
W 1784 r. pięciu braci (pokolenie V), synów Stanisława, ciwuna ejragolskiego, doko
nało podziału dóbr ojcowskich: Wincenty, ciwun korszewski i pułkownik pow. kroskiego; Ignacy, sędzia grodzki repartycji rosieńskiej; Antoni; Roch i Aleksander, porucznik
wojsk pruskich. Były to 3 majątki: Pluszcze w pow. kroskim, Powerpiany z folwarkiem
Rombotyskim w tymże pow. oraz Ławków z folwarkiem Podławków zwany Iwoniszkami w pow. szawdowskim. Dobra te podzielono następująco: Pluszcze otrzymał Win
centy oraz Aleksander, Ławków — Ignacy, a Powerpiany — wspólnie Antoni i Roch.
W tym czasie już nie żył kolejny brat, Franciszek, kanonik żmudzki.
Krótko pisał o tej rodzinie Michał Brensztejn, na marginesie swoich studiów nad
„Braćmi Czarnymi” w Krożach. Jeden z nich, mianowicie Kajetan Przeciszewski, filare
ta, popełnił samobójstwo 26 paździenika 1823 r. w obawie przed aresztowaniem. Jego
ojcem był Roch (1765—1850; V), ciwun ejragolski, sędzia grodzki żmudzki z 1789 r., pre
zydent sądów granicznych rosieńskich i podprefekt rosieński w 1842 r., żonaty z Alojzą
Zieńkiewiczówna. Jego portret znajduje się w Muzeum Auśra w Szawlach [Matuśakaite].
Miał on czterech synów, o których będzie mowa niżej: Felicjana Szczęsnego, Antoniego,
Hieronima (1805—1881) i właśnie Kajetana. Ich dziadem był Stanislaw, ciwun berżański
wiatach 1750—1762 i ejragolski w 1762—1767, może później starosta korklański, ożenio
ny z Ludwiką Drawdzikówną, łowczanką żmudzka.
W XIX w. można wyodrębnić 3 linie Przeciszewskich: Alojzego, Joachima i Ro
cha. Pierwszą linię stanowią trzej synowie Alojzego (VI), już wymienieni: Ignacy Fe
liks Adam, Stanislaw Konstanty i Franciszek Joachim Zygmunt. Ostatni z nich (8 (20)
V [AP: 18 V] 1834—po 1889) był dorpatczykiem. Urodził się w majętności Stefanowo
w pow. lepelskim w guberni witebskiej. Syn Alojzego, szlachcica, katolika i Franciszki
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Sobolewskiej. Byl krewnym obu dorpatczyków (zob.): Adolfa i Zygmunta: byl synem
Alojzego, wnukiem Ignacego, prawnukiem Franciszka i praprawnukiem Piotra Kazi
mierza, który byl prawnukiem tych dorpatczyków. W 1855 r. rodzice mieszkali w Czasznikach w pow. lepelskim. Franciszek Joachim Zygmunt skończył gimnazjum w Mohy
lewie (AP błędnie: w Witebsku). Studiował ekonomię i medycynę na Uniwersytecie
Dorpackim w latach 1855—1860, doktor medycyny w 1861 r. Członek Konwentu Po
lonia w 1855 r., prawa filistra otrzymał w 1860. Później byl lekarzem w Podrosieniach
koło Rosieni w guberni kowieńskiej. Miał rangę radcy dworu (VII ranga) [Źródła: AA
6382; AP 504 [błędna data ur.]; EAA, F 402-7-89 (immatrykulacja). Literatura: Bednar
ski, s. 131; Konopka, T. 8, s. 321; Kośmiński, s. 400. Brak go w wykazie Tyli].
Jego brat (Stanislaw) Konstanty (1828-1890) udał się również na emigrację po po
wstaniu listopadowym i osiadł we Francji. Tu zmarł w Montresor, dobrach Branickich
\Kompendinm biograficzne—informacyjne, s. 278, błędne miejsce śmierci].
Druga linia, czyli Joachima Przeciszewskiego, jest związana ze Żmudzią. Miał on
syna Adolfa (1803-1869), marszałka szlachty pow. rosieńskiego w latach 1837-1843
i 1864-1866, działacza społecznego i gospodarczego. Należał do najbogatszych wła
ścicieli ziemskich na Żmudzi, mając ponad 2500 dusz chłopskich (męskich). Oże
nił się z Elwirą z Grużewskich, z którą spłodził czworo dzieci: Zbigniewa Romana
(1839-lata 60.) portret w: Provincijos dvaras, s.74, gdzie określono go jako „nieznane
go chłopca” z 1846 r.], Adolfa Kazimierza (1832-1888), Zygmunta Józefa Joachima
(1831—1862) i Adolfinę, żonę Kletego Burby. Dwaj z nich byli dorpatczykami: Adolf
Kazimierz i Zygmunt Józef Joachim. Pierwszy z nich urodził się w majątku Cytowiany w pow. rosieńskim w guberni kowieńskiej. Był krewnym dorpatczyka Franciszka
Joachima Zygmunta (zob. wyżej). Gimnazjum ukończył w Rydze. Studiował ekono
mię na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1851—1854. Członek Konwentu Polonia
w 1851. Później osiadł w majątku Pluszcze w pow. rosieńskim, liczącym 4394 dzie
sięciny ziemi. Podobnie jak jego ojciec, był marszałkiem pow. rosieńskiego. Ożenił
się z Marią Burzyńską (ok. 1840—1910), z którą wydał na świat dwoje dzieci: Edmun
da i Gabrielę, żonę Grużewskiego (ok. 1860—1942) [Źródła: AA 5685; AP 389; AV;
EAA, F 402—7—89 (immatrykulacja); Komorowska, s. 37—38; SG, T. 8, s. 328-329. Li
teratura: Pietuvos gyventojit genocidas, T. 1, s. 317: Gruzevska Gabriele; Provincijos dvaras,
s. 70 (portret z 1846 r. w wieku 14 lat); PSB, T. 28, s. 671 (ojciec); Tyla, Uetuviai, s. 104,
nr 210; Umski, T. 15, s. 7].
Trzecim i ostatnim w rodzinie dorpatczykiem był Zygmunt Józef Joachim (14 (26)
XII 1830 ЦАТА: 1 I 1831]—1862). Urodził się także w majętności Cytowiany. Gimna
zjum ukończył w Rydze. Studiował kameralistykę na Uniwersytecie Dorpackim w latach
1851—1854. Zmarł w guberni kowieńskiej jeszcze przed powstaniem styczniowym. Jego
potret jest w: Provincijos dvaras z podpisem: „Nieznany młodzieniec” [Źródła: AA 5644;
AP 379; AV; EAA, F 402—7—89 (immatrykulacja). Literatura: Provincijos dvaras, s. 68; Tyla,
Uetuvid., s. 104, nr 205].
Ich brat Zbigniew Roman spłodził dwoje dzieci: Edmunda Leona (1861 [1866]—
1917) i Gabrielę Annę (ur. 1863), żonę Grużewskiego. Z nich Edmund studiował na
Politechnice Ryskiej w latach 1882—1885, potem byl właścicielem Pluszczy [Janicki].
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PRZECISZEWSKI

Trzecia linia Przeciszewskich wywodzi się od Rocha (V)- Wyżej podano, że miał on
czterech synów (VI):
1. Felicjan Szczęsny, sędzia grodzki żmudzki.
2. Antoni (ur. 1797), sędzia grodzki żmudzki, marszałek pow. rosieńskiego, służący
w wojsku polskim od 1812 r. w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego,
aktywny uczestnik powstania 1831 r., 26 lat spędził na emigracji we Francji, skąd wrócił
na Litwę w 1857 r. Spłodził trzech synów: Artura, Emila i Hieronima, mającego syna
Edmunda. Jego późniejsze losy są nieznane [Bielecki, Słownik biograficzny, PSB].
3. Hieronim (1805—1881). Studiował na Uniwersytecie Wileńskim. W 1841 r. oże
nił się z Celiną Burbianką, z ręką której nabył Cytowiany, Antoszewo, Burbiszki w pow.
rosieńskim, Ryngowiany w szawelskim i Barszczyce w telszewskim. Był marszałkiem
pow. rosieńskiego w latach 1856-1863, kiedy został aresztowany za pomoc powstań
com styczniowym i zesłany do guberni tomskiej, później permskiej, skąd tułał się
po Niżnym Nowogrodzie, Suwałkach, a nawet w Krakowie w Austro—Węgrzech, by
wreszcie uzyskać zgodę władz rosyjskich na powrót do swojej ojczyzny w 1878 r. Do
piero w 1880 r. mógł wrócić do rodzinnych Cytowian, gdzie zmarł w roku następnym
i został pochowany w miejscowej kaplicy Przeciszewskich [Gieysztor, T. 1, s. 283, T. 2,
s. 323—324; Romer, T. 2, s. 331; E. Romer, Monografia, s. 439—440; 1863 metą sukihmas,
s. 179 (obraz)].].
4. Kajetan (ur. ok. 1791), filareta, samobójca z 1823 r. według Ludwika Jucewicza „była to istota o poetyckiej duszy, wielkim talencie i w gorącej wodzie kompana”
Qucevicius].
Z tą linią wiąże się jeszcze Feliks (Szczęsny) Przeciszewski (1852-1924), który stu
diował na Politechnice Ryskiej w latach 1873-1878, gospodarz Rochowa od 1879 r. No
towano go, lub jego syna o tym samym imieniu, w Rochowie w okresie międzywojnia.
Gdy zmarł, w prasie litewskiej określono go jako wroga Litwy. Podobno powiedział
w czasie ciężkiej choroby, że wyzdrowieje wtedy, gdy nie będzie przeklętej Litwy. Jego
syn był jednym z członków POW na Litwie, a w tym czasie (1924) był pomocnikiem
„gubernatora nowogródzkiego” w Polsce [pewnie chodzi o nawiązanie do urzędu gu
bernatora z czasów caratu, w rzeczywistości chodzi o urząd wojewódzki w Nowogród
ku] [Janicki; Vaisvila, s. 265; Żenkiewicz, s. 111].
W 1889 r. do tej rodziny należały następujące dobra w guberni kowieńskiej: Wojnatyszki, Powerpiany i Pluszcze (Adolf, syn Adolfa) oraz Rochów (Mieczysław, syn Jana).
Wspomniany tu Rochów nawiązuje swoją nazwą do Rocha Przeciszewskiego, o którym
pisano wyżej, a więc jest późnego pochodzenia, z 2. połowy XVIII w. Dwór leżał na
północny wschód od Rosieni nad Dubissą, koło sioła Sznipie. Obecnie to wieś Rakava,
nawiązująca do historycznej nazwy.
Ź r ó d ł a : AGAD, A Piłsudskich, nr 27 (sejm 1788 r.); A kta pjaądów, T. 2, s. 307, 340; BCzart, rkps 726
k. 85 (sejm 1786 r.); BK, starodruk: 122055 (sejm 1782 r.); BN rkps 10679, k. 187—190: M. Brensztejn, Czar
ni Bracia w Krojach; BUVy starodruk: 143358 (sejm 1767 r.); Deputaci, T. 1, s. 418, T. 2, s. 297, 329, 355, 327,
380, 388, 342; Dworzecki Bohdanowicz, k. 207v—208; Elektorzy 1697, 1733, 1764 r.; IA, kol. 317; Kojałowicz, Compendium, s. 265; LVIA, F 391—11—106 (genealogia); MACB, F 37—84 (drzewo genealogiczne, k. 46;
metryki chrztu, k. 16—26, 67, 69 i in.; dział dóbr, k. 6—10), F 37—3028 k. 3 (schemat drzewa genealogiczne
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

PRZEGOWSKI

651

go), F 198—18 (sejm 1784 r.); ODVCA, vyp. 2, s. 4—56, 136—524; vyp. 3, s. 67—206; vyp. 5, k. 87—138; SG,
T. 8, s. 328—329: Płus2 c 2 e; Ur2 ędnicy żmudzcy, nr 143, 159, 184, 186—187, 290, 335, 337, 364, 429, 441,
465, 1085, 1090, 1093, 1123, 1126, 1386, 1434; VUB, F 7-ŻP 38, nr 2. L i t e r a t u r a : BielecM, Słownik
biograficzny, T. 3, s. 341; Ciechanowic2 , Rody, T. 4, s. 396; Danilc2 yk, s. 188 (sejm 1786 r.); Encyklopedia miedyy
ojeyuitach, s. 547; Filipc2ak, s. 346 (sejm 1778 r.); Janicki, Studenci polscy, s. 78 nr 478; Jucevicius, s. 119—120,
234; Eietuvosgyventojngenocidas, T. 1, s. 317; Lempicki, Herbarz T. 3, s. 493—512 (genealogia Pr 2 ecis2 ewskich
2 płockiego); Matuśakaite, Portretas, s. 138; Oficerowie wojska W. Ks. Litewskiego, s. 470; Promndjos dvaras, s. 68,
74; PSB, T. 28, s. 670—676: Pr 2 ecis2 ewski Adolf, Antoni, Kajetan i Stanisław; Skłodowski, s. 295, 313 i 318;
S2 c2 ygielski, s. 320; Uruski, T. 15, s. 6—7; Vaisvila, s. 155, 265; Żenkiewicz, s. 111.

PRZEDPIELSKI
T aryfa 16 9 0 roku

Prpedpielski Paweł p Pospokom wpow. rosieńskim [dym] poddański 1
Nazwisko jest chyba pochodzenia polskiego i pochodzi od Przedpełskich z Przedpełcza w pow. bielskim w województwie płockim (Mazowsze). Wieś ta leży na północny
wschód od Płocka, przy drodze do Karwowa.
W 1651 r. Jan Karol Jerzewicz Billewicz sprzedał Szymoryszki w pow. rosieńskim,
odłączone od majętności Wysoki Dwór, Wojciechowi Stanisławowiczowi Przedpełskie
mu [LYIA, F 1135—20—27]. Jest to najstarsza wzmianka o pobycie tej rodziny na Żmudzi.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. rosieńskim, z jednym pod
danym. Była to szlachta drobna i nieutytułowana. Dwóch z nich było elektorami królów
polskich w Warszawie. Szymon Przedpielski był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r., jest skądinąd nieznany, a Paweł Przedpętski [sic] uczestniczył w na
stępnej elekcji Jana III Sobieskiego w 1674 r. Notowano go w taryfie 1667 r.
Ź r ó d ł a : Elektorowie królów, s. 179; Elektorzy 1674 r ; Kapica, s. 343; LVIA, F 1135-20-27, k. 194v L i t e r a t u r a : Lempicki, T. 2, s. 513—516; Uruski, T. 15, s. 11—12.

PRZEGOWSKI
T aryf a 1 6 9 0 roku

Prpegowski Kazimiery na którego miejscu postał spisany Samuel Żebrowski pLabunowa wpow. korklańskim
dymy poddańskie 2
Nazwisko jest nieznanego pochodzenia. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach
i spisie współczesnych nazwisk litewskich, także Przygowskiego. Chyba nie ma nic
wspólnego z Przegockimi (itp.)? Może to forma spolonizowana nazwiska litewskiego
Priegelas lub podobnego? To ostatnie jest nazwiskiem dwuczłonowym: prie—i gel(as)—
[Zinkevicius].
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow korklańskim, z dwoma dy
mami poddańskimi. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 232: Priegelas.
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PRZESPOLEWSKI (PRZESPELOWSKI, PRZYSPOLEWSKI)

PRZESPOLEWSKI (PRZESPELOWSKI, PRZYSPOLEWSKI)
T aryfa 16 67 roku

Prpespołewscy. Knapikowie.p Krpysptof [...] i pprpykupli od Prpespołewskich i od Duseyki nabytych poddańskie dymy 2 w pow. telspewskim
Prpespołewski Paweł na miejscu nieboszczyka Krpysptofa Kłopotowskiego pjudy splachecki dym 1 splachecki
wpow. birpyniańskim
Prpespołewski [brak imienia], na którego miejscu postał spisany Jakub Spymowicp p Goniprowa dym 1 spłachecki wpow. kroskim
T aryfa 16 90 roku

Prpespełowski [w Kop. 1: Przyspolewski, w Kop. 6: Przespolewski] Paweł pjudelów wpow. birpyniańskim dym spłachetki 1
Rodzina jest pochodzenia polskiego. Pochodzili z Przespolewa w pow. kaliskim w Wielkopolsce: na północny wschód od Kalisza. Miejscowość istnieje do dzisiaj. Zdaniem ba
daczy litewskich pochodzenie tego nazwiska jest niejasne [LPŻ].
Na Żmudzi Martin [Andrejewicz Mikołajewicz] Prespolewski byl notowany przed
1568 r., kiedy otrzymał od Jurija Stanisławowicza Łucajta, który go usynowił, część ma
jętności Wirmiańskiej we włości telszewskiej. W 1569 r. wziął w zastaw 18 morgów
ziemi w tej włości i otrzymał od ojca poddanych we włości wieszwiańskiej, nad rze
ką Mostupem. W 1583 r. jego żona miała dobra Sutekli we włości Małych Dyrwian,
była to Zofia Janowna Wojtiechowicz Lonskowna (Lunskowna). Żona była siostrzenicą
wspomnianego Jurija Stanisławowicza Lucajta (Jurija Stanisławowicza Sewrimowicza),
chorążego telszewskiego, który nie miał potomstwa. W 1586 r. Martin Prespolewski
był zwany komornikiem królewskim [może jednak miernikiem, zob. niżej]. W 1591 r.
sprzedał część paszni dworskiej wspomnianej majętności Sutekli. W roku następnym
sprzedał część ziemi w Wegierach we włości Małych Dyrwian. W tym roku darował
synowi Przecławowi część majętności Dyrwiany, które otrzymał od żony. W 1596 r.
dał pełnomocnictwo synowi Markowi na odzyskanie długu 100 grzywien polskich od
kasztelana kami[e]ńskiego [w Wielkopolsce] Andrzeja Gostowskiego [właściwie Gosławskiego w latach 1573-1580]. W 1598 r. Marek otrzymał od matki część majętności
Wirmian i Dyrwian, a Przecław dostał „słuszną odmianę” w Wirmianach za Dyrwia
ny, z których zrezygnował. W 1599 r. Marek Martinowicz Andrejewicz Prespolewski
sprzedał niwę w majętności Dyrwiany we włości Małych Dyrwian. Jeszcze w 1597 r.
była mowa o Jurim Martinowiczu Prespolewskim, słudze Michała Łaszkowskiego, któ
ry wraz z inną osobą zabił pewnego szlachcica.
Wszystkie te informacje pozwalają na pewne ustalenia. Pierwszym z Przespolewskich, który osiadł na Żmudzi przed 1568 r., był Marcin, syn Andrzeja i wnuk Mi
kołaja. Ożenił się ze Żmudzinką, nabył tam dobra Wirmiany i Dyrwiany i spłodził
trzech synów: Marka, Przecława i Jerzego (najmniej znanego). Notowano ich w trzech
włościach: telszewskiej, wieszwiańskiej i M. Dyrwian, a więc w północno-zachodniej
Żmudzi. Wspomniany Marcin Przespolewski był miernikiem włości połongowskiej
w 1569 r. [Drozd].
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W 1674 r. testament spisał Stanisław Dobreliowicz [sic; może jednak Gabrielowicz?] Przespolewski, który chciał być pochowany na „mogiłach Dubiańskich”. Ożenił
się z Katarzyną Michałowną Worpuciańską, bywszą Wojciechowąjurewiczową, a teraź
niejszą Stanisławową Przespolewską. Miał „pasierzbów”: Jerzego i Michała Jurewiczów.
Z drugą żoną spłodził córkę Zuzannę, której oraz pasierbom uczynił zapis na dobrach
Dubiany [w pow. berżańskim] [VUB, F 7 ZP 26]. Nie notowano go w taryfie 1667 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko 2 rodziny w pow.
birżyniańskim i kroskim, bez poddanych. W 1690 r. była to tylko jedna rodzina w pow.
birżyniańskim i ta sama osoba co w 1667 r., także bez poddanych. W sumie była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Przespolewscy [Ciechanowicz: Przypolewscy] herbu nieznanego miesz
kali w pow. szawelskim.
Prawdopodobnie wspomniany w taryfach z lat 1667 i 1690 Paweł Przespolew
ski był przodkiem licznych Przespolewskich, wylegitymowanych ze szlachectwa w gu
berni kowieńskiej w 1858 r. [po raz pierwszy wylegitymowali się w 1820] (pokolenie I).
Skądinąd wiadomo, że miał on dobra Wirmiany w XVII w [w pow. telszewskim].
Najstarszy dokument dotyczy Pawła Przespolewskiego, który w 1649 r. darował
swoim synom dobra „wotczinnoje” [ojczyste] Wirżiany w pow upickim [może cho
dzi jednak o Wirmiany w pow. telszewskim?]. Z kolei dopiero w 1740 r. ci synowie: Jan
i Franciszek przekazali te dobra swoim synom. Dobra te sprzedano w 1781 r. Znów
według testamentu z 1785 r. Antoniego syna Franciszka wynika, że miał on kapitał pie
niężny z tytułu sprzedaży bratu swojej części majętności Judejkiszki, który zapisał swo
im synom. Ta ostatnia miejscowość zapewne odnosi się do Judy i Judelów w pow. birży
niańskim, gdzie notowano Przespolewskich w obu taryfach dymów z lat 1667 i 1690.
Z zamieszczonej tam genealogii widać, że ów Paweł miał dwóch synów (II): Jana
i Franciszka. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej linii Jan wydał
na świat trzech synów (III): Stanisława, Kazimierza, bezpotomnego i Mateusza. Z nich
Stanisław ojcował dwóm synom (IV): Klemensowi (ur. 1776) i Mateuszowi, bezpotom
nemu. Wspomniany Klemens zostawił po sobie syna Telesfora (ur. 1808), bezpotom
nego. Z kolei jego brat Mateusz (III) wydał na ten padół łez trzech synów (IV): Józefa
(ur. 1789), Szymona Tadeusza (ur. 1791) i Jana (ur. 1794). Wspomniany Józef dał świa
tu trzech synów (V): Wawrzyńca Teofila (ur. 1828), Adolfa (ur. 1830), bezpotomne
go i Józefa (ur. 1832). Z nich Wawrzyniec Teofil cieszył się synem Adamem Antonim
(ur. 1859; VI), a jego brat Józef — dwoma synami (VI): Konstantym (ur. 1860) i Joza
fatem (ur. 1864).
Teraz bracia Józefa z pokolenia IV: Szymon Tadeusz i Jan. Pierwszy z nich do
czekał się dwóch synów (V), bezpotomnych: Adamajózefa (ur. 1826) i Juliana Teodo
ra (ur. 1829). Zaś wspomniany Jan (IV) dał światu pięciu synów (V): Adama Mateusza
(ur. 1819), bezpotomnego, Michała Wacława (ur. 1821) z synem Feliksem (ur. 1864;
VI) oraz Jana (ur. 1830), bezpotomnego, Floriana Stanisława (ur. 1833) z dwoma syna
mi (VI): Florianem (ur. 1858) i Janem (ur. 1864) oraz Feliksa (ur. 1838), bezpotomnego.
Drugą, młodszą linię tworzył Franciszek (II), ojciec Michała i Antoniego (III).
Z nich pierwszy miał syna Tudwika (IV), bezpotomnego. Linię prowadził więc Antoni
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jako ojciec trzech synów (IV): Jakuba i Józefa bezpotomnych oraz Kazimierza. Ten
ostatni ojcował trzem synom (V): Leonowi (ur. 1803), bezpotomnemu, Stanisławowi
(ur. 1808) i Tadeuszowi Antoniemu (ur. 1820). Z nich Stanisław wydał na świat dwóch
synów (VI): Ludwika Bartłomieja (ur. 1840) i Leona (ur. 1841), a jego brat Tadeusz An
ton i— jednego: Ottona (ur. 1849) [LVIA, F 391—11—104].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-11-104; ODVCA, vyp. 1, s. 20-317, 21-344, 23-373, 97-160,141-250,204-157;
vyp. 2, s. 13—191, 83—514, 172—194; vyp. 3, s. 24—88, 25—90; vyp. 4, k. 168—224, 253—80 (brak w indeksie),
298—59, 299—65, 301—80; VUB, F 7 ŻP 26 nr 1. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 286: Przypalewski [sic]; Drozd, s. 66; LPZ, T. 2, s. 519: Przespaliauskas, 511: Presparliauskas, 506: Praspaliauskas [sic];
Uruski, T. 15, s. 24—25.

PRZESTANOWSKI ZOB. PRZYSTANOWSKI
PRZESTRZELSK I
H. PRZESTRZAŁ, ŚLEPOWRON
T aryf a 16 6 7 roku

Prpestrpelski Jan p imienia żoran 2 poddańsłde dymy wpow. porańskim
Prpestrpelski Paine!, na którego miejscu postał spisany Kagtmierp Cgaykowski p Żoran 4 poĄd] ańskie dymy
wpow. porańskim
Nazwisko wskazuje zapewne na pochodzenie polskie. W każdym razie notowano ich
w ziemi ciechanowskiej i wiskiej na Mazowszu [Uruski], Na Litwę przenieśli się zapew
ne z Podlasia z Przestrzela. Używali herbu Slepowron [Kojałowicz].
Na Żmudzi pierwszą znaną osobą tej rodziny jest Maciej Przestrzelski, który w te
stamencie z 1646 r. ufundował altarię w kościele w Żoranach, zapisując folwark żorański,
otrzymany od żony Marianny Szukścianki. Pewnie mieszkał w tej parafii.
Wyróżnił się w czasie Potopu. Zdaniem Kojałowicza, Jan Przestrzelski to „pierw
szy przywódca przeciw Szwedom w X Żmudzkim 1656 r.”. Kilkakrotnie wymieniono
go w „Ralatii żmudzkiego wejścia” M. K. Szemiota z 1657 r. Należał do pierwszych,
którzy podnieśli oręż przeciwko Szwedom. Na początku maja 1656 r. na czele pospo
litego ruszenia, liczącego podobno około 3000 szlachty, stał wspomniany Przestrzel
ski, któremu Szwedzi zadali bolesny cios pod Szkudami [Tyla]. Jest on najpewniej toż
samy z Janem z Przestrzela Przestrzelskim, elektorem króla polskiego Jana Kazimierza
w Warszawie w 1648 r. i ze spisanym w taryfie 1667 r.
Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. żorańskim, z poddanymi:
dwoma i czterema. Była to zatem szlachta majętna i nieutytułowana.
Skądinąd wiadomo, że wymieniony w taryfie 1667 r. Paweł Przestrzelski spisał te
stament w 1661 r., zapisując na wspomnianą altarię w kościele w Żoranach 500 złotych
polskich. Całkiem możliwe, że wkrótce zmarł, stąd wzmianka o zastępstwie w taryfie
z 1667 r. W tym czasie żył jeszcze Jan Przestrzelski, kanonik żmudzki, który w testa
mencie z 1672 r. potwierdził wspomnianą fundację i ze swej strony uzupełnił ją.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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W XIX w. Przestrzelscy używali herbu Przestrzał i mieszkali m.in. na Żmudzi [Cie
chanowicz] .
Ź r ó d ł a : Elektorzy 1648 r ; Kojałowicz, Compendium, s. 285; Szemiot, Relatia, k. 148, 156, 158, 172. L i 
t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 397; Juzumas, s. 423; Paknys, s. 184; Tyla, Żemaitija, s. 107; Uruski, T. 15, s. 25.

PRZEWŁOCKI
T aryfa 16 90 roku

Przewłocka Halsyka na miejscu małżonka z Orlan alias Dubiany n>pon>. telszewskim [dymów] poddańskich 2
Pipewłocki Kaźmierz z Zastauy 'Bałamutów alias Minwidy, pe wsi Asppalkiów w pow. telszewskim dymów
poddańskich 23
Rodzina jest zapewne pochodzenia polskiego [LPŻ], być może z Przewłoki w woje
wództwie lubelskim, gdzie mieszkali Przewłoccy. Notowano tam dwie Przewłoki: koło
Parczewa i Tomaszowa Lubelskiego. Byli też na Podlasiu i na Litwie.
W taryfie z 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. telszewskim. Obie miały poddanych,
w tym jedna miała dużą majętność z 23 dymami poddańskimi. Była to szlachta zamoż
na, ale nie utytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Przewłoccy
herbu Brodzie i Szaszor.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 521: Psevlockis; Umski, T. 15, s. 27—28.
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H. DOŁĘGA, NIECZUJA
P opis 16 2 1 roku

Pryyałgowski Michał z braciąpo kozacku koń 1 w pow. telszewskim
Pryyałgowski Piotr z uczestnikami] po kozacku koń 1 w pow. ujwenckim
T aryfa 16 67 roku

Pryyałgowski Ambrożęj. Giedgowd Dawid [...] a рр'РУkupli odAmbrojeja Pryyałgowskiego dym 1poddafu
ski w pow. twerskim
Pryyałgowski Ambrojp Augustynowicz,,a miejscu rodzica swego Augusyna Walenynowiczą Pryyałgowskiego
ZPrgyałgowa dym 1 szlachecki w pow. telszewskim
Pryyałgowski Ambroyy, na którego miejscu orap na miejscu Prymusa Piotrowicza postał spisany Zygmont Piotrowiczzttnlenia Srujany dymy [poddańskie] 2 w pow. gondyńskśm
Pryyałgowski Antoni Augusynonicz na miejscu Walentego Maciejewicza z Pryyałgowa dym 1 szlachecki
w pow. telspewskim
Pryyałgowski Antoni. Giedmin Jan [...] i z kupli na miejscu Antoniego yGiedgowda Prya/gowskiego 1poddański dym w pow. twerskim
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
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Przyalgowski Benedykt Maranonicp na którego miejscu orap na miejscu Ambropeja Walentynowicza Macpuka yostał spisany Stanisław Macpuk p okolicy Macpuk dym 1poddański w pow. telszęwskim
Przyalgowski Giedowg Andrpęj Adamowicz na miejscu Ambropeja Adamowicza Giedowga [GB: pewnie
brata] £Przyałgowapoddański dym 1 w pow. telszęwskim
Przyalgowski Hrehory i Ambropy, na któiych miejscu został pisany ]an Piotrowicz Z Walencgajda Lekieman
pod{ól\ ański dym 1 w pow. gondyńskim
Przyalgowski Hrehory z Puklów dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Pizyałgowski Hrehory. Kukiewicz Kazimierz [...] i spadkiem dostały od Hrehorego Przyałgowskiego
podjd] ański dym 1 w pow. telszęwskim
Pipyałgowski [w tekście: Pryałgowski] Jan na miejscu Jana Opulskiego z Gielogirpoddański dym 1 wpow.
retowskim
Przyalgowski Jan MardnowicppPryalgowa dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Prgya/gowskiJan, na którego miejscu został spisany Udasz Kukiński z Puklówpoddański dym 1 wpow. telszęwskim
Przyalgowski JarospJózęfowicp na którego miejscu został pisany Benedykt Januszewicz ZPrzyałgowa dym 1
szlachecki w pow. telszęwskim
Przyalgowski Je/py Walentynowicz pPryałgowa dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Przyalgowski Józęf, na którego miejscu został pisany Dawid Pymgaylo z Progulbiów dym 1 szlachecki wpow.
telszęwskim
Przyalgowski Józef, na którego miejscu został pisany Piotr Butowicz z Progulbiów pod[djański dym 1 wpow.
telszęwskim
Przyalgowski KazjmierzJanowicz na miejscu rodpica swego Jana Wojdechonicpa Przyałgowskiego z Przyałgowa i zPrZykupli dym / szlachecki wpow. telszęwskim
Przyalgowski Kapimierz Konstanty na miejscu Hrehorego Przyałgowskiego rodzica swego z Ławkowa 10pod
dańskich dymów w pow. spawdowskim. Tenpe zjolwarku Prpybutkispek alias Sątowków na miejscu Jana Japdowskiego na dymie zągrodniczym. Tenpe w tympę pow. i okolicy MHaspajdach na dymie poddańskimjednym
na miejscu rody ca swego Hrehore\go] Przyałgowskiego, [ogółem] dymy 2 wpow. gondyńskim
Przyalgowski KazjmierpStanislawonicp na miejscu rodpica swe[go] Stanisława AUeksienicpa Przyałgowskie
go z Przyałgowa dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Przyalgowski Kapimierz Z Przyałgowa dym 1 szlachecki w pow. telszęwskim
Przyalgowski Krcysptof Zachańaspewicp na miejscu rodpica swego Zachańaspa Przyałgowskiego p Przyałgowa dym 1 spłachetki w pow. telszęwskim
Przyalgowski Mateuspjanowicp na miejscu Benedykta Januspewicpa p Przyałgowa dym 1 splachecki w pow.
Przyalgowski Stefan na miejscu Jana Trpeciaka £ Progulbiów poddański dym 1 wpow. telspewskim
Przyalgowski Wojciech, na którego miejscu orap na miejscu Augustyna Beniuspewicpa postał spisany Twerian
Bukont p Beniuspajdów poĄB\ ański dym 1 w pow. telszęwskim
Przyalgowski Zygmont na miejscu Michała Przyałgowskiego rodzjca swe\go] p Naryspek dym 1 spłachetki
w pow. wiespwiańskim
Przyalgowski Zygmont Walentynowicz £ Przyałgowa dym 1 splachecki w pow. telszęwskim
Przyalgowski Zygmont, na którego miejscu postał spisany Matiasp Domanows/d p Godel Girkuntów dym 1
szlachecki w pow. płotelskim
Przyalgowski p Giedowga Dawid p imienia swego ojczystego p Progulbiów na miejscu Jópefa p Giedowga Przya!gowskiego poddański dym 1 w pow. telspeivskim
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Pryałgowski у Giedowga Jan Krysytofowicy na miejscu rodzicielki swojej Katarzyny P/zyalgowskiej Kryysytofowej Giedowgowej z Pryałgowapoddański dym 1 w pow. telsyewskim
Przyjałgowski Jerpy na miejscu Augustyna i Michała Żebenków, takye Jakuba Jucewżcya z Żebenków dym 1
poddański wpow. korklańskim
PtZyjałgowski Samuel Jerzy na miejscu Piotra Pryjałgowskiego rodzica z 2«/»’ dym 1 szlachecki w pow.
uywentskim
T aryfa 16 9 0 roku

Pryyałgowski [(Przyjałgowski)] Aleksander na miejscu [Kazimierza Konstantego] chorążego detpskiego
rodzica samej Jej Md z dóbr JKMd Witagoła z Kłubiem w pow. korsyewskim, takye Wysokie Władysława
Kunickiego dymów 10. Tenye na miejscu Kazimierza Pryjałgowskiego dęsyko chorego z dóbr ojczysych imie
nia Rowkowa Podywide w pow. szawdowskim z cypla oddzielonej zpowiatu retowskiego prykipnych Polakiśaa Kikajnów z imienia Kiłpstysyek Ruskiówpoddańskich dymówpoddańskich 4
Pryyałgowski Andrzej z Pryałgowa wpow. telszewskim [dym] poddański 1
Pryyałgowski Antoni у Pryałgowa wpow. telszewskim [dym] szlachecki 1
Pryałgowski Augustyn yBrewik w pow. wiesywiańskim i ropnych p r y kupli dymówpoddańskich 6
Pryałgowski Daniel na miejscu Sebestiana Wambuta yPukiów wpow. telszewskim [dym] poddański 1
Pryałgowski Dawid z Progulbiów w pow. telszewskim [dym] szlachecki 1
Pryałgowski Franasypk у Jety m Girdwoyniem z Pryałgowa w pow. telsyewskim [dym] szlachecki 1
Pryałgowski Jan, na którego miejscu yostał spisany Hrehory Opulski у Pryałgowa w pow. telsyewskim dym
sylachecki 1
Pryałgowski J ery у Pryałgowa wpow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Pryałgowski Kayimiery у Pryałgowa wpow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Pryałgowski Mathiasy у Pryałgowa wpow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Pryałgowski Piotr na miejscu Matheusya Mackiewicza Pryałgowskiego ojca [z Akmenel w pow. połągowskim?] [dym] sylachecki 1
Ptyałgowski Samuel у Pukiów w pow. telsyewskim [dym] poddański 1
Ptyałgowski Stefan у Prokulbiów w pow. telsyewskim na miejscu Pymgayły [dym] poddański 1
Ptyałgowski Wojaech у Pryałgowa wpow. telsyewskim [dym] sylachecki 1
Pryałgowski Zygmont Walentynowicz у Pryałgowa w pow. telsyewskim i yastawu od Dobsyewicya [dym]
sylachecki 1
Pyałgowski Zygmont у Syornel w pow. niesyniańskim dympoddański 1
Pryjałgowska Małgoryata у dóbr dyjedyjcytiych Dworajciów w pow. syawdowskim i ypryk u pl dymówpod
dańskich 3. Tay у dóbrJKMd Kubinów w pow. syawdowskim dymówpoddańskich 3
Przyjałgowski Andryęj у Rudowsiów Sya>entupia wpow. W. Dyrwian dympoddański 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego, to spolonizowana forma utworzona
przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Samo nazwisko jest odmiejscowe,
pochodzi od miejscowości Przy[j]ałgów, Przy[j]ałgowo we włości telszewskiej [LPZ],
znanej już w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jako Prial’govo. Była to majętność
w Opusianach we włości wieszwiańskiej, ale w innym miejscu była mowa o włości tel
szewskiej. Chodzi o okolicę szlachecką (lit. Prialgava) leżącą między miasteczkami Masiady i Barszczyce (na południowy wschód od Szkudów).
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Początki tego rodu sięgają czasów wielkiego księcia Witolda, który nadał pewne
dobra w rejonie Przyałgowa na początku XV w. W ten sposób zapoczątkował on ród
Przyałgowców, z którego wyodrębniły się trzy rodziny: Giedowga, Montryma i Mitki.
Informował o tym jeszcze Aleksej Pietrowicz, „zemienin hospodarski zemli żomojtskoj” w imieniu swoim i „brati swojej okolicy Priałgowskiej” w 1593 г. [I^itoldiamĄ.
W aktach ziemskich żmudzkich XVI w. jest niewiele informacji o tej rodzinie. Oko
ło 1599 r. Jan i Hryhory Pietrowicze Priałgowscy sprzedali część majętności Priałgowo
we włości telszewskiej. W tym rokujan Pietrowicz i Jan Hryhorewicz Pietkowicz Prijałgowskie sprzedali wspomniany wyżej majątek. Zatem we wspomnianych aktach noto
wano ich tylko we włości telszewskiej.
W popisie wojskowym z 1621 r. spisano dwóch Przyjałgowskich w pow. telszewskim (tradycyjnie) i użwenckim, którzy wystawili konie z bracią lub „uczestnikami”. Nie
należeli więc do zamożnych.
W połowie XVII w. zanotowano dwóch Przyałgowskich z Giedowga [nie Giedgowda]: Dawida Jakubowicza i Hieronima, którzy uczestniczyli w unii Litwy ze Szwe
cją w Kiejdanach w październiku 1655 r. Z kolei Władysław, syn Hieronima, z tytułu
zasług wojskowych [pewnie w wojnie ze Szwedami] otrzymał w 1658 r. wieś Poberże
w ciwuństwie tendziagolskim [nie wondziagolskim]. Warto zwrócić uwagę na używaną
przez nich przydawkę pochodzeniową — z Giedowga. Przydawki tej używali również
niektórzy Mackiewicze (zob.).
W 1654 r. Jerzy Janowicz Przejąłgowski [pisownia nazwiska zmienna] sprzedał do
bra Giedminy (też Kiedminy) w pow. twerskim, leżące po obu stronach rzeki Ajtry. Do
bra te przejął po zmarłym bracie Jakubie i sprzedał je Stanisławowi Janowiczowi z Norwiła Giedminowi [w innym miejscu chyba błędnie: Giedwiłowi] [VUB, F 7-ZP 15~15a].
Z 1690 r. pochodzi testament Michała Hrehorewicza Przyałgowskiego, rodzonego
[brata] chorążego derpskiego Kazimierza. Chciał być pogrzebany w kościele rosieńskim
przez małżonkę Małgorzatę Argenownę. Miał dobra w pow. szawdowskim: Lowkowo, Kontowtiszki i Kielpszyszki, na których zapisał dożywocie żony, ale pod warun
kiem, że nie wyjdzie ponownie za mąż oraz trzech synów: Andrzeja, Kazimierza i Piotra
[VUB, F 7—ZP 38]. Dane te znajdują potwierdzenie w taryfie 1690 r., gdzie wymieniono
Przyałgowskich w Lawkowie Podywiciach i innych w tym rejonie.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 29 rodzin, mieszkających
głównie w pow. telszewskim (21) oraz znacznie mniej w gondyńskim (3) i pojedynczo
w kilku dalszych powiatach. W większości była to szlachta bez poddanych (16 na 30),
ale spora część z nich posiadała poddanych: od jednego do dwóch z wyjątkiem majątku
z 12 dymami. Z obliczeń wyłączono 3 osoby (Ambrożeja, Antoniego i Hrehora Przyał
gowskich) z powodu wzmianek o kupnie ziemi i spadku. Notowano tu kilka ciągów ge
nealogicznych Przyałgowskich: 1. Walenty. 2. Augustyn. 3. Ambroży i 1. Aleksy. 2. Sta
nisław. 3. Kazimierz z Przyałgowa oraz 1. Wojciech. 2. Jan. 3. Kazimierz z Progulbiów.
Z kolei w 1690 r. spisano 19 rodzin, zdecydowana większość z nich mieszkała
w pow. telszewskim, przede wszystkim w okolicy szlacheckiej Przyałgów W pozosta
łych powiatach było ich niewiele i z reguły w sąsiednich: najwięcej w wieszwiańskim
i szawdowskim (po 2). Pod względem majątkowym nie należeli do najbiedniejszych.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Wprawdzie większość z nich nie miała poddanych (była to okolica szlachecka), ałe sze
ściu miało po jednym poddanym, dalsi dwaj mieli po sześciu poddanych, a jeden z nich,
Aleksander Przyałgowski, chorążyc derpski, miał w sumie 14 dymów. Zatem była to za
równo szlachta drobna, jak i majętna oraz utytułowana.
Wśród wymienionych w taryfie z 1690 r. trzeba wymienić przynajmniej dwóch
Przyałgowskich: Andrzeja, który w 1704 r. w czasie konfederacji Żmudzi był chorążym
pow. szawdowskiego i Kazimierza Konstantego (zm. 1704), który był ojcem wspomnia
nego Aleksandra i chorążym dorpackim (deprskim) w latach 1673-1703, wkrótce za
pewne zmarł (testament aktykowany 10 1 1704).
Przyałgowscy piastowali kilka urzędów lokalnych na Żmudzi. Kazimierz był skarb
nikiem żmudzkim w 1719 r. Andrzej był stolnikiem żmudzkim [może stolnikiem brasławskim?] w 1738 r. Antoni, starosta bowkowski [wieś Bobki w pow. ejragolskim], był
podczaszym żmudzkim w latach 1761—1766, kiedy zrezygnował z tej godności na rzecz
brata Jana, i podstarościm rosieńskim w 1766—1767, wkrótce zapewne zmarł (testament
z 1767 r.). Był żonaty z Marią Gębicką. Wspomniany Jan był podczaszym żmudzkim po
Antonim w latach 1766—1775 i pułkownikiem powiatu ejragolskiego [musiał mieć tam
osiadłość] w 1773 r., kiedy był deputowanym żmudzkim do Trybunału Głównego. Był
miecznikiem smoleńskim w 1765 r. Później był sędzią ziemskim repartycji rosieńskiej
w 1775—1778 r. i ciwunem pojurskim w latach 1777—1787. Z kolei Michał był stanowniczym żmudzkim w 1798 r.
Niektórzy z nich piastowali lokalne urzędy poza rodzinną Żmudzią. Wyżej wspo
mniano Kazimierza Przyałgowskiego, chorążego derpskiego (dorpackiego), Michała,
podstolego smoleńskiego i Michała, skarbnika upickiego. Tu należy umieścić Andrze
ja Przyałgowskiego, stolnika parnawskiego z lat 1699 (?)—1722, może tożsamego z An
drzejem z taryfy z 1690 r.? Chorążym derpskim w 1705 r. byl syn Kazimierza — Antoni.
Hieronim byl miecznikiem parnawskim w 1701 r. Tak więc tytularne urzędy inflanckie
sprawowało aż czterech Przyałgowskich. W województwie wileńskim lokalne urzędy
miały trzy osoby: Andrzej był skarbnikiem brasławskim w latach 1708—1713 i stolni
kiem brasławskim w 1713—1740 (w 1738 r. był stolnikiem żmudzkim). W 1733 r. byl
elektorem króla polskiego ze Żmudzi; Hieronim był miecznikiem wiłkomierskim w la
tach 1712—1723. Ożenił się z Anną Joanną Hładowicką. Jest pewnie tożsamy ze wspo
mnianym wyżej miecznikiem parnawskim. I wreszcie Wincenty Przyałgowski jako stol
nik brasławski w latach 1790-1795.
W sumie Przyałgowscy piastowali stosunkowo dużo urzędów lokalnych na Żmu
dzi, w województwie wileńskim, trockim, smoleńskim [tytularnie, bo Smoleńszczyzna
należała wówczas do Rosji] i inflanckim [również tytularnie, bo większość Inflant na
leżała do Szwecji]. Na ogół nie były to najwyższe urzędy, tylko wyjątkowo dzierżyli ciwuństwo i sędziostwo.
Kilku Przyjął go ws kich elektorowało królów polskich w Warszawie, poczynając
od elekcji Jana III Sobieskiego w 1674 r. (Kazimierz Przyałkowski chorąży derpski).
W elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 uczestniczyły 2 osoby (Andrzej i bez
imienia), a w ostatniej elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r. — jed
na (Jan).
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W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Przyalgowskich herbu Dołę
ga. Najstarsza informacja dotyczy Jerzego z 1642 r. W 1649 r. Michał GiedowgPrzyałgowski dał prawo zastawne na imienicze ojczyste Przyałgowo we włości telszewskiej
z ewikcją na imienicze Naryszki we włości wieszwiańskiej. W 1674 r. chorążym derpskim był Kazimierz Konstanty ze Żmudzi. Chyba tenże w 1699 r. był ojcem Anny
i Aleksandra. W 1720 r. Andrzej był chorążym derpskim. W 1748 r. Antoni byl chorą
żym ejragolskim i patronem Trybunału litewskiego. Tenże w roku następnym byl cho
rążym telszewskim. Jego żoną była Marianna Gembicka. W 1765 r. nastąpiła intromisja
Antoniego, podczaszego żmudzkiego, do dwóch kamienic i dworku, chyba w Wilnie.
W 1783 r. notowano Jana, pułkownika ejragolskiego. Do tego zestawienia można by
dodać sporo osób bez żadnych urzędów oraz kilku dalszych ciwunów i innych urzęd
ników, o których była już mowa.
W XIX w. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa
Przy[j]ałgowscy herbu Dołęga i Nieczuja. Z herbem Dołęga mieszkali w pow. telszew
skim [Ciechanowicz],
W 1799 r. wywiedli się inni Przyjałgowscy, nie podając swego herbu. Za swego
przodka przyjęto Jana Przyjałgowskiego, który w 1659 r. zapisał dobra Przyjałgowo
swojemu synowi Danielowi. Ten ostatni uczynił to samo w 1710 r. w odniesieniu do
swojego synajerzego. Zaś w testamencie z 1780 r. Magdalena Przyałgowska, żona Kilia
na Antoniego przekazała te dobra swojemu synowi Tadeuszowi. Z kolei jej mąż w swo
im testamencie z 1788 r. zapisał Przyałgowo swoim synom, w tym Tadeuszowi.
Drzewo genealogiczne rodziny było dość krótkie. Protoplasta Jan Przyjałgowski
(pokolenie I) miał syna Daniela (II), wnuka Jerzego (III) i prawnuka Kiliana Antoniego
(IV). Ten ostatni zostawił po sobie pięciu synów (V): Joachima Jana (ur. 1801) z synem
Joachimem Aleksandrem (ur. 1836; VI) oraz Karola Hieronima (ur. 1804), Francisz
ka Juliana (ur. 1810), Józefa Pawła (ur. 1812) i Kazimierza Teodora (ur. 1817) [LVLA,
F 391-11-108, k. 2.].
Z 1799 r. pochodzi wywód rodziny herbu Dołęga. Ich przodkiem był Józef Przy
jałgowski z XVIII w. Był właścicielem dóbr Каиру [pewnie w pow. medyngiańskim],
które nabył Franciszek, syn Józefa, w 1730 r. Dobra te sprzedali Dominik i Andrzej
w 1788 r. Wspomniany Dominik w swoim testamencie z 1795 r. nie wspominał o do
brach ziemskich, uczynił tylko zapis pieniężny dla synów.
Genealogia tej rodziny przedstawia się następująco od protoplasty Józefa Przyjał
gowskiego (pokolenie I). Był on ojcem Franciszka (II) i dziadem dwóch wnuków (III):
Dominika i Andrzeja. Zapoczątkowali oni 2 linie tej rodziny. W pierwszej, starszej li
nii prym wiódł Dominik jako ojciec trzech synów (IV): Jana, Jerzego Leona i Szymo
na Tadeusza. Pierwszy z nich zostawił po sobie dwóch synów (V): Wincentego Justy
na (ur. 1820) i Edwarda Jana (ur. 1830) z synem Janem (ur. 1871; VI). Jego brat Jerzy
Leon (IV) spłodził także dwóch synów (V): Karola Jerzego (ur. 1812) i Józefa Sta
nisława (ur. 1824). Z nich Karol Jerzy ojcował dwóm synom (VI): Józefowi Jerzemu
(ur. 1843) i Kazimierzowi (ur. 1857). Jego brat Józef Stanisław (V) zostawił po sobie
czterech synów (VI): Edwarda (ur. 1842) z dwoma synami (VII): Romanem (ur. 1878)
i Leonardem (ur. 1883) oraz Rocha (ur. 1858), Prospera (ur. 1860) i Daniela (ur. 1863).
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Ostatni z braci z pokolenia IV to Szymon Tadeusz, który ojcował czterem sy
nom (V): Jerzemu Stanisławowi (ur. 1809), Antoniemu (ur. 1814), bezpotomnemu, Ja
kubowi (ur. 1816) i Piotrowi Pawłowi (ur. 1818) [zmieniono kolejność wymienionych
braci zgodnie z chronologią]. Wspomniany Jerzy Stanisław miał czterech synów (VI):
Jana (ur. 1838), Piotra (ur. 1845), Józefa (ur. 1850) z dwoma synami (VII): Jerzym
(ur. 1890) i Leonem (ur. 1892) oraz Edwarda (ur. 1854). Jego brat Jakub spłodził syna
Jana (ur. 1859; VI). Ostatni z braci z tego pokolenia (V) to Piotr Paweł, ojciec Włady
sława (ur. 1858; VI).
Drugą, młodszą linię rodziny zaczął Andrzej (III) jako ojciec aż siedmiu synów (IV):
Jozafata Andrzeja (ur. 1795), Adama Franciszka (ur. 1800), bezpotomnego, Wincentego
Waleriana (ur. 1805), Antoniego Franciszka (ur. 1809), Franciszka (ur. 1810), oraz bez
potomnych: Aleksandra Piotra (ur. 1819) i Michała Felicjana (ur. 1829) [zmieniono ko
lejność wymienionych braci zgodnie z chronologią]. Z wymienionych Jozafat Andrzej
dał światu syna Stanisława Jozafata (ur. 1834; V). Jego brat Wincenty Walerian chwalił
się dwoma synami (V): Adamem Stanisławem (ur. 1839) i Wincentym (ur. 1850). Ko
lejny z braci — Antoni Franciszek spłodził syna Wincentego (ur. 1826; V) [zaskakuje
młody wiek ojca — 17 lat, o ile to nie pomyłka]. Ostatni z braci, który doczekał się po
tomstwa, to Franciszek (IV), ojciec dwóch synów (V): Kazimierza Hipolita (ur. 1837)
i Dominika (ur. 1850). Z nich Kazimierz Hipolit doczekał się dwóch synów (VI): Włady
sława (ur. 1876) i Józefa (ur. 1883). Natomiast Dominik dal światu czterech synów (VI):
Józefa (ur. 1875), Kazimierza (ur. 1877), Jana (ur. 1882) i Waleriana (ur. 1890) [LVIA,
F 391-11-108, k. 8].
W 1800 r. wylegitymowali się Przyjąłgowscy z herbem Dołęga. Ich przodkiem był
Michał Przyjałgowski, syn Grzegorza (pokolenie I i II), żyjący w XVII w. Miał on dobra
„rodowe” Dworwicie alias Lowkowo oraz nabyte Kontowtyszki i Kiełpszyszki [w pow.
szawdowskim lub pojurskim]. Najstarszy dokument to testament Michała Hryhorowicza
Przyjałgowskiego [z 1690 r., o czym pisano wyżej], który zapisał synom wspomniane do
bra. W 1723 r. syn Mchała Andrzej zapisał połowę dóbr Dworwicie Łowkowo Kontow
tyszki [i] Moryszki—Podywicie Kontowty swojej żonie Katarzynie. W 1755 r. wspomniane
Moryszki były w posiadaniu Wiktora syna Andrzeja, który zapisał je swojej żonie. Tenże
w swoim testamencie z 1785 r. zapisał dobra Dworwicie Łowkowo Moryszki Podywicie
Antweremupie (?) Kontowcie Chmielewszczyzna swoim synom: Wincentemu i Antonie
mu, a Kontowtyszki Kiełpszyszki — synowi Tadeuszowi. Wiadomo również, że w 1746 r.
Ignacy syn Kazimierza podarował Dworwicie swojemu bratu Józefowi. Ten ostatni zapi
sał te dobra synowi Kazimierzowi w 1792 r., z warunkiem spłaty pozostałych synów.
Zatem protoplasta tej rodziny to Michał Przyjałgowski, syn Grzegorza (pokolenie
I i II). Miał on trzech synów (III): Andrzeja, Kazimierza i Piotra, bezpotomnego. Pierwsi
dwaj zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Na czele starszej linii stanął Andrzej, ojciec Wik
tora (IV) i dziad trzech wnuków (V): Wincentego, Antoniego i Tadeusza. Z nich Wincen
ty miał dwóch synów (VI): Józefa Grzegorza (ur. 1792) i Ignacego Andrzeja (ur. 1793).
Wspomniany Józef Grzegorz to ojciec sześciu synów (VII): Antoniego (ur. 1820) z sy
nem Edwardem (ur. 1852; VIII) oraz Alojzego (ur. 1822) z synem Julianem (ur. 1855;
VIII), Wincentego Tomasza (ur. 1824) z synem Stanisławem Adamem (ur. 1861; VIII),
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Ludwika Bartłomieja (ur. 1827), Leopolda (ur. 1829) i Aleksandrajózefa (ur. 1834) [zmie
niono kolejność wymienionych braci zgodnie z chronologią].
Z kolei brat Józefa Grzegorza — Ignacy Andrzej (VI) doczekał się tylko dwóch sy
nów (VII): Rajmunda Idziego (ur. 1834) i Feliksa Pawła (ur. 1841).
Brat Wincentego to Antoni (V), ojciec Ignacego Norberta (ur. 1801; VI) i dziad
Aleksandra Ignacego Karola (ur. 1824; VII), ojca dwóch synów (VIII): Aleksandra Jaro
sława (ur. 1860) i Wacława Michała Ignacego (ur. 1863). Ostatni z braci tego pokolenia
to Tadeusz (V), który ojcował dwóm synom, niemającym potomstwa (VI): Telesforowi
Pawiowi (ur. 1824) i Benedyktowi Zenonowi (ur. 1829).
Drugą, młodszą linię rodziny zaczął Kazimierz (III), ojciec Józefa i Ignacego (IV),
bezpotomnego. Linię prowadził więc Józef jako ojciec pięciu synów (V): Kazimie
rza, Ignacego, Wiktora oraz bezpotomnych: Michała i Antoniego. Z nich Kazimierz
spłodził syna Józefa (VI), a ten zostawił po sobie dwóch synów (VII): Piotra Pawła
(ur. 1823) i Kazimierza (ur. 1831). Jego brat Ignacy (V) dał światu dwóch synów (VI):
Józefa Łukasza (ur. 1783) i Antoniego Felicjana (ur. 1785). Z nich Józef Łukasz zosta
wił po sobie dwóch synów (VII): Józefa Jana (ur. 1836) i Ignacego Felicjana (ur. 1841)
z trzema synami (VIII): Józefem (ur. 1870), Janem (ur. 1884) i Michałem (1886) [zmie
niono kolejność wymienionych braci zgodnie z chronologią]. Z kolei jego brat Antoni
Felicjan (VI) spłodził pięciu synów (VII): Jana Aleksandra Chryzogona (ur. 1821), Igna
cego Piotra (ur. 1828) z dwoma synami (VIII): Wincentym Piotrem Karolem (ur. 1862)
i Konstantym Ignacym (ur. 1867) oraz Zenona Anastazego (ur. 1831) z dwoma syna
mi (VIII): Michałem Andrzejem (ur. 1866) i Ignacym Bolesławem (ur. 1871) oraz Stefa
na Józefa Ksawerego (ur. 1833) i Antoniego Andrzeja Łukasza (ur. 1839). Ostatni z bra
ci tego pokolenia, czyli Wiktor (V), to ojciec Aleksandrajózefa (ur. 1827; VI) i dziad
trzech wnuków (VII): Wiktora (ur. 1828), Michała Ferdynanda (ur. 1830) i Józefa Jana
(ur. 1833) [LVIA, F 391-11-108, k. 10].
W 1800 r. wywiedli się Przyjałgowscy, bez podania herbu. Za swego przodka przy
jęli Antoniego Przyałgowskiego, syna Augustyna, z XVII w. Miał on dobra Przyjałgowo
w pow. telszewskim [LVIA, F 391—1—1455].
Następny wywód z 1800 r. dotyczy także Przyjałgowskich herbu Dołęga. Za swego
przodka przyjęto Adama Andrzeja Przyjałgowskiego, syna Andrzeja, żyjącego w XVII w.
Był on właścicielem Żoryszków [nazwę można odczytać też jako: U Soryszki] i Przyałgowa, zapewne w pow. telszewskim. W testamencie z 1679 r. zapisał on wspomniane dobra
(w tym tylko czwartą część Przyałgowa) swojemu synowi Michałowi. Być może jest on
tożsamy z Andrzejem Adamowiczem Przyałgowskim Giedowgiem z Przyałgowa, spisa
nym w taryfie 1667 r. Później, w 1755 r. wspomniany Michał zapisał te dobra synowi Ma
teuszowi, a dla jego brata Antoniego przeznaczył pewną sumę pieniędzy. Z kolei jego sy
nowie z drugiego małżeństwa otrzymali czwartą część Przyałgowa. W 1768 r. Kazimierz,
Tadeusz i Stefan, synowie Michała, sprzedali swoje części Żoryszek braciom: Mateuszowi
i Antoniemu. W 1790 r. synowie Mateusza i Antoniego sprzedali te dobra.
Osobno trzeba wspomnieć o nabycie dóbr Kuszlany w pow oszmiańskim w 1680 r.,
które były w ręku tej rodziny do 1779 r., kiedy zostały sprzedane. Na początku XIX w.
Przyałgowscy nabyli jeszcze dobra Montwidzie Lutykiszki [w dawnym pow. telszewskim].
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Protoplasta rodziny Adam Andrzej Przyałgowski (pokolenie I) zostawił po sobie
dwóch synów (II): Michała i Szymona, którzy zaczęli 2 linie rodziny. W pierwszej, star
szej linii Michał ojcował pięciu synom (III): Mateuszowi, Antoniemu, Kazimierzowi,
bezpotomnemu, Tadeuszowi, także bezpotomnemu oraz Stefanowi. Z nich Mateusz
dal światu dwóch synów (IV): Franciszka i Ignacego, bezpotomnego. Natomiast Fran
ciszek powołał do życia syna Michała (V), ojca trzech synów (VI): Aureliana Antonie
go Onufrego (ur. 1817), Mamerta Michała (ur. 1818) i Mikołaja Hieronima (ur. 1819)
[zmieniono kolejność wymienionych braci zgodnie z chronologią].
Z kolei bracia Mateusza: Antoni i Stefan (III). Pierwszy spłodził dwóch synów (IV):
Izydora i Mikołaja. Z nich Izydor zostawił po sobie czterech synów (V): Leona, bez
potomnego, Tomasza, Stanisława i Antoniego. Wspomniany Tomasz ojcował Julianowi
Franciszkowi (ur. 1847; VI), bezpotomnemu. Jego brat Stanisław wydał na ten padół
łez syna Bonifacego Atanazego (ur. 1822; VI), ojca czterech synów (VII): Kazimierza
Wacława (ur. 1851), Józefa (ur. 1856), Michała (ur. 1859) i Antoniego (ur. 1873). Następ
ny z braci, czyli Antoni (V) spłodził czterech synów (VI): Piotra Antoniego (ur. 1817),
Sylwestra (ur. 1819), Franciszka Maksymiliana (ur. 1825) z synem Tomaszem (ur. 1870)
oraz Antoniego Ewarysta (ur. 1829) [zmieniono kolejność wymienionych braci zgodnie
z chronologią].
Z kolei potomstwo Mikołaja, brata Izydora (IV). Miał on dwóch synów (V): Hie
ronima Michała i Dominika Piotra. Pierwszy z nich zostawił po sobie czterech sy
nów (VI): Józefa Marcelego (ur. 1819), Kajetana Anzelma (ur. 1822) z synem Józefem
Feliksem (ur. 1855; VII) oraz Antoniego Romana (ur. 1831) i Hieronima Aleksandra
(ur. 1844). Natomiast jego brat Dominik Piotr (V) wydał światu dwóch synów, bezpo
tomnych (VI): „Zewiedija” Jana i Rafała Alojzego.
Teraz brat Antoniego — Stefan (III), który zostawił po sobie czterech synów (IV):
Karola (ur. 1777), bezpotomnego, Antoniego (ur. 1780) z synem Mikołajem (ur. 1806;
V), Nereusza Pankracego (ur. 1787) i Leona (ur. 1789). Wspomniany Nereusz Pankra
cy ojcował dwóm synom (V): Piusowi Franciszkowi (ur. 1817) i Feliksowi Klemen
sowi (ur. 1820). Linię kontynuował ten pierwszy jako ojciec dwóch synów (VI): Jana
(ur. 1849) i Juliana Władysława (ur. 1852). Z nich Julian Władysław wydał na świat tak
że dwóch synów (VII): Edwarda Feliksa (ur. 1881) i Mariana Józefa (ur. 1883). Z kolei
brat Nereusza Pankracego — Leon (IV) zostawił po sobie czterech synów (V): Anto
niego (ur. 1816), Nereusza Leona [wzmianka o utracie dworiaństwa w 1878 r.], Bonifa
cego Franciszka (ur. 1820) i Piusa [ślady poprawiania tego imienia] (ur. 1829). Nic nie
wiadomo o ich potomstwie.
Drugą, młodszą linię prowadził Szymon (II) jako ojciec dwóch synów (III): Stani
sława i Michała. Z nich Stanisław ojcował Teodorowi (IV), dziadował Janowi (V), a jego
synem był również Jan (ur. 1796; pierwsza data w tej linii; VI).
Z kolei jego brat Michał (III) wydał na świat dwóch synów (IV): Jana i Tomasza,
bezpotomnego. Wspomniany Jan doczekał się dwóch synów (V): Jana i Józefa. Z nich
Jan spłodził trzech synów (VI): Jana Antoniego (ur. 1814), bezpotomnego, Teodora
(ur. 1815) i Zenona Aleksandra Dominika (ur. 1817) [zmieniono kolejność wymienia
nych braci zgodnie z chronologią]. Wzmiankowany Teodor miał czterech synów (VII):
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Adolfa (ur. 1841), Antoniego (ur. 1848), Włodzimierza (ur. 1860) i Bolesława (ur. 1865).
Z nich potomstwa doczekali się dwaj: Adolf i Włodzimierz. Ten pierwszy mógł po
chwalić się pięcioma synami (VIII): Janem (ur. 1866), Stanisławem Feliksem (ur. 1868),
Czesławem (ur. 1874), Adolfem (ur. 1879) i Witoldem (ur. 1885). Z kolei Włodzimierz
spłodził syna Edwarda (ur. 1892; VIII) [LVIA, F 391-11-108, k. 4].
W 1817 r. wywiedli się Przyjałgowscy herbu Dołęga. Najstarszy dokument w ich
ręku dotyczył wejścia w posiadanie Przyałgowa przez Jerzego Przyałgowskiego w 1639 r.
W 1656 r. w posiadanie tych dóbr wszedł jego syn Jerzy. Według testamentu z 1710 r. ten
ostatni zapisał je synowi Benedyktowi. Ten z kolei w 1847 r. [sic; raczej 1747 r.] nabył dru
gą majętność o tej samej nazwie. Ostatni dokument dotyczy także Benedykta i 1768 r., kie
dy to zapisał on Przyałgowo swoim synom: Janowi Michałowi i Benedyktowi Antoniemu.
Genealogia tej rodziny była następująca. Jej protoplasta Jerzy (pokolenie I) miał
syna także Jerzego (II) i wnuka Benedykta (III). Ten ostatni powołał do życia dwóch sy
nów (IV): Jana Michała i Benedykta Antoniego. Pierwszy miał tylko jednego synaJózefa
Joachima (ur. 1779; V), a drugi — Benedykt Antoni mógł pochwalić się pięcioma syna
mi (V): Wincentym Marcinem (ur. 1791), Dominikiem (ur. 1799), bliźniakami Józefem
i Michałem Ignacym (ur. 1803) i Franciszkiem (ur. 1807) [zmieniono kolejność rodzeń
stwa zgodnie z chronologią]. Potomstwa doczekali się tylko dwaj z nich. Wincenty Mar
cin miał syna Augustyna Wincentego (ur. 1821; VI), wnuka Wincentego (ur. 1845; VII)
i prawnuka Bronisława (ur. 1876; VIII). Zaś jego brat Michał Ignacy (V) ojcował Bene
dyktowi Danielowi (ur. 1830; VI) [LVIA, F 391—11—108, k. 6, skan 00012].
Zachował się wywód Przyałgowskich herbu Dołęga z 1835 r. Za protoplastę ro
dziny został uznany Kazimierz z Giedgowda Przyałgowski (pokolenie I), który spłodził
syna Hrehorego (II). Przejął on po ojcu dobra Miłoszajcie Pakiery w pow. gondyńskim,
Lawków Podywicie w szawdowskim i Poworcie Piłsudy Sumiszcze w korszewskim na
mocy testamentu z 1663 r. Z kolei Hrehory spłodził trzech synów (III): Kazimierza,
Michała i Piotra. Z nich Kazimierz i Piotr zeszli z tego świata bezpotomnie, a linię
rodziny kontynuował tylko Michał, podstoli smoleński. Dokupił on dobra Kontowtys[z]ki Kiełpszyszki. Ożenił się z Małgorzatą Argenówną [Ciechanowicz]. Testamen
tem z 1690 r. ów Michał zapisał te dobra swoim synom (IV): Andrzejowi, Kazimierzo
wi i Piotrowi. Z nich Andrzej, stolnik brasławski (1723), przekazał dobra Meryszki alias
Podywicie i Kontowty swojemu synowi Wiktoremu (V), również stolnikowi brasławskiemu. Ten ostatni spłodził trzech synów (VI): Wincentego, Antoniego i Tadeusza.
Z kolei Wincenty miał dwóch synów (VII): Józefa Grzegorza (ur. 1792) z czterema sy
nami (VIII): Janem Alojzym (ur. 1822), Wincentym Tomaszem (ur. 1824), Ludwikiem
Bartłomiejem (ur. 1827) i Leopoldem (ur. 1829) oraz Ignacego Andrzeja (ur. 1793).
Drugi syn Wiktorego, Antoni (ur. 1801; VI) zostawił po sobie syna Ignacego Nor
berta (ur. 1824; VII), a jego brat Tadeusz był ojcem dwóch synów (VII): Telesfora Paw
ła (ur. 1824) i Benedykta Zenona (ur. 1829).
Drugi syn Michała Hrehorowicza (III), czyli Kazimierz (IV), miał dwóch synów (V):
Józefa i Ignacego. Z nich Józef był starostą kierbedzkim w pow. szawdowskim (1755) i był
ojcem pięciu synów (VI): Kazimierza, Ignacego, Wiktorego, Michała i Antoniego. Z nich
Kazimierz wydał na świat syna Józefa (VII), który z kolei miał dwóch synów (VIII): Pio
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tra Pawia (ur. 1823) i Kazimierza (ur. 1831). Natomiast jego brat Ignacy (VI) zostawił po
sobie dwóch synów (VII): Józefa Łukasza (ur. 1783) i Antoniego Felicjana (ur. 1785), re
genta granicznego powiatu telszewskiego z czterema synami (VIII): Janem (Aleksandrem)
Chryzostomem (ur. 1821), Ignacym Piotrem (ur. 1828), Zenonem Anastazym (ur. 1831)
i Stefanemjózefem Ksawerym (ur. 1833). Z kolei Wiktory (VI) był „ojcem syna” Aleksan
dra Józefa (ur. 1808; VII), dziedzica majątku Jankuny w pow. rosieńskim. Wydał on świa
tu trzech synów (VIII): Wiktoryna (ur. 1828), Michała Ferdynanda (ur. 1830) ijózefa Jana
(ur. 1833). Na końcu dodano, że nie dostarczono danych o synu Antoniego-Hieronimie
i synach Michała: Leonie i Stanisławie [LCVIA, F 391-1-1046].
„Kilku Przyałgowskich zapisało się w dziejach kultury rosyjskiej, inni chlubnie za
służyli się na polu chwały w walkach o niepodległość Republiki Litewskiej w latach
1918—1920” [Ciechanowicz]. Szkoda, że nie podał on szczegółów.
Z rodziny Przyałgowskich herbu Nieczuja pochodzi najbardziej znany dziś Przyałgowski — Wincenty (1818—1878). Urodzony w Bobtelach w pow. telszewskim, był za
pewne synem Antoniego, wspomnianego wyżej. Po święceniach kapłańskich około
1843 r. pracował w Wilnie jako wikariusz, nauczyciel religii w gimnazjum i kapelan
w zakładzie dobroczynnym. Tu pracował naukowo, czego dowodem jest monografia
biskupów wileńskich od 1387 do 1815 r., oparta na źródłach diecezji wileńskiej. Prze
tłumaczył na język polski „Opisanie biskupstwa żmudzkiego” (z litewskiego) Macieja
Wołonczewskiego, ale tłumaczenie to nie zostało wydane. W 1855 r. został przenie
siony do Białegostoku, gdzie był kapelanem Instytutu Panien Szlacheckich. W 1857 r.
przeszedł do Kronsztadu, twierdzy morskiej pod Petersburgiem, gdzie został pleba
nem i kapelanem floty rosyjskiej (wśród Polaków katolików). W 1865 r. w związku
z podejrzeniami o sprzyjanie polskiemu powstaniu 1863 r. i potępienie tych katolików
żołnierzy, którzy przeszli na prawosławie został zesłany do Astrachania nad Morzem
Kaspijskim. Od 1866 r. pracował w Moskwie jako wikariusz polskiej parafii św. Piotra
i Pawła. Tu zmarł [PSB].
Ź r ó d ł a : A.kta yjaydów, T. 2, s. 305, 309—310; Deputaci, T. 2, s. 317; Dworzecki Bohdanowicz, k. 209v—210;
Elektorzy 1674,1733,1764 r.; Konfederacja 1704 r., s. 739; LVIA, F 391-1-1046, k. 81-85 (wywód z 1835
r. , drzewo genealogiczne), F 391—1—1455, nlb, F 391—11—108 (5 wywodów); ML, Księga wpisów nr 131, s. 38
nr 69; ODVCA, vyp. 1, s. 138—189; vyp. 5, k. 200—83; Slovar, s. 262: Prial’govo, Priorgovo; U rudnicy inflanc
cy, s. 42 nr 60, s. 43 nr 65, s. 65 nr 378, s. 78 nr 569; Urzędnicy smoleńscy, s. 112 nr 611, s. 148 nr 933; Urzęd
nicy: woj. trockie, s. 519 nr 3879; Urzędnicy: woj. wileńskie, s. 435 nr 3240, s. 583 nr 4565, s. 596 nr 4665;
s. 599 nr 4696; Urzędnicy żmudzcy, nr 366, 1019, 1125,1162, 1218; Vitoldiana, s. 140 nr 175. L i t e r a t u 
r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 403; tenże, Suplement, s. 286; LPŻ, T. 2, s. 511: Prialgauskas; PSB, T. 29,
s. 72: Przyałgowski Wincenty; Uruski, T. 15, s. 15: Przejałgowski, 37: Przyałgowski, 45: Przyjałgowski.
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T aryf a 16 6 7 roku

Prpystanowski Jan i Samuel. Wołmińsk p Zegrza Michał sędzia piemski upiekł [na miejscu] Jana i Samu
ela Prpystanowskch [z] nastawy odlchMci pwioski Butkajćdymów 9poddańskeh wpow. tendpiagolskim
Prpystanowski Jan p majętnośa Gojpewa po niebospepyku Adamie Stankiewicz pisarzu piemskim pmujdpkm, ciwunie twerskim od małponk swej Halspki Krpywcówny bywspej Stankenicpowej pisarzowej pmujdpk ej w 8000 [złotych polskich] postawąprawemprpypnanympuspeponej i w intromissją objętejjako possesor
dymówpoddańskich 9, na dpiewiątym dymie młyńskm pmłynem pniospy ogółem dymów W wpow. wilkiskm.
Tenpe p majętności po niebospepyku Popalę Prpystanowskim stryju swoim prawem dpźedpźcpt/ym spadłe i po
śmierci samej Kopalowej Prpystanowskiejjako dopytownej i sumownej Kaniej do possesji prpysp/ej Spowkoty
w posesji swojej miał dymów 17, a w possesji u Janowicpów Stankiewicpów stających na dymach 7, in genere dy
mów 24 na młyniejednym, [ogółem] 25 w pow. tendpiagolskim. Tenpe pmajętnośa swej dpjedpjcpriej sukcesji
po rodpicu swoim Andrpeju Prpystanowskm mieepniku pmujdpkim nakpącej napwanej Gojpewa alias Wołmispek dymów 9 w pow. wilkskim. Tenpe pe wsi swej dpiedpiepnej Dowpnog postawą tak niebospepykowi sławnej
pamięci Krpysptopowi Eperyespemu podstokmu komeńskemu puspcponych jako u Janowicpów Stankiewicpów,
u Samuelowej Stankiewicpowej w possesji, u Bialskiego w prpewodpie prawa będących generaliter dymów 25
wpow. tendpiagolskim. Kałusk Jan ppolwarku pastawne[go] od Jana Prpystanowskiego, napwane[go] Dowpnogie dymy 4 [poddańskie] w pow. tendpiagolskm
T aryfa 16 90 roku

PipystanowskiJan ciwum retowski, sędpia piemskiKsięstwa Żmudpkego pmajętnośa wieepystejalias Gojpewa
Wo/nowspcpypny wpow. wilkiskim dymów 6, osobliwie pe wsi Dowpnóg w pow. tendpiagolskim kpącej równym
dpiałem od majętności Spowkot odłącponej, a do majętności Gojpewaprpyfącponej dymów 9, inkludując postaw
nychpoddanych, ogółem p karepmą dymówpoddańskeh 15. Z tejf i majętności Gojpewa Gradowcpypnyprawem
postawnym od pesp/ej małfinki swej mającej, a potym własnością od Ich M d Stankienicpów ucpesników po
spłaceniu cpąstk cpwartej Zofii Stankiewicfiwnie Spukśdnej dymów poddańskich 6. Tenpe p majętnośń niecpystej Spowkoty wpow. tendpiagolskim dymów 8, inkłudują w to postawnychpoddanych,prpy tym od karepmy
1 i młyna, ogółem dymówpoddańskich 10
Rodzina jest pochodzenia polskiego, wywodzi się ze wsi Przystanki (dawniej Przestanowice) nad jeziorem Lubosińskim na północny wschód od Pniew w Wielkopolsce.
Dość dużo informacji o tym rodzie znajduje się w aktach ziemskich żmudzkich
XVI w. W 1593 r. Dobrogost Przystanowski (Pristanowski) otrzymał w dożywocie sio
ło Piłsupy we włości (starostwie) jaswońskiej w wójtostwie golnieńskim i 8 włók sioła
Rusieni, pewnie w tymże wójtostwie. Z nadania wynika, że był on służebnikiem Lwa
Sapiehy, kanclerza litewskiego. W 1594 r. kupił majętność Bojany we włości wilkiskiej.
W 1596 r. jako podstarości jaswoński wziął w zastaw 7 włók ziemi sioła Grawżi w ma
jętności Koranowo we włości wielońskiej oraz sam dwór Kojranowo nad rzeką Niewiażą [inwentarz z 1597 r. w: IA, kol. 449М-52]. Tenże w 1598 r. kupił grunty Golnie we
włości jaswońskiej. W 1599 r. znów wziął w zastaw wójtostwo Gujguckie [we włości
gintyliskiej] i inne. W sumie Dobrogost Przystanowski pojawił się na Żmudzi jako pod
starości jaswoński w służbie Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego i m.in. starosty jaswońskiego. Notowano go jeszcze w 1621 r., kiedy został spisany w popisie wojskowym
Żmudzi z czterema końmi husarskimi w pow. wilkiskim. Można powiedzieć, że doszedł
do stosunkowo dużego majątku. Wiadomo, że żył jeszcze w 1623 r., kiedy zapisał Gojżew swojemu synowi Andrzejowi [LNB]. Skądinąd wiadomo o jego sporach z pleba
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nem jaswońskim o dziesięcinę ze starostwa jaswońskiego w latach 90. XVI w. oraz o wy
stawieniu przezeń kościoła katolickiego w Jaswojniach w 1604 r. na polecenie Sapiehy
Quzumas]. Należy przypomnieć, że był on ewangelikiem.
Jego synem był Andrzej Dobrogostowicz (zm. przed 1648) miecznik żmudzki w la
tach 1636—1644, kalwin. Studiował na Uniwersytecie Królewieckim wraz z Samuelem
i Aleksandrem Przystanowskimi, gdzie zostali określeni jako „Lituani” [Trimoniene].
Był posłem żmudzkim na sejm nadzwyczajny 1647 r. Ożenił się z Zofią Mikołajówną
Karpiówną, podkomorzankąwołkowyską. Prawdopodobnie jest on tożsamy z Andrze
jem Przystanowskim, sługą Krzysztofa Radziwiłła (1585—1640) hetmana polnego litew
skiego, który służył m.in. w chorągwi husarskiej księcia w latach 1616 (1621)—1632 (?)
[Augustyniak].
Synem Andrzeja byl Jan Przystanowski (zm. w końcu 1694 lub w 1696 [Augusty
niak]), również sługa Radziwiłłowski: oficer chorągwi husarskiej w latach 1649—1651,
wierny Radziwiłłom w czasie Potopu w latach 1654—1656. Potem osiadł na Żmudzi,
byl pułkownikiem pospolitego ruszenia powiatu wilkiskiego (gdzie miał osiadłość).
Odegrał rolę w powstaniu żmudzkim przeciwko panowaniu Szwedów wiosną 1656 r.
W „Relatii żmudzkiego wejścia” podano informację o jego „czatach szczęśliwych” prze
ciwko Szwedom, czyli wojnie podjazdowej prowadzonej m.in. przezeń. Potem wyróżnił
się ów „mąż z urody weyrzenia у cnoty do tey roboty godnego” [tj. do walki ze Szwe
dami]. Uczestniczył też w dalszej walce ze Szwedami na Żmudzi. W 1659 r. jako puł
kownik pow. wilkiskiego dowodził pospolitym ruszeniem szlachty, ale wobec jej nie
chęci do walki nie był zdolny do przeciwstawienia się ruchom armii szwedzkiej. Z kolei
w 1665 r. dowodził pułkiem jazdy pospolitego ruszenia, złożonym z trzech chorągwi:
1 husarii i 2 kozackich, walczącym z Rosją [Rachuba]. Później był podstolim mozyrskim (od 1664 r.), ciwunem retowskim w latach 1673—1693, sędzią grodzkim w 1682 r.,
podsędkiem ziemskim w 1683—1689 i sędzią ziemskim żmudzkim w latach 1690—1693.
Był posłem żmudzkim na sejmy w latach: 1662, elekcyjny w 1669, pacyfikacyjny w 1673
i zapewne na sejm grodzieński 1688 r. W 1684 byl deputatem ze Żmudzi do Trybuna
łu Głównego. Był żonaty dwukrotnie z: Halszką Krzywiec w 1680, z którą miał córkę
Helenę (ur. 1665) i z Konstancją Stankar, dziedziczką Szawkotów, w 1690 r. Był zano
towany w taryfie z 1690 r. jako właściciel 31 dymów. Prawdopodobnie jego rezydencją
byl dwór w Gojżewie w pow. wilkiskim, gdzie został pochowany.
Bratem Andrzeja był Rafał Przystanowski, po którym dziedziczył jego bratanek,
czyli Jan, o czym świadczy taryfa 1667 r. W 1654 r. Halszka Jurewna (?) Wołmińska
Rafalowa Przystanowska uczyniła zapis. Jej nieżyjący mąż zapisał w 1648 r. 1000 zip
na rzecz swojej synowicy Katarzyny Andrzejewny Przystanowskiej, ale pod warun
kiem wyjścia za mąż. Gdy to nie zostało spełnione, Rafał Przystanowski legował owe
1000 zip w testamencie na swoją kaplicę. Do tego dodał 4 włóki poddanych we wsi
Lewikojnie w dobrach Szawkoty w pow. tendziagolskim. Wdowa po nim wykonała te
zobowiązanie, ale potrzebując pieniędzy, zastawiła wspomniane 4 włóki ziemi Micha
łowi Eustachemu Stankiewiczowi, łowczemu „rosieńskiemu”[sic, zamiast żmudzkiemu] i sędziemu grodzkiemu żmudzkiemu [LNB]. Należy dodać, że wspomniany Rafał
Przystanowski w swoim testamencie z 1652 r. (wszedł w życie po jego śmierci w roku
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następnym) kazał się pochować w kaplicy na wzgórzu w dobrach Szawkoty „według
ewangelickickiego zwyczaju bez żadnych świeckich uroczystości”. Był więc ewangeli
kiem, zapewne luteraninem [sic; Vaisvila].
Sługą Radziwiłłowskim był jeszcze Eliasz Przystanowski w latach 1625—1626, może
też później. Według herbarza Bohdanowicza Dworzeckiego był Dobrogostowiczem, czyli
synem Dobrogosta i bratem Andrzeja. Był on deputatem żmudzkim do Trybunału Głów
nego w latach 1628 i 1642, tu nazwany miecznikiem i elektorem króla polskiego Włady
sława IV w Warszawie w 1632 r. [obok bliżej nieznanego Kazimierza]. Kto wie, czy jego
synem nie był Samuel, notowany w 1662 r. obok Jana Przystanowskiego [LI] i w 1689 jako
deputat żmudzki do Trybunału Głównego i cześnik (ale jaki?). W każdym razie synem Sa
muela i Teodory Sakowicz był Andrzej (ochrzczony w Szawkotach w 1664 r.).
W zjeździe pod Jaswojniami w sierpniu 1655 r. uczestniczyło trzech Przystanowskich: Jan wspomniany wyżej, Adam i Stefan, bliżej nieznani. Nie było ich w czasie pod
pisania unii ze Szwecją w październiku tego roku. Wspomniany Stefan był towarzyszem
chorągwi husarskiej hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego, został za
bity w 1660 r. przez czeladź wojskową [Poczobut-Odlanicki].
Innym Przystanowskim był Jerzy Maciejewicz, wójt kiejdański i ciwun pojurski z lat
1711-1727. Kto wie, czy jego ojciec Maciej nie jest tożsamy z Maciejem, który mieszkał
w Nowym Folwarku pod Zbąszyniem w Wielkopolsce. Miał on sześcioro dzieci, w tym
Jerzego (ur. 1673). Być może ten ostatni został ściągnięty na Żmudź w końcu XVII w.
wobec braku potomstwa u Jana Przystanowskiego? W każdym razie wspomniany Je
rzy w momencie nominacji na ciwuna pojurskiego w 1711 r. był towarzyszem chorą
gwi petyhorskiej Kazimierza Zaranka starosty żmudzkiego i pewnie mu zawdzięczał ten
awans. Byl kalwinem [Kriegseinen]. Ożenił się z Heleną Wołkówną, kalwinką, z którą
miał siedmioro dzieci, którzy jednak nie byli związani ze Żmudzią. Jeden z jego synów
Jan byl zwany ciwunem [raczej ciwunowiczem] pojurskim w 1733 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano prawdopodobnie 2 ro
dziny; wątpliwości dotyczą kilkakrotnie wzmiankowanego Jana Przystanowskiego, za
pewne chodzi o jedną osobę. Jedna rodzina miała 9, a druga (ów Jan) 73 dymy, część
była jednak zastawiona. W 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę Jana Przystanowskiego
w pow. wilkiskim z 31 dymami. Była to już wielka własność ziemska. Była to szlachta
utytułowana, zob. wyżej.
Rzadko uczestniczyli w elekcjach królów polskich w Warszawie. W elekcji Wła
dysława IV w 1632 r. swój głos oddali Heliasz (Eliasz) i Kazimierz Przystanowscy,
a w elekcjach z lat 1669 Michała Korybuta Wiśniowieckiego i 1674 Jana III Sobieskiego
elektorował Jan Przeciszewski podstoli mozyrski.
W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Przystanowskich herbu Pomian.
Najstarsza wzmianka dotyczy Dobrogosta, ziemianina żmudzkiego w 1603 r., kiedy po
siadał Szawkiany prawem zastawnym. W 1642 r. Andrzej był miecznikiem i deputatem
żmudzkim. W 1650 r. Eliasz Dobrogostowicz był dziedzicem Poszuszwia i Bortkuniszek Nowego Dworu albo Milwid z folwarkami Żytajcie i Bortkuny w pow. rosieńskim w parafii jaswońskiej. Jego żona była Alszka Czechowiczowna. Dobra te sprzedali
w 1653 r. W 1669 r. Jan, podstoli mozyrski, był posłem żmudzkim na sejm, podobnie
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w 1674 r. Sporo pisano o Janie, ciwunie retowskim, sędzim ziemskim żmudzkim. Jego
żoną była Konstancja Stankarowna, która w 1690 r. otrzymała dożywocie na dobrach
Szawkoty w pow. tendziagolskim, które miały przejść na wieczność do Mikołaja M ade
jowego i pozostałych jego braci, zrodzonych z [Jadwigi] Twardowskiej. W 1700 r. Jerzy,
ciwun retowski, ojciec Jana, horodniczego starodubowskiego i Michała, czasznika cheł
mińskiego, sprzedał swoją część Konstancji, a w 1729 r. część drugą „zbył” Stanisław.
Jan, syn Mikołaja i Anny Bukowieckiej, był dziedzicem Szawkot, zrzekł się swojej części
tych dóbr na rzecz braci stryjecznych: Jana i Michała Jerzewiczów. Ci ostatni sprzeda
li Szawkoty i niewymienione dotąd Żołoki w pow. wilkiskim w 1749 r. W 1773 r. noto
wano jeszcze Jana, horodniczego smoleńskiego. W sumie rysyje się następująca gene
alogia: 1. NN. 2. bracia stryjeczni Jan i Maciej. 3. Jerzy Janowicz, Mikołaj i Dobrogost
Maciejewicz i inni. 4. Jan, horodniczy starodubowski i Michał, czesznik chełmiński Jerzowicze, Stanisław Jan Mikołajewicz.
W XIX w. notowano Przestanowskich herbu Dębno, pewnie tożsamych z Przystanowskimi herbu Pomian, w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : AGAD, APP, nr 133, k. 320 (sejm 1688 r.), AR, Dz. II, T. 11, nr 1546 (sejm 1669 r.); A kta g/apióu; T. 2, s. 284—285; BCzart, rkps 247, k. 309 (sejm 1673 r.); Deputaci, T. 1, s. 193,239, 278, 356, 374; Dworzecki Bohdanowicz, k. 212—212v; Elektorzy 1669, 1674 r.; IA, kol. 337, 451; Konarski, s. 245; LI, s. 225;
LNB, F 130—727 k. 80—83; ML. Księga opisów nr 131, s. 282 nr 904; ODVCA, vyp. 3, s. 110—186; vyp. 4,
k. 114-36, 123-102 i 103, 165-203, 268-201, 297-55; vyp. 5, к. 131-78; Poczobut Odlanicki, s. 137, 145;
Sigillata, s. 102, nr 639; Szemiot, Relatia, s. 52,194; Taryfa woj. trockiego, s. 189; Urzędnicy żmudzcy, nr 358,
360, 384, 758, 975, 1074; Zawisza, s. 19 (sejm 1688 r.). L i t e r a t u r a : Augustyniak, Wsłughie, s. 321; Cie
chanowicz, Suplement, s. 285; Juzumas, s. 1009; Kaczorowski, Litwini\ s. 207; Kozak, s. 129, 138; Kriegse
isen, s. 136, 161; Ochmann, Sejmy, s. 258 (sejm 1662 r.); Paradowski, s. 255 (sejm 1647 r); Rachuba, Udpiał,
s. 348, 352; Trimoniene, Svetimsalht, s. 498—499; Uruski, T. 15, s. 56; Vaisvila, s. 146; Wierzbicki, s. 297 (sejm
1673 r.).

PRZYSZAGOLSKI
T aryfa 16 9 0 roku

Prpyspagolski Abraham, na miejscu którego postał spisany Krpysptof Romaspkiewicp p Żagowicp wpow. wil
kiskim dym spłachetki 1
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego już na pierwszy rzut oka (Przyszagoła). Brak go w polskich herbarzach i w spisie współczesnych nazwisk litewskich. Nie
mniej jednak jest to forma spolonizowana przez dodanie polskiej, szlacheckiej końców
ki -ski. Jej podstawą jest Przyszagoła, a ściślej Prejszagoła (i Prejszagołka), w XIX w.
okolica szlachecka w pow. kowieńskim w gminie Żejmy. Leży na północ od Kowna i po
łudniowy wschód od Wędziagoły (lit. Preiśiogala).
W taryfie powiatu kowieńskiego z 1690 r. zanotowano „ród Preyszagoły Urpcewiczów”, skąd jeden z nich znalazł się na Żmudzi w pobliskim pow. wilkiskim w 1690 r.
Nie miał poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Taryfa woj. trockiego, s. 152.
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PUBZEWICZ
T a r y f a 16 67

roku

Piib^eińc^Piotr, na którego miejscu postał spisany Andrzej Kontowt zGoszfyn dym 1szlachecki wpow. berżąńskim
Nazwisko ma niejasną genezę. Może wiąże się z nazwiskiem Pupszys (Pupśys), któ
re pochodzi od takiegoż słowa, czyli pączek itp. [LPŻ]. Najpewniej ma coś wspólnego
z miejscowością Pubzuby czy raczej Pubżuby [różnie pisane] we włości twerskiej, no
towaną w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Miejscowość dość często występowała
w źródłach w pow. twerskim, na południe od Żoran. Obecnie to wieś Pupźubiai przy
drodze z Żoran do Twerów.
Notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżąńskim, bez pod
danych. Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 263: Pubżuby. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 537: Pupśys.

PUCHOWSKI
T a r y f a 16 9 0

roku

Puchowski Aleksander z dóbrJKMd Gieldrany Bratyki zaścianku Luksząjaów wpow. wiescpiiańskim dymów 6
Nazwisko jest pochodzenia polskiego lub białoruskiego [LPŻ]. Nie można wykluczyć
spolonizowania nazwiska Puch pochodzenia białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego
lub polskiego. Zdaniem Z. Zinkeviciusa, jest to nazwisko litewskie, powstałe wskutek
skrócenia nazwiska dwuczłonowego (pu—i kin—
) do formy Pukas.
Uwagę zwraca nazwisko Pukień Puchowski, ściślej Franciszek Antoni Puchowski
Pukień, który był skarbnikiem kowieńskim w latach 1740—1744 [Urzędnicy: woj. trockie].
Otwiera to możliwość, że Puchowscy należeli do rodu Pukieniów, których gałęź przyjęła
nazwisko Puchowski pewnie od posiadanej miejscowości Puchowo lub podobnej.
Wymieniony w taryfie 1690 r. Aleksander Puchowski (zm. przed 15 XI 1710 r.)
uczestniczył w pospolitym ruszeniu szlachty w 1698 r. z pow. upickiego, gdzie miał
dobra. W 1690 r. miał tam 2 dymy w polu Użowermienie. Miał też 2 wsie królewskie
w pow. wieszawiańskim na Żmudzi.
Ź r ó d ł a : Sigdlata, s. 77 nr 452; Taryfa woj. trockiego, s. 208; Urzędnicy: woj. trockie, s. 428 nr 3109. L i 
t e r a t u r a : LPŹ, T. 2, s. 523: Puchauskas; Uruski, T. 15, s. 74; Zinkevicius, s. 316: Pukas.

PUCIATA
T a r y f a 16 67

roku

Puciacina Stefanowa Helena Tyzęnhawzpwapodsędkowa brasławska yjolwarku nazwanego Pospicszwie Kupściszki dymówpoddańskich 6 wpow. jaswońskim
Nazwisko może być pochodzenia litewskiego (od pucetas), polskiego (Puciata) lub bia
łoruskiego (Putiata) [LPŻ]. Chyba jest pochodzenia ruskiego. W każdym razie w herDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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barzach notowano Puciatów jako kniaziów ruskich, pochodzących rzekomo od Ruryka [a więc pochodzenia skandynawskiego], a najpewniej od kniaziów Druckich, oraz
szlachtę z pow. grodzieńskiego, oszmiańskiego i innych [Uruski].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. jaswońskim,
z 6 dymami poddańskimi. Zatem była to szlachta majętna, ale nie utytułowana, przynaj
mniej na Żmudzi.
L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 523: Puceta; Uruski, T. 15, s. 74—75; Wolff, Kniaziowie^ s. 405.

PU CZYŃ SK I (PURZYŃSKI)
T aryfa 16 9 0 roku

Puryńska [w Kop. 1: Puczyńska] Anna -^okolicy Pogiów Tisgkisgek [w Kop. 1: Tyrkiszki] w pow. korklańskim na miejscu Kazimierzą Markiewicza dym szlachecki 1
Przyjęto formę nazwiska Puczyński jako występującą w innych źródłach i w kopii ta
ryfy 1690 r.
Nazwisko może być pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPŻ]. W polskich her
barzach nie notowano tej rodziny na ziemiach etnicznie polskich, co osłabia tę pierw
szą możliwość.
W aktach ziemskich upickich notowano Matysa Mikołajewicza Puczyńskiego
w 1589 r., który napadł na grunt pewnego bojara w polu Wirszyntach, trudnych do lo
kalizacji, w pow. upickim [ODVCA, vyp. VIII].
W zjeździe w Kiejdanach w październiku 1655 r. dla podpisania unii Litwy ze Szwe
cją uczestniczył Jerzy Puczyński. Chyba inny Jerzy Puczyński został spisany w taryfie
powiatu trockiego w Wace Kozoklarach.
W taryfie z 1690 r. spisano tylko jedną rodzinę w pow. korklańskim, bez podda
nych. Była to szlachta drobna i nieutytulowana.
Ź r ó d ł a : A kta sjagdów, T. 2, s. 303; ODVCA, vyp. VIII, k. 101—785; Taryfa woj. trockiego, s. 79. L i t e 
r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 524: Pućinskas; Uruski, T. 15, s. 76 (brak na Żmudzi).

PU K IEL (PUKIL)
T a r y f a 16 67

roku

Pukiel Andrzej, na którego miejscu został spisany Piotr Zabłocki zPojeligia dym 1 szlachecki wpow. rosietiskim
Pukiel Jan [na miejscu] Matiasza Pukla zWornolawek dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
Puldell Andrzej Wojciechowicz [na miejscu] Jarosza Pruszyńskie\go\ z PokrojonepodĄ ański] dym 1
wpow. kroskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Pukiel Jan z Wornolawka wpow. widuklewskim dym szlachecki 1
Pukiel Micha! z Pokrojęcia w pow. kroskim [dym] poddańsld 1
PukilJan [w Kop. 1: Pukin]
wPow- wilkiskim 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

672

PUKIEL (PUKIL;

Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, pochodzi od słowa pukps, zob.: Puchowski.
Zdaniem innych wskazuje się na jeszcze jedną możliwość — nawiązanie do słowa p u 
kiel, czyli „kędzior”, „lok włosów” [Abramowicz, Citko, Dacewicz], Z kolei Z. Zinkevicius, oprócz znanej teorii o pochodzeniu nazwiska od słowapukas, czyli „puch”, wska
zał na możliwość pochodzenia od skrócenia nazwiska dwuczłonowego: pu—i kin(as)—.
Na Żmudzi byli notowani w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. W 1578 r. Juri,
Stanislaw i Jan Matysowicze Puklie zamienili grunty z Wojtiechem Jurewiczem Biele
wiczem: za pustosz Medynas dostali pustosz Jucyszki we włości rosieńskiej nad rze
ką Lukną. Wzmiankowany tu Stanisław Puklia w innym dokumencie został zapisany
jako Matysowicz Burwidowicz Puklia. Jest tożsamy ze Stanisławem Maciejewiczem Pukielem, spisanym w popisie włości rosieńskiej 1589 r. razem z „poplecznikiem” Stani
sławem Mikolajewiczem. Z kolei Jan Matysowicz miał andronimik Barwidowicz Pu
klia. Ożenił się z Hanną Benedyktynowną Janowicz i dostał od jej rodziny majętność
Użwenty nad rzeką Wentą [we włości użwenckiej].
W 1589 r. Martin Stanisławowicz [Matiejewicz] Pukiel sprzedał grunty Martyniszki
w polu Priny [zapewne Preny we włości widuklewskiej]. W 1599 r. tenże sprzedał ma
jętność w Pukielach Podubisiu we włości rosieńskiej.
W 1593 r. Stanisław Jurewicz Pukiel [czy Puklia?] wziął w zastaw 6 niw i sianożęć
w Kiebojtiach koło rzeki Szołtony [we włości rosieńskiej]. Tenże w 1595 r. wziął w za
staw sianożęci koło wspomnianej rzeki. W 1596 r. Zofia Jurewna Puklewna skwitowała
swoich braci: Stanisława, Wojtiecha i Matieja Jurewiczów z otrzymanego od nich „pridannogo i wyprawy” w związku z wyjściem za mąż: z części majętności Pukli nad rzeką
Jalegąw Sutkojtiach we włości rosieńskiej.
Położenie miejscowości Pukiele jest ważne, ponieważ można ją określić gniazdem
tego rodu. Notowano ją w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. Miejscowość ta nie za
chowała się do dzisiaj. Można ją w przybliżeniu zlokalizować przy miejscowości Okstyny (lit. Akstinai) na południe od Szydłowa, w pobliżu Dubissy (stąd Pukiele Podubisie). Na południe od Okstyn jeszcze w XIX w. były Sutkajcie [Trzywiorstówka: Sutkace;
Chrzanowski: Sutkicie], dwór w parafii szydłowskiej. W tym rejonie notowano rzekę,
zwaną dzisiaj Liolinga, dopływ Dubissy, a dawniej to pewnie wspomniana Jalega z akt
ziemskich żmudzkich.
W sumie dane z akt ziemskich żmudzkich XVI w. informują o Pukielach jako
gnieździe rodu we włości rosieńskiej, a wymienieni tam Pukiele byli związani z tą miej
scowością i spokrewnieni ze sobą. Należy podkreślić ich związek z Barwidowiczami
czy Burwidowiczami. Raczej w grę wchodzi forma Barwidowicz, nawiązująca do na
zwiska litewskiego Barwid (lit. Barvydas) [Zinkevicius]. Mieszkali oni w trzech wło
ściach: głównie w rosieńskiej oraz w widuklewskiej i użwenckiej. We włości rosieńskiej
można zaproponować następującą genealogię: 1. Puklia. 2. Burwid (Barwid). 3. Matys.
4. Juri, Stanisław i Jan Matysowicze. 4. Stanisław, Wojciech i Maciej Jurewicze, Marcin
Stanisławowicz.
W 1655 r. Andrzej Wojciechowicz Pukiel z żoną Krystyną Pruszyńską sprzedali
majętność Butkiszki Tondziagoła w pow. tendziagolskim. Dobra te nabył wspomnia
ny Pukiel wraz z ręką pierwszej żony Doroty Kazimierzowny Staniewiczowny PelanDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ki. Przedtem należały do Kazimierza Staniewicza Peły, jej ojca. Wspomniany Andrzej
Wojciechowicz Pukiel może być synem Wojciecha z 1596 r. z akt ziemskich żmudzkich.
Później notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny, miesz
kające w różnych powiatach: rosieńskim, widuklewskim i kroskim. Większość z nich
(2 na 3) nie miała, jedna miała jednego poddanego. W 1690 r. spisano 3 rodziny miesz
kające w różnych powiatach, ale nie w rosieńskim. Dwie z nich nie miały, trzecia mia
ła jednego poddanego. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana. Nabywcą tych
dóbr był Jan Kazimierz Gabszewicz Jaskołd [LNB].
W 1799 r. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pukiele herbu Rawicz.
Ź r ó d ł a : LNB, F 130—2480, k. 86—87; ODVCA, vyp. 1, s. 29—86; vyp. 2, s. 67—360, 77-4-72; vyp. 3, s. 38—
33, 95—73, 109—171; vyp. 4, к. 153—110; vyp. 5, к. 118—381; Popis msieński 1589 r , nr 33; Slovar, s. 264:
Pukli. L i t e r a t u r a : Abramowicz, Citko, Dacewicz, T. 2, s. 58: Pukiel; Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 408;
LPŻ, T. 2, s. 528: Pukelis, Pukys; Upią ir eżenj. vardynas, s. 93; Uruski, T. 15, s. 79; Zinkeyicius, s. 601: Pukas, 661: Barvydas.

PUKIEN
T a r y f a 16 67

roku

Pukien Stanisław na miejscu Barbary Szumowskiej Pukieniowej z Piepol i jóyefa Stanisławowicya [GB: za
pewne chodzi o syna] ^ Ujje okolicy ogrodnicze dymy 3 wpow. wilkiskim
Pukieniowa Hrehorowa Jewa Swiechowska zmajętności Babcina dymy 22 w pow. ndlkiskim
[Pukien] Jopej Stanislawowic-y na którego miejscu oraz na miejscu Barbary Szumowskiej Pukienowej postał
spisany Stanisław Pukien z Piepol z tejżę okolicy ogrodnicze dymy 3 wpow. wilkiskim
Nazwisko jest zapewne pochodzenia litewskiego i nawiązuje do nazwiska Pukis (Pukys),
o którym pisano wyżej przy Puchowskim (zob.) [LPŻ].
Na Żmudzi zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich pod 1593 r. Wymienio
no tam Urbana Mikolajewicza Pukiena, który był „prijatielem” Wojtiecha Chrszczonowicza Piepola. Później byli notowani tylko w taryfie 1667 r.: 2 rodziny w pow. wilkiskim
z poddanymi: 3 i 22; w drugim przypadku była to duża własność ziemska. Zatem była
to szlachta majętna, lecz nieutytułowana.
Warto zwrócić uwagę na jedną z gałęzi rodu Giedroyciów — Pukieniów, stąd Giedroyc Pukien lub odwrotna kolejność tego nazwiska, zanotowany w czasie Potopu
w 1655 r. Trochę inaczej jest u J. Wolffa jako Giedroycie Pukelewicze.
Ź r ó d ł a : Akta yagdom, T. 2, s. 300, 323; ODVCA, vyp. 4, к. 46-356. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 528:
Pukenas, Pukenis, Pukys; Wolff, К пгауот е, s. 69: Pukelewicz; Zinkevicius, s. 316: Pukas.

PUKIEW ICZ
T a r y f a 16 6 7

roku

Pukiendcz Mikołaj na miejscu Stanisława Pukiewicpa p Rospcp Kiebondczpw dym 1 szlachecki w pow. wielońskim
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PUKIŃSKI (PUKOWSKI)

T aryfa 16 9 0 roku

PukiewicyAliko/ay yRoszcyKiebowicywpow. wielońskim dym szlachecki 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Puk. Najpewniej pochodzi od litewskiego Pukys,
zob. Pudłowski. Brak jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667, jak i 1690 r. była to jed
na i ta sama rodzina w pow. wielońskim, bez poddanych. Zatem była to szlachta drob
na i nieutytułowana.
PU KIŃ SKI (PUKOWSKI)
H. PIELESZ
P opis 16 2 1 roku

Pukowski Marcin % koniapo koyacku, na ucyesĄnśkSJ protestował, koń 1 w pow. telszywskim
T aryfa 16 67 roku

Pukińska Andrzyjowa Anna Mackiewiczywna wdowa na miejscu Andrzeja Pukińskiego małżonka у Puklów
dym 1 szlachecki wpow. telszywskim
Pukiński Adam na miejscu Augustyna Kotkienicya у prygkupli od Krzysztofa Ławrynowicza Kusyleyki
cywartą czyśćgruntu napasynią swą obrócił, takjy zyprzykupli od Syczyfana Abramowicza Kotkondcya ośmiu
czyści gruntu na pasynią obrócił yjonajciów dym 1 szlachecki w pow. telszywskim
Pukiński Dawid Janowicz na miejscu rodzica swe\go] Jana Pukińskiego z Puklów dym 1 szlachecki w pow.
telszęwskim
Pukiński E/iasy na Miejscu brata swego Stanisława Augustynowicza z Puk i zyprzykupli od Bałtromieja i Mi
kołaja Aleksandrowicza Pukińskich poddański dym 1 w pow. telszywskim
Pukiński Eliasyna miejscu Jana Pryya/gowskiego у Pukiówpoddański dym 1 w pow. telszywskim
Pukiński Hrehory. BugieuoiiicyPiotr[..] i z kupli od Hrehora PukińskiegopoiĄf\ański dym 1 wpow. telszywskim
Pukiński Jan Zachariaszywicy na miejscu Zachariasza Pukińskiego rodzica swego z Progulbiów dym 1 szla
checki wpow. telszywskim
Pukiński Józef Michałowicz na Miejscu rodzica swe\go\ Michała Pukińskiego z Puklów dym 1 szlachecki
wpow. telszywskim
Pukiński Józef na którego miejscu zpstal spisany Jan Radwi/owicyyBukońciów [...\ dym 1 szlachecki wpow.
telszywskim
Pukiński Matiasy na którego miejscu oraz na Miejscu Marka Ilakowicya rodzica swego yosta! spisany Kryysytof I/akowicy у Pukiówpoddańskie dymy 2 w pow. telszywskim
Pukiński Mikołaj Aleksandrowicyna miejscu Jana KaytmieryaŁukowicya yŁowmian dym 1 młyński [sic]
wpow. telszywskim
Pukiński Mikołaj na miejscu Jarosya Wisytorta yChwałojn [..Jgudysyek dym 1poddański wpowpotumsyewskim
Pukiński Samuel Józyfowicy у Pukiów dym 1 sylachecki wpow. telszywskim
Pukiński Stanisław, na którego miejscu yostał spisany Sebestian Wambut у Pukiów poddański dym 1 w pow.
telszywskim
Pukiński Stefan na miejscu Daniela Pukińskiego у Pukiów dym 1 sylachecki w pow. telszywskim
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Pukiński Tomasp Kasperowiczj na miejscu rodzica swego Matysa [sic] Pukińskiego i Augustyna Florianowiepa
i Stanisława Pukińskiego p Puklówpoddański dym 1 wpow. telspewskim
Pukiński Walenty p Puklów dym 1 spłachetki w pow. telspewskim
Pukiński Zygmont Dawidowicp na miejscu Danlda Pukińskiego ojca swe\go\ p Pukiów dym 1 szlachecki
wpow. telspewskim
Pukiński Zygmont Jópefowicp p Pukiów dym 1 spłachetki wpow. telspewskim
T aryfa 16 9 0 roku

Pukiński Adam pjanajciów Pospyla w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Pukiński Jan p Progulbiów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Pukiński Jerpy p Pukiów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Pukiński KapimierppPukiów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Pukiński Krpysptof pPukiów wpow. telspewskim [dym] splachecki 1
Pukiński Mathiasp p Pukiów w pow. telspewskim [dym] poddański 1
Pukiński Samuel na miejscu Walejtys w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Pukiński Zygmcff na miejscu rodpica p Pukiów w pow. telspewskim [dym] splachecki 1
Przyjęto formę nazwiska Pukiński, choć w popisie 1621 r. zapisano Pukowski. Najpew
niej chodzi o tę samą rodzinę w tym samym pow telszewskim.
Nazwisko może być pochodzenia litewskiego (od Pukys) lub ruskiego, rosyjskiego
(Pukin) [LPŻ], Niemniej jednak jest to nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Puki
(Pukie) w pow. telszewskim. Znane jest w źródłach od XVI w. jako: rzeka Pukia, majęt
ność, pole i sioło Puki we włości gruściewskiej i telszewskiej. W 1690 r. była notowana
jako osada szlachecka, później była to okolica szlachecka jeszcze w końcu XIX w. (Pu
kie Barsze). Obecnie to wieś Puoke na północny wschód od Barszczyc, nad rzeczką Puokupis, lewym dopływem Luby.
Genealogia Pukińskich sięga protoplasty rodu Kniazia, który miał dwóch synów:
Gawdyka i Dyma. Z nich Dym był prekursorem dwóch rodzin: Dymowiczów (zob.)
i Pukińskich [MACB, F 256-998]. Choć początki tej genealogii są wątpliwe, to dość praw
dopodobne jest wspólne pochodzenie Dymowiczów (zob.) i Pukińskich, a możliwe, że
i Gawdyków (zob.). Wszyscy byli bojarami telszewskimi, mieszkającymi blisko siebie.
W 1655 r. akt unii Litwy ze Szwecją w Kiejdanach podpisali liczni Pukińscy: Tomasz
Matisowicz, Zachariasz Janowicz, Generał [woźny sądowy] oraz Josefowicze [sic]: Elias,
Samuel, Daniel i Sigmont [tj. Zygmunt]. Prawdopodobnie wspomniany Elias jest tożsa
my z Heliaszem Pukińskim, mieszkającym w okolicy Pukie w pow. telszewskim, który
został poszkodowany w czasie Potopu. Jego straty wojenne spisano urzędowo w 1661 r.
Z 1668 r. pochodzi kwitacja Maryny Janówny Kukiewiczówny Stanisławowej Pukińskiej. Wchodząc „w stan święty małżeński”, otrzymała od Jana Stańczyka i jego
żony Alżbiety Stanisławówny Staszkowskiej, bywszej Ambrożejowej Wacławowiczowej
Towtkiewiczowej, a potym Janowej Stanczykowej, swojej wujenki, 20 kop groszy litew
skich z dóbr Beniuszajcie i Towtkajcie w pow. telszewskim. Był to zapis jej wuja Ambrożeja Wacławowicza Towtkiewicza w testamencie [VUB, F 7-ZP 23 nr 64].
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PUKLEWICZ (PUKIELEWICZ)

W jednym testamencie (Stanisława Serafinowicza) z 1669 r. świadkiem był Jan
z Dyma Pukiński [VUB, F 7—ZP 23, nr 117]. Wskazuje to na wspólne pochodzenie Dymowiczów i Pukińskich.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 19 rodzin, mieszkających
tylko w pow. telszewskim (z jednym wyjątkiem w pow. potumszewskim). Większość ro
dzin nie miała poddanych (11 na 19), pozostałe miały niemal z reguły po jednym pod
danym. W 1690 r. spisano 8 rodzin w pow. telszewskim, z których 5 mieszkało w Pukiach. Polowa z nich miała po jednym, a druga połowa nie miała poddanych. Zatem
była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pukińscy herbu
Pielesz i Rudnica; ci drudzy mieli pochodzić z Pukinina w województwie rawskim [Uruski]. Pukińscy herbu Pielesz mieszkali w pow. rosieńskim i telszewskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : A kta zjazdów, T. 2, s. 310; MACB, F 256—998, k. 6; Obdukcja generalska 1661 r.; SG, T. 9, s. 279:
Puki; Slovar, s. 264: Puki, Pukj a; VUB, F 7—ŻP 23 nr 64, 117. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4,
s. 408; LPŻ, T. 2, s. 528: Pukinskas; Upili ir eżei-ц vardynas, s. 129; Uruski, T. 15, s. 78—79.

PU K LEW ICZ (PUKIELEW ICZ)
H. ABDANK
T a r y f a 16 67

roku

Pukhwicу Kaźmierz Piotrowicz na miejscu ojca swego Piotra Pukielewicpa у Gierdsjagoły dym 1 szlachecki
wpow. beijańskim
Nazwisko to zapewne patronimik od nazwiska Pukiel (zob.), czyli Pukielewicz, skróco
ny na Puklewicz.
Na Żmudzi najpierw notowano ich w aktach ziemskich żmudzkich pod 1578 r.
W testamancie Walentyna Witkiewicza był zapis na majątek ruchomy w majętności Wojgowo dla Stanisława Puklewicza.
Później wymieniono ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. berżańskim,
bez poddanych. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w. Puklewicze herbu Abdank mieszkali w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
W 1811 r. wylegitymowali się Puklewicze herbu Abdank w guberni wileńskiej. Ich
protoplastą był Kazimierz Puklewicz, ojciec Jana (pokolenie I i II). Z 1694 r. pocho
dzi testament Kazimierza Puklewicza, który zapisał dobrajodejkie Pogancze [zapewne
w pow. berżańskim] swojemu synowi Janowi. W 1753 r. wspomniany Jan sprzedał do
bra Ponendry [w pow. berżańskim]. Miał on trzech synów (III): Wawrzyńca, Antonie
go i Mateusza. Linię rodziny kontynuował ten pierwszy jako ojciec trzech synów (IV);
Stanisława Ludwika (ur. 1768), Józefa (ur. 1781) i Tadeusza (ur. 1786), którzy zapocząt
kowali 2 linie tej rodziny, bo wspomniany Stanislaw Ludwik miał tylko syna Franciszka
Józefa (ur. 1811; V), bezpotomnego.
Pierwszą, starszą linię zaczął Józef, ojciec trzech synów (V): Jana Józefa (ur. 1814),
Antoniego Jana (ur. 1816) i Franciszka (ur. 1828). Z nich Jan Józef dal życie trzem
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synom (VI): Wincentemu (ur. 1846), Janowi (ur. 1851) i Franciszkowi (ur. 1857). Jego
brat Antoni Jan spłodził dwóch synów (VI): Wincentego (ur. 1857) ijan a (ur. 1859). Ko
lejny brat, Franciszek miał czterech synów (VI): Teodora (ur. 1856), Michała (ur. 1858),
Józefa (ur. 1860) ijan a (ur. 1864).
Drugą, młodszą linię prowadził Tadeusz (IV), ojciec czterech synów (V): Toma
sza (ur. 1824), Michała (ur. 1826) i bezpotomnych: Jana Macieja (ur. 1830) i Nikodema
(ur. 1834). Z nich Tomasz spłodził syna Bronisława Władysława (ur. 1862; VI), a jego
brat Michał — Kazimierza Kajetana (ur. 1849; VI) z synem Antonim (ur. 1878; VII)
[LVIA, F 391—7—1885]. Genealogię tę można uzupełnić o jedno pokolenie na podstawie
taryfy 1690 r. — ojcem protoplasty Kazimierza był bowiem Piotr.
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391-7-1885, k. 94 (skan 00172); ODVCA, vyp. 1, s. 35-290. L i t e r a t u r a : Ciecha
nowicz, Kody, T. 4, s. 408; Uruski, T. 15, s. 79.

PUKOWSKI ZOB. PUKIŃSKI
PURNIEWICZ ZOB. BURNIEWICZ
PUŁNOS (PULNOZ) ZOB. PÓLNOS
PURTYN
T aryfa 16 67 roku

Patyn Samuel Wojciechowicp [na miejscu] rodpica Wojciecha Stefanowicza Platyna p Usppeśaów dym 1 szla
checki wpow. W. Dyrwian
T aryfa 16 9 0 roku

Platyn [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 70: Surtyn; MB: Purtyn] Jan, na miejscu którego orap na miejscu
Stanisława Drozdowskiego, Jerpego Hrehorewicza i Jadwigi Bortkiewicpowej posta/ spisany Maciej Kontowt
ZPowiłajciów w pow. wiespwiańskim dym szlachecki 1
Platyn Kayimierz [w Kop. 1: Butryn] złow ił ajciów wpow. M. Dym i an na miejscu Salomona Mapanowicpa i Tomaspa Woyspnara dym szlachecki 1
Purtyn Stanisław pKepiścia [w Kop. 6 słuszniej: Uszpeście] wpow. W. Dymian dym splachecki 1
Brak jest tej rodziny w polskich herbarzach i we współczesnym wykazie nazwisk litew
skich (jest Purtikas). Niemniej jednak jest to najpewniej nazwisko pochodzenia litew
skiego. Choć nie notował tego nazwiska również Z. Zinkevicius, to na podstawie jego
danych można ostrożnie zasugerować, że było to nazwisko litewskie i dwuczłonowe:
pur—i tin—. Pierwszy człon łączy się z pnr—enti, czyli „spulchniać”, „mierzwić glebę”,
a drugi — może być pożyczką. Obydwa są notowane w antroponimii litewskiej.
Może nazwisko to nawiązuje do nazwy sioła Purtyny (Purtini), znanego w XVI w.
we włości Wielkich i Małych Dyrwian, nad rzeką Awnuwą [Slovar]. Ta ostatnia nazwa
odnosi się do rzeczki Ownowy, dopływu Wenty i mającej swe źródła na południe od
Rawdzian. Nazwa Purtyny nie zachowała się do dzisiaj.
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PUSZIvARZEWICZ

Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę
w pow. W Dyrwian, bez poddanych. W 1690 r. spisano 3 rodziny, mieszkające w róż
nych powiatach: wieszwiańskim, Małych i Wielkich Dyrwian, także bez poddanych.
Była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 265: Purtini. L i t e r a t u r a : Ziukevicius, s. 127: pur—, 150: tin—.

PUSKOWD (PUSKOWT) ZOB. PERSICOWD
PU SZK ARZEW ICZ
H. PUSZKAR
T aryf a 16 6 7 roku
P usyk aryew icyA ndrzej na miejscu Józefa W ojaechowicya P usyk aryem cya rodcjca y ja m y a jció w 2 poddańskie dymy w pow. m edyngańskim
T aryf a 1 6 9 0 roku

Pusykaigewicy Samuel y ja m y ą jć i р т у kupli w pow. m edyngańskim у bratem

[dym] szlachecki 1

Nazwisko to patronimik od nazwiska Puszkar, Puszkarz. Wskazuje ono na związek ze
służbą w artylerii i może być pochodzenia polskiego (Puszkarz) lub ruskiego (Puszkar).
Jest też możliwość pochodzenia od litewskiego puśketi, czyli „jęczeć”, „biadolić”, „na
rzekać” itp. [LPŻ]. Ta ostatnia możliwość wydaje się najmniej prawdopodobna.
Najstarsza wzmianka dotyczy popisu wojskowego W Ks. Litewskiego 1567 r.,
gdzie spisano Jusa Puszkoriajtisa we włości medyngiańskiej.
Z kolei akta ziemskie żmudzkie XVI w. W 1590 r. zanotowano Ambrożeja Ławry
nowicza Puszkarewicza, który mieszkał w Girgunach, nie wiadomo w jakiej włości.
W 1592 r. Andrej Pawłowicz Puszkarajt kupił niwę w majętności Jawszajtie we
włości medyngiańskiej. Trzy lata później tenże (Puskarowicz) kupił 2 niwy we wspo
mnianej włości.
Zatem w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. była mowa najpewniej o dwóch róż
nych rodzinach, z których na uwagę zasługuje posiadacz dóbr Jawszajcie, o czym niżej.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667, jak i 1690 r. spisano
po jednej rodzinie w pow. medyngiańskim: w 1667 z dwoma dymami poddańskimi,
w 1690 — bez. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
Zwraca uwagę, że wymienione tam dobra Jawszajcie były w ręku tej rodziny już
w końcu XVI w. Z kolei w końcu XIX w. była mowa o Puszkarzewiczu, który miał
dwór Puszkary Wambuty ze 175 dziesięcinami ziemi w odległości 3 wiorst od Worni
[SG]. Najpewniej chodzi o dzisiejsze Vembütai: wieś i grodzisko (pilkalnis) w Wornieńskim Parku Regionalnym, leżące na południowy zachód od Worni, między wsiami Jonikaićiai i Baużelis. Stosunkowo niedaleko stamtąd są wspomniane Jawszajcie (obecnie
Jauśaićiai).
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

PUSZYŃSKI

679

Należy dodać, że wieś Puszkary była notowana w XVI w. w majętności Korciany
we włości gondyńskiej [Slovar], a w XVII. — w pow. wieszwiańskim [Taryfa 1690 r.].
Ta druga to późniejsza wieś w gminie Bernatów, tj. na południowy zachód od Telsz.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Puszkarzewicze herbu Puszkar.
W 1799 r. wywiedli się Puszkarzewicze herbu Puszkar. Za swego przodka przyjęto
Hieronima Puszkarzewicza (pokolenie I), który w 1589 r. zapisał wnukowi Jerzemu (III)
Jakubowiczowi] majątek Jawszajcie Puszkary [we włości medyngiańskiej]. W 1606 r. ów
wnuk zapisał te dobra swoim synom (IV): Pawłowi i Wojciechowi. Synowie tego ostat
niego: Józef i Mateusz (V) w 1641 r. weszli w posiadanie tych dóbr. W testamencie An
drzeja Puszkarzewicza (VI), syna Józefa, z 1694 r. dobra te dostał jego syn Józef (VII).
Kolejny testament pochodził dopiero z 1785 r., kiedy Szymon (VIII), syn Józefa, za
pisał te dobra swoim synom (IX): Tadeuszowi i Ludwikowi. Wreszcie w 1832 r. Józef
Puszkarzewicz (X), syn Tadeusza, sprzedał Jawszajcie Puszkary. Wspomniany Tade
usz miał dwóch synów (X): Ignacego i Józefa. Z nich pierwszy miał trzech synów (XI):
Marcina Mateusza (ur. 1819), Franciszka Grzegorza (ur. 1821) i Antoniego Aureliana
(ur. 1827), a jego brat Józef spłodził syna Cypriana Aleksandra (ur. 1816; XI), ojca Cy
priana (ur. 1863; XII) JATA, F 391—7—1885].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—7—1885, k. 100 (skan 00184); ODVCA, vyp. 2, s. 138—561; vyp. 3, s. 26—113;
vyp. 4, k. 17—130; Popis 1567 i\, kol. 1342; SG, T. 15, c2 . 2, s. 529: Puszkary; Slovar, s. 266: Puśkary, Puśkorajte. L i t e r a t u r a : LPŻ, T. 2, s. 542: Puśkorżeyićius, Puśkorius; Uruski, T. 15, s. 88.

PUSZYŃ SKI
T a r y f a 16 67

roku

Pusgyński Gosptowt Piotr na miejscu Walentego Pusońskiego Gosytowta ojca swe\go] z tejje dym 1 szlachec
ki w pow. pojurskim
Nazwisko może być pochodzenia białoruskiego lub „zeslawizowaną” formą nazwi
ska litewskiego Puszynas (Puśinas), które nawiązuje do litewskiego pusis, czyli „sosna”
[LPŻ], Dlaczego jednak nie wspomiano o szlachcie polskiej o tym nazwisku?
Zanotowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. pojurskim, bez pod
danych. Zawraca uwagę podwójne nazwisko: Puszyński Gosztowt. Może forma Puszyński nawiązuje do miejscowości Puszyny lub podobnej, a rodzina wywodzi się z rodu
Gosztowtów? Na Żmudzi w aktach ziemskich żmudzkich XVI w. notowano rzecz
kę Puszynę we włości wielońskiej, niwę Puszynwite w berżańskiej, ziemię Puszyniszki
w widuklewskiej i sianożęć Puszynie tamże [Slovar].
Na Żmudzi urodził się Kazimierz Puszyński (1669—1726), jezuita, misjonarz
w Kurlandii i Inflantach Polskich, wicerektor w Kownie i superior kolegium w Iłłukszcie w Kurlandii. Zmarł w Wilnie \Encykkpedia wiedpy ojeguitaclĄ.
Ź r ó d ł a : Slovar, s. 266: Puśina,Pusinvite,Puśiuiśki. L i t e r a t u r a : Encyklopediam ed y y ojecyńtach, s. 554;
LPŻ, T. 2, s. 541: Puśinskas, Puśynas; Uruski, T. 15, s. 88.
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PUTEL (PUTELEWICZ)

PU TE L (PUTELEW ICZ)
H. ODROWĄŻ
P opis 1 6 2 1 roku

PutelAmbrożyJurewicz jr a tem naywdfjezdku] koń 1 wpow. w iesjańskim
T aryf a 16 6 7 roku

Putel Hellasz na miejscu Andrzeja Putela z Putel dym 1 szlachecki w pow. m esjańsk im
Putel Jerpy Matysowiez z Putel dym 1 splachecki w pow. m esjańsk im
Putel Kipysytof Ambrojejewicz ZPutel dym 1 szlachecki wpow. wiesj a ń s kim
Putel Stefan A m brożejewiczz^jków dym 1 szlachecki w pow. telszewskim
Putel Stefan na miejscu rodzica swe\go\ Stanisława Putela pPutelów dym 1 szlachecki w pow. wiesjańskim
Putelewicz Dawid zJankajdów dym 1 szlachecki wpow. betfańskim
Butel Abram zKiezjerów dym 1 szlachecki wpow. t e j wskim
T aryfa 16 9 0 roku

Putel Kazimierz ZDusejków wpow. telszewskim [dym] szlachecki 1
Putel Symon z \Zjjmowian [w Kop. 6: Żymowiany] wpow. W. Dymian dym szlachecki 1
Nazwisko to najpewniej przezwisko od litewskiego putelis lub putinas, czyli „grubas”
[LPŻ], Z kolei Z. Zinkevicius łączył to nazwisko z nazwą Putas od członu put—, trud
nym do wyjaśnienia, może obcego pochodzenia?
Na Żmudzi Bałtromiejus Putełojtis został spisany we włości potumszewskiej
w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1567 r.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 7 rodzin, mieszkających
głównie wpow. wieszwiańskim (4) i telszewskim (2) oraz pojedynczo wberżańskim. Jest
to obszar północno-zachodniej Żmudzi. Żadna nie miała poddanych. Znów w 1690 r.
spisano 2 rodziny w pow. telszewskim i W Dyrwian. W tym czasie notowano jeszcze
Putele jako osadę szlachecką w pow wieszwiańskim. Z kolei w XIX w notowano tę
miejscowość jako okolicę szlachecką z dwoma dymami w parafii Łukniki [Spis Gadona] i wieś w gminie Wornie [SG]. Leżała ona przy drodze z Wieszwian do Łuknik, bliżej
pierwszej z tych miejscowości, koło Potumszeli (lit. Patumśaliai) [mapa Chrzanowskie
go; Trzywiorstówka]. Miejscowość obecnie nie istnieje.
W 1799 r. w późniejszej guberni kowieńskiej wylegitymowali się Putele herbu
Odrowąż. Putele tego herbu mieszkali w pow. telszewskim [Ciechanowicz].
Ź r ó d ł a : Popis 1567 r , kol 1333; SG, T. 15, c 2 . 2, s. 529: Putele; Spis Gadona, s. 173. L i t e r a t u r a :
Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 416; LPŻ, T. 2, s. 542—543: Putelis; Uruski, T. 15, s. 88; Zinkevicius, s. 127:
put—, 293: Putas.

PUTKIEWICZ ZOB. PIETKIEWICZ
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PU TRAM EN T
H. DOŁĘGA
P opis 16 2 1 roku

Putrament Michał p »qpjtnikami] po kozacku koń 1 w pow. dyrmańskim
T aryfa 16 67 roku

Putrament Andrzej na miejscu rodzica swego Michała Putramenta p Pobolwian 1 dym poddański w pow.
M. Dyrwian
Putrament Augustin, na którego miejscu postał spisany KapimierpZdanomcppPren dym 1 szlachecki w pow.
korspewskim
Putrament Augustyn pLam dym 1poddański w pow. korspewskim
Putrament ]an na miejscu Kapżmżerpa i Stanisława Akspelów £ Goryspek i Kimbarów dymy 3 w pow. widuklewskim
Putrament Krpysptof z Wertelów dym 1 szlachecki w pow. M. Dyrwian
Putrament Krpysptof, na którego miejscu postał spisany Andrzej Narwaysp z Ejgielispek dym 1poddański
wpow. betżąńskim
Putrament Mikołaj [na miejscu] Marianny Sadkowskiej p Wielkich Palek dym 1 splachecki w pow. widuklewskim
Putrament Stanisław dym ojcpysty na miejscu Matysa Kasperowicpa Wertelapo małżonce dostały pusty dym 1
p Wertelów [szlachecki] w pow. M. Dyrwian
T aryf a 16 9 0 roku

Putrament Augustin p Wertelów w pow. M. Dyrwian dympoddański 1
Putrament Jan p Gorysp i pprpykupli Kimbarów w pow. widuklewskim dympoddański 1
Putrament Jan p Kropsp wpow. berpańskim, w pow. M. Dyrwian [z] Wertelów dym poddański 1
Putrament Jerpy pjanowdowa wpow. korspewskim dym poddański 1
Putrament Mikołaj p Wielkich Palek wpow. widuklewskim na miejscu Pani Satkowskiej i pprpykupli od Sta
nisława Mongirda dym splachecki 1
Putrament Stanisław pPobolwian w pow. M. Dyrwian dym poddański 1
Nazwisko pochodzi od litewskiego słowa pntra, co oznacza „jakąś ludową potrawę, czy
nie zsiadłe mleko” — według sądu Jerzego Putramenta, który w pewnym momencie
swego życia zainteresował się pochodzeniem swego nazwiska. Jest to w zasadzie słusz
ne, putra to zacierka, polewka. Pochodzenie nazwiska nie jest wprawdzie jasne, ale uważa
się, że może być przezwiskowe, aputramentas to „dziecko, które siorbie putrę” itp. [LPZ].
Według tradycji rodzinnej Jerzego Putramenta, pochodził on z „drobnej szlachty
żmudzkiej”. W genealogii swej rodziny udało mu się ustalić herb Dołęga i dojść do pra
dziada (nie znał jednak jego imienia), który był dzierżawcą majątku w czasie powstania
styczniowego 1863 r. Najpierw został pobity przez powstańców, a potem oskarżony
i skazany na śmierć przez Rosjan za udzielenie pomocy „buntownikom”. Z kolei dziad
(brak imienia) był telegrafistą w służbie państwowej rosyjskiej. Miał on dwóch synów.
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Pierwszy Julian byl inżynierem, który popełnił samobójstwo w Rosji, a jego żona i cór
ki osiadły w Kownie na Litwie i „stali się pełnymi Litwinami”: stryjenka Jerzego jak
„chodziły słuchy” była dyrektorką gimnazjum co niezupełnie odpowiada prawdzie. Marija Putramentiene—Giedraitiene—Gaigaite była bowiem rzeczywiście dyrektorem gim
nazjum litewskiego w Szawlach w latach 1915—1919 i w Poniewieżu w 1934—1941, ale
była ona żoną jakiegoś Putramenta [LE]. Drugim synem był Władysław (ur. 1885), ab
solwent Instytutu Politechnicznego w Petersburgu i oficer w armii rosyjskiej, później
zawodowy oficer w Wojsku Polskim: w 85. pułku piechoty w Nowej Wilejce, od 1929
komendant PKU w Lidzie i ojciec Jerzego Putramenta (1910—1986), dobrego prozaika,
publicysty i znacznie mniej zasłużonego działacza partyjnego PZPR.
Pierwsze wzmianki o tej rodzinie pochodzą z akt ziemskich żmudzkich XVI w.
W 1588 r. Juri Pietrowicz Putrament i inni kupili „dworec” we włości dyrwiańskiej.
W 1595 r. Matiej Pietrowicz Łukaszewicz Putrament pogodził się ze wspomnianym wy
żej bratem Jurim w sprawie podziału majętności, bliżej nieokreślonej. W sumie pozna
jemy kilka pokoleń tej rodziny, mniej więcej od połowy XVI w.: 1. Łukasz Putrament.
2. Piotr. 3. Juri i Maciej. Można przypuścić, że wzmiankowany w popisie wojskowym
1567 r. Matiej Pietrowicz we włości dyrwiańskiej jest tożsamy ze spisanym wyżej Made
jem Putramentem.
W popisie wojskowym 1621 r. spisano Michała Putramenta w pow. dyrwiańskim,
który wystawił jednego konia z „uczestnikami”. Było to najpewniej następne pokolenie
tej rodziny. Była to szlachta drobna.
W 1655 r. został zarejestrowny Krzysztof Putramont Sukąnty na zjeździe szlach
ty litewskiej w Jaswojniach w sierpniu 1655 r. Interesująca jest forma „Sukąnty”, którą
zapewne należy odczytać jako Jakont, za czym przemawia wzmianka z taryfy z 1690 r.:
Jakont Putrament. Prawdopodobnie rody Jakontów i Putramentów były wspólnego po
chodzenia. Potwierdza to pisownia samych Putramentów w XVIII—XX w. Jakont był
przydawką pochodzeniową Putramentów [nie imieniem, jak wynika z kontekstu w mo
nografii Vaisvily].
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 8 rodzin, mieszkających
głównie w pow. Małych Dyrwian (3) oraz w korszewskim i widuklewskim (po 2) i poje
dynczo w berżańskim. Połowa z nich (4) nie miała poddanych, druga połowa miała po
jednym. Tylko jeden z nich miał trzech poddanych. W 1690 r. spisano 6 rodzin mieszka
jących głównie w pow. Małych Dyrwian (3) oraz w widuklewskim (2) i korszewskim (1).
Biorąc pod uwagę wzmiankę z akt ziemskich z XVI w., można przyjąć, że najdawniej
szym miejscem osiedlenia była włość dyrwiańska, najpewniej Małych Dyrwian. Prawie
wszystkie rodziny, z jednym wyjątkiem, miały po jednym poddanym. Zatem była to
szlachta drobna i nieutytułowana.
Wiadomo, że bliżej nieokreślony Putrament z dworów „Pagoju” [pewnie Podgaje]
i Użumedzie w pow widuklewskim w swoim testamencie z 1700 r. chciał być pocho
wany w kościele jezuitów w Krożach. Inny Putrament — Michał [lit. Mykolas], a raczej
Mikołaj [lit. Mikalojus, łatwo o pomyłkę] w swoim testamencie z 1710 r. oświadczył, że
chciał być pochowany w kościele w Radziwiliszkach. Pochodził z Wielkich Palek w pow.
widuklewskim, a więc w pobliżu tego kościoła [Vaisvila].
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W herbarzu Dworzeckiego Bohdanowicza spisano Putramentów z herbem Dołę
ga. W 1731 r. Jan był chorążym pow. Wielkich i Małych Dyrwian i birżyniańskiego [po
spolitego ruszenia]. W 1804 r. Ignacy Józef był budowniczym telszewskim, posiadał
dobra Woronajcie. W 1814 r. Andrzej był sędzią granicznym apelacyjnym pow. telszewskiego. Na końcu podano informację chyba z 1711 r., że Józef Jakont zapisał testamen
towo połowę imienicza Podgaja w pow. widuklewskim, to jest wieś Wilnele, żonie Bar
barze Burbiance, byłej Andrzejowej Oborskiej.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Putramentowie
herbu Dołęga. Mieszkali oni we wszystkich trzech powiatach żmudziach: rosieńskim,
szawelskim i telszewskim [Ciechanowicz].
Fragment drzewa genealogicznego Putramentów zachował się w drzewie genealo
gicznym Jamontów (Jamąttów). Otóż Stefan Putrament ożenił się z Egnieską (Agniesz
ką) z Pluszkiewiczów, córką Aleksandra. Stefan miał syna Jana Szczefanowicza, wnuka
Piotra i prawnuka Fortunata [МАСВ].
W 1805 r. wywiedli się Putramentowie herbu Dołęga. Swoim przodkiem uznali Sta
nisława Putramenta (pokolenie I), którego syn Jerzy (II) w 1676 r. otrzymał majątek Dy
rwian у alias Powidory w pow. rosieńskim [chyba jednak w pow. szawelskim, XIX—wiecz
nym, a sama nazwa Powidory, aczkolwiek dzisiaj nie istnieje, zapewne nawiązuje do
położenia nad rzeką Wedarą, gdzie pewnie leżały owe Dyrwiany].
W 1681 r. wspomniany Stanisław Putrament nabył dobra Wertel[e] [w pow. Ma
łych Dyrwian]. Spłodził on dwóch synów (II): Augustyna i znanego nam Jerzego, któ
rzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Najpierw o linii starszej od Augustyna, którego syn
Jan (III) w 1740 r. podzielił dobra Wertelfe] między swoich synów (V): Mateusza i Fran
ciszka. Wspomniany Mateusz w swoim testamencie z 1781 r. zapisał synowi Mateuszo
wi (V) swoją część dóbr Wertele [tak napisano w tym miejscu]. Ten ostami był ojcem Ber
narda Bonawentury (ur. 1799; VT) i dziadem Piotra Bernarda (ur. 1830; VII), ojca trzech
synów (VIII): Stanisława (ur. 1859), Władysława (ur. 1861) i Wiktora Leonarda (ur. 1867).
Z kolei Franciszek, brat Mateusza (V) w testamencie z 1794 r. zapisał swoją część
dóbr wertelskich synowi Mateuszowi Hieronimowi (ur. 1767; VI). Był on ojcem dwóch
synów (VII): Bartłomieja (ur. 1789) i Wincentego Józefa Kalasantego (ur. 1824). Pierw
szy z nich zostawił po sobie pięciu synów (VIII): Józefa Antoniego (ur. 1813), Jana Sta
nisława (ur. 1816), Ignacego Bartłomieja (ur. 1826), Tomasza (ur. 1828), bezpotom
nego ijuwencjusza [sic] (ur. 1832). Z nich Józef Antoni dał życie dwóm synom (IX):
Mateuszowi (ur. 1842) z synami (X) Józefem (ur. 1877) i Wincentym (ur. 1879) oraz
Wincentemu Dominikowi (ur. 1848). Jego brat Jan Stanisław (VIII) miał trzech sy
nów (IX): Stanisława Błażeja (ur. 1847), Piotra (ur. 1861) z dwoma synami (X): Włady
sławem (ur. 1885) i Julianem (ur. 1888) oraz Marka (ur. 1867). Kolejny brat Ignacy Bar
tłomiej (VIII) wydał na świat sześciu synów (IX): Władysława Damazego (ur. 1851),
Konstantego Teodora (ur. 1854), Stanisława (ur. 1856), Jana (ur. 1867), Franciszka Jana
(ur. 1876) i Bolesława Wita (ur. 1873). Ostami z braci Juwencjus (VIII) był ojcem trzech
synów (IX): Arnolda (ur. 1862), Jana (ur. 1863) i Feliksa (ur. 1865).
Z kolei Wincenty Józef Kalasanty, brat Bartłomieja (VII) zostawił po sobie dwóch
synów (VIII), bezpotomnych: Konstantego (ur. 1853) i Andrzeja (ur. 1862).
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Drugą, młodszą linię prowadził Jerzy (II) jako ojciec Ignacego (III) i dziad Józe
fa (TY). Ten ostatni był ojcem trzech synów (V):Jana (ur. 1765), Tomasza (ur. 1767) i Jo
achima Józefa (ur. 1770). Pierwszy z nich miał dwóch synów (VI): Rajmunda (ur. 1799)
i Mikołaja (ur. 1807). Z nich Rajmund był ojcem Józefa Nikodema (ur. 1822; VII), a ten
miał syna Wita Ignacego (ur. 1862; IX). Z kolei Mikołaj, brat Rajmunda, dał światu
dwóch synów (VII): Emeryka Karola (ur. 1844) i Marcelego Piotra (ur. 1847).
Do omówienia pozostali dwaj bracia Jana: Tomasz i Joachim Józef (V). Pierwszy
z nich był ojcem Szymona (ur. 1803; VI), bezpotomnego. Natomiast Joachim Józef spło
dził dwóch synów (VI): Tomasza (ur. 1791) i Grzegorza (ur. 1795). Pierwszy z nich miał
syna Józefa Stanisława (ur. 1825; VII), a drugi — dwóch synów (VII): Leona Dominika
(ur. 1822) z córkąjoanną (ur. 1871; VIII) i Wincentego (ur. 1830) [LVTA, F 391—7—1885].
Zachował się wywód Putramentów herbu Dołęga z 1835 r. Za protoplastę rodzi
ny został uznany Maciej Putrament z Jakonta (pokolenie I), ojciec Urbana (wzmianka
z 1619 r\; II). Posiadał on majętność Kunigiszki w pow. dyrwiańskim, nabytą od Stanie
wiczów. Spłodził on syna Stanisława (III), który zostawił po sobie trzech synów (IV):
Andrzeja, Augustyna i Jerzego. Z nich pierwszy wraz z małżonką Marianną z Monstowiczów nabył dobra Ejdyniki z siedliskami w pow. medyngiańskim od Wertelów. Powo
łał on do życia syna Pawła (V), który z Heleną Gierdowską spłodził siedmiu synów (VI):
Mateusza, Kazimierza, Melchiora, Antoniego, Baltazara, Kaspra i Jerzego. Z nich Mateusz
(testament z 1781 r.) miał czterech synów (VII): Piotra Jana (ur. 1801) z synem Adamem
(ur. 1830), Leonarda Fortunata (ur. 1806), Leopolda Wiktorego (ur. 1810) i Romualda Jana
(ur. 1817). Należy dodać, że wspomniany Mateusz do dziedzicznych dóbr Ejdyniki dołą
czył Bumejkiszki, Wojswiliszki, Werteliszki, Budginiszki, ogólnie zwane Putramentiszki.
Z kolei Kazimierz (VI) miał kilku synów (VII): Szymona, któremu przekazał ma
jątek: Wenie, Chwałojnie, Paciszki, Kiegiszki, Pietraszyszki, „a w ogólności od tegoż
imienia Putramentiszki zwane” w pow. korklańskim, a pozostałym synom: Janowi, Ta
deuszowi, Alojzemu i Antoniemu zapowiedział spłatę, nie licząc córki Judyty. Z nich
Szymon dał światu czterech synów (VIII): Benedykta (ur. 1799), Franciszka Nikodema
(ur. 1820), Romana Kajetana (ur. 1828) i Herkulana Piotra (ur. 1831).
Antoni (VI) oprócz dóbr rodzinnych posiadał jeszcze Warnajcie Gudajcie i po żo
nie Agacie z Brzozowskich dobra Starkławkie w pow. twerskim i medyngiańskim. Miał
czterech synów (VII): Jakuba, Andrzeja, rotmistrza brasławskiego i sędziego graniczne
go powiatu telszewskiego z synami (VIII): Hieronimem Franciszkiem (ur. 1807), Arnolfem Napoleonem Ignacym (ur. 1810), Barnabą Alojzym (ur. 1813) [pewnie tożsamym
z Barnabą„Pietramentem” [sic], który po upadku powstania listopadowego 1831 r. udał
się na emigrację do USA i osiadł w Nowym Orleanie; Kompendium biograficpio-informagjne] i Herkulanem Robertem (ur. 1820) oraz Ignacego, budowniczego i Antoniego, dzie
dziców Starkławkiów. Ten ostatni spłodził zaś czterech synów (IX): Benedykta Józefa
(ur. 1809), Tomasza Ananiasza Azariasza Mizaela [sic] (ur. 1810), Grzegorza Wincente
go (ur. 1817) i Juliana Faustyna (ur. 1834).
Z kolei Kasper (VI), dziedzic dóbr Siawciły Połakiście [zapewne w pow. szawdowskim], wydał światu syna Karola (VII), który z kolei był ojcem Fortunata Tadeusza
(ur. 1789; VIII). Brat Kaspra, czyli Józef Pawłowicz (VI), odziedziczył dobra Sękiszki,
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Narmontyszki, Skawzgirdyszki, Jamontyszki, Giedgowdyszki, Siemaszkiszki, Szwętkie
Klanie [?] i Szarkławkie, „w ogólności Eydyniki zowiące się”, w pow. medyngiańskim
oraz Pubżubie w twerskim po pierwszej żonie. Ożenił się dwukrotnie: z Agatą z Kow
nackich, z którą spłodził syna Andrzeja (VII), a ten z kolei miał trzech synów (VIII):
Ignacego (ur. 1796), Juliana Jerzego (ur. 1803) ijózefa.
Wreszcie drugi syn Stanisława Urbanowicza, czyli Augustyn (IV), ożenił się z Anną
Chmielewską, z którą wydał światu syna Jana (testament z 1693 г.; V). Był dziedzicem
dóbr Wertele. Zostawił trzech synów (VI): Mateusza, Antoniego i Franciszka. Z nich
najstarszy Mateusz przejął całe dziedzictwo, które przekazał swojemu synowi, też Mate
uszowi (VII). Ten pierwszy Mateusz ożenił się z Anną z Pietkiewiczów, a jego syn z Ka
tarzyną Lukowiczówną, która dała mu syna Bernarda Bonawenturę (ur. 1799; VIII), re
genta granicznego powiatu szawelskiego. Ten ostatni miał dwóch synów (IX): Piotra
Bernarda (ur. 1830) i Celestyna Bernarda (ur. 1832) i dwie córki: Zofię i Julię.
Z kolei Franciszek Janowicz (VI) ożenił się z Ludwiką Butkiewiczówną i wy
dał światu syna Mateusza Hieronima (ur. 1767; VII) z synami (VIII): Bartłomiejem
(ur. 1789), Wincentym Józefem Kalasantym (ur. 1824), z których starszy miał czterech
synów (IX): Józefa Antoniego (ur. 1813), Jana Stanisława (ur. 1816), Ignacego Bartło
mieja (ur. 1826) i Tomasza (ur. 1828)
Trzeci syn Stanisława, czyli Jerzy (IV), miał dobra Pobolwiany w pow. Małych Dyrwian i Dyrwiany alias Pawiadory. Spłodził syna Ignacego (V), który ożenił się z Magda
leną Danii owiczówną i wydał światu syna Józefa (VI), a ten Jana (ur. 1765; VII), Tomasza
(ur. 1767) i Joachima Józefa (ur. 1770). Z nich Jan miał dwóch synów (VIII): Rajmun
da (ur. 1799) z synem Józefem Nikodemem (ur. 1822; IX) oraz Mikołaja (ur. 1807).
Z kolei Tomasz (VI) miał syna Szymona (ur. 1803; VII), a Joachim Józef miał dwóch
synów (VII): Tomasza (ur. 1791) z synem Józefem Stanisławem (ur. 1825; VIII) oraz
Grzegorza (ur. 1795) z dwoma synami (VIII): Leonem Dominikiem (ur. 1822) i Win
centym (ur. 1830) [LVIA, F 391-1-1046].
Jest inna, trochę zmieniona wersja tej genealogii. Najstarsza informacja pochodzi
z 1619 r., kiedy Urban Maciejewicz (pokolenie I i II) z żoną Elżbietą Bałtromiejewną
Stacewiczowną kupił szmat gruntu Kunigiszki we włości Małych Dyrwian. „Z Urbana
syn Stanisław” (III), który nabył Kunigiszki. Po sobie zostawił on pięciu synów (IV):
Andrzeja, Antoniego, Jerzego, Matiasza i Augustyna. Z nich Andrzej z żoną Marian [ną]
Monstowiczowną nabył dobra Ejdynikfi] w pow medyngiańskim. Z kolei Augustyn
z żoną Helejną] Chmielewską posiadał imienicze Wertele w pow Małych Dyrwian.
W 1686 r. od Jana Matiaszewicza i Marianfny] Burneykowny [z] Wertelów pochodzi
prawo przedażne na Ejdyniki. W 1693 r. Antoni Stanisławowicz z bratankiem Waw
rzyńcem Jerzewiczem z Jakonta Putramentowie sprzedali Wertele Augustynowi i jego
żonie [Putramentom]. Wspomniany Augustyn miał syna Jana (V). „Z Jana trzej syno
wie” (VI): Mateusz, Antoni i Franciszek, dziedzicy [dziedzicowie] Wertel Warniszek na
Żmudzi w pow. dyrwiańskim. Z wymienionych Mateusz miał syna Mateusza (VII), któ
ry na mocy testamentu matki Anny Pietkiewiczówny został właścicielem Wertelów.
Z kolei Andrzej Stanisławowicz (IV), dziedzic Ejdyników, miał syna Pawła (V),
ojca siedmiu synów (VI): Kazimierza], Malchera, Mat[eusza], Baltazara, Anto [niego],
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Kaspra i Józefa. Z wymienionych Kazimierz nabył dobra: Wejnowa [Wenie] Chwałejnów [Chwałojnie] Naciszki, Pietruszyszki i Kiegiszki w pow. korklańskim. „Tego Kazi
mierza pięciu synów” (VII): Szym[on], Jan, Tad[eusz], Alojzy i Antoni. Z nich Szymon
zapisał synowi (VIII) Wenie, a pozostali dostali pewną sumę pieniędzy.
Antoni Pawłowicz (VI), dziedzic dóbr Szarkławek w pow. medyngiańskim wy
dał na ten padół łez czterech synów (VII): Jak[ima?], Andrzeja (ur. 1777), Ignacego
(ur. 1781) i Antoniego (ur. 1784).
Kolejny Pawłowicz to Kasper (VI) to dziedzic Siawcilów Połakiściów [w pow.
szawdowskim]. Z żoną Agn[ieszką] Narmontówną spłodził syna Karola, który nabył
wspomniane dobra w 1785 r.
Ostatni z Pawłowiczów Józef (VI) wydal na świat syna Andrzeja. Temu zapi
sał w 1783 r. następujące dobra: Sękiszki, Narmontyszki, Skawgirdyszki, Jamontyszki,
Giedgowdyszki, Siemaszkiszki, Szwętławkie, Klanie, Szarkławkie albo Ejdyniki w pow.
medyngiańskim.
Do „uczonych Żmudzinów” został zaliczony przez Tudwika Jucewicza — Bene
dykt Putrament, żyjący w XIX w. Ukończył on Akademię Duchowną w Wilnie, potem
byl kapelanem i nauczycielem religii w szkole powiatowej w Kiejdanach Qucevicius].
Jego staraniem został wyremontowany kościół karmelitów w Kiejdanach ok. 1850 r.
[Juzumos]. Może jest tożsamy z Benedyktem, urodzonym w 1799 r. i zanotowanym
w wywodzie z 1835 r. w VIII pokoleniu?
W końcu XIX w. notowano Wincentego Putramenta (Vincas Putramentas), który
ukończył prawo na Uniwersytecie, na początku XX w. uczestniczył w litewskim mchu
narodowym, był gruźlikiem (leczył się w Zakopanem w Galicji), a w okresie międzywoj
nia był adwokatem w Mariampolu (lit. Marijampole) na Titwie [Birżiśka]. Trudno po
wiedzieć, o którego Wincentego chodzi. Było ich kilku w tej rodzinie.
Ź r ó d ł a : A kta fiagdoiv, T. 2, s. 285; Birżiśka, Anuo mętu, s. 257; Dworzecki Bohdanowicz, k. 214v-215;
LE, T. 24, s. 280; LVIA, F 391-1-1046, k. 84-87, F 391-7-1885, k. 2 (skan 00005); MACB, F 9-2214, к 52
(drzewo genealogiczne Jamontów); ODVCA, vyp. 2, s. 22-114; vyp. 3, s. 117—314; Popis 1567 r., kol. 1347;
J. Putrament, Pół теки, [Г. 1: Młodość\, Warszawa 1961, s. 5—7; Rostworowski, s. 447 (ojciec Jerzego). L i 
t e r a t u r a : Ciechanowicz, Rody, T. 4, s. 416; Jucevicius, s. 120; Juzumas, s. 1020; Kompendium biografieęno—informacyjne, s. 264: Pietrament; LPŻ, T. 2, s. 544: Putramentas; Uruski, T. 15, s. 90; Vaisvila, s. 190—191.

PU TW IŃ SKI
H. ABDANK, SAS
T a r y f a 16 6 7

roku

Putwiński Adam w oknlicy Putwi mieszkający. A w pow. szpwdowskim w okolicy Lewkowa Kiełps-gysyek
Znabycia od Paw/a Konarzewskiego 1 dympoddański w pow. korszęwskim
Putwiński Aleksander na miejscu Jerpego Putwińskiego jPutwiów dym 1poddański w pow. korszęwskim
Putwiński Aleksander na miejscu Mikołaja Wojtkiewicza z Teneniów na 4 dymypoddańskie wpow. pojurskim
Putwiński Ba/tromiej, na którego miejscu został spisany Stanisław Giedbut у Putw dym 1poddański w pow.
korszęwskim
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Putwiński Dawid Wacławowiez na miejscu rodzica swego Widawa Putwińskiego z РлТ»’ у nabycia od Michała
Putwińskiego dym 1poddański w pow. korszęwskim
Putwiński Hreho/y na miejscu Mikołaja Piotrowicza Dowoynia z Wartułan, a wpow. syowdowskim Lowkowo
Kie/psgyspki p nabycia od Pawła Konarzewskiego poddański dym 1 w pow. pojurskim
Putniński Jan JópęJonicp na miejscu rodzica Jópęfa Putwińskiego z Wortulan dym 1 szlachecki wpow. pojurskim
Putwiński Jan na miejscu Adama Putwińskiego rodzica zLamiów dym 1 szlachecki wpow. korspewskim
Putwiński Malcher z Putew [sic] 1 dym poddański wpow. korspewskim
Putwiński Stanislaw. Kumicki Aleksander [...] apotym successive na miejscu Stanisława Putwińskiego z majztnośa Piłsudpo Poworciu [sic] 4 [dymy] w pow. korszęwskim
Putwiński [w tekście: Butwiński] Salamon z Putwia dym 1 szlachecki w pow. korszęwskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Putwiński Aleksander z Putwiów w pow. korszęwskim dymy poddańskie 2
Putwiński Bartłomiej na miejscu Montwiła z Wojdatan Padspkinia w pow. kroskim dym sylachecki 1
Putwiński Dawid z Putwiów w pow. korszęwskim dym szlachecki 1
Putwiński Jan na miejscu ojca z Putwiów w pow. korszęwskim, w pow. spawdowskim pKiełpspyspek dympod
dański 1
Putwiński Jan z Dyrginda wpow. pojurskim dym szlachecki 1
Putwiński Jan pDawmiów wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Putwiński Stanisław na miejscu ojca [z Dyrgincia w pow. pojurskim?] dym szlachecki 1
Putwiński Stanisław rapem zJanem Jamontem z Putwiów wpow. korszęwskim dym szlachecki 1
Nazwisko jest pochodzenia litewskiego, prawdopodobnie jest dwuczłonowe: put—
i vin(as). Pierwszy człon łączy się z litewskim pusti, czyli „dąć”, „dmuchać”, „wiać”,
„grać” itp. Z kolei drugi ma niejasną genezę, ale przypuszcza sie, że jest to wariant czło
nu vain—, zob.: Dargwoyn [LPŻ]. W każdym razie forma Putwiński to forma spoloni
zowana, utworzona przez dodanie polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Równie do
brze może to być nazwisko odmiejscowe, od miejscowości Putwie w pow. korszęwskim.
Miejscowość ta jest znana w źródłach od XVI w.: majętność nad rzeką Akmeną czyli
Okmianą. Leży ona nad tą rzeką na południe od miasteczka Szyłele (lit. Putve).
Bojarzy Putwie byli notowani w pomiarze włości korszewskiej w 1562 r. Ich ziemie
sąsiadowały z siołami hospodarskimi włości korszewskiej: Mizukwiecie, Burkieny nad
rzeką Akmianą [tj. Okmianą], Giedbutajcie i Bremienie [AWAK], Później w tym rejo
nie była okolica szlachecka, dwór i wieś Putwie nad Okmianą. Na północ płynie jeszcze
rzeczka Bremena [nazwa współczesna], nawiązująca nazwą do sioła z 1562 r.
Około 1655 r. zmarł Jerzy Putwiński, który był dzierżawcą dóbr Sprawdajcie
w pow. pojurskim.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 11 rodzin, mieszkających
głównie w pow. korszęwskim (8) i pojurskim (3). W większości była to szlachta majęt
na (8 na 11), ale z jednym wyjątkiem miała tylko po jednym dymie poddańskim. Z kolei
w 1690 r. spisano 8 rodzin, mieszkających głównie we wspomnianych Putwiach w pow.
korszęwskim (5) oraz w pojurskim (2) i kroskim (1). Tylko 2 rodziny miały poddanych:
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jednego lub dwóch. Zatem była to szlachta drobna, choć z nielicznymi wyjątkami i zasad
niczo nieutytułowana. W XVIII w. dwóch Putwińskich sprawowało lokalne urzędy: Józef
był skarbnikiem żmudzkim w latach 1737-1749, potem na tym urzędzie w 1783 r. był Piotr.
Jeszcze Władysław Putwiński byl stolnikiem inflanckim (zm. 1733). Jeden z Putwińskich
[w tekście: Pułwiński] był elektorem króla polskiego Augusta II w Warszawie w 1697 r.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Putwińscy her
bu Abdank i Sas.
W 1803 r. wywiedli się Putwińscy herbu Abdank. Za swego przodka przyjęli Stani
sława Putwińskiego, syna Bartłomieja z XVII w. Posiadał on dobra Putwie. Linia gene
alogiczna tej rodziny była następująca: Stanisław, syn Bartłomieja (pokolenie I i II), syn
Adam (III), wnuk Jan (IV), prawnuk Kazimierz (V), praprawnuk Piotr (VI), prapraprawnuk Dionizy (VII), praprapraprawnuk Fulgenty Józef (VIII). Pierwsza data, związa
na z tą rodziną, pochodzi z 1642 r. i dotyczy Adama (III) [LVIA, F 391—7—1885, k. 34].
Inny wywód Putwińskich herbu Abdank pochodzi z 1804 r. Ich przodkiem był
Adam Putwiński (pokolenie I). Jego syn Jan (II) zastawił dobra Putwie [w pow. korszewskim] w 1681 r. W 1718 r. jego syn Kazimierz (III) nabył te dobra. W testamen
cie z 1758 r. wspomniany Kazimierz zapisał dobra Putwie i Andrełajcie [?] swoim
synom (IV): Janowi i Tadeuszowi. Miał on jeszcze syna Piotra (IV), który w 1776 r.
sprzedał dobra Padłowkowo, Kiełpszyszki, Chmielewszczyzna, Widzejtyszki. W 1788 r.
wspomniani wyżej bracia Jan i Tadeusz przekazali swoje dobra bratu Piotrowi, który
w 1792 r. sprzedał je swojemu synowi Dionizemu (V).
Należy dodać, że wspomniany wyżej Piotr Putwiński miał dwóch synów (V): Dio
nizego i Pawła (ur. 1771), którzy zapoczątkowali 2 linie tej rodziny. Pierwsza, starsza li
nia łączy się z Dionizym, ojcem trzech synów (VI): Jana Medarda (ur. 1803), Fulgentego
Józefa (ur. 1795) i Hermenegilda [sic; ros. Germenegild] Kazimierza (ur. 1799). Wszy
scy mieli potomstwo: Jan Medard spłodził czterech synów (VII): Polikarpa Andrzeja
(ur. 1825), Donata Edwarda (ur. 1828), Norberta Alojzego (ur. 1844) i Leonarda Grze
gorza (ur. 1845). Z kolei jego brat Fulgentyjózef zostawił po sobie synajózefa (ur. 1820;
VII), a trzeci z braci miał dwóch synów (VII): Rafała Wiktora Florentego (ur. 1824) z sy
nem Władysławem Gerardem (ur. 1873; VIII) i Władysława Jana Alojzego (ur. 1827).
Druga, młodsza linia łączy się z Pawłem (V), ojcem Ludwika (ur. 1799; VI) i dzia
dem Antoniego Józefa (ur. 1834; VII). Ten ostatni spłodził dwóch synów (VIII): Stefa
na Antoniego (ur. 1858) i Gabriela Ferdynanda (ur. 1860) [LVIA, F 391—7—1885, k. 96].
Inny wywód Putwińskich obejmuje okres XVIII—XX w. Za protoplastę uznano tam
Piotra Putwińskiego (pokolenie I), który posiadał dobra Szyło Powieżupie [w pow. berżańskim]. Ożenił się z Ludwiką Rodowiczówną, z którą spłodził siedmioro dzieci (II):
Ignacego, Leona, Dionizego, Barbarę, Urszulę, Bogumiłę i Annę. Z nich Dionizy (1763—
1845) kontynuował tę linię rodziny. W małżeństwie z Wiktorią Rymkiewiczówną miał
trzech synów (III): Jana Medarda, FulgencjuszaJózefa i Hermenegilda Kazimierza (1799—
1879), który kontynuował wspomnianą linię. Był on dwukrotnie żonaty: z Marią Iwaszkiewiczówną i Adolfiną Bitowtówną, z którymi dorobił się pięciorga dzieci (IV): Włady
sława Jana Alojzego, Rafała Wiktora Florencjusza, Benignę [lit. Benigda], Teklę i Elżbietę.
Linię prowadził Rafał (1824—1901), ożeniony z Idalią Broel-Plater. Ze związku tego
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przyszło na świat dwoje dzieci (V): Maria (Marija Putvinskaite—Żmuidzinavićiene, 1876—
1959), żona Antanasa Zmuidzinaviciusa (1876-1966), znanego malarza litewskiego oraz
Władysław Gerard (Vladislovas Gerardas Putvinskis, 1873—1929). Był on żonaty z Emi
lią Gruździówną (lit. Emilija Gruzdyte, 1875-1943), z którą miał sześcioro dzieci: Stasysa (Putvinskis, od 1938: Pütvis, 1898—1942), Juliję (1904—1905), Vytautasa (Putvinskis, od
1938: Pütvis, 1902-1942), Sofiję, (1900-1984, żonę Aleksandrasa Marcinkeviciusa) i Onę,
(1899-1972), żonę Vincasa Tercijonasa. Ostatnie, VI pokolenie tworzyli dzieci Stasysa
i Vytautasa. Ten pierwszy miał troje dzieci: Aleksandrę, Juliję i Rimantasa, a Vytautas:
trzech synów: Algisa, Vytenisa, Tautvilę i córkę Giedre [17 Putwnskio-PfitwĄ.
Wspomniany Rafał Putwiński (1832—1904) to właściciel dworu Szyło Powieżuny
(Szyło—Powieżupie) w gminie Szawkiany, tj. na południowy wschód od tego miasteczka
(obecnie Pavezupiai) nad zbiornikiem o tej nazwie. Uczestniczył on w powstaniu stycznio
wym 1863 r.: utworzył oddział i walczył w bitwie pod Kielmami. Zesłany na Syberię do
guberni tomskiej, do Ust—Kamienogorska, dopiero w 1872 r. został zwolniony pod wa
runkiem osiedlenia się poza Litwą. Osiadł w Rydze, w strony rodzinne mógł wrócić dopie
ro po 1880 r. Ożenił się z hrabianką Idalią Plater, z którą miał syna Władysława Gerarda
(Valdas Gerardas, 1873—1929) i Marię (Marija, 1877-1959). Pierwszy był pisarzem i twór
cą organizacji paramilitarnej w tworzącej się Litwie — Lietuvos śauliią sajunga (Związek
Strzelców Litwy). Studiował agronomię na Uniwersytecie w Halle, zaliczył kurs z zakre
su rybołówstwa w byłym Królewstwie Polskim, potem osiadł na Żmudzi w rodzinnym
majątku. Wychowany w kulturze polskiej, nauczył się języka litewskiego i związał się z li
tewskim ruchem narodowym. Miał troje dzieci: Stasysa (1898—1942) agronoma i ministra
rolnictwa w 1938 r., zmarłego w Gorkim na zesłaniu w ZSRR; Vytautasa (1905—1942),
również agronoma, rozstrzelanego w Kraju Krasnojarskim na Syberii i Emiliję (1910—
) na
uczycielkę, działaczkę społeczną, emigrantkę polityczną w 1944 r., osiadłąpóźniej w USA.
Z kolei siostra Vladasa, czyli Marija, była lekarką i działaczką narodową i społecz
ną. Studia stomatologiczne odbyła w Warszawie i Paryżu, później zamieszkała w Wilnie,
gdzie włączyła się do litewskiego ruchu narodowego. Po I wojnie światowej zamieszka
ła w Kownie.
Ź r ó d ł a : AWAK, T. 25, s. 72, 73, 74, 77, 81; Elektorzy 1697 r ; Kaluskevicius, Misius, s. 383; LVIA, F 391—
7—1885, k. 34, 96 (skan 00176); Nikulina, s. 37, 40; Slovar, s. 265; Urudnicy inflanccy, s. 163 nr 1733; Urzędnicy
żmudzcy, nr 1170, 1199; Vlado Putmnskio-Pütm laiskai. Red. I. Nekraśiene, Siauliai 2003, s. 25 (drzewo gene
alogiczne). L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Kody, T. 4, s. 416; Lietuvos gyim tojugenocidas, T. 1, s. 675—676; LE,
T. 24 s. 282—285; LPŻ, T. 2, s. 545: Putvinskis; 1863 metu sukilimas, s. 260 (zdj.); Uruski, T. 15, s. 90.

PU YK IEW ICZ (PUJKIEW ICZ)
H. ŁABĘDŹ, WŁASNEGO
T a r y f a 16 67

roku

Puykiewicz Augustyn Hrehorowic.5 od/ąccywscy sie od Jóyefa Janowicpa ojczyma у Dubian dym 1 szlachecki
wpow. berpańskim
Puykiewicz ]óyef Wojciechowicz na którego miejscu yosta! sapisany Hreho/y Kawasyomcp [?, zapewne
Kwaszowicz] zPowdpiów wpow. berpańskim dym 1 szlachecki
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PuykiewiczStanisław Wojdechowicpna miejscu Wojaecha Puykiewiczą [GB: pewnie ojca] pPowdpiow dym
1 Suchecki w pow. berjańskim
T aryfa 1690

roku

Puykiewicp Bartłomiej %Dubian w pow. berjańskim i ppnykupli dympoddański 1
Puykienic-pjakub у Dubia w pow. berżańskim dym szlachecki 1
Ptykiemcz Stanisław z Dubian w pow. berżańskim na miejscu ojca dympoddański 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Puikys itp. To ostatnie ma charakter przezwisko
wy i pochodzi od litewskiegopuikus, czyli „piękny” [LPŻ].
Na Żmudzi po raz pierwszy zanotowano ich w aktach ziemskich żmudzkich pod
rokiem 1599. Wtedy Zofia Jakubowna Pujkatiewna sprzedała majętność Pujkiszki we
włości berżańskiej. Miejscowość ta nie jest znana z innych źródeł. Wiadomo jednak, że
w obu taryfach XVII w. Puykiewicze byli notowani w dwóch miejscowościach pow. berżańskiego: przede wszystkim w Dubianach oraz w Powdziach. Z nich Dubiany (lit. Dubenai) leżą na północny wschód od Wajgowa.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. Zarówno w 1667, jak i 1690 r. spisano po
3 rodziny w pow. berżańskim, bez poddanych. Częściowo mieszkali w tych samych
miejscowościach. Zatem była to szlachta drobna i nieutytulowana.
W XIX w. w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Puykiewicze
herbu Łabędź. Puykiewiczów [Ciechanowicz: Pułkiewiczów; sic] tego herbu notowano
w pow. szawelskim.
Zachował się wywód Puykiewiczów herbu własnego z 1835 r. Za protoplastę ro
dziny został uznany Stanisław Puykiewicz (pokolenie I), dziedzic majętności Domarackie Sliże i Michajliszki w pow. berżańskim. Być może ów protoplasta jest tożsamy ze
Stanisławem Puykiewiczem, który w 1690 r. posiadał Dubiany w tym powiecie. Dobra
te przekazał swoim synom (II): Antoniemu i Janowi w 1724 r., którzy zapoczątkowa
li 2 linie rodziny. Z nich Antoni ożenił się z Helenąjuszkiewiczówną, z którą spłodził
czterech synów (III): Jerzego, Stanisława, Antoniego i Szymona. Z nich cały majątek
przejął Stanisław, po bezpotomnym zejściu swoich braci (1786). W małżeństwie z Ro
zalią z Leparskich miał on syna Ignacego (IV), ten synajana Michała (ur. 1801; V), a ten
z kolei synajana (ur. 1831; VI).
Z kolei druga linia wywodziła się od Jana (II), który ożenił się z Marianną Sołtuszkówną z którą posiadali dobra Krysztany „w okolicy tegoż nazwania” w pow. szawdowskim i spłodził z nią trzech synów (III): Józefa, Jerzego i Mateusza. Z nich Józef
spłodził Adama Jozafata (ur. 1798; IV), ojca dwóch synów (V): Apolinarego (ur. 1826)
i Kazimierza Arnolfa (ur. 1831). Zaś Jerzy „służąc w Wojsku Polskim W Ks. Litewskie
go” [sic], został sztabskapitanem w 1784 r., ożenił się z Teresą Małachowską, z którą
spłodził dwóch synów (IV): Wincentego (ur. 1786), ojca Juliana Józefa (ur. 1819; V)
i Szymona (ur. 1824; V) oraz Ignacego (ur. 1792; IV), regenta granicznego szawelskiego.
Ostatni Mateusz zszedł bezpotomnie [LVIA, F 391—1—1046].
Ź r ó d ł a : LVIA, F 391—1—1046, k. 88—90 (wywód 2 1835 r., dr2 ewo genealogiczne); ODVCA, vyp. 5,
k. 137—127. L i t e r a t u r a : Ciechanowicz, Suplement, s. 287: Pułkiewicz [sic]; LPŻ, T. 2, s. 527: Puikevicius,
Puikys; Uruski, T. 15, s. 90.
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PUYSEDYN?
T a r y f a 16 67

roku

Puysedynowa Magdalena g majętności Lenartowa i gastany od Władysława Szemiotapodd{ańskich] dymów
53 w pow. mduklewskdm
Nazwisko jest trudno wyjaśnić. Jeśli nie jest to jakiś błąd, to pozostaje przyjąć pocho
dzenie litewskie tego nazwiska. Może jest ono dwuczłonowe: pu—i sed—, notowane
w antroponimu litewskie]? [Zinkevicius].
Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklewskim z 53 dymami. Byłaby to szlachta zamożna, ale nie utytułowana.
L i t e r a t u r a : Zinkevicius, s. 127: pu—, 132: sed—.

PUZDRZECKI
P o pis 16 2 1

roku

Pugdrgecki Bader g ucgestm$Lxm\ po kozacku koń 1 w pow. kroskim
Nazwisko jest trudne do wyjaśnienia. Chyba wiąże się z nazwiskiem Puzdro, notowa
nym na ziemiach polskich [SSNO]. W herbarzach polskich są, choć rzadko, nazwiska
typu: Puzdrowicz i Puzdrowski [Uruski]. W każdym razie nie jest pochodzenia litew
skiego, brak go w wykazie Z. Zinkeviciusa.
Na Żmudzi notowano ich tylko w popisie wojskowym 1621 r. w pow. kroskim.
Była to szlachta drobna i nie utytułowana.
L i t e r a t u r a : SSNO, T. 4, s. 401; LTruski, T. 15, s. 90.

PUZEWICZ ZOB. PUŻEWICZ
PUZEWSKI ZOB. PUŻEWSKI

PUZŁO
T aryfa 16 67 roku

Pugło Jakub, na miejscu którego g imienia Komprów gostał spisany Jan Kagimiei-g Wosigird skarbnik kowień
ski g majętności Bojarskiej dymów 6 wpow. wilkiskim
T aryfa 16 9 0 roku

Pugło [w Taryfie Żmudzi 1690 r. s. 37: Pazło; MB: Puzło] Jakub, na którego miejscu orag ojca Jana g majętnośa Bocian i g imienicga Kompów wpow. nilkiskim g cgterema dymami gostał spisany Władysław Wisogird
Nazwisko jest nieznanego pochodzenia.
Na Żmudzi notowano ich w obu taryfach XVII w: po jednej rodzinie w pow wilkiskim,
z kilkoma (4 i 6) dymami poddańskimi. Zatem była to szlachta majętna, ale nie utytułowana.
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PU ZYN A
H. OGINIEC
T a r y f a 16 67

roku

Puzyna Aleksander g Kozielska oleśnik nowogródzki z Tykont Pokrogont dymów 15. Tenge g dymów 6podfańskich] gastawionych od Stanisława Kęstorta od majętności Romboltyskiej, ogółem dymów 21 wpow. kroskim. Tenge napodĄsmych] piędu we wsi Sudmontach miesgkających od [Michała Eustachego] Stankiewicga [Billewicza] dwuna ejragolskiego gastawnych dy[mów] 5 wpow. rosieńskim
Pugyna g Kogielska Piotr g majętności Gaurel dymy 4 poddańskie, a piąty gastawny od Jana Dymlera, wsgytkiego poddańsldd: dymów 5 wpow. telsgewskim
Pugyna g Kogielska Stefan g majętnośa Gaurelpoddańsldddymów 4 w pow. telsgewskim
T a r y f a 16 9 0

roku

Pugyna Aleksander Jeigy chorągy ipitski g folwarku Zalołd [w Kop.l: Taroki] Morgisgki [w Kop. 8:
Morginiki] w pow. telsgewskim [dymów] poddańskie!: 8. Tenge gfolwarku Pykonty Pokrogęty wpow. kroskim poĄd]ańskid: dymów 3. Za atestacją grodu upitskiego
Pugyna Hieronim g Kogielskapżsaiggrodgki upitski g majętnośa Billewicg gpołowicy dgiedgicgnymprawem
nalegacym mnie i malgące i g drugiejpołowicy w pow. rosieńskim £ cgęśd nabytych od Leonarda [Dominika]
Stankiewicgapodkomorgyca Księstwa Żmudgkiego, takge od wielebnych mnissgek kowieńskich i g cgęśd Panny
Leonoiy Stanłdewicgówny w opiece będącech ga attestacją grodu upitskiego dymów poddańsłdch 12
Pugyna Piotr g Gaurel w pow. telsgewskim [dym] poddańsłd 1
Pugyna Stefan g Gauks [tak w Taryfie Żmudzi 1690 r., w Kop. 1: Gordy, w Kop. 8: Gaurele] w pow.
telsgewskim dymówpoddańskich 2
Ród kniaziowski o wspólnym pochodzeniu z Hlazynami—Hłuszonokami ze Smoleńszczyzny. Po utracie tych dóbr na przełomie XV i XVI w. osiedlili się w ziemi mielnickiej
w województwie podlaskim. Przodkiem rodu byl kniaź Iwan Iwanowicz Hłoszonok.
W końcu XVI czy raczej na początku XVII w. powstała linia upieką Puzynów, która
miała związki z sąsiednią Żmudzią.
Najstarszy związek tej rodziny ze Żmudzią pochodzi sprzed 1567 r. Wtedy Piotr
Tymofiejewicz Puzyna [V pokolenie wg Żychlińskiego] sprzedał majętność Lichtiany,
tj. Lichciany [we włości jaswońskiej]. Później brak jest śladów łączących tę linię Puzy
nów ze Żmudzią [Wolff].
Kilku Puzynów notowano w czasie zawierania unii Litwy ze Szwecją w Kiejdanach
w 1655 r. Nie można jednak wydzielić spośród nich Żmudzinów od mieszkańców po
wiatu upickiego.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 3 rodziny, mieszkające
w pow. telszewskim i rosieńskim. Miały one odpowiednio: 26, 5 i 4 dymy poddańskie.
W 1690 r. zanotowano 4 rodziny, mieszkające głównie w pow. telszewskim (3) oraz
w rosieńskim. Była to szlachta zamożna, każdy miał poddanych od jednego lub dwóch
do 11 i 12. Nie piastowali urzędów na Żmudzi do końca XVII w.
W XVII w. nie odgrywali oni większej roli na Żmudzi. Byli oni potomkami
Jana Puzyny, dworzanina królewskiego (pokolenie VIII) i Krystyna Oziembłowskiej,
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„prawnuki” Szczęsnego Oziembłowskiego, kasztelana sochaczewskiego [tj. Mazura].
Wśród ośmiorga dzieci tej pary interesują nas dwie (IX): Hieronim, marszałek upicki
i Paweł Konstanty. Ten pierwszy był założycielem gałęzi senatorskiej Puzynów. Jego sy
nem był bowiem Andrzej, kasztelan miński (X). Ten ostatni wydał na świat sporo dzieci,
nas interesują jego czterej synowie (XI): Krzysztof Dominik, Hieronim, Józef i Michał.
Wspomniany Krzysztof Dominik (zm. 1731), wojewoda mścisławski, był założycielem
linii wojewódzkiej, wydając na świat trzech synów (XII): Ludwika, bezpotomnego, Je
rzego Michała i Antoniego. Z nich Jerzy Michał, starosta filipowski i starosta upicki, oj
cował dwóm synom (XIII): Tadeuszowi i Adamowi, łowczemu upickiemu. Wspomnia
ny Tadeusz to starosta filipowski i generał major wojsk litewskich, dziedzic w Metelach
[wpow. trockim] i Niewiażnikach [Żychliński: Niewieżniki;wpow. upickim]. Był on po
słem żmudzkim na sejm 1778 r.
Główną linię rodziny prowadził jednak wspomniany wyżej Antoni (XII), staro
sta wisztyniecki. Ożenił się z Antoniną Brzostowską, kasztelanką mścisławską, z któ
rą spłodził trzech synów (XIII): Stanisława, Krzysztofa i Józefa, cześnika żmudzkiego,
rotmistrza kawalerii narodowej, generał adiutanta króla polskiego Stanisława Augusta
Poniatowskiego i posła na Sejm Czteroletni, który nie zostawił potomstwa. Zaś wspo
mniany wyżej Krzysztof (XIII), starosta wisztyniecki, ojcował trzem synom (XIV):
Ignacemu, Michałowi i Wincentemu. Ten ostatni, starościc, potem starosta wisztyniec
ki, miał dobra Wisztyniec w Królestwie Polskim [po rozbiorach] i w 1823 r. został wy
legitymowany w tym Królestwie. Wcześniej, bo w 1786 r. był deputatem żmudzkim do
Trybunału Głównego.
Z kolei brat Krzysztofa Dominika, czyli Hieronim (XI), starosta upicki, po sobie
zostawił dwóch synów (XII): Michała i Stanisława. Ten ostatni kontynuował linię ro
dziny jako ojciec Adama (XIII), łowczego upickiego. Ten ożenił się z Dorotą Tyzenhauzówną, z którą pozostawił trzech synów (XIV): Benedykta, ciwuna gondyńskiego
[w tekście: gozdyński] i Kaliksta, cześnika szawelskiego, obu bezpotomnych oraz Jaku
ba, szambelana królewskiego, stolnika i wojskiego upickiego.
Następny z braci Krzysztofa Dominika to Józef (XI), pan na Linkowcach [w pow.
upickim]. Ożenił się z Barbarą Zyberkówną, z którą wydał na świat syna Antoniego Mi
chała, starostę stegwilskiego i laudańskiego w 1760 r. Niemniej jednak w 1720 r. jako
starosta szyluński był posłem żmudzkim na sejm.
Kolejny z braci Krzysztofa Dominika to Michał (XI), pisarz wielki litewski. Zanim
jednak doszedł do tego dygnitarstwa, był ciwunem pojurskim w 1702 r. Był to chyba
epizod w jego życiu, bo już w 1712 r. był chorążym nadwornym litewskim.
Do odnotowania jest jeszcze wspomniany wyżej Paweł Konstanty Puzyna z po
kolenia IX: początkowo osoba świecka, robiąca karierę w województwie wołyńskim,
tj. w Koronie Polskiej, który później obrał drogę duchowną: kolejno był proboszczem
(1642) i archidiakonem żmudzkim (1668) oraz sekretarzem królewskim (1672). Jeszcze
jako osoba świecka: cześnik upicki i sędzia grodzki łucki [na Wołyniu] ożenił się i spło
dził syna Aleksandra (X), który był cześnikiem nowogródzkim od 1658 r. (np. w tary
fie 1667 r.), potem chorążym upickim od 1671 (np. w taryfie 1690 r.). W 1670 r. był de
putatem żmudzkim do Trybunału Głównego. W 1674 r. ufundował altarię w kościele
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w Krakinowie. Miał dobra w pow. upickim. Zmarł w 1702 r., po sobie zostawił czterech
synów (XI): Michała, starostę grodzieńskiego, Adama, Kazimierza i Józefa. Wspomnia
ny Michał uczestniczył w konfederacji Żmudzi w 1704 r. jako chorążyc upicki i żmudzki [sic], był konsyliarzem pow. kroskiego. Z kolei Józef, pisarz ziemski upicki, ojcował
Aleksandrowi (XII), pisarzowi upickiemu i ciwunowi Małych Dyrwian. Żona Bogumi
ła Bystramówna powiła mu sześciu synów (XIII), niezwiązanych jednak ze Żmudzią.
Do większego znaczenia na Żmudzi doszli w XVIII w., gdy posłowali na sejmy, byli
deputowanymi do Trybunału Głównego i piastowali lokalne urzędy. Wtedy zanotowano
sześciu Puzynów z lokalnymi urzędami: 1. Aleksander (XII), rotmistrz powiatu telszewskiego, byl krajczym żmudzkim w latach 1754—1765 i sędzią ziemskim repartycji rosieńskiej w 1765—1767, kiedy zrezygnował z powodu wieku, potem wojski żmudzki w latach
1767—1772 i ciwun: gondyński w 1772—1773, użwencki w 1773—1775 i Małych Dyrwian
w 1775—1779. Był deputatem do Trybunału Głównego w latach 1740 i 1750; 2. Bene
dykt (XIII), łowczyc upicki, byl stolnikiem żmudzkim w latach 1765—1773 i ciwunem
gondyńskim w 1773—1778; 3. Hieronim Hieronimowicz, miecznikowicz upicki (nie jest
tożsamy z Hieronimem Hieronimowiczem z 1690 r.), był deputowanym żmudzkim do
Trybunału Głównego w 1714 (jako cześnik upicki) i strażnikiem żmudzkim w latach
1714—1732 [zmarł przed grudniem 1746 r.]; 4. Kalikst (XIV), łowczyc upicki, zrezygno
wał z cześnikostwa żmudzkiego na rzecz Józefa w 1783 r\; 5. wspomniany Józef (XIII)
był cześnikiem żmudzkim w 1783 r. [zmarł przed czerwcem 1789 r.] i 6. Michał (XI),
kasztelanie miński, był ciwunem pojurskim w 1702 r. Jeszcze Wincenty (XIV), starościc
wisztyniecki, był deputatem żmudzkim do Trybunału Głównego w 1786—1787 r. Do
tego zestawienia trzeba dodać jeszcze następujących Puzynów, trudnych do lokalizacji
w genealogii tej rodziny: Aleksandra, towarzysza petyhorskiego królewicza [później
szego króla polskiego Augusta III], wojskiego żmudzkiego w 1726 r., posła na elekcję
w 1733 r. i strażnika żmudzkiego w 1740 r. oraz Józefa, strażnika żmudzkiego w 1737 r.
Do tego należy dodać trzech posłów na sejmy, o czym była już mowa: Antoni Mi
chał w 1720, Tadeusz w 1778 i Aleksander w 1793 r.; ten ostatni jest trudny do loka
lizacji. Wiadomo jednak, że Aleksander Puzyna jako ciwun żmudzki [zob. wyżej nr 1]
w swoim testamencie z 1790 r. wyraził życzenie, by pochowano go w kościele pijarów
w Rosieniach. Ostatnią wolą uwolnił swoją czeladź, nadając jej wolność [Vaiśvila].
Kilku dalszych elektorowało królów polskich w Warszawie. W elekcji Michała
Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 r. uczestniczył Aleksander cześnik nowogródz
ki. Potem elektorowali w XVIII w. W 1733 r. swoje głosy na Stanisława Reszczyń
skiego oddało trzech Puzynów: Aleksander wojski upicki, Aleksander rotmistrz pow.
telszewskiego [pospolitego ruszenia szlachty] i Chryzostom, porucznik pow. telszewskiego [czyli zastępca ww. Aleksandra]. W ostatniej elekcji Stanisława Augusta
Poniatowskiego w 1764 r. elektorował Kalikst Puzyna starosta upiński [Upina w pow.
korszewskim; nie Upita].
Ź r ó d ł a : Deputaci, T. 1, s. 240, 307, 309, 318, T. 2, s. 90, 185, 225, 372; E lekto rzy 1669, 1733, 1764 r.;
K onfederacja 1704 r., s. 686; O D V CA , vyp. 1, s. 21—341; T aryfa woj. trockiego, s. 170; Teka P odoskiego,
T. 2, s. 104 (sejm 1720 r.); U rzędnicy: woj. trockie, s. 492 n r 3668; U rzędnicy żm udzcy, n r 312—313, 357,
489, 596—597, 694, 1118, 1268, 1298, 1305—1306, 1376, 1384. L i t e r a t u r a : C iechanow icz, Kody , T. 4,
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s. 416 [błędnie zaliczył р о ж u p icki do Ż m u dzi]; Filipczak, s. 346 (sejm 1778 r ) ; ü o vajskij, s. 3 4 3 -3 4 4 (sejm
1793 r.); P aknys, s. 184; PSB , T. 29, s. 4 8 7 -4 8 8 : P uzyn a H iero n im ; U ruski, T. 15, s. 91—94; V aisvila, s. 193;
Y alanćius, s. 134; W olff, Kniagiome, s. 4 0 5 -4 1 0 ; Ż ychliński, T. 13, s. 270—280.

PUŻEWICZ (PUZEWICZ)
T aryfa 16 67 roku

Pugemcg Dawid na miejscu Stanisława Wojciechowicga Radniłowicka Kligy gMadejunów Kompów dym szla
checki 1 w pow. wilkiskim
T aryfa 16 90 roku

PugewicgStanislaw [w Kop. 1 błędnie: Pacewicz] gLipniun wpow. wieluńskim g b ratem dym szlachecki 1
Pugewicg na którego miejscu został spisany ]an Petkun z Nżewordgian w pow. powondeńskim dympoddańskś 1
Nazwisko to patronimik od nazwiska Puż(as) lub Puz(as). W pierwszym wypadku po
chodzi od litewskiego pugas, czyli „małe dziecko”, zwierzę”, „grubas”, „jazgarz” (ryba
okoniowata) itp. Z kolei Puzas pochodzi odpugenti, czyli „chciwie jeść” i może być rów
nież pochodzenia polskiego lub ruskiego [LPZ]. Może jest to nazwisko odmiejscowe?
Zob. niżej: Pużewski.
Po raz pierwszy na Żmudzi zanotowano Mikołaja Pużewicza we włości wielońskiej
w popisie wojskowym W Ks. Litewskiego z 1528 r. W kolejnym popisie z 1567 r. zo
stał wymieniony Mikołaj Pużojtis w tejże włości. Może to ta sama osoba co w 1528 r.?
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano tylko jedną rodzinę
w pow. wilkiskim, bez poddanych. W 1690 r. spisano 2 rodziny w pow. wielońskim i po
wondeńskim: jedna miała jednego, druga nie miała poddanych. Zatem była to szlachta
drobna i nieutytułowana.
Ź r ó d ł a : Perapis 1528 r\, s. 325; Popis 1567 r\, kol. 1287. L i t e r a t u r a : L P Ż , T. 2, s. 545: P uzas, s. 546:

Pużas.

PUŻEWSKI (PUZEWSKI)
H. PRUS III
T aryfa 16 6 7 roku

Pujewski EagimiergAugustynonicz [na miejscu] Mikołaja Dukasgewicga Rodonicga ZPujów dym 1 szla
checki wpow. widuklewskim
Pujewski Piotr [na miejscu] rodgica swe\go] Ba/tromieja AugustianowicgaPugewskie\pp\ gPugów dym 1
szlachecki w pow. widuklewskim
T aryfa 16 90 roku

Pugęwski Samttel z Kusglepkowicg alias Dawda w pow. nielońskim dym poddański 1
Pujewski Kazimierz na miejscu ojca Piotra Pugewskiego, na miejscu Pani Andrgejowej Andmsgewskiej, Kagimierga Pugewskiego £ Pugów w pow. widuklewskim dym poddański 1
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Nazwisko jest tego samego pochodzenia co Puzewicz (Pużewicz). Różni się jedynie
przyjęciem polskiej, szlacheckiej końcówki —ski. Należy zwrócić uwagę na odmiejscowe
pochodzenie tego nazwiska, od miejscowości Puże w pow. widuklewskim. Nazwa znana
jest ze źródeł XVI—wiecznych, gdzie Pużi to była majętność i pole we włości widuklewskiej, nad rzekami Bolcząi kilku mniejszymi oraz przy drodze z Niemoksztów [Slovar].
Chodzi tu o późniejszą okolicę szlachecką Puży, Puże (obecnie Pużai) położoną na pół
noc od Niemoksztów Płynie tam rzeka Bolcza (Balcza).
W październiku 1655 r. Piotr Jan Puzewsky uczestniczył w unii kiejdańskiej ze
Szwecją.
Notowano ich w obu taryfach XVII w. W 1667 r. spisano 2 rodziny w pow. wi
duklewskim, bez poddanych. W 1690 r. spisano także 2 rodziny w pow. wielońskim
i widuklewskim, mające po jednym poddanym. Wymieniony w taryfie z 1690 r. Kazi
mierz (Ignacy) Pużewski podpisał pospolite ruszenie Żmudzi w 1698 r. W sumie była
to szlachta drobna i nieutytułowana.
W XIX w w guberni kowieńskiej wylegitymowali się ze szlachectwa Pużewscy her
bu Prus III. W tym czasie mieszkali oni w pow. rosieńskim [Ciechanowicz].
Konkretnie wywiedli się w 1804 r. Za swego przodka przyjęli Stefana Pużewskiego, który w 1647 r. byl właścicielem dóbr Poworcie Mackiewicze [w pow. korszewskim].
W 1699 r. Wawrzyniec Pużewski z synem Michałem weszli we władanie dobrami Po
worcie Pilsudy Mackiewicze. W testamencie z 1778 r. Jakub Pużewski zapisał te dobra
synowi Adamowi. W 1794 r. dobra te zostały sprzedane.
Linia genealogiczna tej rodziny była więc następująca: Stefan Pużewski (pokole
nie I) miał syna Wawrzyńca (II), wnuka Michała (III) z dwoma synami (IV): Jakubem
i Filipem. Linię kontynuował Jakub, ojciec Adama (V) i dziad trzech synów (VI): Ludwi
ka Adama (ur. 1790), Jana Franciszka (ur. 1803) i Antoniego (ur. 1806). Z nich Jan Fran
ciszek spłodził czterech synów (VII): Leonarda Stanisława (ur. 1827), Józefa Nikodema
(ur. 1829), Antoniego Franciszka (ur. 1831) z synem Feliksem (ur. 1860; VIII) i Broni
sława (ur. 1834) z trzema synami (VIII): Wincentym (ur. 1866), Czesławem (ur. 1868)
i Stefanem (ur. 1872) [LVIA, F 391-7-1885].
Ź r ó d ł a : Akta ^azędów, T. 2, s. 340; LV IA , F 391—7—1885, k. 90; Slovar, s. 264: Pużi. L i t e r a t u r a : C ie
chanow icz, Suplement, s. 288; U ruski, T. 15, s. 91: Pużew ski.

PYCHOW SKI
T a r y f a 16 67

roku

Pychowski Mikołaj [na miejscu] Augustyna Gruydyia ~Żarów dym 1 szlachecki w pow. widuklewskim
O ile nazwisko nie jest źle odczytane lub zapisane, to może być ono pochodzenia litew
skiego (od Pikas, które jest najpewniej pochodzenia niemieckiego), polskiego Piechow
ski) lub nawet rosyjskiego [LPZ], Odmiennie uważał Z. Zinkevicius, który nazwisko Pi
kas i pochodzące odeń łączył z przymiotnikiempiktas, czyli „zły”, „gniewny” itp. Brak
jest tego nazwiska w polskich herbarzach.
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Na Żmudzi notowano ich tylko w taryfie 1667 r.: jedna rodzina w pow. widuklewskim, bez poddanych. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Mikołaja „Pichovskisa”
[pewnie tożsamego z Pychowskim zapisanym w taryfie 1667 r.], pochodzącego z Szunkiepów [w pow. rosieńskim] pochowano w kościele w Żoginiach w 1709 r. [Vaisvila, wy
jątkowo brak dokumentacji]. Zatem była to szlachta drobna i nieutytułowana.
L i t e r a t u r a : LPŻ , T. 2, s. 447: Pichauskas, 451: P ikauskas, P ikas; V aisvüa, s. 159; Z iokevicius, s. 292:
P ikas, 585: Pikas.

PYLSUCKI ZOB. PIŁSUDSKI
PYRSKI
H. BELINA
T aryf a 16 9 0 roku

Рун ki Michał Kacjmierp p dóbrJKMd p dyjerjawki Ponowajcie alias Buble wpow. wiUdskim na miejscu Mi
chała Tarasowskiego poddańskich dymów 3
Nazwisko najpewniej pochodzi od miejscowości Pyra w parafii jezierskiej w pow. gro
dzieńskim, gdzie notowano Pyrskich w końcu XVII w. [Taryfa woj. trockiego].
Wspomniana dzierżawka leżała albo w pow. wilkiskim [Taryfa 1690 r.], albo w sąsied
nim jaswońskim [Taryfa 1667 r.]. W 1667 r. liczyła 28 dymów [Królewszczyzny 1667 r.].
W 1714 r. notowamo Michała Pyrskiego jako stolnika orszańskiego, może dotyczy
to Michała Kazimierza Pyrskiego z taryfy 1690 r.
W XIX w., przed 1831 r., Pyrscy herbu Belina wylegitymowali się w guberni gro
dzieńskiej [Uruski].
Ź r ó d ł a : K rólew szczyzny 1667 r. L i t e r a t u r a : U ru sk i,T . 15, s. 95.
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