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JAN SEREDYKA (OPOLE) 

NIEPOSPOLITE DZIEJE l\'IAXIMOWICZOW-ŁOMSKICH 

W KONCU XVI I W PIERWSZEJ POLOWIE XVII WIEKU 

Historia rodu Maximow.iczów-Łornskich, iktórą przedstawiamy w ni
niejszym artykule, wydaje się być ciekawym przyczynkiem m. in. do 
problemu mieszczańskiego pochodzenia niektórych rodów szlacheckich na 
Litwie, jak i do podejmowanych przez nie prób przeniknięcia do warstwy 
magnackiej. Wzmianki w literaturze o Maximowiczach-Łomskich są bar
dzo nieliczne i, co najgorsze, mylnie rozdzielające ich na dwa odrębne 
rody - Maximowiczów i Łomskich. Nic zr.esztą dziwnego, skoro - ja'k 
zobaczymy - drugiego członu nazwiska zaczęli oni ucywać dopiero w kil
kanaście lat po uzyskaniu szlachectwa, alby następnie nazywać się już tyl
ko Łomskimi. Dezorientację dotychczasowej literatury pogłębił również 
fakt, że pierwotne ich nazwisko było bardzo popularne i w XVI-XIX w. 
nosiły je liczne i zupełnie z sobą niespokrewnione xody chłopskie 1, miesz
czańskie 2 oraz szlacheckie 3, zamieszkujące różne części Rzeczypospolitej, 

1 Już na samym początku XVI w. ,występują w źródłach chłopi Maximowicze 
w pow. nowogródzkim oraz w woj. trockim (RIB, t. XX, S Peterburg 1903, 6. 274, 

572-573, 780-781, 11078-U079). W lkońcu tegoż wieku żyje oehlop o tym nazwi,sku we
wsi S:z.apczycz włości O!:opylls'kiej (AWAK, t. XXXIX, Wilno 191�, 6. 573). W drngiej
połowie XIX w. było ono pospolite wśród oehłopów guberni 'kijowskiej {I. M a ks i
m o  w i c  z, Sbornik St1,>iedienij o rodie „Maksimowicz", Ryga 1897, s. 8).

2 Szczególnie liczni mieszczanie o tym nazwisku zamies7Jkiwali Wilno, i to juź

od początku XVI aż do XVIII w. (AS, t. VI, Wilno 1869, s. 6, 21, 50; AWA!K., t. VIII,
Wilno 1875, s. 31, 35-36; tamże, t. IX, Wilno 1878, s. 205, 291, 473). Mieszkali oni 
także w Uświacie (A. S a p  u n o w, Witebskaja starina, t. I, Witebsk 1883, 6. 321). 

Nawet w .samym Mohy,lewie hstnialo w XVI w. killka, ,prawdopodobnie zupełnie 
z sobą nie spokrewnionych, rodów Maksimowiczów (,A W AK, t. XXXIX, m. in. s. 20, 

189, 197, 355, 4'67). 

s W ,1594 r. wśród bojarów wsi Zamoście majątku Smolnian występuje niejaki 
Fiodor Maksimowicz (AWAK, t. XIV, Wilno 11887, s. 467). W drugiej ,połowie xvrr w. 
pojawił się .szJl.achecki ród Maksimowiczów na Ukrainie, rz którego w XVIII w. wy

wiodły się aż trzy linie (por. przyp. 15-18). Niezależnie od nich w końcu XIX w. 
znano w Cesarstwie Rosyjskim około dwudziestu rodów szlacheckich o tym nazwisku. 
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a pozmeJ Cesarstwa 'Rosyj.skiego. Dodatkowe zarrrieszanie wywołało istnie

nie szlacheckich rodów Łoms'kich nie tylko na Litwie, ale i w Koronie. 

Tak więc o interesujących nas białoruskich Maximowiczach-Łomskich, 

ale znanych tym autorom �ylko rpod nazwiskiem Maximowiczów, znajdu

jemy informacje jedynie w trzech następujących pozycjach: Sapiehowie. 

Materiały historyczno-genealogiczne i majątkowe, S. Wysłouch, Uwagi 

o przyczynach rozwoju Mohylewa w XVI i XVII wieku, oraz Z. J. Ko..

py:skij, Iz istorii obszczestwienno-politiczeskoj żizni gorodow Bielorussii

w XVI-pierwoj polowinie XVII ww.

Są to jednakże wzmianki nad wyraz skąpe. W monog.rafii Sapiehowie 

jest bowiem mowa tylko o niejakim Harasimie Maximowiczu, który od

sprzedał kanclerzowi Lwu Sapieże dwie posiadłości: Kruhlę i Szepielewi

cze 4, ,przy czym jego, przynależność klasowa ni·e została tu bliżej określo

na, a wiadomo, że nie tylko szlachta, ale i mieszczanie mogli .posiadać na 

Białorusi dobra ziemskie 5, nie mówiąc j,uż o tym, że w rzeczywistości 

transakcji tej dokonał nie Harasim, ale jego syn Jerzy 6. 

Nieco więcej, a i :macznie bardziej interesujących danych znajdujemy 

w artyku1e Wysłoucha, który pisze o przybyłym ze Smoleńska do Mohy

lewa rodzie kupieckim Maximowiczów, zajimuj,ącym się m. in. wielkim 

międzynarodowym handlem futrami i piastującym wysokie urzędy miej
skie. Tak np. spośród jego przedstawicieli Charka, był w latach sledem

dziesią�ych XVI w. landwójtem, Owsiej - bu.rmistrzem, a Harasim -

radcą mohylewskim 7
. Natomiast Kopy.sskij dodaje, że Siergiej był rów

nież burmistrzem tego miasta w latach 1583, 1584 i 158·8 s. Informacje te, 

choć niepełne, są Jednak w większości prawdziwe i naprowadzające na 

mieszczański rodowód przyszłych Maximowiczów-Łomskich. 

Poza tym samo, nazwisko Maximowicz występuje w kiłku herbarzach, 

Do najbardziej znanyeh na�·eżeli: Maksimowicze-Gorbat i Ma'ksimowicze-Lewczenko 
(M alksi m owi c z, Sbornik swiedienij ... , s. 7, Hl, 22-23). Z tyeh ostatnich pochodził 
m. in. wybitny uczony rndziecki w dziedzinie kolorowego filmu i fotografii Siergiej
Maksimowicz (tamże, s. 23,; Bolszaja Sowietskaja Enciklopedta, t. XX.VI, Moskwa
1954, s. 1215_J126). Nazwisko Ma'�simowicz spotykamy nawet wśród szlaehty tą.tar
skiej. Już za Kazimierza Jagiemończyka otrzymał nadania ziems'kie Taitarzyn hospo
darski Bohdain Maksimowicz (RIB, t. XXVII, S Peterburg 11910, s. 694--<695). 

4 Sapiehowie. Materiały historyczno-genealogiczne i majątkowe, t. I, Petersburg 
1890, 'S. 172. 

s H. Ł o w mi> a ń sik i, ,, W chody" miast litewskich (Ateneum Wi[eńskie, t. II,

Wilno 1924, s. 15-16). 

s „Sumariusz sprawy :kopyskiej", b. ,d,, AGAD, A!R XX'Il!iI, teka m, plik 4, nr 1. 
7 S. W y s  ł o u eh, Uwagi o przyczynach rozwoju Mohylewa w XVI i XVII

wieku (Wiadomości Studium Historii Prawa Litewskiego, t. I, WHno Q938, s. 338).

s Z. J. K opy s s k jl j, Iz istorii obszczestwienno-politiczeskoj żizni gorodow

Bielorussii w XVI - pieru;ioj polowinie XVII ww. ('Ilrudy In-stituta Isto1ii AN BSSR, 
wyp. 3, Mińsk 1'958, s. 23).
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a mianow1c1e: E. A. Kuropatnickiego 9, H. Stupnickiego 10, P. Małachow

skiego 11, K. Łodzi-Czarneckiego 12, A. Stekerta 13 oraz w Polskiej encyklo

pedii szlacheckiej 14, ale przeważnie hez jakichkolwi-ek komentarzy. Tylko 

Stupnicki dodaje - ,,posesionat na Rusi", a Polska encyklopedia szlache

cka stwierdza, że rody tego nazwiska istniały w 1830 r. w pow. grodzień

skim i rówieńskim. Ponieważ jednak najstarszy z tych he1·barzy sięga 

dopiero końca XVIII w., a omawiany ród Maximowiczów-Łomskich już 
w połowie XVII w. zaczął używać jedynie nazwiska Łoms'.kich, należy są
dzić, że wszystkie wzmianki w wymienionych herbarzach dotyczą innych 
rodów, szczególnie ukraińskiego, a później bardzo rozprzestrzenionego rodu 

Maksimowiczów. Został on opisany bardzo szczegółowo w XIX w. przez 

jednego z jego przedstawicieli, I. Maksimowicza, w monografii pt. Sborn'ik 

swiedienij o rodzie „Maksimowicz" 15_ Z rodu tego, początkowo wyraźnie

chłopskiego, później kozackiego, i uznanego za szlachecki doipiero od dru

giej połowy XVII w., wywodził się m. in. żyjący w latach 1651-1715 
arcybiskup czernihowski i następnie metropolita tobolski Jan Maksimo

wicz 16, którego kanonizacja, forsowana w 200 lat później przez Rasputina, 

wywołała tak wiele sporów w końcowych latach istnienia Cesarstwa Ro
syjskiego 17

. Z tegoż rodu pochodził także znakomity botanik, filozof, etno
graf, filolog i historyk ukraiński, profesor i rektor uniwersytetu kijow
skiego, Michał Maksimowicz 1s. Ród ten jednakże nie miał nic wspólnego 

z omawianymi Maximowiczarni-Łomskimi. 
Gdy chodzi z kolei o Łomskich, to w całej literaturze wyraźnie o nich 

wspominają tylko dwie pozycje - wymieniona już monografia Sapieho
wie oraz S. Alexandrowicz, Miasteczka Białorusi i Litwy jako ośrodki 

handlu w XVI i w XVII wieku. Są tam o nich jedynie pojedyncze wzmian
ki. W Sapiehach jest bowiem 'mowa o zakupieni� również przez kanclerza, 
u bezimiennego Łomskiego 1/4 części dóbr kopyskich z miasteczkiem Baran 

9 E. A. K u rop at n icki, Wiadomość o klejnocie szlacheckim oraz herbach
domów szlacheckich w Koronie PoLskiej i Wielkim Xięstwie Litewskim, Warszawa 
17•89, s. 64. 

10 H. St up n ick i, Herbarz polski, rt. II, Lwów ·1859, s. 1140. 
11 P. ,Mal a c  h1 o ws k i, Zbiór nazwisk szlachty, Lublin 11805, s. 290. 
12 K. L o d z  i a - Cz a r  nec ki, Herbarz polski, t. I, Gnie zno 18175, 6. 12-3. 
13 A. Stek er t, Przydomki polskie, litewskie i rusińskie, Kraków '1897, s. 75. 
14 Polska encyklopedia szlachecka, t. VIII, Warszawa 11937, s. 125. 
15 Ród te n wywodził się od Maksima Wasiltkowi::kiego , zwa nego „Pieczerskij". 

Pierwsze wiado mości o nim pochodzą z lat pięćdziesiątych XVII w. (Ma ks im o
w i cz, Sbornik swiedienij ... , 6. 16 i nn.). 

16 Tamże , s. 25--41. 
17 A. Ac hmato wicz, Car bez korony, Warszawa 1967, s. ,159, 176-Jl.77, 182-

183, l!H, 195-196, 199, 207. 
18 Ma ks imow ic z, Sbornik swiedienij ... , s. 57�64; P. G. Marklo w, M. O. Ma

ksymowycz - wydatnyj istoryk XIX st., Kijów 1973. 
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i Kochanowem oraz o tym, że został on jeszcze przedtem przymuszony 
przez Krzysztofa II Radziwiłła do zobowiązania, iż wymienionych majęt
ności nie sprzeda be-z .zgody księcia 19. Także i tutaj brak jest danych do-
tyczących przynależności klasowej Lomskiego, choć sama informacja jest 
tym razem prawdziwa, aczkolwiek niezbyt dokładna i jasna. Tymczasem 
tym sprzedawcą był znów syn Harasima - Jerzy Maximowicz-Lornski 20. 

Z kolei S. Alexandrowicz napisał w wyżej cytowanej pracy jedynie o dłu
gach, które pooostawil po swojej. śmierci w 1654 r. Jaku'b Mikołaj Lornski,
skarbnik orszański 21. 

Natomiast w herbarzach białoruscy Łomscy są wymienieni tylko 
u K. Niesieckiego, Kuropatnickiego, A. Bonieckiego i S. Uruskiego. Nie
siecki wspomina pod 1640 r. o Łomskim, skarbniku orszańskim, i jego żo
nie ks. Zofii Sokolińskiej, pod.wojewodziance połockiej. Nie zna jednak 
jego imienia, a ipoza tym sarn się przyznaje, że nie wie, z jakiego rodu 
ten skarbnik pochodził 22• U Kuro_;patnickiego nie ma żadnych informacji 
poza nazwiskiem Lomski 2s. Dopiero herbarz Bonieckiego (a właściwie od 
1909 r. jego kontynuatora A. Reiskiego) przytacza większą ilość danych 
o tym rodzie, wymieniając aż dziewięciu jego męskich przedstawicieli i pięć
kobiet, nie licząc współmałżonków z innych rodów 24

. Jest to najobszer
niejsza w ogóle informacja na ten temat w całej dotychczasowej1 literatu
rze i herbarzach. Jednakże, abstrahując już nawet od pewnych występu
jących w niej pomyłek 25, nie doszło i tu do skojarzenia pochodzenia opi
sanych Łornskich i Maximowiczów, choć - być może - nastąpiłoby to,
gdyby wybuch I wojny światowej nie przerwał tej cennej edycji na nazwi
sk-u Makomaski.

Wreszcie Uruski powtarza już tylko za herbarzem Bonieckiego wiado
mość o Janie Łomskirn, sekretarzu królewskim, ożenionym z ks. Halszką 

19 Sapiehowie ... , t. I, s. 172-U.'73.
20 M. in. Dekret Trybunału W. Ks. Lit. ;z; 13 XI 1631 r. w Mińsku, AGAD,

AR XXIII, teka 27, pl.iik 7, 11r ·10; 1POza tym ,sprzedał on ostatecznie L. Sapieże nie
1/4, lecz 11: majątku 'kopyskiego (Sumariusz sprawy 1mp. woj. wileńskiego z pp. Ma
ximowiczami, b.d., ale ,prawdopodobnie z :J.623 r., tamże, plik 7, b. nr.). 

21 S. A 1 e x a n d r o  w i c z, Miasteczka Białorusi i Litwy jako ośrodki handlu

w XVI i w I połowie XVII wieku (Rocznik Białostocki, t. I, Białystok 1961, s. 122). 
22 K. N i esie<: k i, Herbarz polski, t. VI, Lipsk 18411, s. 264. 
23 K ur o p at n i ck i, Wiadomość ... , s. 60.
24 A. B o  n i e  c k  i, A. R e  isk i, Herbarz polski, t. XV, Warszawa 1912, s. 373-

374. 
2• M. in. Roman Maximowicz-Lomski !11ie mógł spisać w �tajkach testamentu 

w 1650 r., bo zmarł w nocy z 3 na 4 X 1634 r. (J. M. Maximowicz-Lolll6ki do 
K. Radziwiłła 8 X ,1634 r. z Orszy, AGAD, AR XXIII, teka 27, plik 4, nr 12), 

i w związku z tym jego syn Jan nie umarł przed ojcem. Został tu wyraźnie mylnie
przypisany R. Maximowiczowi-Lomskiemu testament jego żony, sporządzony w Staj
kach 15 X 1650 r. (IJM, t. XXV, Witebsk 1894, s. 200.-288).



Maximowicze-Lomscy 207 

Drucką Horską, nazywając ją jednak mylnie podkomorzanką orszańską 2s,

podczas gdy w rzeczywistości była marszałkówną 27• 

·Poza wymienionymi są jeszcze w herbarzach Niesieckiego 2s, Stupnic

kiego 20, Bonieckiego ao, U ruskiego 31 i w Polskiej encyklopedii szlache

ckiej 32 infoxmacje o innych Lomskich mies:z;kających w Koronie, a szcze

gólnie w Starej, Łomży. Stąd wywodził się m. in. znany już Długoszowi 

Maciej, biskup kamieniecki, a później chełmski, żyjący w drugiej połowie 

XV i na począ�lm XVI w. s3 Rody te jednak, podobnie jak ukraińscy Ma

ksimowicze, nie mają żadnego powiązania z Maximowiczami-Lomskimi. 

Sumując, przedstawione wyżej wzmianki literatury historycznej i her

barzy o rodzie Maximowiczów-Lomskich dotyczą ich tylko w drobnej 

części, a poza mylnym rozdzieleniem na dwa niezależne rody nie mówią 

zarówno o ich przejściu z klasy mieszczańskiej do szlachec kiej, jak i pod

jętej równolegle próbie wejścia do warstwy magnackiej. Nawet tacy auto

rzy, jak B. Kalicki w swoim Bogusławie Radziwille, którzy otarli się o na

zwisko Maximowiczów w cytowanych przez siebie dokumentach, w kon

sekwencji jednak nie zwrócili na nie żadnej uwagi 34. 

Tymczasem byli oni m. in. współbohaterami bardzo wówczas głośnego 

konfliktu między Lwem Sapiehą a Krzysztofem II Radziwiłłem o wspo
mniany w monografii Sapiehowie Kopyś. Ten fragment dziejów rodu 

Maximowiczów-Lom.skich przedstawiliśmy już w złożonym w roku ubie

głym do druku artykule pt. Magnackie spory o posiadłość kopyską w XVI 

i pierwszej połowie XVII w. Ponieważ jednak ich udział w sprawie kopy

skiej był tylko częścią aż jedenastu konfliktów, ja'kie w tym czasie wyni
kły o tę posiadłość mię,dzy czołowymi rodami magnackimi Rzeczypospoli

tej, mogliśmy tam jedynie zasygnalizować, a nie odpowiednio omówić 
i przeanalizować większość spraw związanych z tytułowym problemem ni

niejszego artykułu. Poza tym już po oddaniu do druku Magnackich spo

rów udało nam się dotrzeć (dzię'h.'i uprzejmej informacji p. doc. T. Wasi

lewskiego) do kilku ważnych dokumentów przynoszących wiele istotnych 
danych do przedstawionego tematu, szczególnie gdy chodzi o genezę 
i zmierzch rodu Maximowiczów-Łomskich. 

:w S. Ur us ki, Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. IX, Warszawa 1912, s. 355. 
27 Bo n ie ck i, Re isk i, Herbarz polski, t. XV, s. 374.
2s N ie siec ki, Herbarz polski, t. VI, s. 264.
29 St up n i cki, Herbarz polski, t. II, s. 120.
so Bo n ie ck i, Re is IJc i, Herbarz polski, t. XV, 5. 373-375.
31 Ur u 5 k i, Rodzina ... , t. IX, s. 355. 

32 Polska encyklopedia szlachecka, t. VIII, s. 69-70.
88 Boniecki, Re is ki, Herbarz polski, t. XV, 5. 373; Z. Szostkiewicz,

Katalog biskupów obrz. łac. przedrozbiorowej Poiski (Sacrum Poloniae Milllenium, 

t. I, R z ym 1!>54, 5. 507).

s, B. Ka 1 isk i, Bogusław Radziwill, Kraków 1878, 5. 12-13.



208 Jan Seredyka 

Wszystko to doprowadziło nas w końcu do następujących ustaleń. 
Omawiany ród nosił początkowo bez żadnych wątpliwości nazwisko Ma
ksimowicz, pisane .po rusku przez „ksi". Niezbyt natomiast jasne jest jego 
pochodzenie przed osiedleniem się w Mohylewie. Najbardziej prawdopodo

bny wydaje się tutaj wspomniany wyżej pogląd Wysłoucha o ich wywo... 
dzie od smoleńskiego mi,eszczanina Maksima, który przeniósł się do Mohy

lewa na początku XVI w. po zdobyciu Smoleńska przez Moskwę 35
. Na 

całkowitą pewność nie pozwala jednakże fakt, że najpierw w 1642, a póź
niej w 1692 r. jacyś Maximowicze uzyskali z ksiąg ziemskich połockich 
wypis dokumentu z 17 XII 1541 r., w którym Zygmunt I nadawał pewne 
posiadłości ziemskie w pow. kijowskim dwom bojarom tegoż powiatu -
Wasylowi i Maksimowi Azankowiczom ss. Wprawdzie poza wiadomością 
o dwukrotnym uzyskaniu tego ekstraktu jest tu tylko jeszcze informa
cja, że do ksiąg ziemskich połockich został on niegdyś przeniesiony z Me
tryki Litewskiej, ale trzeba przyjąć, że Maximowicze pobierali go w celu
udokumentowania swojego szlacheckiego wywodu od wymienionego Ma
ksima Azankowicza. Choć sama treść dokumentu jest oczywiście auten
tyczna, budzą się jednak wątpliwości, czy Maximowicze, którzy w XVII w.
zabiegali o jego odpisy, byli identyczni z omawianymi Maximowiczami
-Łomskimi. A może chodziło o to aikurat współcześnie żyjącemu i szuka
jącemu możliwości wejścia do stanu ,szlacheclciego właśnie ukraińskie-mu

Maksimowi-Wasilkowskiemu i jego synom? 37 Raczej to jest pewniejsze.
Dziwne się bowiem wydaje, że właściwi Maximowicze-Łomscy zaintere
sowali się po raz pierwszy tym dokumentem dopiero w połowie XVII w.,
i to wtedy, kiedy używali już tylko nazwiska Łomski, a tak też i prze
ważnie ich nazywano ss. Nawet gdybyśmy teoretycznie założyli, że z ja
kiejś przyczyny dopiero, wówczas musieli oni dowodzić swojego szlachec
twa, to przecież nie mamy żadnej pewności, że ten ich wywód od Azan
kowiczów był istotnie prawdeziwy. W ten sposób mogli oni bowi,em wy
prowadzić swoje „dolbre uxodz€nie" od dowolnego szlacheckiego Maksima,
byle z odpowiednio odległego czasu i terytorium oraz możliwie najmniej
znanego rodu.

Jeszcze mniej prawdopodobna byłaby ewentualna hipoteza o pocho
dzeniu Maximowiczów-Łomskich od wspomnianego przez nas rodu troc-

35 Por. przyp. 7. 

36 !JM, t. XXII, Witebsk 1891, s, 482-483. Brzmi ono wyraźnie z tatarska i jest 

chyba -nnieks-z.talceniem nazwi,ska Assankowicze. Szereg ,rodzin tatarskich w Polsce 
używało podobnych, jako pochodnych od imienia Assan. Dziadulewicz zna np. Assa
nowiczów i Assanczukowic-L:ów (S. Dzi a d  ule w i c z, Herbarz rodzin tatarskich 

w Polsce, Wilno ,1929, s. 32-33, 348). 
37 Mak s i  m o w i c z, Sbornik swiedienij ... , s. 16-24. 
38 Np. w inwentarzu posiadłości kopyskiej z 28 VI 1650 r. {AGAD, AR XXV, 

nr 1766/1). 
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kich Tatarów hospodars'kich a9_ Wprawdzie występujący pod 1498 r. jeden 
z synów Bohdana Maksimowicza, Charko, ma to imię identyczne z żyją
cym jeszcze w latach osiemdziesiątych XVI w. landwójtem mohylewskim 
Maksimo,wiczem, ale ze względu na rozpiętość czasu trudno realnie zało
żyć, iż mogło, tu chodzić o tę samą osobę, zwłaszcza że dO'kument z 1498 r. 
sugeruje dość wyraźnie, iź Char.ko był wówczas najstarszym z czterech 
synów nieżyjącego j,uż Bohdana. Niezwykłe byłoby również przeniesienie 

się do Mohylew.a mających majątki w woj. trockim Tatarów hospodarskich 
i przyjęcie przez nich wiary prawosławnej, nie mówiąc już o tym, że nie 
mamy żadnego na to dowodu, aby landwójt Charko był cz!sonldem inte
resującego nas rodu Maximowiczów-Łomskich. P:rzeciw'ko ·ewentualnym 
bojarskim przodkom tego rodu przemawia również silnie i ten fakt, że 
pierwsi jego bezsporni przedstawiciele, żyjący w Mohylewie w ostatniej 
ćwierci XVI w. Siergiej, Owsiej, Kondrat i Harasim Maksimowicze, wy
stępowali zawsze jako mieszczanie 40, w przeciwieństwie np. do współczes
nego również mohylewskiego rodu Iliniczów pod'kreślającego wszędzie 
swoj,e bojarskie pochodzenie. Żaden też z badaczy dziejów Mohylewa nie 
stwierdził tam - poza nimi - istnienia 1bojarskiego rodu Maksimowi
czów u. Wszystko to potwierdzałoby największe prawdopodobieństwo tezy 
Wysłoucha o ich wyłącznie mieszczańskim i smoleńskim pochodzeniu. 

O wiele 1bardziej tajemniczo przedstawia się jednak sprawa późniejrsze
go uzyskania przez nich szlachectwa i herbu oraz dodania „Lomski" do 
pierwotnego nazwiska. Jak już mówiliśmy wyżej, nie mamy pewności, czy 
wymieniony przez Wysłoucha landwójt Charko jako jeden z potomków 
smoleńskiego Maksima hyl nim w istocie, i dlatego za pierwszych niewąt
pliwych przedstawicieli rodu uznajemy braci: Siergieja, Ows·ieja, Korn.dra
ta i Harasima. Siergiej j,uż w momencie nadania Mohylewowi „wie1ki·ego" 
prawa magdeburskiego w 1577 r. był ławnikiem miejskim, wybrany zaś 
jednym z burmistrzów w 1584 r., pozostawał nim do śmierci w 1591 r. 42 

Umarł niewątpliwie jako mieszczanin. Z pozostałymi braćmi sprawa jest 
o wiele bardziej skomplikowana. Owsiej najpóźniej od 1588 r., a więc
jes.zcze za życia Siergieja, jest rów.rrież burmistrzem mohylewskim. Na
tym stanowisku wid�my go także w 1596, a nawet w 1606 i 1608 r. Jako

sg Por. przyp. 3. 
40 Powszechnie wówczas poprzedzano ich imię i nazwisko zwrotem „mieszczanin"

i „uczciwy" lub (wyjątkowo) ,,sławetny", np: ,,mieszczanina mogilleskogo ucztiwogo 

Owsieja Maksimowicza" (AWIA.K, t. x,xx1IX, s. 3'9). 

41 C. Sc j a p a  n a u, Historyja miesta Mahilewa d·a nadannja jamu majdebor

skaha prawa 1577 h. (Pracy kljasy historyi Inst. Biał. Kultury, t. II, Mińsk 1928, 

s. 33-34 ,[33:t-33.2]).
42 Por. Aneks I. W celu zmniejszenia liczby odsyłaczy i przypisów we właściwym

tekście i uniknięcia pO\vtórzeń nie będziemy ,ich .umieszczali tam, gdzie powołujemy 

się na dane ,ujęte w tym aneksie i jego przypisach. 
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mieszczanie mohylewscy wymienieni są rówmez Jego synowie, Roman 
i Jakub Mikołaj, i to jesz,cze w połowie 1626 r. Z pozostałych. dwóch braci 
Kondrat jako mieszczanin, a Harasim nawet jako radca Mohylewa wy
stępują do 1602 r. Równocześnie jednak najpóźniej, od styc2'1l1ia 1606 r_. 
Owsiej, Kondrat i Harasim są szlachtą orszańską, a pierwszy z nich umie
ra w 1612 r. nawet na wysokim urzędzie ziemskim podikomo�ego sm0-
leńskiego 43. 

Wydaje się to wszystko aż tak dalece nieprawdopodobne, iż budrzić 
może podejrzenia, że chodzi <tu o zupełin:ie inne osoby. Jednakże poza cał
kowitą zbieżnością imion, nazwisk i pokrewieństw zachowało się również 
współczesne świadectwo samego Lwa Sapiehy potwierdzające w sposób 
nie budzący żadnych wątpliwości identyczność jednocześnie i mieszczań
skich, i szlacheckich Maximowiczów 44. W tej sytuacji pozostaje nam jedy
nie stwierdeić, że Owsiej, Kondrat i Harasim Maximo,wicze mimo posia
dania już co najmniej od 1606 r. niewątpliwego szlachectwa zachowali 
równolegle, i to przynajmniej, do 1626 r., prawa, a nawet i urzędy miejskie. 
Nie jest tu �ylko wyjaśnione, czy Owsiej łączył urząd burmistrza z pod
komorstwem smoleńskim. J.est to chyba jednak wykluczone, a jeżeli tak, 
to musiał ten ostatni uzyskać najwcześniej po 1608 r. i ewentualnym 
zrzeczeniu się urzędu burmistrza, a więc w ostatnich już latach swojego 
życia. 

Data uzyskania szlachectwa prz·ez Maximowkzów jest także trudna 
do ustalenia, ale można założyć, ż·e przypada ona na ostatnie lata XVI 
i pierwsze XVII w. Istotny jest tu fakt, czy doszło do tego iprzed czy do
piero 'po 1601 r. Obowiązujące bowiem współczesne prawo już od 1578 r. 
przewidywało wyłącznie nobilitacje sejmowe, odbierając ten iprzywilej· na
wet królowi 45, ale wła.śni,e do 1601 r. n1e wymagało jeszcze potwierdzenia 
zgody sejmu odpowiednią konstytucją. Natomiast po 1601 r. każda nobili
tacja bez takiej konstytucji była już nielegalna 46

. A ,ponieważ między 
1601 a 1606 r. nie ma ·ikonstytucji dotyczącej Maximowiczów, należy przy
jąć, że albo uzyskali oni nobilitację wcześniej, albo też w latach 1601-
1606, ale już nieprawnie, poza sejmem. 

43 W przy,p. 99 artykułu Magnackie spory o posiadłość kopyską w XVI i pierwszej 

połowie XVII w. kwestionowaliśmy prawdziwość twierdzenia zawartego w herbarzu 

Bonieckiego o podkomorstwie .Owsieja Maximowicza. Obecnie, po zapoznaniu się 

z treścią testamentu jego syna Jakuba Mi'kO'laja (IJM, t. XXV, Witebs'k 1894, s. 292), 

zmieniamy powyŻ'Szy pogląd. 

44 Memoriał L. Sapiehy, b.d., ale Po 1'625 r. (BSSzcz., Sobranije P. P. Dubrow

skogo, A wt. 115, k 179). 
45 Historia państwa i prawa Polski, t. II: od polowy XV wieku do r. 1795, pod 

red. J. Bar.dacha, wyd. II, Wa•rszawa 1&66, s. 75. 

46 J. S z y m ańs k i, Nauki pomocnicze histCYrii od schyłku IV do końca XVIII w., 

Warszawa 1972, s. 329. 
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Tak czy inaczej. wydaje się, że w ogóle w procesie ich nobilitacji mu
siał odegrać niemałą rolę Lew Sapieha, który otwarcie nazywa Owsieja 
i Harasima swoimi sługami 47. Takie, nawet nielegalne nobilitacje uzyski
wane w drodze protekcj,i magnackiej były szeroko praktykowane w tym 
samym czasie również w Koronie 48. Należy nawet sądzić, że o wiele ła
twiej było je uzyskać na Litwie, gdzie - jak wspominaliśmy - pewna 
część mieszczaństwa posiadała dobra ziemskie, i to na identycznych pra
wach ze szlachtą 49. Najważniejszą rolę odegrała tu jednak niewątpliwie 
w każdym przyipadku znakomita sytuacja finansowa Maximowiczów, któ
rzy - jak zobaczymy - rozporządzali wówczas wielką ilością gotówki, 
któr-ej na odmianę brak było stale magnatom, nawet tak gospodarnym, jak 
Lew Sapieha so. Już w 1591 r. mamy dowód korzystania przez niego z ich 
zasobów finansowych 51. Tą samą drogą zdołali go chyba ł:atwo zmobilizo
wać do owocnych starań o ich szlachectwo. Sytuację ogromnie uł:atwial 
fakt, że pozyskany protektor był nie tylko kanclerzem i znakomitym znaw
cą prawa, ale także akurat starostą mohylew,skim s2. 

On to prawdopodobnie przyczynił się też w jakimś stopniu do wyszu
kania rodu, który podjąłby się koniecznej, ad.opcji Maximowiczów do herbu 
szlacheckiego. Wydaje się, że tą rodziną adoptującą mogli być jacyś nie 
znani już dziś litewscy Lomscy, których nie tylko herb, ale i nazwisko 
przejęli później Maximowicze. Być może także, że -przyjął ich do tego her
bu i nazwiska właśnie wymieni<mych w herbarzu Bonieckiego tajemniczy 
XVI-wieczny Jan Lomski, skoligacony przez żonę ze znacznymi rodami
J esmanów i ks. Oziereckich, a w żaden sposób nie pasujący do genealogii
Maximowiczów-Łomskich ss. Są to jednak tylko hipotezy, gdyż mogli to
być jedynie Łomscy litewscy 54, a żaden z herbarzy nie wymienia ani ich,

47 Por. przyp. 44. 
48 Por. wstęp W. Dworzaczka -do: W. Nek a n d a  - Tr e p k a, Liber generationis

plebeanorum, cz. '1, pod re-cl. W. Dworzaczka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, 

s. XXXVI-XXXIX.

49 Por. przyp. 5. W Witebsku część mieszczaństwa podlegała nawet szlacheckiemu 
sądownictwu grodzkiemu (K o p y  s sk i j, Iz istorii ... , s. 19). Poza tym w woj. witeb
skim występowali tzw. bojarzy pancerni (M. K. L j u b  a w sk i  j, Litewsko-russkij 

sejm, Moskwa 1900, s. 432). Byli oni niejako warstwą pośrednią między mieszczań
stwem i szlachtą. 

5o S. I n g fJ. o t, Sprawy gospodarcze Lwa Sapiehy 1588-1607 (Studia z historii 
społecznej i -gospodarczej poświęcone prof. dr. F. Bujakowi, Lwów 1931, s. 226). 

5I Archiwum domu Sapiehów, t. I, 1575-1606, wyd. A. Prochaska, Lwów 1892, 

s. 72. 
s2 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI,

Wat'S7..awa 1885, s. 61'2. 

s3 Bo n i e ck i, R eis 1k i, Herbarz polski, t. XV, s. 373. 
54 Wymienione przez herbarze •rody Lomskich zamieszkujące Koronę pieczętowały 

się Jastrzębcem, Prusem Ul i ewentualnie Rawiczem (por. przyp. 28-32). 
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ani też herbu, którym pieczętowali się później Maximowicze-Łomsc.y. Jest 
zresztą rzeczą charakterystyczną, że zarówno Maximowiczów, jak i Łom

skich nie znają w ogóle wspók.reSllle herbarre B. Paprockiego 55, W. Wiju

ka Koj,ałowicza 56 i W. Potockiego 57. Nie ma. ich także w XVIII-wiecznym 
Herbarzu szlachty witebski.ej, opublikowanym przez F. ,Pi€'lmsiński,ego 

w „He.roldzi,e Polskim" 5s_ W rezultacie herb, którym pieczętowali· się 

Maximowicze-Łomscy, mogliśmy ustalić jedynie na podstawie odcisków 

ich pieczęci sygnetowych na zachowanych listach i innych dokumentach 59. 

Rysuje się tam dość wyraziście wizerunek niezwykle rzad:kieg,o herbu zwa

nego „Kotwice wiązane" lub „Kotwice związane". Spośród wszystkich 

h€rbarzy znajduj,e się on tylko u S. Okolskiego i W. Potockiego 60, z tą 

różnicą, że na herbie Maximowiczów nie widać wiązań i obie zwrócone 

do siebie tzw. ,,pazurami'' kotwice są na wspólnym, jednolitym trzoni€ . 

.Jest to typowe „uszczerbienie" znaku herbowgo 61, wskazujące na ewen

tualną adopcję herbową Maximowiczów. 

55 B. P a p  r o  c 'k i, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584. 

56 W obu jego ,redakcjach: W. W ij u k K o j  al o w i cz, Herbarz rycerstwa 
W. Ks. Litewskiego, tzw. Compedium, wyd. F. Piekosińs'ki, Krnlków 1897; t e  n że,

NomencLator familiarum et stemmatum Magni Ducatus Lithuaniae et provincia,rum
ad eum pertinentium, B. cz. IV, nr ·1352.

57 W . .Po t o c k  i, Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, Kraków 1696. 

58 Herbarz szlachty witebskiej, wyd. F. Piek.osiński (HerO'ld Pols'ki, Kraków 1898). 

Nie rn'a rów.nież Ma;ximowiczów-Lomskich w herbarzu S. D u  ń cz e w ski e g o, Her
barz wielu domów Korony Polskiej i W. X. Litewskiego, t. I-II, Zamość 1757. 

59 Pieczęcie te znajdują się m. in. na listach R. Maximowicza-Lomslkiego do

K. Radziwił'la z 3 VHI 16-2'6 r. z Kopysia i J. Maximowicza-Lomskiego do tegoż

z 30 VI ,1627 r. z Hkowicz (AGAD, AR V, teka 198, nr 9'404 i 9406).
60 S. O k o  1 s k i, Orbis Polonus, t. III, Kraków 1645, s. 332; P o t  o c k  i, Poczet 

herbów ... , s. 692-'6,93. Niesiedki zna go ty'lko z nazwy (Herbarz polski, t. V, Lipsk 

1640, s. 331). Bardziej ,poprawny wydaje się wizerunek tego herbu u Potockiego, 

którego kotwice są istotnie z so'bą „związane" pierścieniami znajdującymi się na 

końcach trzonów. U Okolskiego natomiast jes:t między nimi wolna przestrzeń. J·edną. 

jeszcze, ale już zupełnie wyraźną odmianę tego herbu widzimy u J. Ostrowskiego. 

Przedstawia ona kotwice zwrócone do siebie odwrotnie niż poprzednie, 'bo barkami. 

Ostrowski objaśnia dodafiltowo, że jest to herb opiisany tylko w literaturze, a!le poza 

tym ·nic nie wiadomo, aby go używała jakakolwiek polska rodzina szlachecka (Księ

ga herbowa rodów polsk,ich, t. I, Warszawa •1897, s. 26'7, t. III, s. 156). O tej odmia

nie wspominają także: S. K r z y ż a n o wsk i, Słownik heraldyczny do pomocy· 
i poszuk,iu;,a.ń archeologicznych, Kraków 1870, s. 15, oraz Polska encyklopedia sŻla
checka, t. II, Warszawa 11935, s. 302. Na�eży tu jeszcze dodać, że herbu tego nie znają 

zupełnie autor:zy tak reprezenitatywnych pozycji, ja'k Z. Le s z cz y c, Herby szlachty· 
polskiej, t. I-II, Poznań '1'908; W. W i t t y g, Nieznana szlachta polska i jej herby, 
Kraków 1908; T. Ch rz ą ń s k i, Tablice odmian herbowych, wy,d. J. Ostrowski, 

Warszawa Q909. 
G1 S z y m a ń s ki, Nauki pomocnicze ... , s. 337. 
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W sumie nie widać jednak w dostępnych nam źródłach, aby mieli oni 
jakieś kłopoty z uzyskaniem, ,choćby nielegalnym, szlachectwa i he!'bu 
oraz późniejszym używaniem zarówno ich, jak i nowego nazwiska 62. Kło
poty, a następnie prawdziwe klęski spadły na nich dopiero wówczas, gdy 
uwiedzeni zbyt może łatwymi sukcesami, a przede wszystkim swoją po
tęgą finansową, próbowali uzyskać dla siebie już nie tylko szlachecką, 
ale wręcz magnacką pozycję. Ekonomiczną podstawą tych dążeń stało się 
niewątpliwie nabycie przez' nich u Janusza Radzi willa już w 1606 r. ma
jątku kopyskiego. Jak już wspominaliśmy, dzieje walki Maximowiczów 
o utrzymanie tej posiadłości zostały przez nas opisane w artykule poświę
conym całości konfliktów toczonych wokół niej w XVI i w pierwszej po-
łowie XVII w. 63 Tutaj więc powiemy głównie o ·skutkach, jakie wynikły
z fa'ktu posiadania, a póżniej utraty tej fortuny przez Maximowiczów
-Łomskich.

Jej nabycie i utrzymanie przez lat 'kilkadziesiąt, bo od 1606 do 
1641 r. 64, dało im niewątpliwie bardzo wiele. Nie licząc już nawet płyną
cych z niej corocznie dochodów 65, sam fakt posiadania takiego majątku 
zapewniał pozycję prawdziwie magnacką. Posiadłość kopyska liczyła bo
wiem ponad sto wsi, a także jedno miasto - Kopyś, i dwa miasteczka -
Baran oraz Romanów 66. Maximowicze-Łomscy mieli więc, ja'k rzeczywiści 
magnaci, nie tylko dziesiątki wsi, ale i prywatne miasta, a w nich dwo
ry 67, a nawe prawdziwy zamek w Kopysi 68. Ta pozycja majątkowa za
pewniała im niewątpliwie osiągnięcie w tak krótkim czasie znacznych 
urzędów. Owsiej został - jak wiemy - aż podkomorzym smoleńskim, 
jego syn Jakub Mikołaj - skarbnikiem orszańskim, a wnuk Jan - sehe-

62 Pierwsze połączenie nazwisk Maximowicz-Lomski stwierdziliśmy w dokumen

cie z 15 IX 1613 r. (AGAD, AR XXIII, teka 27, plik 3, nr 5). Pier,wszy podpis tylko 

nazwiskiem Lomski widnieje na akcie z '13 VII 1635 r. (tamże, plik 5, nr 2). Równo

cześnie dawni Mamimowicze zlatynizowali swoje pierwotne nazwisko, pisząc je zaw

sze w wersji pols!kiej przez „x". W związku z tym tejże fo:-my używamy d�a nich 

również w ni·niejszym artykule. 
63 ZNWSP w Opolu. Historia XIII, Opole 1975. 

64 Status ca,usae w sprawie XJMci kopyskiej z pp. Maximowiczami od r. 1606 ... , 

AGAD, AR XXIU, teka 27, plilk 7, b. nr. 
65 Ze znacznie już uszczuplonej z różnych względów .posiadłości ikopyskiej B. Ra

dziwiłł uzyskiwał •w 1650 r. 24 782 zł 3 gr i 3 den. rocznego dochodu (Inwentarz 

majątku kopy,skiego z 28 VI 1650 r., tamże, AR XXV, nr 1766/ol, s. 2124-228). 
66 Inwentarze Kopysia z 8 I 1606 r., przekazane przez J. Radziwiłła braciom 

Maximowicwm, tamże, AR XXIII, teka 27, plik 2, nr Il i 3. 

67 Dwór ta'ki istniał na pewno w Romanowie (Status causae w sprawie kopyskiej,

b.d., tamże, plilk 7, b. nr.).
68 M. B e  z - K or n i ł o w i  c z, Istoriczeskija swiedienija. o primiecza.tielniejszich

miestach w Bielorussii, S Peterburg 1855, s. 206; Słownik geograficzny Królestwa 

Polskiego ... , t. IV, Warszawa 1883, s. 388. 
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tarzem królewskim. Część z nich weszła ponadto w związki małżeńskie 
z przedstawicielkami starych rodów książęcych. Jakub Mikołaj. ożenił się 
bowiem z ks. Zofią Drucką Sokolińską, a Jan z Halszką Drucką Horską. 
Maximowicze-Łomscy mieli już także własną 'klientelę szlachecką 69, a ich 
sy_nowie prowadzili na wojnę własne poczty zbrojne 10. 

Ten niepospolicie szylYki awans niedawnych mieszczan mohylewskich 
mi.al jednakże i swoje poważne minusy, które w ostatecznym rozrachunku 
przeważyły nad plusami i doprowadziły do upadku tak dobrze zapowia
dającego się rodu szlacheckiego ,czy nawet magnackiego. Podstawowym 
źródłem nieudanej kariery możnowładczej Maximowiczów-Łomskich było, 
jak się zdaje, znaczne uszczuplenie ich, dotąd ·bardzo wielldch, zasobów 
finansowych. Trzeba bowiem zważyć, że na samą posiadłość kopyską wy
dali oni ostatecznie aż 180 tys. zł 71, a więc sumę sięgającą, bez mała, war
tości poboru wszystkich ziem 'koronnych. Dochody płynące z tego nabyt
ku, choć dość znaczne, nie rekompensowały z pewnością strat, jakie po
wstały w wyniku wycofania tak ogromnej sumy z dotychczasowych ope
racji handlowych. Wprawdzie, jak wiemy, Maximowicze będąc już szlachtą 
pozostali jeszcze przez ja'kiś czas mieszczanami mohylewskimi, ale ich 
udział w handlu tego miasta musiał ulec radykalnemu zmniejszeniu ze 
względu właśnie na zaangażowanie bez wątpienia większości posiadanych 
dotąd środków finansowych w kupno majątiru. kopyskiego. W tej sytuacji 
i u nich pojawia się nie znany im dotąd, a tak typowy, jak pisaliśmy, 
właśnie dla rodzin magnackich, brak gotówki. Widać to wyraźnie już 
u synów i wnuków bodaj najbogatszego z czterech braci mohylewskich -
Harasima. On sam potrafił być nie tylko współnabywcą Kopysi, ale rów
nież zupełnie samodzielnym kupcem niemałej posiadłości kruhlańskiej 12. 

Tymczasem już w kilkanaście lat później jego syn Jerzy poza wkrótce też 
sprzedanym działem po ojcu ma tylko wielkie długi 1s, a wnukowie spa
dają nawet praktycznie do warstwy szlacheckiej gołoty 74. 

Dodatkową przyczyną bankructwa Maximowiczów-Lomskich był fakt, 

69 Status <:ausae w sprawie kopyskiej, b.d., AGAD, AR xxrrr, teka 27, pliki 7,

b. nr.
70 R. Maximowi<:z do K. Radziwiłła 31 VIII 1626 r. z Kopysia, tamże, AR V,

teka 198, m- 9406. 

71 W 1606 r. zapłacili 100 tY\S. zł (tamże, AR XXII1, teka 27, plik 2, nr 1-2). 

Dodatkowe 80 tys. dopłacili w 1'614 r. po dokonanym zajeździe tej posiadłości przez 

J. Radziwiłła (tamże, plik 3, nr 9). 
72 H. Maximowicz nabył ten majątek już w 1600 r. od st. rawskiego S. Tl.'2lCiń

skiego (Dekret Trybunału W. Ks. Lit. z 13 XI 1631 r. w Mińsku, tamże, plik 4, nr 2).

1a Sumariusz sprawy jmp. woj. wił. z pp, Maximowiczami, b.d., tamże, plik 7,

b. r.r.; Bo n i e  c k  i, Re i s k  i, Herbarz polski, t. XV, s. 37'4.

1, Testament J. M. Maximowicza-Loms'kiego, skarbnika orszańskiego, z 6 U

1654 r., IJM, t. XXV, s. 298. 



Maximowicze-Lomscy 215 
---------

że jako nabywcy posiadłości kopysk.iej od Janusza Radziwiłła popadli 
w nieoczekiwanie liczne konflikty zarówno z nim samym. jak i z jego bra
tem Krzysztofem oraz synem Bogusławem, dążącym przez ,wiele lat i róż
nymi metodami do odzyskania tego majątku, choć od początku sprzeda
nego „na wieczność". W tych warunkach część członków rodu, a konkret
nie synowie Harasim.a. Aleksander i Jerzy, zaczęli szukać o,pieki u daw
nego protektora ich ojca - Lwa Sapiehy, dostając się tym samym w tryiby 
antagonizmów. jakie powstały w tym czasie pomiędzy dwoma wówczas 
czołowymi rodami magnackimi na Litwie: RadziwiUami i Sapiehami, 
a w szczególności osobiście między Krzysztofem II Radzi.winem a Lwem 
Sapięhą ;s_ W konsekwencji podzieleni Maximowicze znaleźli się w obu 
obozach 76, współuczestnicząc we wzajemnych waśniach, procesach, a nawet 
zbrojnych zajazdach o,rganizowanych przez obu magnatów ;1_ W tej sytu
acji n.ie mogli oni zachować tak im potrzebnej solidarności rodowej, na 
domiar podjęli także między sobą spory o podziały majątkowe. Spory te 
przekształciły się w końcu w prawdziwą tragedię rodową, bo doprowadziły 
do zamordowania przez syna Owsieja, Romana, dwóch braci stryjecznych 
(Pawła - syna Siergieja, i Aleksandra - syna Haras.ima), a nawet i ro
dzonego brata - Jana 1s. W konsekwencji tej straszliwej zbrodni oraz 
w wyniku naturalnej śmierci synów Kondrata - Hrehorego i Sofrona. 
syna Harasima - Je�zego, i wreszcie w 1634 1·. samego Romana, w drugiej 
połowie lat trzydziestych aż z ośmiu znanych nam synów czterech mohy
lewskich kupców żył już tylko Jakub Mikołaj, skarbnik orszański. 

On to był jeszcze świadkiem ostatecznej klęski swojego rodu. jaką było 
w 1641 r. odebranie mu i jego bratankowi Janowi przez Bogusława Ra
dziwiłła po wielu procesach majątku kopys.kiego 10. W rezultacie z całej 
tej wielkiej posiadłości tylko Jakubowi Mikołajowi udało się ocalić fol
wark Narejki oraz wydzierżawić u Bogusława włość Romanowską za 

7s Najgłośniejszy był tu znany :;pór z drugiej polowy lat dwudziestych XVII w. 

między L. Sapiehą a K. Radziwiłłem o buławę wielką hetmańską. Jednakże sam 

Radziwiłł stwierdzit, że ,.z kopyskiej sprawy, jako ze źródła. wszystkie niemal nie

chęci nasze najbardziej wyniknęly'' (Warunki ugody z L. Sapiehą, b.d., ale prawdo

podobnie z 1629 r., BSSzcz., Sob. Dub., Awt. 115, k. 46). 
76 Jerzy i Aleksander Harasimowicze związali się z L. Sapiehą. Pozostali Maxi

mowicze-Lomscy, a szczególnie Roman Owsiejewkz, z K. Radziwillem. Dopiero pod 

koniec lat trądziestych XVII w. Jan i Jakub Mikołaj popadli w ostry konflikt 

z B. Radziwiłłem. dążącym do odebrania im majątku kopyskiego. 
11 M. in. w 1'625 r. L. Sapieha urządził wyniszczający zajazd na Romanów,

a K. Ra·dziwill: na nabytą również przez Sapiehę u J. Maximowicza Kruhlę (Status 

causae w sprawie kopyskiej, b.d., AGAD, AR XXIII. teka 27, plik 7, b. nr; Status 

causae XJMci z jmp. woj. wileńskim. Consilium i status causae kopyskiej w Kojda

nowie d. 4 maj 1&25. tamże, plik 7. b. nr.). 
7s Memoriał L. Sapiehy, b.d., BSSzcz., Sob. Dub„ Awt. 115, k. 180. 
79 Status causae w sprawie XJMci kopyskiej z pp. Maximowiczami od r. 1606 ... ,

AGAD, AR XXIII, te'ka 27, plik 7, b. nr. 

·7 - Sobótka 1975, z. 2 
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100 tys. zł. On jeden ze wszystkich Maximowiczów-Łomskich utrzymał do 
śmierci poważną pozycję ekonomiczną. Nie miał jednak syna i jego ma
jątki i dochod'Y przeszły na żonę i córki 80_ Z pozostałych e2lonków rodu 
Jan, sekretarz królewski, i jego matka Helena otrzymali z Kopysia jedynie 
niewiellde dożywocie 81_ Nic więc dziwnego, że j,uż o synu Jana Bazylim 
pozostała jedynie wzmianka w testamencie babki z 1650 r. 82 Gm"Zej j-eszcze 

wiodło si.ę synom Jerrego Harasimowicza - Stanisławowi i Janowi, zban
krutowanym już za życia ojca 83_ Nieco lepszy był los córek Jakuba Mi
kołaja i Romana, z których część przynajmniej zdążyła wyjść korzystnie 
za mąż. Odnosi się to szczególnie do Tekli, córki Jakuba Mikołaja 84, oraz 
Audencji, córki Romana 85_ Nie poprawiło to, rzecz jasna, upadłej pozycji,
ani nie przedtużylo egzystencji rodu Maximowiczów-Łomskich. 

Nie biorąc pod uwagę dyskusyjnego faktu zwrócenia się w 1692 r. 
przez nieokreślonych Maximowiczów do grodu połockiego z prośbą o wy� 

danie omówionego odpisu przywileju Zygmunta I - ostatnią pewną wia
domością o męskich potomkach tego rodu jest cytowany testament Jaku
ba Mikołaja z 1654 r. 86 Należy więc chyba założyć, że wkrótce wszyscy 
oni wymarli, gdyż nie znają już ich zupełnie herbarze szlachty witebskiej 
i orszańskiej z XVIII w. 87 

W ten to sposób Maximowiczowie-Łomscy, uwiedzeni przysłowiowo 
złudnym blaskiem klejnotu szlacheckiego, a nawet perspektywą osiągnię
cia pozycji magnackiej, przecenili niejako swoje moQ:liwości i praktycznie 
się zdeklasowali. Z czołówki bowiem kupców nie tylko mohylewskich, ale 
niewątpliwie i całego Wielkiego Księstwa Litewskiego 88 i po krótkim 

eo Testament J. M. Maximowicza-Lornskiego z 6 II 1'654 r., IJM, t. XXV, s. 292-

296. 
s1 Status causae w sprawie XJMci kopyskiej z pp. Maximowiczami od r. 1606 ... , 

AGAD, AR XXIII, teka 27, plik 7, b. nr.; Inwentarz majątku kopyskiego z 28 VI 

1650 r., tamże, AR XXV, nr 1766/1, s. 49 i 79. 
s2 Testament H. Maximowiczowej-Lomskiej z 15 XI 1650 r., IJM, t. XXV,

s. 284-285.
sa Poe. przyp. 73-74.

S4 Jej pierwszy mąż, stolnik smoleński Dymitr Meszczeryn, pochodził z rodziny 

o �ielkiej zamożności. Sam też posiadał m. in. własną chorągiew jazdy (N i esi e c k  i ,

Herbarz polski, t .  VI, s .  3173-374).
ss Mąż Audencji, Samuel Oskierka, pisarz, podsędek i sędzia ziemski mozyrsk.i, 

był równocześnie pułkownikiem królewskim, i to jednym z najznakomitszych i naj

bardziej zasłużonych Rzeczy;pospolitej, szczegolnie w okr,esie ,;potopu" (tamże, t. VII, 

Lipsk 1841, s. 145). 
86 W 1686 r. mamy wprawdzie jeszcze jedną wiadomość źródłową, ale już tylko 

o Tekli Maximowiczównie-Lomskiej, wówczas już Wyslouchowej, pisarzowej orszań

skiej (A W AK, t. XI, Wilno 1880, s. 245-248).
87 Por. przyp. 58 oraz „Orszanskij Gerbownik", IJM, t. XXVIII, cz. 2, Witebsk 

1900, s. 1-159. 

88 Trzeba bowiem pamiętać, że po Wilnie Mohylew był drugim największym 



Maximowicze-Lomscy 217 

okresie znacznych sukcesów w nowym stanie szlacheckim zeszli w ciągu 

zaledwie kilkunastu lat w szeregi dzierżawców, a nawet gołoty szlachec

kiej, aby wkrótce zniknąć z widowni dziejowej. 

W całej tej niekonwencjonalnej historii rodu Maximowiczów-Łomskich 

najbardziej chyba uderzająca jest właśnie różnica pomiędzy łatwością, 

z jaką osiągnęli oni szlachectwo, urzędy i wręcz magnacki majątek, a klę

ską, jaką ponieśli przy podjętej równocześnie próbie trwałego ulokowania 

się w warstwie magnackiej. A przecież nie brakowało im wielu warunków 

do zrealizowania tego zamierzenia. Znamy zresztą w Rzeczypospolitej po

dobne kariery magnackie dawnych rodzin mieszczańskich, jak nip. Bone

rów, Szembeków, Morsztynów czy Korniaktów. 

Wydaje się, że tak jak łatwiej było uzyskać szlachectwo, nawet drogą 

niezbyt Legalną, na Litwie, tak trudniej tu było niż w Koronie wejść do 

warstwy magnackiej. Była ona w Wielkim Księstwie niejako bardziej her

metyczna i zachowawcza, znacznie pilniej strzegąca swojej kastowości niż 

koronna. Dodatkowo zaś utrudniał Maximowiczom-Łomskim ich dalszy 

awans fakt, że nie zdołali oni dotrzeć bezpośrednio do urzędów, a szcze

gólnie nadań majątkowych pozostających w dyspozycji króla. One to bo

wiem w istocie, a nie majątki rodowe czy nabyte, stanowiły podstawę do 

powstania i rozwoju każdej trwałej fortuny magnackiej. W istocie tylko 

honorowy urząd sekretarza królewskiego Jana Maximowicza-Łomskiego 

n.ie stwarzał jeszcze warunków do uzyskania takich nadań, zwłaszcza że 

jakąś przeszkodę mogła tu również stanowić prawosławna religia tego ro

du, której do końca jego członkowie pozostali wierni 89. W ogóle zaś, jak 
się wydaje, dla utrwalenia pozycji możnowładczej Maximowiczom-Łom
skim potrzeba było nieco więcej czasu. Tymczasem wyżej omówione czyn

niki i sytuacje zmiażdżyły ich już niejako na starcie do fortuny magnac

kiej, nie stwarzając im szansy na jej stopniowe wybudowanie w bardziej 

sprzyjających warunkach. 

miastem W. Ks. Lit. (Mogilew. Istoriczeskij oczerk, Mińsk 1959, s. 12), a w obrotach 

handlowych z Koroną znajdował się już od drugiej Połowy XVI w. nawet na 

pierwszym miejscu (A. W a w r z y ń c z y k, Studia z dziejów handlu Polski z Wiel

kim Księstwem Litewskim i Rosją w XVI wieku, Warszawa 1956, s. 16). 

s9 Testamenty H. Maximowiczowej-Łomskiej z 15 XI '1650 r. i J. M. Maximowi

cza-Łomskiego z 6 II 1654 r. (IJM, t. XXV, s. 284, 290-292). Mimo iż partyCY'POWa�i 

w fundacji zborów (Ludwika Karolina Radziwiłłówna, margrabina brandenburska, 

12 XII 1687 T. z Berlina, AGAD, AR VIII, nr 156, dok. 34), a nawet cerkwi unickich 

(B o n i e  c k  i, R e  isk i, Herbarz polski, t. XV, 5. 374), w ogóle wszys1Jkie znane rody 

Maximowiczów i Maksimowiczów wyznawały aż do XIX w. prawosławie. Wyjątek 

stanowiła tu jedynie linia luterańska mieszkająca w tym wieku w Tule i Dorpacie. 

Wywodzi! się z niej znakomity botanik Karol Maksimowicz (M a k s i m o w i c z, 

Sbornik swiedienij ... , s. 8; S. Or g e I b r a n d, Encyklopedia powszechna, t. IX, War

szawa 1901, s. 559). 
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I IJM, t. VII, cz. 2, Witebsk 1876, s. 505-508. 
2 Tamże, t. VII, cz. 2, s. 28�293, 304-306; AWAK, t. XXIX, s. 97. 100. 
3 !JM, t. VII, cz. 2, s. 343-344, 503-508. 
4 AGAD, AR XXIII, teka 27, plik 7, b.nr. 
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5 Jest on burmistrzem już w 1588 r. (IJM, t. VII. cz. 2. s. 417--424) i jeszcze 
w 1'608 r. (Bieloruski Archi4., t. I, XVI-XVI! st., Mińsk 1927. s. 48, 79, 86). 

a Jest nim najpóźniej od stycznia 1606 r. (AGAD, AR XXIII, teka 27, plik 2, nr 1). 
1 IJM, t. XXV, s. 292; Bo n i e c k i. R e is k i. Herbarz polski. t. XV, s. 373. 

Jeżeli nie łączył urzędu burmistrza i podkomorzego, to osiągnął ten ostatni naj
wcześniej w końcu 1608 r. 

s !JM, t. XXIV, Witebsk 18>93. s. 396-402. 
9 żył jeszcze w 1�12 !'. (AGAD, AR XXIII. teka 27, plik 7, b.nr.). Zmarł przed 

1614 r. (tamże, plik 3, nr 9). 
10 Jako mieszczanin mohylewski wymieniany był jeszcze w 1602 r. (A S, t. II, 

Wilno 1867, s. 20). 
11 Por. przyp. 6. 
12 Żył jes7.,cze w 1614 r. (AGAD. AR XXIII, teka 27, plik 3, nr 11). Zmarł przed 

1619 r. (tamże, plik 7, b.nr.). 
1s AS, t. II, s. 20. 
14 Por. przyp. 6. 
15 Zamordowany przez R. Maximowicza-Łomskiego (BS Szcz., Sob. Dub., Awt. 115. 

k. 180).
16 AGAD, AR XXIII, teka 27. plik 4. nr 12.
1, IJM. t. XXV. s. 281. 
1s Por. przyp. 15. 
19 IJM, t. XXV. s. 303. 
20 Bo n i e  c k  i, Re is k i, Herbarz polski, t. XV, s. 375. 
21 Żyła jes2Jcze w 1650 r. UJM, t. JLXV, s. 290-291). 
22 J. W o 1 ff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca. czternastego wieku, Warszawa 

1895, s. 466; występuje ona w źródłach z końca lat trzydziestych XVII w. również 
jako podkomorzanka smole1'lska (AGAD, AR XXIII, teka 27, plik 6, b.nr.). 

23 Zyt jeszcze w 1624 •r. (AGAD, AR XXIII. teka 2'1, plik 4, nr 8). 
21 Żył jeszcze w 1624 r. (tamże, plik 3, nr 9). 
25 Por. przyp. 15. 
26 Żył jeszcze w 1631 r. (AGAD. AR XXIII, teka 27. plik 4. nr lla). 
21 Zmada przed 11654 r. UJM, t. XXV. s. 298). 
28 '.omarl przed 1634 r. (AGAD, AR XXIII, teka 27. plik 5. nr 3). 
29 żył jeszcze w 1636 r (tamże. IO'lik 5. b.nr.). 
so Żył jeszcze w 1647 r. (W o 1 ff. Kniaziowie ... , s. 143). Zmarł przed 1650 r. 

(IJM. t. XXV, s. 284). 
31 Już w 1635 r. (AGAD. AR XXIII, teka 27, ,plik 5. nr 2). 
32 żyła !jeszcze w 1654 r. (IJM. t. XXV, s. 296). 
33 W o 1 ff, Kniaziowie ... , s. 142-143. 149. 
34 :omarła przed 1650 r. (IJM. t. XXV. 6. 285). 
35 żył jeszcze w 1654 r. (K o j  a ł o w i  c z, Nomenclator .... s. 112). 
3G N i e  sie c k i, Herbarz polski, t. IV, Lipsk 1839, s. 171. 
37 żyła jeszcze w 1654 r. (IJM. t. XXV. ,s. 296l. 
38 Żył je!raeze w 1663 r. (tamże. t. XXIV. s. 446). 
39 N i e  sit c k  i. Herbarz polski, t. VII. s. 145. 
40 Żyła jeszcze w 1650 r. (IJM, t. XXV, s. 285-286). 
41 Zmarł przed 1650 r. (tamże. 6. 285). 
42 żył jeszcze w 1650 r. (tamiie. 5. 285-286). 
43 Żyła jeszcze w 1654 r. (tamże. s. 293-295). 
44 Ożenił się z Anną w 1645 r. (tamże. s. 4J.2). Roz·wiedzeni przed 1650 r. (tamże, 

s. 295). Wstępuje następnie: do zakonu. gdzie zostaje archimadrytą wileńskim (N ie
s i e c  k i, Herbarz polski, t. IX. Lipsk 1842. s. 125).

45 Żyła jeszcze w 1686 r. (A WAK, t. XI, 5. 245-248). 
4G Żył jeszcze w 1662 r. (Ni es i e c k i. He1·barz polski, t. VI, s. 374). Zmart 

przed 1686 r. (AWAK, t. XI. s. 245-248). 
47 IJM. t. XXV. s. 295; N i e  s i  e c k  i, Herbarz polski, t. VI. s. 373-374. 
48 A W AK, t. XI, s. 245-248. 
49-57 żyli jeszcze w 1650 r. (IJM, t. XXV, s. 284-286).



220 Jan Seredyka 

DIE UNGEWOHNLICHE GESCHICHTE DER SIPPE MAXIMOWICZ-ŁOMSKI 

GEGEN ENDE DES 16. UND IN DER ERSTEN HXLFTE DES 17. JAHRHUNDERTS 

Die Geschichte der weissrussischen Familie Maximowicz-Lomski blieb in der 

bisherigen Historiographie unbeachtet. Es war urspriindlich eine bi.irgerliche Familie, 

die den ,Namen Maksimowicz trug. Anfang des 16.Jh. siedelte sie vermutlich aus 

Smolensk nach Mohylew urn und gewann dort <lank dem durch die Stadt im grossen 

Ausmass gefiirten Aussenhandel ein beachtliches Vermogen. Einzelne Mitglieder der 

Sippe hatten auch hohe stadtische Amter inne, waren Biirgermeister, Stadtrate und 

Schoffen. 

Ende des 16. oder gleich am Beginn des 17.J'h. wurden die Maksimowiczs 

geadeit, und zwar mit offensichtlicher Untersti.itzung des Starosten von Mohylew und 

grosslitauischen Kanzlers Lew Sapieha. Die Umstande dieser NobHitation sind 

undeutlich und es besteht der Verdacht, das,s sie unvorschriftsmassig erreicht 

wurde. Mer'kwi.irdigePweise haben die Mitglieder ,c!er Familie noch fiir viele Jahre 

ihre bisherigen Rechte und stadtischen Amter bewahrt. 

Nach der Adelung haben die Maximowicz-Lomskis grosse Landgiiter erworben 

und solch bedeutende Posten betreut, wie Kammerer, Schatzmeister und koniglicher 

Sekretar. Einige von ihnen heiraten Vertreteri-nnen der alten fiirstllichen Geschlechter 

Drucki Sokoliński und Drucki Horski. Zur selben Zeit latinisiert die Sippe ihren 

Namen, fiigt spa.ter den N amen Lornski hinzu, urn schliesslich nur ,noch den letzteren 

zu gebrachen. Auf verschiedene Weise versuchen sie in die Magnatenschicht zu 

gelangen. Doch diese Versuche misslingen. Insbesondere durch den Elrwerb des 

Grossgrundbesitzes Kopyski geraten sie in einen Konflilkt mit Janusz, Krzysztof II 

und Bogusław Radziwill. Hinzu kommt, dass ein Teil der Loms,kis bei ihrem a1ten 
Gonner Lew Sapieha Schut-z sucht. In &.eser Lage kommt es zur Spal tung der Sippe: 

im Kampf der grossen Magnatenfamilien unterstiitzen die einen die Radziwills, die 

anderen die Sapiehas. Auch untereinander geraten die Lomskis in Vermogensstrei

tigkeiten. Es kommt zu einer Familientragodie: Roman Lomski mordet seinen Bruder 

Jan und die Vetter Paweł: und Aleksander. Die Schwache der Lomskis wird von 

den Radziwills ausgenutzt; in den 40er Jahren des IJ. 7.Jh. bemachtigen sich die 

letzteren des el.'Wahnten Besitzes in Kopy-Ski. Die Folge war, dass nach dem Tocie 

von Jakub Mikołaj Lomski, ihres fJ.etzten bedeutenden Vetitreters, die Sippe ohne 

Boden bleibt und wahrscheinlich schon in der zweiten Halfte des 17.Jh. ausstirbt. 

Anstatt also nach der Adelung die erhoffte grosse Karriere zu machen, haben 

sich die Maximowicz-Lomskis praktisch dek.lassiert. Aus der fiihrenden Position im 

stadtischen Patriziat nicht nur von Mohylew, sondern in ganz Litauen, verlassen sie 

den geschichtlichen Schauplatz bereits nach einigen Jahrzehnten als adeliger Plebs. 




