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ROZWÓJ OSADNICTWA NA POGRANICZU POLSKO-RUSKO-LITEWSKIM 
OD KOŃCA XIV DO POŁOWY XVII W. 

W dziejach osadnictwa ziem polskich niewątpliwie jeden z najciekawszych frag
mentów stanowią dzieje zasiedlania ziem pogranicznych, gdzie zbliżały się do siebie 
narody polski, ruski i litewski. Charakteryzują je skomplikowane i różnorodne pro
blemy etniczne i społeczne. Na ziemiach tych bowiem obok idącej z Mazowsza 
drobnej szlachty osiedlili się uciekinierzy z Prus i Jaćwieży, chłopi i bojarzy ruscy 
oraz luźni osadnicy litewscy. Najżywszy okres osiedlania się tych rozmaitych pod 
względem etnicznym i społecznym grup ludności przypada na końcowe lata wieku 
X I V poprzez wiek XV i XVI do połowy XVII. Dlatego też stał się on tematem niniej
szego referatu. 

Dziejami osadnictwa części tego terenu zajmował się Wł. S m o 1 e ń s к i1, który 
dał niepełny, dość schematyczny — przy zastosowaniu metody progresywnej — 
rys dziejów osadnictwa Mazowsza Wschodniego za książąt mazowieckich. W podobny 
sposób przedstawił zarys dziejów osadnictwa w województwie podlaskim do końca 
XVI w. A. J a b ł o n o w s k i 2 . Dzieje zasiedlania puszcz pogranicznych, przy
należnych do woj. trockiego, nowogródzkiego i brzeskiego, nie zostały dotychczas 
opracowane. Jedynie piękna mapa zasiedlenia powiatu grodzieńskiego w XVI w. 
J. J a k u b o w s k i e g o 3 mimo pewnych drobnych luk przedstawia stan zasiedlenia 
części tych ziem w połowie tego wieku. W pewnym stopniu obraz rozwoju osadnictwa 
w XV i XVI w. w pow. brzeskim daje Alina W a w r z y ń c z y k o w a4. Wszystkie 
te prace nie dają jednak pełnego i właściwego obrazu dziejów zasiedlania. Zastosowana 
metoda progresywna nawet do pewnego stopnia — można powiedzieć — wypacza 
rzeczywisty obraz. 

Zakres terytorialny tematu wytyczają puszcze leżące na granicy terenów starego 
i trwałego osadnictwa: z jednej strony polsko-mazowieckiego (resztę stanowią puszcze 

1 W. S m o l e ń s k i , Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1908, str. 1—46. 
2 A. J a b ł o n o w s k i , Podlasie, cz. II, Warszawa 1909, str. 172—196 w: Źródła Dziejowe, t. XVII, 

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VI (dalej cyt. Podlasie). 
3 J. J a k u b o w s k i , Powiat grodzieński w XVI w., Prace Komisji Atlasu Historyce nego Polski, 

z. III, Kraków 1935, str. 99—114. 
4 A. W a w r z у ń с z у к (j w a. Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI w., Wrocław 

1951, Prace Wrocławskiego Tow. Naukowego, Seria A, nr 48. 
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Kurpiowska i Biała), z drugiej strony ruskiego (puszcze Białowieska, Ladzka, Bludow-
ska. Knyszyńska i pas skolonizowanych puszcz ekonomii grodzieńskiej), między 
którymi rozciąga się przejściowy teren pogranicza. Od północy granicę stanowią 
puszcze na ziemiach pojaćwieskich, równocześnie zamykające zasięg osadnictwa 
polskiego i ruskiego. Od południa za granicę umownie przyjęto rzekę Bug. 

Ze względu na ograniczenie czasu przemówień, omówię tylko niektóre problemy 
części tego pogranicza. 

Granice okresu wyraźnie wyodrębnia sam przebieg osadnictwa. Datę początkową 
stanowi koniec X I V w. (pocz. XV w.). Koniec wojen z Litwą, a następnie pokonanie 
Krzyżaków przynoszą tym ziemiom początek stałego i trwałego osadnictwa. Poprzed
nie ciągle walki o ziemie pograniczne między Mazowszem, Litwą, Krzyżakami a nie
gdyś Rusią i Jaćwieżą niszczyły grody i wsie, ziemie krócej lub dłużej były opusto
szałe. Obecnie utrwaliła się władza polityczna i granice polityczne. Spokój przyniósł 
ze sobą utrwalenie osadnictwa. Dopiero od tego momentu można właściwie zaczynać 
dzieje stałego osadnictwa na wschodnim Mazowszu i Podlasiu. Datę końcową tego 
okresu stanowią lata wojen szwedzkich. Stały i ciągły rozwój osadnictwa przerwał 
najazd szwedzki. Liczne przechody wojsk szwedzkich, polskich, tatarskich oraz 
łączące się z tym głody i epidemie dokonały wielkich spustoszeń. Zmniejszyło się 
znacznie zaludnienie, a niektóre okolice zupełnie się wyludniły. Szczególnie dotkliwe 
były zniszczenia dokonane przez sprzymierzonych z Polską Tatarów, którzy zniszczyli 
wiele wsi i uprowadzili w jasyr sporo ludności. Jeszcze w 1664 r. liczne wsie królewskie 
W" województwie podlaskim stały pustką, a ich pola i miejsca spalonych domów za
rosły (np. Woźna Wieś „przez ordę spalona i lud z niej zabrany", wieś Znoski „włóki 
wszystkie chrostami zarosłe" itd)5. Zniszczenia te spowodowały na sporych obszarach 
przerwy osadnicze, które w konsekwencji przyniosły zupełną wymianę ludności. 
Na miejsce starej, wymarłej, zabranej w jasyr czy zbiegłej ludności przyszła nowa. 
W rezultacie dało to również pewne przesunięcia etniczne i nawet zmiany społeczne 
(np. na miejsce drobnej szlachty przyszli chłopi). 

W tak zarysowanych ramach geograficznych i czasowych chcę się zająć przede 
wszystkim ustaleniem, jakie tereny zostały w tym okresie zasiedlone, jaka pod wzglę
dem etnicznym i społecznym ludność je zamieszkała. Przy rekonstrukcji przebiegu 
zasiedlania pogranicza posłużyłem się dwiema metodami. Dla wieku XIV i XV ze 
względu na nieliczne źródła posługiwałem się retrogresją, wykorzystując jako punkt 
wyjścia stan z wieku XVI, odtworzony za pomocą licznych dla tego wieku źródeł 
(m. in. niektóre źródła z początków wieku XVI informowały, czy mamy do czynienia 
ze starą, czy z nową wsią). Dzieje zasiedlenia w wieku XVI i XVII uwidaczniają 
się już przy zastosowaniu metody progresywnej. Źródła informują o czasie powstania 
wielu nowych wsi. W referacie przedstawię przebieg rozwoju osadnictwa w formie 
opisu progresywnego. 

5 Zob. lustracje królewszczyzn woj. podlaskiego z 1661—1664, w przygotowywanym do druku 
t o m i e „Lustracje woj. podlaskiego z X V I I w." przez J . T o p o l s k i e g o i J . W i ś n i e w s k i e g o . 

Mapa osadnictwa na obszarze Podlasia i terenach przyległych z terenami zasiedIonymi do pocz. XVI w. 
oraz w ciągu X\ I w. 
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dóbr Adama Iwanowicza Chreptowicza, podkomorzego nowogrodzkiego, z żoną 
Anną Cłilebowicz-Komajewską wymienia wsie: Przekop, Jesionowo, Krasnoborki, 
Kamień, Kunicha, Cisowo, Lebiedzin, wieś plebańską Osinki oraz osady bojarów 
Dyla, Iwana Jakacza, Andrzeja i Fiedora Wilanowicza20. 

Również pod włókami wójtowskimi, szpitalnymi, kościelnymi, młynarskimi kryją 
się nieraz osobne wsie. Bliższe zbadanie wsi Kalinówka okazało, że pod ogólną nazwą 
Kalinówka kryją się wsie: wieś chłopów królewskich — Kalinówka Królewska, wieś 
poddanych wójta — Wójtowce, folwark i ogrodnicy folwarczni należący do wójta — 
Ogrodniki, wioseczka plebana kalinowskiego — Kalinówka Kościelna. Te trzy ostatnie 
wsie (Kalinówka Szlacheclva czyli Wójtowce, folwark Kalinówka czyli później wieś 
Ogrodniki i Kalinówka Kościelna) należały do dóbr szlacheckich a pierwsza do kró-
lewskich. We wsi Hredele pod Bielskiem pod włókami szpitala unickiego z Bielska 
kryje się wioseczka Szpitale. Włóki wójtowskie w Zabielu to dziś wieś Karpowicze, 
włóki wójta Łukasza w Dobrzyniewie to Jurowce, włóki wójta Waśki w Dobrzyniewie 
to nie zidentyfikowane Waśkowce, włóki lenieckie w Dobrzyniewie to Leńcze, folw. 
Dobrzyniewo to Ogrodniki, folw. i wieś plebana to Dobrzyniewo Kościelne. Wiele 
rzekomo zaginionych dawnych osad folwarcznych, kryje się pod nazwami wsi Ogrod-
niki lub nowymi z XIX w., gdy była moda nadawania folwarkom nazw od imion 
czy nazwisk właścicieli. Nie można również mieszać osady folwarcznej z wsią chłopską 
w przypadku gdy mają jednakową nazwę. Jeżeli folwark ma osobno wydzielone 
grunta o własnych granicach i jego zabudowania leżą osobno (nieraz w odległości 
paru kilometrów) od wsi chłopskiej — to są to wówczas osobne miejscowości i tak 
je należy zaznaczać na mapach. Np. folwark Knyszyn mimo identyczności nazwy 
nie może być utożsamiany z miastem Knyszynem i oznaczany na mapie jednym 
znakiem graficznym z miastem. 

Nasuwa się więc wniosek, że podobne zjawisko może występować i na innych 
terenach. Powinni to wziąć pod uwagę historycy zajmujący się osadnictwem w innych 
częściach Polski. Wiele wsi rzekomo nowych, pojawiających się dopiero w X I X w.» 
mogło już wcześniej egzystować. W każdym przypadku należy rzecz zbadać i szukać 
potwierdzenia w innych źródłach. 

Nie potrafię jeszcze dziś powiedzieć, czy niżej przytoczony przykład kryje kilka 
wsi, czy jedną. W popisie ziemian z 1528 r. 21 pod wsią Kobylino są wymienieni: Jakub 
Wik, Kilijan P i n i a ż к o w i с z, Marko Piniażkowicz, Woytko Liszcz, Woytko 
Grocki Nacziti, L i a t к o, Szczepan Mikołaiewicz, Rafał В o r i m, Stanisław 
Worobey, Brat ieho i Mikołay. Dziś są tam m. in. wsie: Kobylino Łatki, Kobylino 
Pieniążki, Kobylino Borzymy. Chyba wtedy była to jedna wieś, ale która? 

Niektóre miejscowości kryją się pod nazwiskami osób występujących w źródłach. 
Często w źródłach występują tylko sami właściciele lub drobna szlachta bez podania 
wsi. Ponieważ dotyczy to przeważnie nazw wsi identycznych z nazwiskiem rodu, więc 
bez wątpliwości można ustalić, o jaką wieś chodzi. Na przykład pierwsze pojawienie 

2 0 Bibl. Czartoryskich, rkp. 1777, par. Krasnybór. 
21A. J a b ł o n o w s k i, Podlasie, o . c , cz. I, str. 209. 
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się Tomasza Kukowskiego oznacza pierwszą wzmiankę o wsi Kukowo itp. Dodatkową 
trudność przy identyfikacji przekazów stanowią złe odczyty nazw w wydanych drukiem 
źródłach. В a r a n o w s к i22 odczytał Cieluk, Ciołek, Meszka, a powinno być Kolak, 
Żrobek, Reszka. Jak widzimy, są to duże różnice, które — gdyby nie było innych 
możliwości skontrolowania odczytu — uniemożliwiłyby wykorzystanie przekazu 
Baranowskiego. Są to nieraz pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości. Czasami 
wydawcy ze źle odczytanego i zrozumianego tekstu robili nazwę nie istniejącej miejsco-
wości. J a b ł o n o w s k i 2 3 ze słowa „przezyski" (termin finansowy) zrobił wieś 
Przezyski. Dopiero po pokonaniu tych i innych licznych, niewątpliwie liczniejszych 
niż na innych terenach, trudności identyfikacyjnych24 można przystąpić do odtwa-
rzania stanu zasiedlania. 

1. Rys dziejów osadnictwa od końca XIV 
do polowy XVII wieku 

Przełom wieku XIV na XV, przynosząc koniec wojen, przynosi, jak już wspomina-
łem, również utrwalenie władzy politycznej i trwalsze granice polityczne. Wielcy 
książęta litewscy stopniowo utrwalili swe panowanie na Podlasiu i na ziemiach na 
północ od Narwi, nad Biebrzą. Cofający się przed nimi książęta mazowieccy ustąpili 
z ziemi goniądzkiej i południowej części ziem pojaćwieskich w okolicach Rajgrodu. 
W ręce litewskie przeszła większa część Podlasia, a w 1446 r. reszta (ziemia drohicka) 
wraz ze starymi ziemiami mazowieckimi nad Nurcem i lewym brzegiem Narwi. 
Granica W. Ks. Litewskiego ustaliła się na jeden wiek na linii zachodniej granicy 
późniejszego woj. podlaskiego. 

W 1422 r. układem melneńskim ostatecznie dokonano podziału ziem pojaćwieskich 
między Krzyżaków i Litwinów25. Ustalona wówczas granica, później tylko dokładniej 
wytyczona, przetrwała do 1945 r. jako wschodnia granica Prus. Odtąd już nie było 
ziem bezpańskich. Pustki podzielone między 3 władców stały się ich własnością. 
Największą część na południu zajęli wielcy książęta litewscy. 

Nastały lata najżywszej kolonizacji. Aby lepiej zorientować się w procesie zasied-
lania interesujących nas ziem, musimy spróbować przedstawić stan poprzedzający 
nowy okres w dziejach osadnictwa tych ziem. Na terenach mazowieckich stare osad-
nictwo skupiało się nad Bugiem, Nurcem i Narwią, koło głównych grodów. Spis 
wsi kasztelanii święckiej, obejmującej ziemie między Nurcem i Czerwonym Borem 

2 2 I . T. B a r a n o w s k i , Z dziejów feudalizmu na Podlasiu. Rajgrodzko-goniądzkie „państwo" 
Radziwiłłów w pierwszej polowie XVI w., odb. z „Przeglądu Historycznego", Warszawa 1907, str. 10. 

2 3 A. J a b ł o n o w s k i , Podlasie, o .c , cz. I, str. 91, 106, indeks XIV. 
2 4 Zob. również moją polemikę z Z i e r h o f f e r e m , „Onomastica", r. V, z. 2, Wrocław 1960, 

str. 494- 520, w której szerzej omawiam problem trudności identyfikacji i lokalizacji miejscowości na 
Mazowszu. 

2 5 Codex diplomaticus Lithuaniae (1255—1433), wyd. E. R a c z y ń s k i , Wrocław 1845, str. 287. 
Zob. również K. F o r s t r e u t e r , Die Entwicklung der Grenze zwischen Preussen und Litauen seit 
1422, „Altpreussische Forschungen", Jg. 18, Konigsberg 1941, str. 50—70. 
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około roku 1239, dowodzi, że już w X I I I w. były one gęsto zasiedlane^^. Osadnictwo 
zostało tu później zniszczone, ale chyba niezupełnie, jeżeli większość nazw z tego 
spisu przetrwała okres zniszczeń i stała się nazwami wsi nowo zasiedlonych przez 
drobną szlachtę mazowiecką. Za Nurcem polskie osadnictwo wzdłuż Nurca i Bugu 
mieszało się ze starym osadnictwem ruskim, skupiającym się koło Drohiczyna, Brańska 
i Bielska27. Reszta ziem pogranicza była pusta, jedynie drobne enklawy osadnicze 
stanowiły kluczowe, przechodzące z rąk do rąk grody Goniądz i Rajgród. Po stronie 
krzyżackiej taką enklawę stanowił zamek na wyspie jeziora Ełk z przyległą na wschod
nim brzegu osadą wiejską. Największe pustki stanowiły ziemie nad górną Narwią, 
Supraślą, Biebrzą i ich dopływami. Był to pas puszcz,'ciągnących się szeroko z południa 
na północ. Przecięły go 2 drogi łączące Wilno z Polską. Jedna, wychodząc z Grodna 
szła na Tykocin, Wiznę, Łomżę do Warszawy, druga również z Grodna kierowała 
się na Bielsk, Ciechanowiec do Warszawy i przez Drohiczyn do Brześcia. 

a. Mazowsze Wschodnie 

Książęta mazowieccy, przenosząc drobną szlachtę z okolic Płocka, Wyszogrodu, 
Zakroczymia, a nawet spod Rawy czy Gostynina, zasiedlili w ciągu wieku XV już 
na stałe ziemie od Bugu po granice państwa krzyżackiego. Z tego okresu pochodzi 
olbrzymia ilość znanych nadań, tylko w drobnej części opublikowanych28. Dokumenty 
te mówią o poprzednim charakterze nadanych ziem, o lasach, puszczach, gajach. 
Czasami nadanie dotyczyło już istniejącej osady lub jednego siedliska położonego 
gdzieś w puszczy (area in nemore29). Dokładny przebieg tej kolonizacji przy obfitości 
źródeł można przestawić bez większych trudności. 

Większość wsi powstała w pierwszej połowie XV w. Proces zasiedlania zaczął się już 
w drugiej połowie XIV w., przybierając na sile za rządów Janusza I. Już wtedy powstały 
przy starych grodach nadnarwiańskich miasta, które przeważnie dopiero w pierwszej po-
łowie XV w. otrzymały prawa miejskie. Ostrołęka w 1373 г., Łomża w roku 1418, Wizna 
przed 1435 r., Nowogród przed 1428 r., Tykocin w 1425 r. Wraz z dalszym rozwojem 
kolonizacji powstawały nowe miasta na surowym korzeniu: Kolno w 1425, Zambrów 
przed 1430 rokiem, Ostrów w 1434, Wąsosz w 1436 i Radziwiłów w 1466 roku30. 

2 6 Monumenta Poloniae Historica, t . V, Lwów 1888, str. 419—138. Zob. też S. Z a j ą c z k o w s k i , 
Najdawniejsze osadnictwo polskie na Podlasiu, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. V , — 
Lwów 1936, str. 41—44 i J. W i ś n i e w s k i , W sprawie badań nad pograniczem Jaćwieży, „Przegląd 
Historyczny", t. X L V I I I , z. 2, Warszawa 1957, str. 319—326, gdzie się omawia sprawę lokalizacji wsi 
kasztelanii święckiej. 

27 K. M u s i a n o w i с z, Granica mazowiecko-drehowicka na Podlasiu we wczesnym średnio
wieczu, „Materiały Wczesnośredniowieczne", t. V, 1960, str. 187—230 oraz słuszna jej krytyka w recenzji 
D. P o p p e, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", r. V I I I , Warszawa 1960, str. 615—618. 

2 8 Zob. przypis 6. Księgi Metryki mazowieckiej jako właściwie jedyne i główne źródło, nadzwyczaj 
cenne, powinny być w całości opublikowane. 

29 N p . I. К a p i c a-M i l e w s k i, Herbarz, o . c , str. 285—533. 
30 S. P a z у r a, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959, str. 193—196. Odpis doku

m e n t u lokacji Łomży z 1418 (nieznany Pazyrze) znajduje się w A G A D , Kapicjana, pudlo 60, dokument 
n r 11. 
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W większości nowych wsi osiadała drobna szlachta. Wsie chłopskie znajdowały 
się w stosunkowo niedużych dobrach książęcych, późniejszych królewskich (starostwo 
łomżyńskie, starostwo ostrołęckie, ostrowskie, nurskie, wiskie), w dobrach szczepan-
kowskich benedyktynów płockich i lubotyńskich kanoników regularnych z Czerwińska, 
w sięgających aż pod Zambrów dobrach biskupów płockich. Wielkich latyfundiów 
szlacheckich tutaj nie było. Średnia szlachta była wówczas jeszcze nieliczna i rzadko 
miała więcej niż jedną wieś. 

Skolonizowanie Mazowsza Wschodniego dokonało się w okresie od końca XIV 
do początku XVI w. Później, po dłuższej przerwie, skolonizowano w drugiej połowie 
XVII i XVIII w. tylko puszczę Kurpiowską, Białą i Dybła w łukach Biebrzy i Ełku. 

b. Podlasie 

Gorzej przedstawia się sprawa z odtworzeniem przebiegu zasiedlania ziem, które 
zajęło W. Ks. Litewskie. Na Podlasiu i ziemiach leżących na północ można wyróżnić 
2 podokresy: mazowiecko-drobnoszlachecki i chłopsko-ruski. Ziemie mazowieckie, 
przyłączone do Podlasia, zostały zasiedlone już niegdyś w X I I I w. Powtórnie kolo
nizowano je na przełomie XIV i XV w. 

Osadnictwo drobnej szlachty zajęło również część ziem Podlasia, przynosząc 
ze sobą liczne nazwy rodowe swoich wsi z Mazowsza. O niejednej wsi można z większą 
lub mniejszą pewnością powiedzieć, której wsi na Mazowszu jest ona kolonią (np. 
Grochy pod Łapami są kolonią Grochów koło Nasielska). Inne nazwy mazowieckie, 
przeważnie rodowe, pochodzą od przydomków gałęzi rodów je zasiedlających (np, 
nazwa Kulesze pochodzi od Kuleszów, którzy przybyli z Żelechowa w pow. płońskim.). 
Osiedlenie się drobnej szlachty nastąpiło niewątpliwie głównie za rządów książąt 
mazowieckich na Podlasiu — za Janusza I (od 1391 do pocz. XV w.) i za Bolesława ГУ 
(1440—1443)31. Również za rządów W. Ks. Witolda (+1431) i Zygmunta Kiejstu-
towicza (+1440) osiedlała się tu drobna szlachta mazowiecka32. W każdym razie 
przed 1446 r. było już wiele wsi zamieszkanych przez drobną szlachtę mazowiecką, 
jeżeli tego roku istniała na tych ziemiach gęsta sieć parafialna rzymsko-katolicka, 
obejmująca 25 parafii33, w tym tylko 10 na dawnych ziemiach mazowieckich, a więk
szość na właściwym Podlasiu, na ziemiach drobnoszlacheckich. W ciągu następnych 
wieków przybyło na tych terenach zaledwie kilka nowych parafii. Można zatem z całą 
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3 1 N p . w 1441 książę mazowiecki dał Piotrowi Pachołowi hereditatem Mień w pow. brańskim ( A G A D , 
Metr. Kor. 3, 256). W 1443 ks. maz. dał Jakubowi Pachołowi z Mienia Brzeźnicę (tamże, 292—292v). 
W 1443 r. ks. maz. nadał Stanisławowi Czubińskiemu Hornowo w pow. mielnickim ( M K 3, 292v). Bardzo 
dziękuję prof. A. W o l f f o w i za udostępnienie tych i innych wypisów z metryki mazowieckiej. 

3 2 A . J a b ł o n o w s k i , o . c , cz. I I , str. 129—130. 
3 3 P. J. K. ( P o d l a s i a k ) , Janów Biskupi, czyli Podlaski z dawnych i współczesnych źródeł, 

Kraków 1897, str. 26. Rys dziejów powstawania sieci parafialnej na Podlasiu przedstawiony przez A. J a-
b l o n o w s k i e g o , Podlasie, o . c , cz. I I , str. 221—223 jest błędny, gdyż autor sądził, że daty dokumen
tów fundacyjnych parafii są rzeczywistymi datami powstania parafii (akt fundacji dotyczy nadania upo
sażenia dla parafii, która mogła już istnieć od wielu lat). 



124 JERZY WIŚNIEWSKI 

pewnością stwierdzić, że mazowieckie osadnictwa drobnoszlacheckie na Podlasiu 
pochodzi mniej więcej z lat 1391—1444. 

W tym też okresie nastąpiły pierwsze lokacje miast na prawie chełmińskim: 
Mielnik — 1440, Bielsk — 1440 i zapewne Drohiczyn, Brańsk i Suraż, które za wiel
kich książąt litewskich powtórnie lokowano na prawie magdeburskim. Jest to tylko 
przypadek, że się przechowały wiadomości o mazowieckich lokacjach Mielnika 
i Bielska, a innych miast nic. Trudno sobie wyobrazić, by książęta mazowieccy loko-
wali miasta tylko przy tych grodach, a pominęli wielki Drohiczyn. Z czasów mazo-
wieckich znane jest na razie zaledwie jedno nadanie większych dóbr — Siemiatycz 
dla Boruty z Falęt w 1443 r.34. Zapewne również wtedy powstały dobra mazowieckich 
Kiszków (Ciechanowiec), którzy mimo zmiany przynależności państwowej utrzymali 
się na podlaskich dobrach. Zajęcie Podlasia przez wielkich książąt litewskich spowo-
dowało zapewne, że niektórzy Mazowszanie wrócili z powrotem na Mazowsze. Wia-
domości o tym są bardzo nieliczne35. 

Osadnictwo mazowieckie zajęło ziemie mniej więcej po linię Samułki-Boćki-Dro-
hiczyn. Dalej były wsie ruskie i tereny puszczańskie, które skolonizowali dopiero 
wielcy książęta litewscy, tworząc z nich wielkie dobra. Największą część zajmowały 
dobra bielskie (późniejsze starostwo i leśnictwo bielskie, starostwo kleszczelskie 
oraz dzierżawa narewska). Porównanie ze sobą dóbr hospodarskich na Podlasiu wyka-
zuje, które z nich zostały świeżo skolonizowane. Dobra drohickic, położone na tere-
nach starego osadnictwa i otoczone ziemiami drobnej szlachty, były niewielkie. Skła-
dały się z paru wsi w pobliżu grodu i kilku dalszych. Dobra brańskie i suraskie, 
większe od drohickich, powstały w części na skolonizowanych obszarach, np. część 
wsi suraskich powstała na puszczańskich ziemiach poza Narwią. Dobra bielskie 
zajęły wielkie tereny na północ, wschód i południe od Bielska, a nawet pierwotnie 
należały do nich ziemie aż poza Supraśl3 6. Zasiedlono je ludnością ruską, niewątpliwie 
przeważnie już w XV w. Równocześnie więc osadnictwo ruskie znad Bugu powiększyło 
swój zasięg aż po rzekę Narew. Przez cały wiek XVI i początek XVII osadnictwo 
posuwało się w kierunku wschodnim i północnym poza Narew. W XVI w. z nowo 
skolonizowanych ziem wydzielono osobne dzierżawy — narewska i kleszczelską 
z nowymi miastami — Narwią (1529) i Kleszczelami (1523) oraz leśnictwo bielskie, 
które kolonizowano jeszcze w pierwszej połowie XVII w.37. Wszystkie 3 miasta (stary 
Bielsk i nowe — Narew i Kleszczele), położone na ziemiach świeżo kolonizowanych, 
otrzymały ogromne uposażenia w ziemię, na których zakładały własne wsie miejskie, 

34 A G A D . .Metr. Kor. 3, 289v. 
35 Wspomniany wyżej Boruta z Falęt uciekł spod rządów litewskich i od książąt mazowieckich otrzy

mał dobra Wykowo (.Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. I I I , 1, Monumenta 
Medi i Aevi Historica, t. X V I I I , Kraków 1908, nr 187), gdzie jego potomkowie jako drobna szlachta 
Wykowscy do dziś dnia mieszkają. Łazarz Choromański, ponieważ mu „na Litwie imię odjęto", dostał 
kąt lasu pod Kolnem nad Skrodą i Pisą (Bibl. Czartoryskich, rkp. 1725, str. 397). Mikołaj i Jerzy Jeżewscy 
za ,,imienie" na Litwie dostali las Zabrodzie w pow. kamienieckim (tamże, str. 402). 

Archeograficeskij Sbornik dokumentov otnosiaśćichsia k istorii severozapadnoj Rusi, Vilna 1867, 
str. 14—24. 

37 Lustracje królewszczyzn woj. podlaskiego z 1616 r. 
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zwane również przedmieściami. Duże znaczenie dla procesów osadniczych w tych 
dobrach królewskich miała pomiara włóczna (ustawa z 1557 г.), która przyniosła 
uporządkowanie stosunków własnościowych i komasację gruntów wiejskich w starych 
wsiach. Dała ona również jednolitą podstawę dla nowych wsi oraz wywarła wielki 
wpływ na kształt, wielkość wsi i na rozkład gruntów wiejskich. 

Udział wielkiej własności szlacheckiej w tej akcji w wieku XV był nieznaczny, 
gdyż wielcy książęta uczynili mało większych nadań. Największym było nadanie 
Gasztołdom w 1433 r. mazowieckiego Tykocina z okolicą. Gasztołdowie otrzymali 
część ziem zasiedlonych już przez drobną szlachtę. Część jej wykupili38, a część 
zostawili, Gasztołdowie osiedlali w swych dobrach również ludność ruską i litewską, 
przenoszoną zapewne z ich litewskich i ruskich dóbr. W ten sposób poza Narew 
przeszła ludność ruska i litewska39, tworząc przemieszaną z ludnością mazowiecką 
wyspę, otoczoną od południa wsiami mazowieckiej drobnej szlachty. Do dziś dnia 
wyodrębnia się ona w tamtejszych gwarach i obyczajach. Dla ludności ruskiej założono 
w Tykocinie cerkiew. 

Leżące na pograniczu starego osadnictwa i puszcz Siemiatycze, które niegdyś 
krótko należały do Mazowszanina, zostały nadane między 1477 a 1490 rokiem Olechnie 
Kmicie Sudymontowiczowi z Chożewa, kanclerzowi W. Ks. Lit. Nowe dobra w części 
rozwinęły się na terenach puszczańskich. Jeszcze w 1580 r. osadzono nową wieś40, 
o innych większych dobrach w XV w. brak wiadomości. Dopiero 'rządy Aleksandra 
i Zygmunta Starego przynoszą więcej dużych nadań. Około 1500 r. Aleksander 
nadaje kniaziowi Michałowi Glińskiemu dobra lisowskie, a po jego ucieczce otrzymał 
je w 1508 r. Iwan Sapieha, wojewoda witebski, by je w 1512 r. zamienić z Lenartem 
Kosińskim na. dobra Dubno41. W nie znanym czasie dobra Rudka znalazły się w rękach 
Hlebowiczów, a dobra Dołubów — w rękach Steckowiczów. W 1501 r. Radziwiłło-

3 8 M. K u ź m i ń s k a , Olbracht Marcinowicz Gasztotd, „Ateneum Wileńskie", t . IV, Wilno 
1927, str. 135—171. N p . Jan Osipowicz sprzedał w 1527 r. Jaźwiny nad rz. Jabłonką w pow. tykocińskim 
Olbrachtowi Gasztołdowi (str. 147), Aleksander z synem Michałem tegoż roku sprzedali Gasztołdowi 
Porośle w pow. drohickim (str. 160). W 1529 r. Dąbrowscy, Jabłonowscy, Wiśniewscy sprzedali Kamień
skie, Jabłonkę, Świerczewo, Jezierną, Żochy w pow. bielskim (str. 148). Nie wszystkie z tych sprzedanych 
wsi weszły w skład dóbr tykocińskich. Niektóre wróciły z powrotem w ręce drobnej szlachty. 

3 9 N p . w 1573 r. we wsi Pajewo mieszkali: Marcis Kodiss, Staś Jodo, Niewier Marcinowicz, wdowa 
Grygowa, Staś Janiejkowic, Jan Kiezielo, Janiejko, Miklo Szymonowicz, Ardysowa, Piotr Kudiss, Janiejko 
Ciwon; we wsi Broniszewo: Paweł Kieciewicz, Matys Stasiowic, Krzysztof Pynto, Syman Najkuciewic, 
Stanisław Tuinis, Marcin Pasunek Tuiniew, Marcis Jodkowic, Marcis Woroszyłło, Jan Bierciewicz, Jan 
Ginwiłłowic, Piotr Budy; we wsi Siekierki: Jakub Prodiello, Paweł Litwiak, Jan Pograndis, Micha! Jodio, 
Jakub Skrablenio, Bartos Cikuć, Mikołaj Jurgielewic, Szczepan Gerwelowicz, Wojtko Intupa, Szyman 
Didielo, Bartos Kieturka, Wojtko Odega, Andruk Gerwielis, Marcin Zydelis itp. Innych o pokrewnych 
nazwiskach spotykamy w Złotorii, Stelmachowie, Łopuchowie, Jeżewie, Radulach, Sannikach, Leśnikach, 
Sawinie, Tykocinie, a nawet w odległych, leżących aż pod Wysokiem Mazowieckiem Mazurach i Broku 
(AGAD, Inwentarz starostwa tykocińskiego z 1573 r . , A S K , LVI, t . 4), J . W i ś n i e w s k i , Ślady 

jaćwieskie koło Tykocina?, „Problemy", t. XVII, 1961, str. 662—663. 
40 -A. J a b 1 o n o w s к i, Podlasie, o . c , cz. I, str. 11. 
4 1 Jw., t. I I , str. 109; A. ' B o n i e c k i , Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV 

i XVI w.. Warszawa 1887, str. 303. 

file:////ykowscy


126 JERZY WIŚNIEWSKI 

wie otrzymują dobra Waniewo, a w 1569 dobra Wysokie. Były to nieduże dobra kró-
lewskie na terenach starego osadnictwa, które dopiero, gdy się znalazły w rękach 
magnackich, powiększyły się przez wykupienie posiadłości drobnych sąsiadów. Na 
nowych terenach dobra dostają Sapiehowie (1508 — Boćki) i Bohowitynowicze (1512 — 
Orla). Jedynie w tych nowych dobrach magnackich prowadzono kolonizację na większą 
skalę, osiedlając ludność ruską. Tereny nowego ruskiego osadnictwa otrzymały sieć 
parafialną kościoła greckiego. Kościoły rzymskie założono tylko w miastach. 

Do połowy XV w. rozwija się więc na zachód od linii Drohiczyn-Bielsk osadnictwo 
drobnej szlachty mazowieckiej. Równocześnie osadnictwo ruskie, posuwające się od 
południa ku północy i wschodowi przybiera na sile w drugiej połowie XV w. i w XVI w. 
Zajmuje ono pod nowe wsie puszczę jeszcze w pierwszej polowie XVII wieku. 

c. Ziemie między Narwią i Supraślą 

Ziemie te pierwotnie pokrywała puszcza. Jedynie koło Suraża skupiało się nie-
wielkie osadnictwo ruskie, koło którego powstała nieduża wyspa wsi drobnej szlachty 
mazowieckiej. Jej powstanie należy datować również na pierwszą połowę XV w., 
kiedy już kolonizowano te ziemie. Dowodzi tego przywilej z 1437 r., w którym książe 
Michał Zygmuntowicz nadał Piotrowi z Gumowa, wójtowi z Tykocina, „nemora", 
zwane Chroszcza, obejmujące duży obszar ziemi42. Bardzo możliwe, że on pierwszy 
zaczął je kolonizować. W nie znanym czasie dobra Choroszcz przeszły w ręce Chod-
kiewiczów, którzy otrzymali w XV w. większość puszcz między Narwią i Supraślą. 
Kolonizując je w XV i XVI w., założyli położone wśród lasów dobra grodeckie, 
supraś1skie i zabłudowskie. Każdy kompleks dóbr otrzymał własny ośrodek miejski 
Choroszcz (miała otrzymać w 1507 r.), Gródek (jest zwany miastem już w 1558 r.), 
Zabłudów (miasto pozwolono założyć w 1533 г.). Choć nie wiadomo, czy Supraśl, 
nadana przez Chodkiewiczów Bazylianom, otrzymała prawa miejskie, na mapie 
Makowskiego z około 1600 r. została jednak oznaczona jako miasto. 

Nad rzeką Białymstokiem powstały nieduże dobra białostockie, Raczkowiczów-
Bakałarzów, kolonizowane w końcu XV i XVI w. W ciągu XVI w. powstało kilka 
niewielkich dóbr nad rzeką Niewodnicą i Turośnią (Topilce-Bazylianów supraślskich, 
Niewodnica-Koryckich, Niewodnicą-Lewickich itd.). 

W wielkich latyfundiach i dobrach średnich osiedliła się w XVI i XVII w. prze-
ważnie ludność ruska, większość jednak ziem w dalszym ciągu pokrywały puszcze, 
w 1520 r. przez ten teren przeprowadzono granicę między województwami podlaskim 
i trockim, przy którym pozostały dobra zabłudowskie, gródeckie i supraślskie oraz 
jako enklawa dobra choroskie. 

d. Ziemia goniądzka 

Ziemie w ramionach Biebrzy i Narwi można nazwać od głównego ich grodu 
Goniądza — ziemią goniądzka. W pobliżu Goniądza i wzdłuż bagien biebrzańskich 
naprzeciw ziemi wiskiej osiedliła się drobna szlachta mazowiecka. Czy jej pierwszych 
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42 AGAD, Metr. Kor. 3, 249—249v. 

osad na tym terenie można doszukiwać się za czasów przynależności do książąt mazo-
wieckich już w pierwszej połowie XIV w.? Chyba nie. Raczej należy je datować na 
przełom XIV na XV wiek. Pierwszą parafię rzymskokatolicką miał założyć w Go-
niądzu W. Ks. Witold. Dokument Zygmunta I z 1515 r. dla Radziwiłłów, potwier-
dzający posiadanie dóbr goniądzkich i rajgrodzkich, informuje, że okoliczna szlaehta 
miała przywileje od wielkich książąt litewskich43 Witolda, Zygmunta Kiejsta-
towicza, Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka. Drobna szlachta mazowiecka 
przybywała nawet z odległych stron Mazowsza, np. Marek, który około 1511 r. 
kupił Wilamówkę, pochodził z Dąbrówki w ziemi warszawskiej44. Większość ich 
przyszła jednak z sąsiednich ziem, np. Szorcowie — ze wsi Sławiec pod Łomżą. 
Na pochodzenie innych Mazowszan wskazują nazwy wsi (np. Kulesze, Milewo, 
Wiszowate). Część południową, przynależną do tykocińskieh dóbr Gasztołdów 
osiedlili oni ludnością mazowiecką i ruską. W części północnej w końcu wieku XV 
pojawiła się również szlachta rusko-litewska (Tarusowie, Mordasy, Zielepuchy), 
ale związane to już było z kolonizacją z ezasów W. Ks. Aleksandra. Większość ziem 
w ciągu XV w. pokrywała puszcza, zwłaszcza między rzeką Nereślą, Brzozową i Sokoł-
dką (Czarną). Należała ona do w. książąt litewskich. Kazimierz Jagiellończyk (+1492) 
podzielił tę puszczę pomiędzy Grodno, Goniądz i Bielsk. Granicę dóbr goniądzkich 
stanowiła rzeka Nereśl, część północna między Nereślą i Biebrzą należała do Grodna 
a południowa do Bielska45. Około 1500 r. dobra goniądzkie wraz z dobrami rajgrodz-
kimi w. Ks. Aleksander nadał Michałowi Glińskiemu, a po jego ucieczce dostały 
się one Radziwiłłom. Radziwiłłowie, prowadząc ożywioną kolonizację, zajęli również 
puszcze królewskie należące do Grodna i Bielska. Odebrane im w 1536 r. utworzyły 
osobną włość knyszyńską, obejmującą pas między Nereślą i Brzozówką. Włość kny
szyńska została w zasadzie skolonizowana dopiero w XVI w. Większość wsi powstała 
w pierwszej połowie tego wieku — kilka za Radziwiłłów, a inne już za rządów staro
stów królewskich, głównie za czasów energicznego Piotra Chwalczewskiego. Wśród 
osadników spotykamy zarówno ludność polską (np. chłopi we wsi Dolistowo w 1530 r. 
mają nazwiska polskie46), ruską i litewską. 

Osadnicy ruscy przybywali — przynajmniej w części — spod Bielska. Na przy
kład, wieś Chraboły jest niewąpliwie kolonią wsi Cbraboły pod Bielskiem, gdyż 
bartnicy i bobrownicy z tej wsi mieli swe barcie i bobrowiska właśnie w Puszczy 
Knyszyńskiej47 

Skąd przybywali osadnicy litewscy, nie można powiedzieć. Wiadomo tylko, 
że aż ze Żmudzi przybył osocznik Leniec Samotyja, przodek drobnej szlachty Len-
czewskich we wsi Leńcze4 8. Przed 1492 r. na miejscu późniejszej wsi Świerzbienie 
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43AGAD, dokumenty miejskie, nr 7563. 
44 AGAD, Metr. Kor. 32, 173v. 
45 Archeograficeskij sbomik, t. I, str. 18—24. 
46 AGAD, Odpisy Metryki Litewskiej, 203, str. 53—54. 
47 Archeograficeskij sbomik, t. I, str. 15—18. W nie znanym roku Zygmunt August dał 4 włóki 

strzelcom chrabołowskim w Chrabołach (AGAD, Kapicjana, pudlo 42, str. 266—268). 
48 Archeograficeskij sbomik, t . 1 , str. 17, 23, 30; I. К a p i с a- M i 1 e w s k i. Herbarz, o.c, str. 236. 
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siedzieli Dobiejko i Piętko, o których ogólnikowo wspomniano, że z Litwy przyszli 
i „skupili" 2 braci Wieliczka i Miśka, ale później poszli sobie49. Osiedlenie się Lit-
winów przyniosło sporą ilość nazwisk litewskich i trochę nazw wsi. Wsie te (m. in. 
Romejki, Szaciły, Jaświły, Rekle, Jedeszki, Żodzie, Downary itd.) otrzymały swe 
nаzwу od imion lub nazwisk owych osadników i w większości tych nazw nie można 
doszukiwać się śladów, czasami przypuszczanych, przynależności tych ziem do 
Jaćwingów. Jacyś Jaćwingowie mieszkali i tutaj, jeżeli powstały wsie Jaćwież nad 
Brzozówką (dziś Jaćwież Wielka i Mała) i Jaćwież Sucha, leżąca gdzieś koło Bobrówki. 
Czy byli to zbiegowie z Jaćwieży spoza Biebrzy, czy pozostała na miejscu nieduża 
grupka Jaćwingów — może okażą przyszłe badania. Ci mieszkańcy wsi Jaćwieży 
mogli w czasie kolonizacji puszcz przenosić się do nowych wsi i mieszać się z różnymi 
przybyszami. Bliskie pokrewieństwo językowe uniemożliwia laikowi wyróżnienie 
wśród bałtyckich nazwisk tamtejszych chłopów ewentualnych nazwisk jaćwieskich50. 
Wiele z tych nazwisk jest identycznych z nazwiskami chłopów z dóbr tykocińskich. 
Może warto tylko zauważyć, że w nowej wsi Kropiwnica mieszkał chłop Stecz Doj-
niewicz51, którego nazwisko przypomina jedną z części Jaćwieży — Dajnowe. Ludność 
litewska była mniej liczna od polskiej i ruskiej, mogła jednak w tamtejszym języku 
zostawić jakieś ślady. A. J a b ł o n o w s k i doliczył się stu kilkudziesięciu chłopów 
o nazwiskach litewskich52. 

To zamieszkiwanie obok siebie 3 narodowości odnotowują dokumenty funda
cyjne parafii w Trzciannem i Goniądzu („omnes kmetones et incolae earundem tam 
Rutheni quam catholici, hoc est Poloni et Lithvani") 5 3. Sieć parafialna — poza jedną 
cerkwią w Knyszynie — obejmowała wyłącznie kościoły rzymskokatolickie. 

W drugiej połowie XVI w. proces kolonizacji w zasadzie był ukończony. Jedynie 
nowe nieduże osady powstały później w Puszczy Tykocińskiej i Knyszyńskiej. Ziemia 
goniądzka została więc zasiedlona w XV i pierwszej połowie XVI w. Większość jej 
terenu znalazła się w drugiej połowie tego wieku w rękach króla, który utworzył 
osobne starostwa goniądzkie, knyszyńskie, leśnictwo goniądzkie, knyszyńskie i tyko-
cińskie oraz dzierżawę krzywską. Ponadto było kilka wsi szlachty jednowioskowej 
(Dzięciołowo, Karpowicze, Jaświłki, Niewiarowo, Wilamówka itd.), jedne większe 

49 I. K a p i c a-M i 1 e w s k i, Herbarz, o . c , str. 398—399. 
5 0 We wsi Brzozowa: Onelis, Rimsis, Szulis, Dzidziulis, Bumelis, Żwerblis, Krowluczys, Szulejko 

Gornis, Swinis; w Reklach: Reklis, Bieczenis, Turos , Poczynielo, itp. (A. J a b ł o n o w s k i , Podlasie 
o . c , cz. I I I , str. 233—234). 

5 1 Może pochodzi ono od nazwiska spotykanego tam —- Dojnis, Tuinis. Nazwisko to podaje wyjątkowo 
C h o m ę t o w s k i , w inwentarzu star. knyszyńskiego z 1561 r. o . c , str. 272. I n n e nazwiska opuścił, 
pozbawiając badaczy bardzo cennego dla dziejów osadnictwa i problemów etnicznych X V I w. materiału. 
Struta ta jest tym większa, że wydawane źródło spłonęło wraz ze zbiorami Biblioteki Ordynacji Krasiń
skich. 

5 2 A . J a b ł o n o w s k i , Podlasie, o . c , cz. I I I , str. 233—234. Osadnicy litewscy zapewne też 
mieszkali w starostwie goniądzkim, jeżeli w 1529 r. wśród nazwisk chłopów we wsi Kołodzieź, należącej 
do dóbr goniądzkich, spotykamy m. in. Jan Kotugtałowicz, Wojtko Kendelewicz, Jucis, Janieli Kende-
łewicz, Stańko Jaskołodowicz (Archeograficeskij sbomik, t. I, str. 34). 

53 Kodeks dyplomatyczny Katedry i Diecezji Wileńskiej, t. I. wyd. ks. J. F i j a ł e k, W. S e m-
k o w i c z , Kraków 1948, str. 460. 512, Bibl. Czartoryskich, rkp. 1777, str. 162—163. 
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dobra (Jasionówka Kurzenieckich) i kilkanaście wsi drobnej szlachty mazowieckiej 
oraz kilka litewsko-ruskiej, w części wywodzącej się od bojarów (np. Szaciły-Kuli-
kówka, Waśki, Moniuszki, Zalesie-Czokołdy, Leńcze, Jaworówka). 

e. Ziemia rajgrodzka 

Na tym fragmencie ziem pojaćwieskich, który przypadł Wielkiemu Księstwu 
Litewskiemu, a który możemy nazwać od głównego grodu ziemią rajgrodzka, mamy 
ślady trwalszego osadnictwa w Rajgrodzie. Czy ocalały tu resztki ludności jaćwies-
kiej — nie wiadomo. Niektóre nazwy sięgają czasów jaćwieskich, jak Rajgród, jezioro 
Tajno (chyba nawiązujące swą nazwą do Dajnowe), Bełda (niewątpliwie leżąca koło 
miejsca jaćwieskiej wsi Bołdykiszcza, przez którą przechodził Daniło w swej wyprawie 
na Jaćwież54), Miecze, Netta (kiedyś Meta) zapewne jeszcze inne. 

Nowe osadnictwo najwcześniej przyszło od strony Mazowsza. Drobna szlachta 
osiedliła się w puszczy zwanej Czarnym Lasem, między rzeką Ełk i Jeziorem Raj-
grodzkim, zapewne częściowo już w XV w., gdy Mazowszanie osiedlali się w pół-
nocnej części ziemi wiskiej nad rzeką Ełk i na ziemiach pojaćwieskich w państwie 
krzyżackim między Rajgrodem i zamkiem w Ełku 5 5. Do tych najstarszych wsi można 
zaliczyć Toczyłowo, Pieńczykowo i Woźnę Wieś. Inne wsie powstały chyba później, 
koło 1500 r. Najstarszą ich parafią był Rajgród. Parafia rajgrodzka w dokumencie 
odnowienia fundacji została nazwana starą56. Rajgród wcześnie przybrał charakter 
miejski, jeżeli już w 1499 r. występuje mieszczanin rajgrodzki57. Wielcy książęta koło 
swego Rajgrodu osiedlili kilka wsi. Ludność miasta i tych wsi była mazowiecka. 

-Około 1500 r. dobra rajgrodzkie zostały nadane Glińskiemu, po którym otrzymali 
je — tak jak i Goniądz — Radziwiłłowie. Radziwiłłowie również i tutaj wdarli się 
w puszczę należącą do Grodna aż po jezioro Necko. Odebrano im je i przyłączono 
do włości knyszyńskiej. Od 1571 r. ta część odebrana Radziwiłłom tworzyła sta-
rostwo augustowskie. W 1571 roku dobra rajgrodzkie wróciły do króla. Radziwiłłowie 
i dzierżawcy włości królewskich w pierwszej połowie XVI w. osiedlili tutaj większość 
wsi. Powstało kilka wsi szlachty mazowieckiej (ostatnie jej wsie na północy) i kilka-
naście chłopskich, w których zamieszkała ludność polska, ruska i trochę litewskiej 
(osadnicy pod Rajgrodem w 1519 r.: Romiejko, Wilejko, Jatołd, Gojszwa58). Pamiątką 
po Litwinach są wsie Rumiejki, Gorstwiny i dawne przedmieście Rajgrodu, Ostejki, 
inaczej zwane Hostykami. Miastem dla dóbr rajgrodzkich był Rajgród, a dla królew-
skich zakładany od 1546 r. Augustów (pierwotnie Zygmuntowo), który otrzymał 
prawa miejskie w 1557 r. Istniały wtedy 3 parafie rzymskokatolickie (Rajgród, Barg-
łów — 1544, Augustów — chyba 1546) i jedna greckokatolicka w Augustowie. 

5 4 J. W i ś n i e w s k i , Domniemane ślady osad jaćwieskich w puszczach pojaćwieskich, „Rocznik 
Białostocki", t. I, str. 230. 

5 5 W. K ę t r z y ń s k i , O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882, str. 
448—451,497—504. 

5 6 Bibl. Czartoryskich, rkp. 1777, str. 305—307. 
A G A D , Kapicjana, 77. 

58 Bibl. Czartoryskich, rkp. 1777, str. 306. 

9 Pamiętnik I Konferencji Nauk Hist. 
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f. Inne sąsiednie tereny 
Na tym właściwie muszę zakończyć szczegółowsze omawianie dziejów zasiedlania 

pogranicza. Wspomnę jeszcze tylko, że sąsiednie ziemie pojaćwieskie w państwie 
krzyżackim zostały skolonizowane w ciągu XV i XVI w. (głównie druga połowa 
XV w. i pierwsza XVI w.), a w W. Ks. Litewskim — tylko wzdłuż granicy krzyżackiej 
wąskim pasem w ciągu XVI w. Większa część terenu po stronie litewskiej długo 
jeszcze była puszczą, kolonizowaną dopiero w następnych wiekach. Ziemie po obu 
stronach granicy zasiedlali głównie Mazowszanie z domieszką ludności ruskiej i litew
skiej. Również pas puszcz między Brzozową a Sidrą, Supraślą i górną Sidrą oraz 
górną Świsłoczą był kolonizowany na większą skalę dopiero w X V I I i w XVIII w. 
Ten stały rozwój osadnictwa został, jak już na początku wspomniałem, przerwany 
przez najazd szwedzki, po którym zostało wiele pustych gospodarstw i wsi. Do po
czątku XVII w. zostały więc skolonizowane ogromne obszary ziem pogranicza, ale 
kolonizacja jeszcze nie spowodowała bezpośredniego zetknięcia się wszystkich tere
nów osadniczych, oddzielonych pasem puszcz między Wschodnim Mazowszem i woj. 
podlaskim a ziemiami nadniemeńskimi. 

2. Narodowość osadników 
W omawianym okresie można wyróżnić zachodzące na siebie 2 etapy kolonizacji. 

Pierwszy etap, mazowiecki, zaczynający się w końcu XIV w. zasięgiem geograficz
nym objął on wchodnie Mazowsze, część właściwego Podlasia, skrawki ziem za Narwią 
i Biebrzą i część ziem południowej Jaćwieży. W formie osadnictwa drobnoszlachec-
kiego najwcześniej skończył się na ziemiach między Narwią i Bugiem — gdzieś koło 
połowy XV w., a najpóźniej na ziemiach w ramionach Biebrzy i Narwi oraz koło 
Rajgrodu, gdyż dopiero w pierwszej połowie XVI w. Był to koniec charakterystycznej 
tutaj dla późnego średniowiecza formy osadniczej — osadnictwa drobnej szlachty 
mazowieckiej. Drobna szlachta mazowiecka, osiedlając się w następnych wiekach 
w dobrach królewskich lub szlacheckich oraz w państwie krzyżackim, osiedlała się 
już bez praw szlacheckich. Stąd też wśród chłopów już w drugiej połowie XVI w. 
spotyka się liczne nazwiska drobnej szlachty mazowieckiej. 

Drugi etap. ruski, początkowo słabszy, stopniowo przybierał na sile. W ciągu 
XV i XVI w. osadnictwo ruskie zajęło cały wschodni pas pogranicza wzdłuż puszczy, 
mieszając się z osadnictwem polskim i nielicznym litewskim. 

Ludność polska pochodziła z Mazowsza. Ludność ruska w okolicach Drohiczyna, 
przynależna pierwotnie pod względem politycznym do księstw południowo-ruskich, 
a pod względem kościelnym — zarówno w kościele rzymskim, jak i greckim — do 
biskupstw południowych (biskupstwo łuckie, eparchia włodzimierska), uległa wpły
wom językowym południowo-ruskim. Wpływy te szły wzdłuż Bugu, od południa 
od tamtejszego osadnictwa ruskiego. Posuwając się następnie w kierunku północnym 
aż po pas puszcz między Narwią i Supraślą przyniosły ze sobą cechy ukraińskie, 
widoczne w tamtejszym języku. Ludność ruska na północ od Supraśli — ze względu 
choćby na przynależność puszcz do Grodna i Wołkowyska (Puszcza Jałowska) po
chodziła z okolic Grodna i Wołkowyska. 
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Bliższe pochodzenie ludności litewskiej jak już wspomniałem, nie jest znane. 
Zapewne pochodziła ona z różnych stron Litwy. Litwinów spotykamy koło Tykocina, 
Knyszyna i Goniądza wśród ludności chłopskiej. Nie jest rzeczą pewną, czy osiedleni 
przed 1460 r. we wsi Witynie na Mazowszu59 Litwini i mieszkańcy wsi Szczuki-Litwa 
byli Litwinami, gdyż Litwinami nazywano również wszystkich mieszkańców W. Ks. 
Litewskiego. 

Wśród mieszkańców ziemi pogranicza znalazły się resztki osadników jaćwieskich. 
Pewniejszym ich śladem są wsie Jaćwieże, Danowo i Dajnowe. Jak wsie Jatwieź 
i Jaćwież łączy się z Jaćwieżą, wsie Danowo i Dajnowe z jedną z części Jaćwieży, 
z Dajnowe, tak wsie Kiersnowo i Kiersnówek koło Brańska chyba można łączyć 
z inną częścią Jaćwieży, z Kirsnowią, a rzekę Wissę z jaćwieską Weysse60 Część 
uciekinierów jaćwieskich, jak słusznie zauważył prof. Henryk Ł o w m i a ń s k i , 
mogła dać początek niektórym rodom drobnej szlachty herbu Prus6 4 Problem osad-
nictwa jaćwieskiego wymaga osobnych badań i nie będę się tutaj bliżej nim zajmował. 

Również tutaj znaleźli się uciekinierzy pruscy, których znaczna część jako drobna 
szlachta osiedliła się na wschodnim Mazowszu (około 25 wsi), ale przybyła ona poprzez 
zachodnie Mazowsze, na którym przez parę pokoleń mieszkała. Jeszcze w XV w. 
używali oni pruskich imion i przezwisk (Cadmyl, Tatmyl, Santor, Waga itp.), od 
których poszły rodowe nazwy wsi pochodzenia pruskiego (Wagi, Nienałty itp.). 
Rody te, używające herbu Prus, z czasem przyjęły nazwiska przymiotnikowe od wsi,. 
w których zamieszkiwały (Nienałtowscy, Jarnutowscy, Górscy, Sulewscy itd.). Co 
najmniej kilka rodów herbu Prus osiedliło się na Podlasiu (Padkowice-Prusy), na 
części Mazowsza włączonej do Podlasia (Jabłonowo, Łaś-Toczyłowo, Kobylin,. 
Pajewo, Pogorzałka, Zawady itd), oraz pod Goniądzem (Pisanki, Mroczki, Kamion-
ka)6 2. Śladów starszych podkładów pruskich w ziemi wiskiej można doszukiwać się 
w nazwach: Pruskie Stany, Prusinowe Siedlisko, i w topograficznych pruskich nazwach" 
głównie rzek (Skrodą, Pisa, Kumelska, Ława, Jura, Łabna itd.) 6 3. 

59 K. T y m i e n i e c k i , Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach,, 
średnich, Warszawa 1921, str. 327. 

60 Bardzo możliwe, że wymieniona w dokumencie Witolda z 1409 r. (J. D a n i ł o w i с z, Skarbiec 
diplomatów papieskich, cesarskich, królewskich..., t. I, Wilno 1860, str. 362) „Weysse po obu stronach 
Biebrzy" oznacza ziemię nad Wissą, która może jest kolonią uciekinierów z jaćwieskiej Weyse lub Weyze 
(dwie włości jaćwieskie). Może ziemia wiska oznacza ziemię nad Wissą, a nie ziemię podległą grodowi 
w Wiźnie, którego również nazwa może być pochodną od Weysse. Nazwy rzek również bywały przeno-
szone; np. Białosukniowie z Wrzącej nad Wrzącą w pow. gostynińskim nazwali rzeczkę, nad którą założyli 
swą nową wieś, Białosuknie (dziś Popki w pow. kolneńskim) Wrzącymstokiem. 

61 H. Ł o w m i a ń s k i , recenzja pracy, A. K a m i ń s k i e g o , Jaćwież, w „Kwartalniku Historii 
Kultury Materialnej", r. II, 1954, str. 721. 

62 J. С h w a 1 i b i ń s к a, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948, „Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu", r. 52, z. 2, str. 64—70; A. W o l f f , Mazowieckie Zapiski herbowe z XV 
i XVI w., Kraków 1937, nr 332 i wiele innych numerów. 

63 K. Z i e r h o f f e r , Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław 1957, PAN, Komitet 
Językoznawczy, Prace Onomastyczne, nr 3, str. 80—84 oraz w recenzji z tej pracy J. W i ś n i e w s k i e g o 
o.c., str. 517—519. Zob. cenny artykuł, który ukazał się w czasie konferencji A. K a m i ń s k i e g o » 
Wizna na tle pogranicza polsko-rusko-jaćwieskiego, „Rocznik Białostocki", t. I, Białystok 1961, str. 9—62. 
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Omawiając różne narodowości, które osiedliły się na Podlasiu, można jeszcze 
wspomnieć o Tatarach, którzy zamieszkiwali w XVI w. we wsi Tatary-Zalesie i Ta-
tary-Kruszyn na północ od Tykocina6 4. Pod względem społecznym należeli oni do 
drobnej szlachty. Pojedyńczo Tatarzy występowali w niektórych wsiach starostwa 
knyszyńskiego, a jeden jako leman siedział na 2 włókach we wsi Migowicze (dziś 
Kołodzieź) pod Goniądzem6 5. 

Ludność miejska na Mazowszu wschodnim i w części Podlasia była polska. Lud
ność ruska występowała w starych grodach ruskich i częściowo w miastach na północ 
od Narwi. Wśród mieszczan występowali również Litwini, czasami Szkoci, Węgrzy 
i Tatarzy. Ludność żydowska skupiała się głównie w miastach prywatnych, zwłaszcza 
w Tykocinie. 

3. Podział społeczny osadników 

Pod względem społecznym wśród ludności wyróżniamy chłopów polskich i ruskich, 
zamieszkujących wielkie dobra w województwie podlaskim i mniejsze na Mazowszu. 
Można wyróżnić tereny zamieszkane wyłącznie przez ludność chłopską. Przeważnie 
skupiały się one na wschodzie, na innych terenach ludność chłopska zamieszkiwała 
mniejszymi lub większymi wyspami, otoczona ludnością drobnoszlachecką. 

Wśród ludności chłopskiej można wyróżnić jeszcze osobne grupy ludności, zamiesz
kujące czasami osobne wsie. Byli to na Podlasiu osocznicy (zamieszkiwali m. in. we 
wsiach Kojły, Czyżewicze, Krzywiatycze, Chraboły, Zofijówka itd), bartnicy (m. in. 
wsie Koszewicze, Rakowicze, Dubicze, Kojły, Czyżewicze itd.), strzelcy (Dawidowo, 
Czyżewicze, Leńcze, itd.) i inni członkowie już reliktowej ludności służebnej (cieśle, 
kowale, bednarze, garncarze, piwowarzy, rybacy, słodownicy, puszkarze). Na Ma
zowszu wyodrębniali się jedynie bartnicy i strzelcy (głównie dotyczy to przodków 
późniejszych Kurpiów). Najwyżej stojącą grupę na Podlasiu stanowili nieliczni bojarzy 
putni (wsie Sierki, Saki, Klewianka, Smogorówka), z których rekrutowały się niektóre 
rody drobnej szlachty ruskiej (np. we wsi Wozna-Ancuty, Putkowicze6 6). 

Drugą, bardzo liczną grupę stanowiła drobna szlachta mazowiecka, zamieszkująca 
duże przestrzenie na wschodnim Mazowszu i we wschodniej części Podlasia oraz 
w części ziemi goniądzkiej i rajgrodzkiej. Drobna szlachta całymi rodami zamieszki-
wała od jednej do kilkunastu wsi skupionych obok siebie (np. Łapowie, później 
Łapińscy, w kilkunastu wsiach Łapy) lub rozproszonych po wschodnim Mazowszu 
i Podlasiu (np. Kołakowscy i Milewscy mieszkali we wsiach odległych o wiele dziesiąt
ków kilometrów od siebie). Te wsie rodowe nosiły przeważnie jedną wspólną nazwę, 
pochodzącą zazwyczaj od nazwy rodu, i drugą, wyróżniającą, wziętą albo od położenia 
wsi (np. Kołaki-Czarny Las, Kulesze-Kosówka, Gołasze-Puszcza), albo od przy-

64 W. С h o m ę t o w s к i, Inwentarz. . . , o . c , str. 269; t e n ż e . Lustracja woj. podlaskiego z 1570 
i 1576 г., o . c , str. 98. 

6 5 Archeograficeskij sbomik, t. I, str. 30, 34. Te włóki to późniejsza Tatarszczyzna, należąca do 
Niewiarowskich. 

66 A. J a b ł o n o w s k i, Podlasie o .c , cz. I I I , str. 107—114, 227—230. Lustracja woj. podlaskiego 
z 1570 i 1576 r., o . c , str. 17, 23, 24, 78, 98. 
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domku gałęzi rodu (np. Łapy-Szołajdy, Mieczki-Ziemaki, Truszki - Kucze, Żery-
-Czubiki, Żery-Pilaki itp.), albo od imienia przodka (np. Sikory-Bartkowięti Sikory-
Janowięta, Sikory-Pawłowięta, Dzierżki-Janowięta, Dzierżki-Wojciechowięta itd.)67 

Należy przypomnieć, że część drobnej szlachty, osiedlająca się w dobrach królewskich 
i szlacheckich stopniowo chłopiała. Przyniosła ona ze sobą na tereny dóbr królewskich, 
szlacheckich i na Mazury rodowe nazwy wsi drobnej szlachty (np. Bolesty w dobrach 
Raczki, Jabłońskie w dobrach Dowspuda itd.). Szczególnie liczne są te nazwy na 
Mazurach. W rewizji puszcz Wołowicza znajduje się bliższa informacja o tym, jak 
drobna szlachta stawała się ludnością chłopską. Około 1556 r. we włości knyszyńskiej 
została „wieś Czarna (dziś Milewskie) osadzona ziemianami czorniewskimi (według 
inwentarza z 1565 r. byli to: Milewscy, Kamińscy, Olszewscy i Rutkowscy68 którzy 
sprzedawszy mająteczki i osiadłości swoje na Mazowszu tutaj w tej puszczy J K M 
osiadli i teraz mieszkając, pełnią takie powinności, jakie pełnią i inni ludzie ciągli"69 

Nieliczna drobna szlachta i bojarzy ruscy zamieszkiwali niewiele wsi. Wśród 
nich byli potomkowie bojarów putnych, dlatego też ich wsie głównie skupiają się 
koło grodów. Koło Bielska — Hryniewicze, Bańki i Saki koło Brańska — Kiersnowo, 
Poletyły i Szumki koło Drohiczyna — Putkowice i Tąkiele, koło Suraża — Chodory, 
Szerenosy, Zimnochy, Borowskie Makary, Kościany, Ostasze i Horodniany, koło 
Mielnika — Moszczona. Wsie położone koło Narwi — Ancuty, Rohozy i Żywkowo 
łączą się prawdopodobnie z nie znanym nam grodem w Narwi, po którym pozostało 
grodzisko Kuraszewo. 

Trzy główne grupy: drobna szlachta mazowiecka, chłopi polscy i chłopi ruscy 
zajmowały całe obszary z wyraźną przewagą jednej z tych grup. Były jednak wsie, 
w których mieszkała obok siebie drobna szlachta i chłopi (wsie w starostwie tyko-
cińskim), były również spore tereny, na których zamieszkiwała ludność chłopska 
różnorodnego pochodzenia (okolice Tykocina, Knyszyna, Goniądza, Rajgrodu). 
Bywało również, że w jednej wsi mieszkała drobna szlachta, obok w sąsiedniej wyłącz
nie chłopi, a w następnej znów drobna szlachta. 

4. Rodzaje osad 

Ta różnorodność społeczna osadników i własności feudalnej powodowała powstanie 
różnorodnych typów form osadniczych. Wyróżniamy na interesującym nas terenie: 

1) Duże, zwarte wsie chłopskie w formie ulicówek w dobrach królewskich i w nie
których dobrach szlacheckich, w których została przeprowadzona pomiara włóczna, 
a więc dotyczy to zarówno wsi na starych terenach, gdzie dokonywano komasacji 
drobnych osad, jak i na terenach świeżo skolonizowanych. 

67 W. T a s z у с k i, Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu, Prace Onomastyczne P A U , 

nr 3, Kraków 1951; A. W o l f f , Nazwy miejscowe na Mazowszu, cz. I, Onomastica, t. Г, 1955, str. 

60—116, cz. I I , tamże, t. I I , 1956, str. 69—94; K. Z i e r h o f f e r , Nazwy miejscowe..., o.c. i recenzja 
tej pracy J . W i ś n i e w s k i e g o , o . c , str. 502—515. 

6 8 A . J a b ł o n o w s k i , Podlasie, o . c , cz. I I I , str. 10. 
69 Revizija pusc i perechodov zverinnych w byvsom Vielikom Kniaźestve Litovskom, Vilno 1967, 2 

str. 33, Cytat podaję w tłumaczeniu. 
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2) Małe wsie chłopskie należące do średniej szlachty, czasami w połączeniu 
z folwarczkiem szlacheckim. 

3) Wsie drobnoszlacheckie parodomowe lub wielodomowe (ulicówki, bezładne 
przysiółki), skupiające się na terenach drobnej szlachty mazowieckiej. 

4) Osady folwarczne, złożone z dworów, domów czeladzi, zabudowań gospodar-
czych i domów ogrodników folwarcznych. Były nimi ośrodki dóbr prywatnych, 
klucze dóbr królewskich, folwarki bogatych wójtów w dobrach król ewskich, folwarki 
i osady plebańskie, czasami szpitalne. Najczęściej dwór z zabudowaniami folwarcz-
nymi stanowił osobną osadę z wydzielonymi gruntami. Miał on często własną nazwę. 
Folwarki młodsze i szlachty jednowioskowej były połączone z wsiami chłopskimi 
i miały grunta w szachownicy. 

5) Osady młyńskie, rolnicze i puszczańskie. 
Od tych pięciu zasadniczych form bywały odchylenia, np. gdy osada folwarczna 

znajdowała się we wsi chłopskiej (najczęściej występowało to wśród wsi średniej 
szlachty), lub gdy pół wsi stanowiło zwartą wieś chłopską, a druga połowa była roz-
sypana w przysiółki drobnoszlacheckie. 

Do dziś dnia wiele z wsi zachowało swój stary kształt i układ gruntów. Tylko tam, 
gdzie została dokonana komasacja gruntów i nastąpiło tzw. rozkolonizowanie, czyli 
rozsypanie wsi w osady jednodomowe, dawna wieś i układ gruntów bezpowrotnie 
zaginęły 7 0. 

5. Uwagi końcowe 

Ten dość długi referat tylko pobieżnie poruszył kilka problemów z dziejów osad-
nictwa ziem Wschodniego Mazowsza, Podlasia i południowej Jaćwieży, tworzących 
geograficzną całość pogranicza polsko-rusko-litewskiego. Ograniczając się tylko 
do ustalenia czasu, zasięgu i terenów rozwoju osadnictwa, do stwierdzenia, jakie 
grupy etniczne i społeczne brały udział w kolonizacji, możemy już wysnuć pewne 
wnioski. 

W interesującym nas okresie osadnictwo zaczęło utrwalać się na stałe. Zaczęto 
od starych grodów mazowieckich, ruskich i pojaćwieskich i zasiedlono największą 
część badanego przez nas regionu. Zlikwidowano w znacznym stopniu pustki granicz-
ne między Mazowszem, Rusią i Litwą. Szeroki pas puszcz, oddzielających Koronę 
od Litwy, bardzo się zmniejszył. W tym czasie powstała również większość miast. 
Wyróżniało się 5 kierunków osadniczych: mazowiecki, ruski znad Bugu, ruski znad 
Niemna i jego dopływów, ruski spod Wołkowyska oraz litewski. Osadnictwo pruskie 
i jaćwieskie, które dało kiedyś pewną ilość uciekinierów z Prus i Jaćwieży, było już 
wtedy nieaktualne. Przebieg granic politycznych nie miał decydującego wpływu 
na strukturę etniczną i społeczną nowego osadnictwa. Jednak utrzymanie Podlasia 
i ziem goniądzkiej i rajgrodzkiej przy W. Księstwie Litewskim niewątpliwie z czasem 

70 S. R o s ł o n i е с, Samorzutne scalenie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagro-
dowej, Warszawa 1928; F. P i a ś с i k, Osadnictwo w Puszczy Kurpiowskiej, Warszawa 1939; W. В i e-

g a j ł o, J. Т o b j a s z, Zagadnienie trójpolówki z ugorem. Wieś Grabowiec, „Przegląd Geograficzny", 
t. XXIX, z. 1, Warszawa 1957, str. 111—135. 
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zatrzymało napływ polskiej drobnej szlachty z Mazowsza. Wielcy książęta litewscy 
stopniowo zaczęli zasiedlać pustki ruską ludnością chłopską. Z kolei pruska granica 
zmieniła charakter przechodzącego przez nią osadnictwa drobnoszlacheckiego w chłop-
skie. Żadna z granic nie stanowiła granicy etnicznej, nie była nią ani granica z państwem 
pruskim, ani granica z W. Księstwem Litewskim. 

Cechą charakterystyczną interesującego nas okresu jest największy rozwój osad-
nictwa drobnoszlacheckiego. Jest to wprawdzie również okres, w którym ruska ludność 
chłopska zajęła spory pas ziem pogranicza, ulegając na niektórych terenach polonizacji 
(np. Staś Kolenkiewicz, Wojtek Waśkiewicz), ale tylko w tym okresie rozwijało się 
osadnictwo drobnoszlacheckie. Również jedynie tylko w tym okresie osiedliła się 
pewna ilość przybyłej z bardzo daleka ludności litewskiej. 

W tym okresie wytworzyła się zasadnicza struktura własności feudalnej tego 
terenu. Obok własności królewskiej występuje wielka własność feudalna z nadań 
panującego, trochę średniej i bardzo dużo drobnoszlacheckiej. W tym okresie utrwaliło 
się również na dłuższy czas rozmieszczenie geograficzne podziałów własnościowych 
i społecznych. Dopiero druga połowa XVII w. i wiek XVIII przynoszą pewne cofnięcie 
się własności drobnoszlacheckiej na rzecz średniej. Większych i istotnych zmian już 
nie będzie. Nowe latyfundia też nie powstaną. Własność drobnoszlachecką występo-
wała częściowo na terenach starego osadnictwa, częściowo zaś na terenach nowego. 
Dobra królewskie i prawdę wszystkie magnackie rozwinęły się na terenach nowego 
osadnictwa. Nawet dobra królewskie czy latyfundia, których ośrodki były stare, 
rozwinęły się tylko tam, gdzie były tereny kolonizacji. Własność średnia nad Bugiem 
zajmowała tereny starego osadnictwa, w innych miejscach nowego. Chyba wszędzie 
pochodziła ona z nowych nadań, czy to książąt mazowieckich, czy to wielkich książąt 
litewskich. Brak jest wiadomości o starszej własności średniej i wielkiej. Można tylko 
przypuszczać, że istniała ona w dobrach nad Bugiem. Wszystkie formy własności 
brały udział w kolonizacji, z tym że w pierwszym etapie silniejszy udział miała drobna 
własność, a w drugim — wielka i średnia. 

Wytworzone wówczas układy gruntów i kształtów wsi przetrwały do uwłaszczenia, 
a nawet w wielu wsiach aż do naszych czasów. 

Omawiany przez nas okres to czas, w którym na kilka wieków ukształtowało się 
terytorialne, widoczne również w kształtach osad rozmieszczenie podziałów etniczno-
społecznych, z zachodzącym na siebie i przemieszanym w części ze sobą podziałem 
między polską drobną szlachtę od zachodu i ruską ludność chłopską od wschodu. 
Mimo, iż w połowie XVII w. na niektórych terenach była pewna przerwa w osad
nictwie, która przyniosła tam wymianę całej ludności, podział ten utrzymał się i właś
ciwie dopiero dziś ulega zasadniczym przemianom, prowadzącym przez likwidację 
widocznych, starych przegród do stworzenia jednolitego społeczeństwa. 


