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ПРАДМОВА

У 2012 г. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі было сконча-
на напісанне трэцяга тома «Гербоўніка беларускай шляхты» (далей – «Гер-
боўнік»), якім былі ахоплены радаводы шляхты пераважна Мінскай губерні, 
чые прозвішчы пачыналіся на літару «В». Гэты том выйшаў з друку ў сярэ-
дзіне 2014 г. і адразу выклікаў самую вялікую ўвагу з боку чытачоў. За год 
пасля выдання яго наклад разышоўся амаль цалкам, а змешчаныя ў ім звесткі 
аказалі вялікую дапамогу пры самых разнастайных гістарычных і генеала-
гічных даследаваннях.

Да трэцяга тома быў далучаны невялікі агляд айчынных навуковых прац, 
які сведчыў пра вялікую ўвагу беларускіх гісторыкаў да самых разнастай-
ных бакоў феномену беларускай шляхты. Можна смела канстатаваць, што 
з таго часу сітуацыя змянілася толькі ў бок актывізацыі адпаведных дасле-
даванняў. За апошнія тры гады працягвалі распрацоўвацца такія праблемы, 
як удзел шляхты ў палітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы 
Паспалітай1, становішча ў складзе Расійскай імперыі і складаныя ўзаемаад- 
носіны з яе ўладамі2, сацыяльна-эканамічнае становішча шляхты і яе ўзае-
маадносіны з іншымі саслоўямі3, штодзённае побытавае і сямейнае жыццё4, 
матэрыяльная і духоўная культура і рэлігія шляхты5, этнічная самасвядо- 
масць і самавызначэнне беларускай шляхты6. 

Адно з самых значных месцаў займаюць на сённяшні дзень даследаван-
ні гісторыі і генеалогіі асобных шляхецкіх родаў, вынікі якіх выходзяць у 
свет як у выглядзе асобных кніжных выданняў7, так і артыкулаў8, і шляхты 
асобных невялікіх тэрыторый (як, правіла, паветаў ці губерняў)9, а таксама 
стварэнне разнастайных спісаў, пералікаў, біяграфічных даведнікаў і да т. п.10  
Вялікі гістарыяграфічны даробак вядзе да некаторых спроб яго ацэнкі і асэн-
савання11.

Як бачна з гэтага павярхоўнага агляду айчыннай гістарыяграфіі, выданне 
чарговых тамоў «Гербоўніка», які падае вялікую колькасць факталагічных 
звестак, з’яўляецца больш чым актуальным для беларускіх навукоўцаў і мае 
самыя разнастайныя і моцныя пабудкі. Увагу да яго з боку чытачоў, ад гісто-
рыкаў-прафесіяналаў да шараговых даследчыкаў уласнай генеалогіі, можна 
з упэўненасцю лічыць гарантаванай.

* * *

Справы аб доказе дваранства, прапрацаваныя супрацоўнікамі НГАБ як 
пры напісанні першых трох тамоў «Гербоўніка», так і пры складанні чацвёр-
тага, змяшчаюць, як гэта пісалася і раней, шматлікія легендарныя і наўпрост 
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сфальсіфікаваныя звесткі. Іх паданне было абумоўлена, перш за ўсё, прагма-
тычнымі патрэбамі. Неабходна было даказаць валоданне маёнткамі і (або) 
знаходжанне на вайсковай ці дзяржаўнай службе, што не заўсёды магло быць 
даведзена пры дапамозе сапраўдных дакументаў.

Аднак сама практыка фальсіфікацыі родавага мінулага не была «вына-
ходніцтвам» ХІХ ст. Ужо з першай трэці XVI ст. у пісьменстве Вялікага Кня-
ства Літоўскага пачалі з’яўляцца легенды пра паходжанне асобных арыста-
кратычных родаў (перадусім, легенда аб прыбыцці з Рыма). У далейшым усё 
большая колькасць прадстаўнікоў вышэйшага грамадскага стану прыдбала 
разнастайныя сумнеўныя генеалогіі, якія адлюстраваны ў гербоўніках Бар-
таша Папроцкага, Шымана Акольскага, Альберта (Войцеха) Віюка-Каялові-
ча, Каспера Нясецкага, Станіслава-Юзафа Дунчэўскага, Войцеха-Вінцэнта 
Вялёндкі і іншых.

У XVI–XVIII стст. пры ўзвелічэнні мінуўшчыны асобных фамілій ас-
ноўны націск клаўся на пачатках родаў, асабліва на постаці першапродка12. 
Гэта адпавядала традыцыйным уяўленням, паводле якіх галоўную ролю ва 
ўслаўленні роду і легітымацыі яго высокага становішча адыгрывалі ста-
ражытнасць паходжання і дасягненні як мага больш далёкіх продкаў13.

Для доказу дваранства ў Расійскай імперыі ў першай палове ХІХ ст. апе-
ляцыі толькі да легендарнага пачынальніка роду было недастаткова. Патра-
бавалася прадэманстраваць непарыўную, падмацаваную дакументамі лінію 
продкаў. Таму ўласцівыя для перыяду ВКЛ і Рэчы Паспалітай легенды аб 
знакамітым пачынальніку ў матэрыялах Мінскага ДДС сустракаюцца ад-
носна рэдка. Яскравым прыкладам такога кшталту легенды з’яўляецца ін-
фармацыя пра «продка» графаў Грабоўскіх Гедэона Тапорчыка, які нібыта 
атрымаў графскі тытул у 1494 г. (!). Іншыя роды, звесткі пра якіх змешчаны 
ў гэтым томе (Гарагляды-Вылазскія, Гарадзецкія, Гараўскія, Гедрановічы, 
Гер’ятовічы, Гінтаўты-Дзевялтоўскія, Гуліцкія, Гурыны, Гуткоўскія і інш.), 
таксама выстаўлялі сумнеўныя прывілеі, нібыта атрыманыя іх продкамі ў 
XV–XVI стст., пры гэтым не паказваючы прамую генеалагічную сувязь з 
імі. Гэта, дарэчы, часам дзейнічала не на карысць пераканаўчасці вывада 
і служыла падставай для таго, каб Дэпартамент Герольдыі не зацвярджаў 
роды ў дваранстве.

Куды больш простым спосабам абгрунтавання дваранства была фаль-
сіфікацыя дакументаў, якія пацвярджалі валоданні і пасады прадстаўнікоў 
родаў, якія жылі ў менш аддаленыя часы — перадусім, у XVIII ст. Аднак 
падаваліся сфальсіфікаваныя звесткі і пра больш раннія перыяды, пры гэтым 
выбудоўвалася поўная (без часавых лакун) схема роду. У гэтым выпадку най-
больш прыдатнымі з’яўляліся згадкі пра ўганараванне продкаў наданнямі і 
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ўрадамі за ўдзел у вайсковых кампаніях і бітвах XVII ст. (вайна з Маскоўскай 
дзяржавай 1654–1667 гг., Венская бітва 1683 г., бітва пад Алькенікамі 1700 г.). 
Такія легендарныя матывы выкарыстоўвалі Галіцкія-Рожыцы, Гаўрыковічы, 
Горскія, Гняўчынскія, Грабоўскія з Барысаўскага і Мазырскага пав. і інш. 
Часам “устаражытненне” роду выконвала выключна прэстыжныя функцыі. 
Так, буйныя землеўласнікі Горваты падалі сумнеўны (найбольш верагодна 
фальшывы) дароўны запіс ад 1680 г. толькі дзеля таго, каб перавесціся ў 
больш ганаровую 6-ю частку радаводнай кнігі.

У шэрагу выпадкаў крыніцай звестак з вывадаў дваранства з’яўляліся 
гербоўнікі, перадусім, «Карона Польская» К. Нясецкага (Галіцкія-Рожы-
цы спасылаліся на больш позні гербоўнік С. Дунчэўскага). Зрэшты, здара- 
лася, што падпісанты вывадаў ігнаравалі багатую інфармацыю пра нось-
бітаў таго ж прозвішча, занатаваную ў геральдычна-генеалагічных працах. 
Так, Гнаінскія з Навагрудскага пав. не выкарысталі шматлікія звесткі пра 
прадстаўнікоў гэтай старадаўняй фаміліі, наяўныя ў гербоўніку К. Нясецка-
га14. Гэта абумоўлена тым, што яны мелі на руках комплекс прывілеяў (сум-
неўнай, зрэшты, сапраўднасці), якія пацвярджалі іх шляхецтва і без звароту 
да гербоўнікаў.

Заканадаўства Расійскай імперыі патрабавала ад шляхты, якая паходзіла 
з былога Вялікага Княства Літоўскага, наяўнасці фамільных гербаў. Пры гэ-
тым многія роды мелі т. зв. «уласныя» гербы, якія былі невядомы аўтарам 
гербоўнікаў і не адпавядалі традыцыям польскай геральдыкі15. Таму нярэд-
ка падчас вывадаў дваранства шляхта Мінскай губ. выстаўляла не толькі 
сумнеўныя прывілеі, але і далучала сябе да найбольш вядомых гербавых 
супольнасцяў. У гэтым ім дапамагалі тыя ж гербоўнікі, найперш аўтарства 
Эварыста Курапатніцкага, дзе змешчаны табліцы са шляхецкімі прозвішчамі 
і іх гербамі. Калі адпаведнае прозвішча не згадвалася ў гербоўніку, то род 
прыпісваў сябе да роду з блізкім па гучанні прозвішчы. Так, Галавачы сталі 
носьбітамі герба «Галавінскі», а Гаўрыковічы – «Задоры», які ў Э. Курапат-
ніцкага паказаны гербам Гаўрыловічаў16.

Для шляхецкай свядомасці XVI–XVIII стст. гонар роду вызначаўся не 
толькі дасягненнямі яго прадстаўнікоў па прамой мужчынскай вертыкаль-
най лініі, але і гарызантальнымі сувязямі роду, якія найперш праяўляліся 
ў заключэнні шлюбаў. Гэта выяўлялася, напрыклад, у практыцы стварэн-
ня шматчасткавых гербавых кампазіцый, у якіх адлюстроўваўся не толькі 
герб бацькі (родавы), але і гербы маці і бабак17. Аднак Дэпартамент Ге-
рольдыі часоў расійскага панавання разглядаў толькі доказы шляхецкага 
паходжання па прамой мужчынскай лініі, таму неабходнасць у фальсіфіка-
цыі матрыманіяльных сувязяў адпала. Нават іх фіксацыя для ранніх пака-
ленняў роду вельмі часта адсутнічае. Прыкладам рэдкага выключэння з 
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гэтага з’яўляецца генеалагічнае дрэва Гаціскіх з Навагрудскага пав., якое 
змяшчае і жонак, зрэш ты, гэтыя звесткі, як падаецца, не легендарныя, а 
верагодныя.

Таму, нягледзячы на наяўнасць сумнеўных звестак і ў гістарычным пісь-
менстве перыяду ВКЛ і Рэчы Паспалітай, і ў вывадах дваранства перыяду 
Расійскай імперыі, іх сутнасць істотна адрознівалася. Калі ў XVI–XVIII стст. 
апеляцыя да легендарных першапродкаў мела на мэце “ўстаражытніць” і 
ўганараваць род і тым самым павысіць яго прэстыж у першую чаргу грамад-
скі, то ў ХІХ ст. фальсіфікацыя радаводаў несла выключна прагматычную 
функцыю выканання ўмоў, неабходных для доказу дваранства.

Пры ўсім вышэй сказаным варта таксама памятаць, што звесткі, якія ма-
юцца ў справах аб дваранскім паходжанні, часам з’яўляюцца проста памыл-
ковымі. Гэтыя памылкі вынікаюць, як правіла, не з жадання нейкім чынам 
свядома сказіць сваю генеалогію ў накірунку яе «ўстаражытнення», уганара-
вання ці чаго-небудзь да таго падобнага. Асноўная крыніца іх вынікнення – 
частая адсутнасць у ХІХ ст. у прадстаўнікоў шляхецкага саслоўя дакладных 
звестак пра сваіх продкаў, у выніку чаго шматлікія падрабязнасці, якія пера-
даваліся праз вусную традыцыю, скажаліся цалкам ці часткова. У асноўным 
гэта тычыцца сваяцкіх сувязяў паміж рознымі прадстаўнікамі роду (напры-
клад, стрыечныя браты маглі падавацца ў вывадзе як родныя альбо баць-
кам мог падавацца родны дзядзька), найменняў займаных пасад (напрыклад, 
стольнік аршанскі мог падавацца стольнікам ваўкавыскім), умоў валодання 
маёнткамі (напрыклад, застаўное валоданне часткай зямлі ў пэўным фаль-
варку магло падавацца як спадчыннае валоданне маёнткам) і да т. п. У сувязі 
з гэтым варта паўтарыцца (пра гэта ўжо пісалася ў прадмове да трэцяга тома 
«Гербоўніка»), што матэрыялы фонду Мінскага ДДС не з’яўляюцца поўным 
зборам дакументаў па гісторыі пэўнага роду нават пры наяўнасці яго перса-
нальнай справы. Выправіць памылкі і недакладнасці і запоўніць няпоўнасці 
дазволіць прыцягненне шырокага кола іншых крыніц.

* * *

Значная частка тых родаў, што пражывала на беларускіх землях і імкну-
лася замацавацца ў складзе расійскага дваранства, мела іншаземнае пахо- 
джанне. Айчынная гістарыяграфія на працягу двух апошніх дзесяцігоддзяў 
зрабіла толькі першыя крокі ў вывучэнні гісторыі асобных замежных родаў, 
якія пакінулі свой след у жыцці нашага краю. Пабачылі свет як артыкулы, 
дзе гісторыя пэўных родаў асвятляецца ў генеалагічным і гаспадарча-маё-
масным аспектах18, так і некалькі асобных выданняў, прысвечаных, у пры-
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ватнасці, графам фон Гутэн-Чапскім19. У дысертацыі і артыкулах беларускай 
даследчыцы Марыны Елінскай прыводзіцца агульная характарыстыка родаў 
заходнееўрапейскага паходжання ў крыніцазнаўчым, генеалагічным, гераль-
дычным, канфесійным, маёмасным і некаторых іншых аспектах20. Артыкулы 
адносна іншаземных родаў на літары «А», «Б» і «В» утрымліваюць першыя 
тры тамы «Гербоўніка»21.

Агульная маса іншаземцаў, якія аселі на беларускіх землях і падавалі 
дакументы на зацвярджэнне іх фамілій у дваранскай годнасці, не была ад-
народнай ні па этнічнай, ні па канфесійнай, ні па сацыяльнай прыкметах. 
Паводле этнічнага паходжання сярод іх сустракаюцца немцы з уласна гер-
манскіх зямель (Вітгенштэйны, Гасфарты, Гіндэнбургі, фон Гросы, Гульдэн-
балькі дэ Гюйдлі, Каглі, Ліхтфусы-Вахштэйнскія, Раўхснінгі, Фогты, Фры-
бесы, фон Шотэны, фон Шпіндлеры), «астзейскія немцы» з прыбалтыйскіх 
тэрыторый (Гэрканы, Гізбэрты, фон Гоеры, Гоосы, фон Графы, фон Гэльмэр-
сэны, Засы, Мелеры, фон Офэнбэргі, Рыхтэры), французы (Дэлавалье, Жа-
кеты дэ Раесы, Кроазэ, Лілье, Пансэты дэ Сандоны), галандцы (Гартынгі), 
ірландцы (О’Руркі), англічане (Бярнарды), аўстрыйцы (Кігны), швейцарцы 
(Давацы, Лорэнсы) і інш. Большая частка замежных родаў прытрымлівалася 
каталіцызму (Гасфарты, Гоосы, Гофманы, фон Графы, фон Гросы, Гротузы, 
Грынэбэргі, Грыфіны, Гузэльфы, Гульдэнбалькі дэ Гюйдлі, Гэнкэлі, Гэрманы 
і інш.), меншая адносілася да пратэстантызму, прычым да двух яго асноўных 
плыняў – лютэранства (Бярнарды, Вольфы, Вэбэры дэ Лінэбургі, Гэрканы, 
Гіндэнбургі, Куны, Мерцы, Парнікелі, Рэйхнаў, Тэшэ, Швэмбэргеры, Шна-
кенбургі) і кальвінізму (Гізбэрты, Іжыцкія-Гэрманы, Латвэйзэны, Петраза-
ліні, Рыхтэры, Фрыбесы, Фрыкі). Астатнія, звычайна ў выніку канверсій, 
знаходзіліся ў праваслаўі ці нават ва ўніяцтве (Гофэрты). Аднак найбольш 
складаным і неадназначным пытаннем з’яўляецца сацыяльнае паходжанне 
іншаземных родаў, бо менавіта ад гэтага крытэрыю залежаў не толькі харак-
тар шляхецкіх вывадаў, але і само іх правамоцтва.

Агульнаімперская працэдура доказу шляхецкага паходжання не абмінула 
і многія групы іншаземцаў. Замежныя роды, якія выводзіліся праз дваранскія 
дэпутацкія сходы беларуска-літоўскіх губерняў, умоўна можна падзяліць на 
тры катэгорыі:

1) знатныя роды, якія карысталіся правамі прывілеяванага саслоўя яшчэ 
да пераезду ў Рэч Паспалітую ці Расійскую імперыю;

2) нязнатныя роды, якія атрымалі за службу шляхецтва ў Рэчы Па-
спалітай ці дваранства ў Расійскай імперыі;

3) нязнатныя роды, якія дамагаліся дваранства ў Расійскай імперыі на 
падставе сфальсіфікаваных дакументаў.



88

У гістарычнай літаратуры гаворка звычайна ідзе толькі пра дзве пер-
шыя з трох названых катэгорый. Пытанне пра магчымасць фальсіфікацыі 
дакументаў, якія падаваліся прадстаўнікамі родаў іншаземнага паходжання ў 
доказ шляхецтва, не ставіцца нават у спецыялізаваных крыніцазнаўчых пра-
цах22. Верагоднасць звестак у вывадовых пратаколах і дваранскіх справах 
апрыёры ўспрымаецца бясспрэчнай, што толькі заніжае навуковую вартасць 
падобных прац, у якіх адсутнічае належны крытычны аналіз крыніц.

Для таго каб зразумець існаванне і характар гэтай праблемы, неабходна 
не толькі ўважлівае вывучэнне матэрыялаў дваранскіх дэпутацкіх сходаў 
і іншых, незалежных ад вывадовай дакументацыі крыніц, але і прыняцце 
ў разлік некаторых гістарычных асаблівасцяў беларуска-літоўскіх зямель 
канца XVIII – пачатку XIX ст. Для іншаземцаў, якія аселі на далучаных да 
Расійскай імперыі землях поліэтнічнай і поліканфесійнай Рэчы Паспалітай, 
пра цэс сацыяльнай адаптацыі быў адносна нескладаным, асабліва калі 
ўлічыць іх выразную лаяльнасць да расійскай адміністрацыі. Нягледзячы на 
пераломны характар перыяду нашай гісторыі (1790-я гг.), многія іншаземцы 
апынуліся тут у даволі спрыяльных умовах для прымянення сваіх прафесій-
ных здольнасцяў і павышэння ўзроўню свайго матэрыяльнага дабрабыту. 
На тэрыторыі беларускіх губерняў, у прыватнасці Мінскай, асядалі цэлыя 
сем’і замежных (нямецкіх, французскіх) купцоў, навукоўцаў і рамеснікаў 
(механікаў, архітэктараў, аптэкараў, зэгармайстроў, сталяроў, гарбароў, 
краўцоў, пекараў, каўбаснікаў, півавараў і інш.)23, з якімі мала хто з мясцо-
вага насельніцтва мог канкурыраваць паводле майстэрства і здольнасцяў. 
Тутэйшыя памешчыкі, а таксама прадстаўнікі органаў дзяржаўнай улады 
і гарадскога самакіравання запрашалі іншаземных спецыялістаў будаваць 
млыны, праектаваць новыя будынкі, паляпшаць вытворчасць прадпрыем-
стваў і ўсяляк удасканаль ваць умовы жыцця ў новаўтворанай Мінскай гу-
берні і яе адміністрацыйным цэнтры. Больш за тое, становішча іншаземцаў 
у значнай ступені паляпшала тая акалічнасць, што пасля другога падзелу 
Рэчы Паспалітай яны, паводле кантрактнай сістэмы, разам з мясцовымі куп-
цамі і рамеснікамі на некалькі гадоў вызваляліся ад прамога падаткаабкла-
дання.

На мяжы XVIII і XIX стст. паслугі замежных спецыялістаў і рамеснікаў 
аказаліся настолькі запатрабаванымі, што некаторыя з наймальнікаў ператва-
раліся ў іх даўжнікоў, не маючы належных сродкаў, каб своечасова аплаціць 
працу. У асобных выпадках землеўладальнікі былі вымушаны сваім замеж-
ным наймітам перадаваць па эксдывізіі частку ўласных маёнткаў. Карыста-
ючыся момантам, некаторыя здольныя і рашучыя замежныя спецыялісты ў 
пачатку XIX ст. пачалі ўкладаць заробленыя грошы ў нерухомую маёмасць 
і нават набываць сялянскія душы. Такое квітнеючае становішча гэтай катэ-
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горыі іншаземцаў адкрывала для іх новыя далячыні. Маючы зямлю, грошы 
і пэўны аўтарытэт у мясцовым асяроддзі, яны маральна ўжо былі гатовыя 
да таго, каб пры першай магчымасці раз і назаўсёды пазбавіцца свайго па-
датнага стану і любымі сродкамі замацавацца ў вярхах сацыяльнай лесвіцы, 
забяспечыўшы сваіх дзяцей годнай будучыняй. У юрыдычным сэнсе гэта 
азначала набыццё дваранства, што для іх магчыма было зрабіць праз мяс-
цовы дваранскі дэпутацкі сход толькі шляхам фальсіфікацыі адпаведных да-
кументаў і стварэння міфалагізаванага шляхецкага радаводу. Як справядліва 
адзначае гісторык Аляксандр Сяліцкі, трэба прызнаць, што акрамя тых асоб, 
якія пасля падзелаў Рэчы Паспалітай законна прэтэндавалі на пацвярджэнне 
свайго шляхецтва, да паслуг канцылярскіх махляроў маглі звяртацца і неза-
конныя прэтэндэнты з іншых саслоўяў24. Таму распачатая расійскімі ўладамі 
прыніжальная для мясцовай знаці працэдура доказу шляхецкага паходжан-
ня мела і адваротны бок, калі яна адчыняла «шырокі шлях для папаўнення 
дваранства прадстаўнікамі ніжэйшых саслоўяў, што было амаль немагчы-
ма зрабіць афіцыйна ў часы Рэчы Паспалітай»25. Усё гэта вельмі добра і яс-
крава прасочваецца на прыкладзе дваранскай справы роду Гіндэнбургаў — 
рамеснікаў з Прусіі, якім пашчасціла трапіць у самую элітную — шостую —  
частку дваранскай радаводнай кнігі Мінскай губерні як «старажытнаму два-
ранскаму роду»26.

Увогуле, праца над чатырма тамамі «Гербоўніка » дазволіла высвет ліць, 
што для шляхецкіх вывадаў іншаземцаў характэрны тыя ж самыя схемы 
фальсіфікацыі доказаў і радаводу, якія ўжываліся агульнай масай карэнных 
беларускіх родаў, што прэтэндавалі на дваранства.

* * *

З 2012 г. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі працягвалася 
распрацоўка планавай навуковай тэмы «Генеалогія і геральдыка 
шляхецкіх родаў Беларусі», якая ў 2015 г. прывяла да падрыхтоўкі 
чацвёртага тома «Гербоўніка». Ён ахоплівае шляхту пераважна Мінскай 
губерні, чые прозвішчы пачынаюцца на літару «Г», і змяшчае больш за 
300 артыкулаў27. Як і ў папярэдніх тамах, у яго ўключаны і тыя роды, што 
маюць падвойнае прозвішча, асноўная частка якога пачынаецца на літару 
«Г» – «Чорныя-Галаўні», «Рожыцы-Галіцкія», «Стралкі-Галькевічы», 
«Гарагляды-Вылазскія», «Гурыновічы-Ждановічы», «Гаворкі-Яшталды», 
«Гінтаўты-Дзевялтоўскія» і інш. Традыцыйна ў том не ўключаліся тыя 
роды, у якіх на літару «Г» пачынаўся толькі прыдомак – «Годкарды-
Духноўскія», «Змітровічы-Гераны», «Гескія-Каладзінскія», «Глеб-
Кашанскія», «Мачульскія-Грынкевічы», «Грынкевічы-Суднікі», «Тоўсцікі 
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Гедройці»,«Глінскія-Ліхадзяеўскія», «Гадыцкія-Цвіркі», «Грынявецкія-
Федаровічы» і «Гутэн-Чапскія».

Артыкулы, уключаныя ў гэты том, напісаны паводле той жа схемы, што 
была выкарыстана ў папярэдніх тамах, і складаюцца з 5 частак:

1) прозвішча роду, магчымы прыдомак, герб;
2) звесткі пра легенды аб паходжанні роду альбо найбольш старажытных 

вядомых прадстаўнікоў;
3) пакаленны роспіс, створаны на падставе матэрыялаў, пададзеных у 

Мінскі ДДС;
4) звесткі пра зацвярджэнне ці незацвярджэнне роду ў расійскім 

дваранстве ўказамі Сената;
5) крыніцы, на падставе якіх напісаны артыкул.
Адзіныя адрозненні заключаюцца ў тым, што ў гэтым томе большая, у 

параўнанні з папярэднімі, увага надавалася ўключэнню ў артыкулы звестак 
пра тых асоб, дакументы якіх маюцца ў справах аб дваранскім паходжанні 
таго ці іншага роду, аднак чые сваяцкія сувязі з ім не ўдаецца вызначыць. 
Таксама больш падрабязнымі зроблены каментарыі, куды выносіліся 
аўтарскія заўвагі наконт самых разнастайных момантаў.

Традыцыйнай падставай для напісання тома з’яўляліся справы 
Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу (ф. 319, воп. 1 і 2). Звесткі, 
змешчаныя ў іх, маглі дапаўняцца іншымі матэрыяламі (архіўнымі і 
апублікаванымі дакументамі, навуковай літаратурай), калі яны меліся 
ў таго ці іншага аўтара на час напісання артыкула. Аднак пошук гэтых 
дадатковых матэрыялаў у якасці асобнай задачы не ставіўся і не ставіцца. 
Не варта забывацца, што справы аб дваранскім паходжанні не з’яўляюцца 
адзінымі крыніцамі па гісторыі шляхецкіх родаў Беларусі. Кола гэтых 
крыніц амаль бязмежна вялікае. Таму абсалютызацыя прынцыпу 
ўсеагульнасці крыніц для напісання таго ці іншага артыкула вяла б да 
бясконцага расцягвання выхаду нават аднаго тома «Гербоўніка» і зрабіла б 
яго выданне немагчымым.

Асноўная частка артыкулаў насычана факталагічнымі звесткамі, што 
маюцца ў справах Мінскага ДДС. Як правіла, яны тычацца валодання той 
ці іншай нерухомай маёмасцю, месца пражывання прадстаўнікоў, датамі 
іх нараджэння, хрышчэння, смерці і важных падзей жыцця, службы на 
дзяржаўных пасадах ці ў прыватных асоб і да т. п. Аднак выкарыстаныя 
справы з прычыны спецыфікі свайго паходжання не змяшчаюць разнастайных 
крыніц «асабістага паходжання» («эга-дакументаў») — эпісталярыі, 
мемуарыстыкі, партрэтных выяў і да т. п. Матэрыялы судовых працэсаў 
перыяду Расійскай імперыі таксама трапляюць у Мінскі ДДС эпізадычна і, як 
правіла, у выглядзе фрагментарных паведамленняў ці запытаў. Выключэнне 
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з гэтага правіла складаюць толькі тэксты судовых пастаноў аб правах 
асобных родаў даказваць свае шляхецкія карані альбо аб выключэнні іх з 
падатковага стану. Таму для пошуку гэтых крыніц неабходна звяртацца да 
іншых дакументальных комплексаў і ў іншыя сховішчы.

Чацвёрты том, як і папярэднія, забяспечаны паказальнікамі імёнаў і 
геаграфічных назваў. Да яго дадаюцца таксама каляровыя выявы гербаў 
шляхецкіх родаў, якія маюцца ў матэрыялах фонду (у справах аб паходжанні 
асобных родаў і кнігах вывадовых пратаколаў), і асобныя генеалагічныя 
табліцы. Змяшчэнне ўсіх наяўных генеалагічных табліц, на жаль, немагчыма 
з-за абмежаванага аб’ёму тома і памераў некаторых з іх. Паколькі дзякуючы 
сучасным інфармацыйным тэхналогіям выявы гербаў сталі лёгкадаступнымі 
для даследчыкаў, у гэты том уключаны толькі тыя выявы, якія змешчаны ў 
дакументах самімі прадстаўнікамі роду, нават калі малюнкі былі выкананы 
на самым прымітыўным узроўні.

У гэтым томе, як і ў папярэдніх, пазначэнне адміністрацыйна-тэрытары-
яльнай прыналежнасці населеных пунктаў здзейснена наступным чынам. У 
выпадку, калі звесткі тычацца перыяду Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы 
Паспалітай, пазначаецца толькі павет альбо ваяводства (напрыклад, Ашмян-
скі пав., Мінскае ваяв. і да т.п.). Калі ж звесткі адносяцца да перыяду Расій-
скай імперыі, указваюцца як павет, так і губерня (напрыклад, Ашмянскі пав. 
Віленскай губ., Мінскі пав. Мінскай губ. і да т.п.).

Аўтарскі калектыў выказвае шчырую падзяку ўсім, хто дапамагаў пры 
складанні гэтай кнігі: дырэктару Нацыянальнага гістарычнага архіва Бела-
русі Дзмітрыю Уладзіміравічу Яцэвічу за арганізацыйную дапамогу ў вы-
данні, а таксама ўсім супрацоўнікам НГАБ, што мелі дачыненне да падрых-
тоўкі гэтага тома.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі працягвае працу па складанні 
чарговых тамоў «Гербоўніка». Наступным рыхтуецца том, куды будуць 
уключаны каля 200 артыкулаў з радаводнымі роспісамі шляхты зноў 
пераважна Мінскай губерні, чые прозвішчы пачынаюцца на літару «Д».

1 Безмацерных Д. А. Замахі на манарха ў Вялікім Княстве Літоўскім у пачатку 
XIV – канцы XV ст. // Научные труды Республиканского института высшей 
школы. – 2013. – Вып. 13. – Ч. 1. – С. 36–44; Бортнік І. А. Палітычная культура 
шляхты Полацкага ваяводства ў канцы XVІ пачатку – XVII стагоддзя ў святле 
соймікавых інструкцый // Вестник Полоцкого государственного университета. – 
2013. – № 7. – С. 106–115; Воронин В. А. Князья Друцкие в исторической традиции 
и общественно-политической жизни Великого Княжества Литовского середины 
XІІІ – середины XVI в. // Друцк: Друцк и Друцкая волость (княжество) в ІX–XІI вв., 
летопись древних слоев, князья Друцкие и их владения в XІІІ–XVIІІ вв., ремесло, 
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промыслы, торговля (по данным археологии, нумизматики, письменных источников), 
памятники архитектуры и объекты туризма. – Минск: Беларуская навука, 2014. –  
С. 211–219; Галубовіч В. Двор магната і павет: віцебская кліентэла віленскага ваяводы 
Крыштафа Радзівіла ў 30-я гг. XVII ст. // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне 
(XV–XVIII стст.): зборнік навук. прац / Пад рэд. А. М. Янушкевіча. – Мінск: 
Медысонт, 2014. – С. 318–325; Яго ж. Памежжа як фактар грамадска-палітычнага 
жыцця полацкай шляхты // Miscellanea historica polocensia = Даследаванні па 
гісторыі Полаччыны XІІ–XVII стст. – Гродна: ГДАУ, 2014. – С. 117–126; Яго ж. 
Паслы і пасольская інструкцыя наваградскай шляхты на сойм 1641 г. // Людзі і 
ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння (да 500-годдзя надання Навагрудку 
прывілея на магдэбургскае права): зб. навук. арт. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – 
С. 178–186; Дземідовіч А. В. Войны Рэчы Паспалітай са Шведскім каралеўствам 
1600–1629 гг. і пазіцыя шляхты Вялікага княства Літоўскага адносна іх // Журн. 
междунар. права и междунар. отношений. – 2012. – № 2. – С. 63–69; Яго ж. Матывы 
фарміравання пазіцыі шляхты ВКЛ адносна прыярытэтных вектараў знешняй 
палітыкі Рэчы Паспалітай у першай трэці XVII ст. // Материалы XV научной 
сессии преподавателей и студентов : сб. докл., Витебск, 27 апр. 2012 г. – Витебск, 
2012. – С.123–125; Мацук А. В. Владения рода Шеметов и Сангушек и участие их 
представителей в общественно-политической жизни Речи Посполитой в XVІІ–
XVIII вв. // Друцк: Друцк и Друцкая волость (княжество) в ІX–XІI вв., летопись 
древних слоев, князья Друцкие и их владения в XІІІ–XVIІІ вв., ремесло, промыслы, 
торговля (по данным археологии, нумизматики, письменных источников), памятники 
архитектуры и объекты туризма. – Минск: Беларуская навука, 2014. – С. 270–290; 
Яго ж. Пасольскія соймікі ВКЛ на сойм 1760 г. // Весці Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2012. – № 1. – С. 83–89; Мяцельскі А. 
Наганы і вывады шляхецтва ў Вялікім Княстве Літоўскім: два дакументы 1579 
года з судовай кнігі № 272 Метрыкі ВКЛ // Герольд Litherland. – 2013. – № 19. –  
С. 110–117; Падалінскі У. Пастулаты Ашмянскай шляхты на вальны сойм Рэчы 
Паспалітай 1590 г. // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Ашмяны і 
Ашмянскі рэгіён : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : 
Беларуская навука, 2015. – С. 155–168; Яго ж. Стаўленне шляхты Вялікага Княства 
Літоўскага да інстытута вальнага сойма ў канцы XVI ст. // Беларускі гістарычны 
часопіс. – 2012. – № 8. – С. 15–24; Padalinski U. Stanowisko szlachty Wielkiego 
Księstwa Litewskiego wobec instytucji sejmu walnego w końcu XVI wieku // Kultura 
parlamentarna epoki staropolskiej. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013. – S. 143–156; 
Padalinski U. The Representation of the Grand Duchy of Lithuania in the Final Stage 
of the Seym of Lublin (June–August 1569) // Zapiski Historyczne. – 2014. – T. 79. – 
Z. 4. – S. 27–51; Радаман А. А. Іерархія ўраднікаў на сойміку Навагрудскага павета 
Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў другой палове XVІ – першай 
трэці XVII ст. // Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння (да 500-годдзя 
надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права): зб. навук. арт. – Мінск: 
Беларус. навука, 2013. – С. 162–177; Радаман А. А. Патранальна-кліентальныя 
адносіны ў Новагародскім павеце і іх уплыў на палітыку і дзейнасць органаў 
шляхецкага самакіравання ў другой палове XVІ – пачатку XVII ст. // Магнацкі 
двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII стст.): зборнік навук. прац / Пад рэд.  
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А. М. Янушкевіча. – Мінск: Медысонт, 2014. – С. 252–294; Радаман А. А. Ухваленне 
мясцовых падаткаў на сойміках і шляхецкіх з’ездах Новагародскага ваяводства ВКЛ 
у другой палове XVI – пачатку XVII ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2013. – 
№ 9. – С. 22–33; Скеп’ян Н. Да пытання фарміравання магнацкага саслоўя ў ВКЛ у 
XV – першай палове XVI ст. // ARCHE. – 2014. – № 6: Магнатэ рыя Вялікага Княства 
Літоўскага. – С. 26–40; Уваров И. Ю. Отношение шляхты Великого Кнжества 
Литовского к новой государственной политике верховной власти в 60-х годах 
XVI в. // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. 
Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2013. – № 2. – С. 36–42; Хамец М. М. 
Адлюстраванне праблемы дзейнасці павятовых соймікаў Вялікага Княства Літоўскага 
на беларускіх землях у гістарычных крыніцах XVІІ – першай паловы XVIII стст. // 
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2013. – 
№ 4. – С. 141–145; і інш.

2 Анофранка Н. В. Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у палітычным жыцці 
(канец XVIII – першая палова ХІХ ст.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. – 
2012. – Вып. 27. – С. 65–69; Яе ж. Формы палітычнай актыўнасці грамадзян былой 
Рэчы Паспалітай у канцы XVIII ст. // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання 
дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны: зб. навук. арт. – 
Вып. 1. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – С. 12–16; Дамарад А. А. Урадавыя 
мерапрыемствы па скарачэнні колькасці шляхты ў Беларусі ў канцы XVIII – 
першай палове ХІХ ст. // Труды БГТУ: научный журнал. – 2012. – № 5. – С. 19–22; 
Жытко А. П., Талмачова С. А. Палітыка самадзяржаўя ў адносінах да інстытута 
павятовых прадвадзіцеляў дваранства на беларускіх землях (1861–1917 гг.) // 
Беларускі гістарычны часопіс. – 2013. – № 4. – С. 4–13; Жытко А. П., Тарановіч К. Ю. 
Палітыка самадзяржаўя ў дачыненні да «асобаў польскага паходжання» на тэрыторыі 
Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 
2015. – № 3. – С. 5–11; Игнатьева А. А. Борьба самодержавия с пронаполеоновскими 
настроениями в дворянской среде пяти северо-западных губерний накануне 
военной кампании 1812 г. // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. 
Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2014. – № 4. – С. 18–23; Ее же. Участие 
дворянства западных губерний Российской империи в военной кампании 1812 г. // 
Научные труды Республиканского института высшей школы. – 2013. – Вып. 13. – 
Ч. 1. – С. 124–131; Кохнович В. А. Государственный фактор в развитии дворянского 
предпринимательства белорусских губерний в конце XIX – начале ХХ в. // Россия, 
Беларусь, Украина: история, современность, будущее. Сборник научных материалов. – 
Минск: Медисонт, 2014. – С. 202–208; Луговцова С. Л. «Приговор высочайше 
утвержден»: шляхтичи белорусских губерний в ссылке в Пермском крае // Выявление 
и использование возможностей региональной культурной образовательной среды для 
организации культурно-просветительской деятельности: Материалы Всерос. научной 
конфер. с междунар. участием. г. Пермь, 13–17 мая 2013 г. – Пермь: ПГГПУ, 2013. – 
С. 78–81; Мазаник С. В. Правительственная политика в отношении православных 
арендаторов Беларуси во второй половине XІХ в. // Европа: актуальные проблемы 
этнокультуры: материалы VIII международной научно-теоретической конференции, 
г. Минск, 22 декабря 2014 г.: к 100-летию БГПУ – Минск: БГПУ, 2015. – С. 165–167; 
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Макарэвіч В. С. Высяленні дробнай шляхты з Мінскай губерні ў 1863–1864 гг. // 
Беларускі гістарычны часопіс. – 2014. – № 10. – С. 13–22; Яго ж. Расійскія праекты 
«разбору» шляхты беларуска- літоўскіх губерняў у 1823–1831 гг. // Białoruskie Zeszyty 
Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік. – 2014. – Z. 41. – S. 49–66; Jego ż. Polityka 
przesiedleńcza władz Imperium Rosyjskiego w XIX stuleciu wobec drobnej szlachty 
Litwy i Białorusi // Między Rusią a Polską Litwa. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do 
Republiki Litewskiej / Pod red. naukową J. Grzybowskiego i J. Kozłowskiej. – Warszawa, 
2014. – S. 293–300; Міхедзька В. А. Польскія землеўладальнікі Паўночна-Заходняга 
краю і расійская адміністрацыя ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.: пошукі modus 
vivendi // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і 
міждзяржаўныя адносіны: зб. навук. арт. – Вып. 1. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 
2012. – С. 97–103; Радзюк А. Р. Лёс канфіскаванай маёмасці шляхецкіх сядзіб 
пасля паўстання 1831 г. // Ельскія чытанні: матэрыялы канферэнцыі «Шляхецкая 
культура Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст.» (Дудуткі, 27 красавіка 2013 года). – Мінск: 
Кнігазбор, 2013. – С. 142–150; Яго ж. Паўстанне 1863–1864 гг. у лёсе жыхароў пяці 
шляхецкіх ваколіц // Homo Historicus 2012. Гадавік антрапалагічнай гісторыі / пад 
рэд. А.Ф. Смалянчука. – Вільня: ЕГУ, 2012. – С. 41–68; Сцебурака А. М. Палонныя 
беларусы «польскай службы» ў 1812–1815 гг. // Научные труды Республиканского 
института высшей школы. – 2014. – Вып. 14. – Ч. 1. – С. 267–274; Уласавец Я. В. 
Грамадска-палітычная дзейнасць віленскага губернскага прадвадзіцеля дваранства 
Аляксандра Дамейкі // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. – Вып. 8. – 
Мінск: БДУ, 2013. – С. 104–111; Яго ж. Грамадская актыўнасць дваранства Мінскай 
губерні ў сярэдзіне ХІХ ст. // Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. Эканоміка. Права. – 
2014. – № 3. – С. 30–32; Яго ж. Cпроба ўдзелу прадвадзіцеляў дваранства ў 
фарміраванні ўрадавай палітыкі ў дачыненні да беларускіх губерняў у 1855–1863 гг. //  
Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. – Вып. 9. – Мінск: БДУ, 2014. – 
С. 129–141; Церашкова А. С. Асаблівасці крыніц папаўнення мяшчан Беларусі ва 
ўмовах разбору шляхты пасля паўстання 1863–1864 гг. // Паўстанне 1863–1864 гг. 
у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне : гісторыя і памяць : зб. навук. арт. / уклад. : 
В. В. Яноўская, А. У. Унучак, А. Э. Фірыновіч; рэдкал. : А. А. Каваленя [і інш.] ; 
Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – С. 397–
409; Швед В. Шляхта Гродзенскай губерні ў цывільным і вайсковым кіраўніцтве 
напярэдадні і падчас Студзеньскага паўстання (1861–1864 гг.) // Białoruskie Zeszyty 
Historyczne = Беларускі гістарычны зборнік. – 2014. – Z. 41. – S. 211–238; Шило Е. В. 
Правительственная регламентация дворянских собраний в западных губерниях 
Российской империи (последняя четверть XVIII в. – 1831 г.) // Працы гістарычнага 
факультэта БДУ: навук. зб. – Вып. 9. – Мінск: БДУ, 2014. – С. 206–213; і інш.

3 Брэгер Г. Маянткова-генеалагічныя дакументы ў кнігах Віленскага замкавага 
ўрада 1542–1566 гг., захаваныя ў складзе Метрыкі ВКЛ // Герольд Litherland. – 
2013. – № 19. – С. 30–43; Веремейчик А. Е. Административное управление 
Несвижской ординации князей Радзивиллов XVI–XVIII вв. // Працы гістарычнага 
факультэта БДУ: навук. зб. – Вып. 8. – Мінск: БДУ, 2013. – С. 16–26; Его же. 
Социальная структура Несвижской ординации князей Радзивиллов в XVI– 
XVIII вв. // Российские и славянские исследования: науч. сб. – Вып. 8. – Минск, 
2013. – С. 99–106; Віцько Д. В. Падатковыя рэестры канца XVII – пачатку XVIII ст. 
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з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі // Дакументальная спадчына 
Беларусі XIV–XX стагоддзяў. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, 
прысвечанай 75-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 
26 чэрвеня 2013 г.). – М інск: Выдавец А. М. Вараксін, 2014. – С. 63–74; Гарбачова В. 
Сістэма кіравання Радзівілаўскай масай у 20–30-я гг. ХІХ ст. // Acta Anniversaria: 
зборнік навук. прац / Уклад. З. Л. Яцкевіч. – Т. 1. – Нясвіж: НГКМЗ «Нясвіж», 
2015. – С. 66–71; Доўнар А. Б., Голубеў В. Ф. Панцырныя баяры Беларусі ў другой 
палове XVI – першай палове XVII ст. (на прыкладзе Азярышчанскага староства) // 
Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів: НТШ, 
2012. – С. 268–282; Каласоўская В. У. Сядзіба Гародзей у канцы ХІХ – пачатку 
ХХ ст.: да пытання аб уладаннях князёў Святаполк-Мірскіх // Замкі, палацы і 
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цэнтр», 2014. – С. 87–110.

27 Пачаткова планавалася, што ў чацвёрты том будуць уключаны крыху больш за 
250 артыкулаў (гл.: Гербоўнік беларускай шляхты. – Т. 3… – С. 17), аднак у працэсе 
карпатлівай прапрацоўкі матэрыялаў Мінскага ДДС гэтая лічба істотна ўзрасла.
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	143. ГІНТАЎТЫ-ДЗЕВЯЛТОЎСКІЯ (GINTOWT-DZIEWIAŁTOWSKI) герба «ТРУБЫ»
	144. ГІНЧЫ (HINCZY) герба «ДЗЯЛОША»
	145. ГІРШЫ (HIRSZ, HIRSCH) герба «БОНЧА»
	146. ГІРЫНЫ (GIRYN) герба «ГІСА»1
	147. ГЛАВАЦКІЯ (GŁOWACKI) герба «ПРУС І»1
	148. ГЛАВІНСКІЯ (GŁOWIŃSKI) герба «ГАДЗЕМБА»1
	149. ГЛАДКІЯ (HŁADKI) герба «ЛЯЛІВА»1
	150. ГЛАДКОЎСКІЯ (HŁADKOWSKI) герба «ПРУС»
	151. ГЛАДОЎСКІЯ (HŁADOWSKI)1 
герба «ПРУС І»
	152. ГЛАДЫШЫ (GŁADYSZ) герба «ГРЫФ»
	153. ГЛАМБОЦКІЯ (GŁĘBOCKI) герба «ДАЛІВА»
	154. ГЛАМБОЦКІЯ (GŁĘBOCKI) герба «ДАЛІВА»
	155. ГЛАМБОЦКІЯ (GŁĘBOCKI)1
	156. ГЛАСКІ (HŁASKO)1 герба «РОХ І ЛЯЛІВА»2
	157. ГЛІНСКІЯ (HLIŃSKI) герба «ГЛІНСКІ»1
	158. ГЛІНСКІЯ (GLIŃSKI) герба «НАВІНА»
	159. ГЛІНСКІЯ (GLIŃSKI)1 герба «ЯСТРАБЕЦ»2
	160. ГЛІНСКІЯ (GLIŃSKI)1 герба «ЯСТРАБЕЦ»2
	161. ГЛІНСКІЯ (HLIŃSKI)1
	162. ГЛУШАНОЎСКІЯ1
	163. ГНАІНСКІЯ1 (GNOIŃSKI) герба «ВАРНЯ»
	164. ГНАТОЎСКІЯ (GNATOWSKI) герба «ЛАДА»1
	165. ГНЯЎЧЫНСКІЯ (GNIEWCZYŃSKI) герба «ПРУС І»1
	166. ГОДФРЫДЫ (GODFRYD) герба «ГЛАЎБІЧ»1
	167. фон ГОЙЕРЫ1
	168. ГОЛУБЫ (HOŁUB) герба «СЫРАКОМЛЯ»1
	169. ГОЛУБЫ (HOŁUB) герба «СЫРАКОМЛЯ»1
	170. ГОЛУБЫ (HOŁUB)1 герба «СЫРАКОМЛЯ»
	171. ГОЛЬСНЭРЫ (HOLSNER)1
	172. ГОЛЬЦБЭРГІ1 (HOLTZBERG) герба «ГЛЯЎЗНАФ»
	173. ГОЛЬЦ-МІЛЛЕРЫ1
	174. ГОЛЬЮШЫ (GOLIUSZ) герба «ГАЗДАВА»1
	175. ГОЛЯКІ (HOLAK)1
	176. ГООСЫ (ГОСЫ, GOOSS, GOÖSS, GOÖS)1
	177. ГОРВАТЫ, НІКШЫЦЫ-ГОРВАТЫ (HORWATT, NIKSZYC-HORWATT) герба «ПОБАГ»
	178. ГОРНІЧЫ (HORNICZ) герба «СЛЕПАЎРОН»
	179. ГОРСКІЯ (GORSKI) герба «НАЛЕНЧ»1
	180. ГОФМАНЫ (HOFMAN) герба «ГРЖЫМАЛА»1
	181. ГОФЭРТЫ1 (HOFERT) герба «ГЫЛЬЗЭН»2
	182. ГРАБАВЕЦКІЯ (GRABOWIECKI)1 герба «ГРЖЫМАЛА»2
	183. ГРАБНІЦКІЯ-ДАКТАРОВІЧЫ (HREBNICKI-DOKTOROWICZ) герба «АСТОЯ»
	184. ГРАБОЎСКІЯ (GRABOWSKI) герба «ОКША»1
	185. ГРАБОЎСКІЯ1 (GRABOWSKI)2 герба «ТАПОР»3
	186. ГРАБОЎСКІЯ (GRABOWSKI)1 герба «ОКША»
	187. ГРАГАРОВІЧЫ (HREHOROWICZ) герба «ЛЮБІЧ»1
	188. ГРАГАРОВІЧЫ1 (HREHOROWICZ) герба «ЛЮБІЧ»
	189. ГРАГАРОВІЧЫ1 (HREHOROWICZ) герба «ЛЮБІЧ»2
	190. ГРАГАРОВІЧЫ (HREHOROWICZ) герба «ЛЮБІЧ»
	191. ГРАГАРОВІЧЫ, ВЯРСОЦКІЯ-ГРАГАРОВІЧЫ (HREHOROWICZ, WERSOCKI-HREHOROWICZ) герба «ЛЮБІЧ»
	192. ГРАГАРЭЎСКІЯ (GRZEGORZEWSKI)1
	193. ГРАДЗІНСКІЯ (GRODZIŃSKI) герба «КУШАБА»1
	194. ГРАДЗІЦКІЯ (GRODZICKI) герба «ЛАДА»1
	195. ГРАКОВІЧЫ (GREKOWICZ) герба «ЮНОША»1
	196. ГРАКОВІЧЫ (GREKOWICZ) герба «ЮНОША»
	197. ГРАМІНСКІЯ (GROMIŃSKI)1
	198. ГРАМЫКІ (HROMYKA) герба «АБДАНК»
	199. ГРАНАСТАЙСКІЯ (GRONOSTAJSKI) герба «КОРВІН»
	200. ГРАНІЦКІЯ (HRANICKI) герба «ШАНЯВА»1
	201. ГРАНКОЎСКІЯ (GRONKOWSKI) герба «СЛЕПАЎРОН»
	202. фон ГРАФЫ (von GRAFF) герба «ЛЕВАРТ»1
	203. ГРАХОЎСКІЯ (GROCHOWSKI) герба «БОНЧА»1
	204. ГРАЧЫНЫ (HRECZYNA) герба «КОРЧАК»
	205. фон ГРОСЫ (fon GROSS) герба «ГРЫНФАР»
	206. ГРОТУЗЫ1 (GROTHUZ) герба «ГРОТАЎЗ»2
	207. ГРУДЗІНСКІЯ (GRUDZIŃSKI) герба «ГРЖЫМАЛА»1
	208. ГРУДЗІНСКІЯ (GRUDZIŃSKI) герба «КУШАБА»1
	209. ГРУДЗІНСКІЯ (GRUDZIŃSKI)1
	210. ГРУДЗІНСКІЯ (GRUDZIŃSKI)1
	211. ГРУДНІЦКІЯ (GRUDNICKI)1
	212. ГРУЖЭВІЧЫ, НЯЧАЙ-ГРУЖЭВІЧЫ (HRUŻEWICZ, NIECZAY-HRUŻEWICZ)1 герба «АКШАК»2
	213. ГРУЖЭЎСКІЯ (GRUŻEWSKI) герба «ЛЮБІЧ»
	214. ГРУНТОЎСКІЯ (GRUNTOWSKI) герба «ПРАРОВА»1
	215. ГРУШВІЦКІЯ (HRUSZWICKI1) герба «ПРАГОНЯ»
	216. ГРУШЭЎСКІЯ (HRUSZEWSKI) герба «КОРЧАК»1
	217. ГРЫБОЎСКІЯ (GRZYBOWSKI) герба «ПОРАЙ»
	218. ГРЫБОЎСКІЯ (GRZYBOWSKI) герба «ПРУС ІІ»1
	219. ГРЫНЕВІЧЫ (HRYNIEWICZ) герба «ПРЫЯЦЕЛЬ»1
	220. ГРЫНЕВІЧЫ (HRYNIEWICZ) герба «ПРЫЯЦЕЛЬ»1
	221. ГРЫНЕВІЧЫ (HRYNIEWICZ) герба «ПРЫЯЦЕЛЬ»1
	222. ГРЫНЕВІЧЫ (HRYNIEWICZ) герба «ПРЫЯЦЕЛЬ»1
	223. ГРЫНЕВІЧЫ (HRYNIEWICZ)1 герба «ПРЫЯЦЕЛЬ»
	224. ГРЫНЕВІЧЫ (HRYNIEWICZ)1
	225. ГРЫНЕВІЧЫ (HRYNIEWICZ)1
	226. ГРЫНЕЎСКІЯ (HRYNIEWSKI) герба «КАРВОЎСКІ, 
інакш ПНЕЙНЯ»
	227. ГРЫНЕЎСКІЯ (HRYNIEWSKI) герба «ПРЫЯЦЕЛЬ»1
	228. ГРЫНЕЎСКІЯ (HRYNIEWSKI) герба «ПРЫЯЦЕЛЬ»
	229. ГРЫНЕЎСКІЯ (HRYNIEWSKI) герба «ПРЫЯЦЕЛЬ»1
	230. ГРЫНКЕВІЧЫ (HRYNKIEWICZ) герба «ПРАГОНЯ»1
	231. ГРЫНКЕВІЧЫ (HRYNKIEWICZ)1
	232. ГРЫНЦЭВІЧЫ (HRYNCEWICZ)1 герба «ІГЛОЎСКІ»2
	233. ГРЫНЦЭВІЧЫ (HRYNCEWICZ) герба «ЛЯЛІВА»
	234. ГРЫНЦЭВІЧЫ (HRYNCEWICZ) герба «ПРАГОНЯ»1
	235. ГРЫНЦЭВІЧЫ (HRYNCEWICZ)1
	236. ГРЫНЭБЭРГІ (ГРЫНБЭРГІ) (GRÜNNEBERG) герба «ГЛЯЎЗНАФ»1
	237. ГРЫНЯВЕЦКІЯ (HRYNIEWIECKI) герба «ВАГА»
	238. ГРЫНЯВЕЦКІЯ (HRYNIEWIECKI) герба «ПРАГОНЯ»1
	239. ГРЫНЯВЕЦКІЯ (HRYNIEWIECKI) герба «ПРАГОНЯ»1
	240. ГРЫФІНЫ (GRYFFIN, GRYFIN) герба «ГРЫФ»
	241. ГРЫЦКЕВІЧЫ (HRYCKIEWICZ) герба «КМІТА»
	242. ГРЫЦКЕВІЧЫ-РАЧЫНСКІЯ (HRYCKIEWICZ-RACZYŃSKI) герба «НАЛЕЎКА»1
	243. ГРЫЦЭВІЧЫ-УЖУМЕЦКІЯ (GRYCEWICZ-UŻUMECKI)1 герба «ТАПОР»
	244. ГРЭЙФЭНБЭРГІ (GREIFENBERG) герба «ГРЭЙФЭНБЭРГ»1
	245. ГУБІНСКІЯ (HUBIŃSKI) герба «СВЕНЦІЦ»1
	246. ГУДЗВІЛОВІЧЫ (GUDWIŁOWICZ)1 герба «АСТОЯ»2
	247. ГУДЗВІЛОВІЧЫ (GUDWIŁOWICZ) герба «РАВІЧ»1
	248. ГУДЗЯЕЎСКІЯ, ГАДЗЯЕЎСКІЯ (GUDZIEJEWSKI, GODZIEJEWSKI) герба «ГУЧЫ»1
	249. ГУДОВІЧЫ (HUDOWICZ) герба «ГУЧЫ»
	250. ГУДЫ, РЭТКЕРЫ-ГУДЫ (HUDA, RETKIER-HUDA) герба «РАВІЧ»
	251. ГУДЫНОЎСКІЯ (GUDYNOWSKI)1 герба «БОНЧА»
	252. ГУЗЭЛЬФЫ (GUZELF) герба «ПРАЎДЗІЦ»1
	253. ГУЙДЫ-ТАРНАШЫНСКІЯ1 (HUYDA-TARNOSZYŃSKI) герба «САС»2
	254. ГУЛІЦКІЯ (HULICKI)1 герба «НАВІНА»2
	255. ГУЛЬБІНСКІЯ (GULBIŃSKI) герба «БОНЧА»1
	256. ГУЛЬДЭНБАЛЬК дэ ГЮЙДЛЬ1 (GULDENBALK de HÜIDL) герба «ГУЛЬДЭНБАЛЬК»
	257. ГУМНІЦКІЯ (HUMNICKI) герба «ГАЗДАВА»
	258. ГУРКІ (HURKO) герба «СЛЕПАЎРОН»1
	259. ГУРСКІЯ (GURSKI) герба «ЛЕВАЛЬТ ІІ»
	260. ГУРСКІЯ (GÓRSKI) герба «НАЛЕНЧ»1
	261. ГУРСКІЯ (GURSKI) герба «НАЛЕНЧ»
	262. ГУРСКІЯ (GÓRSKI, GURSKI) герба «НАЛЕНЧ»1
	263. ГУРСКІЯ (GURSKI, GÓRSKI) герба «НАЛЕНЧ»1
	264. ГУРСКІЯ (GÓRSKI) герба «НАЛЕНЧ»1
	265. ГУРСКІЯ (GÓRSKI) герба «ТРАСКА»1
	266. ГУРСКІЯ1 (GÓRSKI) герба «ШАЛІГА»2
	267. ГУРСКІЯ (GÓRSKI) герба «ШТЭРНБЭРГ»1
	268. ГУРСКІЯ (GURSKI, GÓRSKI)1
	269. ГУРСКІЯ1
	270. ГУРЫНОВІЧЫ (HURYNOWICZ) герба «ПРАЎДЗІЦ»
	271. ГУРЫНОВІЧЫ, ЖДАНОВІЧЫ-ГУРЫНОВІЧЫ (HURYNOWICZ, ŻDANOWICZ-HURYNOWICZ) герба «ЛЮБІЧ»1
	272. ГУРЫНЫ (HURYN, HURYNO) герба «ПРАЎДЗІЦ»1
	273. ГУРЫНЫ-САКАЛЯТЫЦКІЯ (HURYN-SOKOLATYCKI) герба «ГУРКО»
	274. ГУСАІМЫ, БУТ-ГУСАІМЫ (HASSAIM, BUTT-HUSSAIM) герба «ГОСІУС»
	275. ГУСАКОЎСКІЯ (HUSSAKOWSKI)1
	276. ГУСЬКОВЫ1
	277. ГУТАРОВІЧЫ (HUTOROWICZ) герба «ГУТАР»
	278. ГУТАРОВІЧЫ (HUTOROWICZ) герба «ГУТАР»
	279. ГУТАРОВІЧЫ1
	280. ГУТКОЎСКІЯ (GUTKOWSKI) герба «РАВІЧ»1
	281. ГУТОЎСКІЯ (GUTOWSKI)1 герба «РАВІЧ»
	282. ГУТОЎСКІЯ (GUTOWSKI) герба «СЛЕПАЎРОН»
	283. ГУТОЎСКІЯ (GUTOWSKI)1 герба «ЦЁЛАК»2
	284. ГУШЧЫ (HUSZCZA, HUSZCZO) герба «ПУХАЛА»1
	285. ГУШЧЫНСКІЯ1
	286. ГЭЙНЫ (HEYNO) герба «ЯСЕНЧЫК»
	287. фон ГЭЛЬМЭРСЭНЫ (von HELMERSEN)1
	288. ГЭМПЭЛІ (HEMPEL) герба «НАЛЕНЧ»
	289. ГЭНЗЭЛІ (HENZELL)1 герба «ПОМЯН»
	290. ГЭНКЭЛІ (HENKIEL)1
	291. ГЭННІНГІ (HENNING) герба «ХЭЛМ»1
	292. ГЭРДМАНЫ (HERDMAN) герба «ЛЮБІЧ»
	293. ГЭРМАНЫ (HERMAN) герба «ВУЖ1»
	294. ГЭРМАНЫ1 (HERMAN) герба «КАТВІЦА»
	295. ГЭРМАНЫ (HERMAN) герба «ЛАДДЗЯ»
	296. ГЭРМАНЫ (HERMAN) герба «ЧАПЛЯ»
	297. ГЭРМАНЫ, ІЖЫЦКІЯ-ГЭРМАНЫ (HERMAN, IŻYCKI-HERMAN) герба «ГАЗДАВА»
	298. ГЭРЫНГІ (GERYNG) герба «ГЕРАЛЬТ»
	299. ГЮНТЭРЫ1 (GÜNTHER) герба «ШЧЫТЫ»2
	300. ГЯДВІЛЫ (GIEDWIŁŁO) герба «ВЯНЯВА»1
	301. ГЯКОВІЧЫ (GIEKOWICZ) герба «ТРУБЫ»1
	302. ГЯНДЗВІЛЫ (GIĘDZWIŁO, GĘDZWIŁŁO) герба «СЛЕПАЎРОН»
	303. ГЯРЛОВІЧЫ (GIERŁOWICZ) герба «КАСЦЕША»1
	304. ГЯРОЎСКІЯ1
	305. ГЯЦЭВІЧЫ (GIECEWICZ) герба «ДАЛІВА»1
	306. ГЯЧЭВІЧЫ-ГЕЧАНЫ (GIECZAN-GIECZEWICZ)1 герба «ЛЯЛІВА»2

