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СКОРОЧЕННЯ

арк. – аркуш
Держархів Київської обл. – Дер-

жавний архів Київської області
зв. – зворот аркуша
зг. – згадка, згадується
лат. – латина
м-ко – містечко
оп. – опис
пол. – польська мова
р. – рік
рр. – роки
с. – село
С. – сторінка
спр. – справа
сс. – села
ст. – століття
с-це – сільце

ур. – урочище
ф. – фонд
х. – хутір
ЦДІАК України – Центральний 

державний історичний архів 
України, м. Київ

hr. – hrabia (пол. граф)
m. – miasto (пол. місто)
m-ko – miasteczko (пол. містечко)
S. – strona (пол. сторінка)
S-ka – spółka (пол. спілка)
P. – pagina (лат. сторінка)
S. J. – Societas Jesu (лат. Товариство 

Ісуса – Орден єзуїтів)
T. – tomus тобто volumen (лат. том)
w. – wieś (пол. село)

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

шляхта – привілейований стан Речі Посполитої
дворянство – привілейований стан Російської імперії
легітимація – визнання в дворянстві рішенням дворянського депутат-
ського зібрання
декласація – позбавлення шляхетства чи дворянства
дворяни 1-го розряду (з 1831 р.) – поміщики та/чи особи, затверджені в 
дворянстві указом Урядуючого Сенату
дворяни 2-го розряду (у 1831-1864 рр.) – легітимовані особи ще не за-
тверджені указом Урядуючого Сенату
дворяни 3-го розряду (у 1831-1832 рр.) – нелегітимована шляхта
однодворці (у 1831-1872 рр. у західних губерніях) – декласована сільська 
шляхта, фактично – особисто вільні селяни





В с т у п





Рід Михалевських був представлений у XVIII–XIX ст. переважно 
чиншовою шляхтою, яка мешкала на орендованих садибах. Разом з 
тим зустрічаємо в ньому і кількох земських урядників часів Речі По-
сполитої. Наприклад, у гербівнику графа Северина Уруського згаду-
ються новогрудський чашник Лукаш, його син мозирський мечник Ян 
(зг. 1724 р.), берестейсько-куявський стольник N (зг. 1733 р.) та коло-
мийський мечник Юзеф1. Ці досить скромні уряди, за які, однак, треба 
було заплатити до королівської канцелярії досить значні суми, свідчать 
про володіння окремими гілками Корчаків-Михалевських невеликими 
маєтками чи їхніми частинами 

Політична загибель Речі Посполитої внаслідок поділів її території 
між Росією, Пруссією і Австрією у 1772, 1793 і 1795 рр. та поширення на 
загарбані терени дії законодавства цих держав поставили перед шлях-
тою необхідність доведення свого благородного походження. Через це 
з кінця XVIII ст. чимало гілок роду Михалевських, що опинилися на 
теренах Російської імперії, намагалися довести свою дворянську гід-
ність. Значна їх частина була легітимована та внесена до дворянських 
родовідних книг кількох губерній, зокрема, Волинської, Київської та 
Подільської.

В гербовому роді Корчаків Михалевські займають місце серед 
менш заможної його частини. На відміну від Браницьких, Дрогойов-
ських, Коморовських і Холоневських їм не вдалося прикрасити свій 
герб графською короною. Жодна гілка цього роду не спромоглася та-
кож зберегти чи нагромадити значні зем’янські статки, як, наприклад, 
Горайські, Городиські чи Хоїнські2. Саме тому рід Михалевських є та-

1  Rodzina. Herbarz szlachty polskiej / Opracowany przez S. hr. Uruskiego przy 
współudziale A. A. Kosińskiego, wykończony i uzupełniony przez A. 
Włodarskiego. – Warszawa: Gebethner i Wolff, 1913. – Tom X. – S. 358. 

2 Про наявність як амбіцій, так і відповідних ресурсів добре сигналізують пу-
блікації про роди і окремі їхні гілки в статусних генеалогічних виданнях остан-
ньої чверті ХІХ – початку ХХ ст., в яких зустрічаємо і деякі роди герба Корчак:

Dunin-Borkowski J., hr. Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich. – Lwów-
Warszawa: E. Wende i S-ka, 1908. – Tom pierwszy. – S. 251-257 (Braniccy), 274-279 
(Chołoniewscy), 318-330 (Drohojowscy), 437-450 (Komorowscy);

Dunin-Borkowski J. S, hr. Rocznik szlachty polskiej. – Lwów: Księgarnia K. Łukaszewicza, 
1881. – S. 177-179 (Braniccy), 183-184 (Chołoniewscy), 200-202 (Drohojowscy), 236-239 
(Komorowscy), 450-451 (Choińscy), 466-468 (Gorayscy), 471-472 (Horodyscy), 552-553 
(Sozańscy);

Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. – Poznań, 1879-1908 (rody h. Korczak w 
rocznikach: Bohowitynowie – XIX, Braniccy – XXI, Chołoniewscy – XIX, Drohojowscy – 
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ким важливим для дослідження, 
адже він може репрезентувати 
дрібношляхетську частину гербо-
вого роду Корчаків та бути при-
кладом соціальної історії цього 
середовища.

Походження Михалев-
ських лишається одним з досі 
нерозв’язаних питань історії цього 
роду.

Класична версія, що виводить 
Михалевських від Боратинських, 
була викладена ще наприкінці 
XVI ст. Бартошем Папроцьким у 
його працях “Gniazdo cnoty” (1578) 
та “Herby rycerstwa polskiego” 
(1584). Він написав, що “канцлер 
Руської землі” Дмитро з Боратина 
(зг. 1374 р.) мав сімох синів, які по-
ділили спадщину в Перемишль-

ській землі. Юргій взяв Мальчиці, Сенько – Домбковичі, Федась – Тама-
новичі, Івашко – Ханьковичі, Демко – Михалевичі, а Дмитро з Василем 
– Боратин. Від цих пращурів пішли роди з відповідними прізвищами 
– Мальчицькі, Домбковські, Томановські, Ханьковські, Михалевські та 
Боратинські. Поза цим Папроцький виводив від спільного предка з 
Михалевськими рід Соломунських3.

Цю ж версію повторили Шимон Окольський, який назвав цей рід 
Михаловськими, та Каспер Несецький, який лише переписав дані, на-
ведені Папроцьким4.

XX, Jeleńscy – XXVI, Komorowscy – XVI, XXVII, Łuszczyńscy – II, Mleczkowie – I, 
Szumlańscy – XV).

3 Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone. – Kraków: Maciej 
Garwolczyk, 1584. – S. 538-539; Paprocki B. Gniazdo cnoty z kąd herby rycerstwa sławnego 
królestwa polskiego, wielkiego księstwa litewskiego, ruskiego, pruskiego, mazowieckiego, 
zmudzkiego i innych państw do tego królestwa należących książąt i panów początek swój 
mają. – Kraków: Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka, 1578. – S. 1030.

4 Okolski S. Orbis Poloni. – Cracoviae: Officina Typographica Francisci Caesarij, 1641. – 
T. I. – P. 437; Niesiecki K. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa 
polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami, naywyższemi honorami, heroicznym 
męstwem y odwagą, wytworną nauką, a naypierwey cnotą, pobożnością y swiątobliwością 

Герб Корчак
Бартош Папроцький,  

“Gniazdo cnoty”, 1578 р.
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Набагато чіткішу історію Кор-
чаків за часів пізнього Середньовіччя 
знаходимо в гербівнику Адама Бо-
нецького, частково виданого в 1899-
1913 роках. Бонецький спирався, в пер-
шу чергу, на дані актових книг, і тому 
його гербівник, хоча й не позбавле-
ний хиб, містить переважно вірогідні 
дані. Отже, в статті про Боратинських 
він згадує перемишльського підсудка 
Волчка з Боратина (зг. 1436 р.), та вка-
зує трьох його синів – Дмитра, Гліба й 
Андрія. В результаті поділу 1443, 1447 
чи 1448 р. Дмитру дісталися Боляно-
вичі, Стобно, Стобенько, Кориславичі 
й Добаньовичі, а сам він став предком 
Боляновських. Відповідно від Андрія 
з Домбкович чи Дубкович походять 
Домбковські, а від Гліба з Боратина – 
Боратинські.

Що ж до походження Михалев-
ських, то відповідь А. Бонецького на це 
питання загинула разом з невиданою 
частиною його гербівника під час Варшавського повстання 1944 року. 
Відтак, видані 16 томів містять лише принагідні згадки про Михалев-
ських. Наприклад, 1753 і 1765 рр. Францишек Лапінський і Юстина з 
Лапінських Цєшановська, діти Яна і Йоанни зі Станішевських, продали 
Карніцьким частину Михалевич, яку успадкували по Христині з Ми-
халевських Станішевській. З цієї згадки видно, принаймні, що напри-
кінці XVII і на початку XVIII ст. певні частини Михалевич ще належали 
Михалевським, хоча й виходили з їхніх рук шляхом віна, спадку та про-
дажу5.

ozdobiona. Potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey 
Oyczyznie synow podana. – Lwów: Drukarnia Collegium Lwowskiego S. J., 1740. – 
Tom trzeci. – S. 248.

5 Herbarz polski. Część I. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich / 
Ułożył i wydał A. Boniecki. – Warszawa: Gebethner i Wolff, 1899. – Tom I. – S. 373; 
1900. – Tom II. – S. 20; 1901. – Tom IV. – S. 118; Ułożyli A. Boniecki i A. Reiski. – 
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1912. – Tom XV. – S. 181.

Демко Боратинський  
з Михалевичів

Бартош Папроцький,  
“Gniazdo cnoty”, 1578 р.
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Спроба механічно погодити 
класичну версію з даними Бонець-
кого була здійснена в гербівнику 
графа Уруського (частково ви-
даний впродовж 1904-1931 рр.), в 
якому знову стверджується, що 
Михалевські походять від Боратин-
ських. Для цього перемишльсько-
му підсудку Волчку з Боратина (зг. 
1437 р.), уведеному Бонецьким, на-
дано сімох синів з версії Папроць-
кого, хоча їхні імена і перелік ма-
єтків, поділених в 1448 р., частково 
змінені під впливом того ж Бонець-
кого. Таким чином, за версією гер-
бівника графа Уруського від Дми-
тра з Болянович, якому дісталися 
Боляновичі, пішли Боляновські, 
Гліба з Боратина – Боратинські, 
Андрія з Домбкович – Домбков-

ські, Юрія з Мальчиців – Мальчицькі, Денька з Михалевич – Михалев-
ські, Федора з Томанович – Томановські, а від Івана з Ханькович – Хань-
ковські. У такий спосіб Демко чи Денько (мав жити у першій половині 
XV ст.), дідич с. Михалевичі в Перемишльській землі, мав би бути пра-
щуром Михалевських.

Ця версія заперечується даними самого гербівника графа Урусько-
го, в якому можна відшукати чимало суперечностей між відомостями, 
наведеними в різних статтях. Так, у статті про Мальчицьких стверджу-
ється, що їхнім давнім прізвищем було Мошенько та що Васько Мо-
шенько отримав Мальчиці в нагороду від короля Владислава ІІ Ягайла. 
Натомість Іван, успадкувавши Ханьковичі, почав писатися Ханьков-
ським, а згодом, набувши Боратин, став Боратинським. Що ж до Боля-
новських, то у відповідній статті вони, вслід за Каспером Несецьким, 
пов’язані з гербом Любич6...

6 Rodzina. Herbarz szlachty polskiej / Opracowany przez S. hr. Uruskiego 
przy współudziale A. A. Kosińskiego, wykończony i uzupełniony przez 
A. Włodarskiego. – Warszawa: Gebethner i Wolff, 1904. – Tom I. – S. 300, 314; 
1905. – Tom II. – S. 147; 1906. – Tom III. – S. 80; Tom X. – S. 139, 358.

Герб Корчак
Каспр Несецький, “Korona polska”, 

1738 р.
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Стаття “Michalewski herbu Korczak”
Каспр Несецький, “Korona polska”, 1740 р.



Вочевидь, питання про походження Михалевських, як і Корчаків 
загалом, має велике значення для української медієвістики та чекає на 
свого дослідника. Його розв’язання можливе як через опрацювання 
джерел XV–XVI ст., так і через дослідження ліній і гілок цього роду, які 
сформувалися в XVII–XVIII століттях.

Однією з цих ліній і об’єктом цього дослідження є Михалевські, які 
в першій половині XVIII ст. мешкали в Барському старостві та сформу-
вали згодом дві гілки з головними гніздами в селах Вовковинці на Бар-
щині та Олександрівка поблизу П’ятигор. Окремі родини з обох гілок 
оселялися також в інших селах, творячи досить значний ареал. Остан-
ній і визначив географічні межі нашого дослідження, що охоплюють 
Подільське і Брацлавське воєводства Речі Посполитої, а після включен-
ня цих теренів до складу Російської імперії – Летичівський повіт По-
дільської губернії та південні повіти Київської губернії.

Предметом нашого дослідження є легітимаційні документи Ми-
халевських з Вовковинець і Олександрівки, що відклалися в справі про 
їхнє дворянське походження. Ця справа була сформована в Київсько-
му дворянському депутатському зібранні впродовж першої третини 
ХІХ ст. та складається з 30 документів7. Їхні крайні дати (1733–1842) ви-
значають хронологічні межі нашого дослідження.

Михалевські з Вовковинець і Олександрівки були чиншовою 
шляхтою. Саме тому метою цього дослідження ми бачимо вивчення 
на їхньому прикладі процесу формування на теренах Правобережної 
України дрібношляхетських родових архівів, поштовхом до чого стали 
вимоги законодавства Російської імперії щодо доведення шляхтою сво-
го дворянського походження.

У зв’язку з цією метою ми сформулювали наступні завдання:
а) дослідити документальний склад справи про дворянське походження 

Михалевських з точки зору видової класифікації та походження документів;
б) через призму документів, як квінтесенції легітимаційного процесу, 

розглянути його етапи та вплив на Михалевських;
в) на підставі досліджених документів реконструювати генеалогічну 

структуру, географічну мобільність, конфесійну належність, освітній рівень 
Михалевських та уточнити їхнє місце в строкатому дрібношляхетському се-
редовищі.

Публікацій, присвячених Михалевським з Вовковинець і Олександрівки, 
ще не було. Відтак, пропонована книжка є першим кроком у дослідженні цієї 
лінії Михалевських герба Корчак, а також внеском до історії гербового роду 
Корчаків.
7 ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 34-84.



Ч а с т и н а  І.
Легітимаційні документи: аналіз





1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Справа про дворянське походження, або легітимаційна справа 

Михалевських герба Корчак з Таращанського повіту була заведена в 
Київському дворянському депутатському зібранні 10 жовтня 1802 р. на 
підставі клопотання Яна Михалевського, сина Томаша, онука Казими-
ра. Цей факт зафіксований як на титулі справи (№ 18), так і в реєстра-
ційних нотатках на самому клопотанні (№ 2).

Її розвиток був пов’язаний з наступними клопотаннями Михалев-
ських: Лукаша, сина Казимира, від 9 жовтня 1824 р. (№ 3), вже згадано-
го Яна, сина Томаша, від 13 червня 1832 р. (№ 4) та Яна, сина Юзефа, від 
10 серпня 1832 року (№ 22).

Загалом клопотання складають понад 13% від усього документаль-
ного складу справи.

Кожне клопотання доповнювалося документами, що слугували 
доказами благородного походження роду Михалевських. Таких доку-
ментів у справі відклалося аж 22 (№№ 5–20, 23–28), що становить понад 
73% від документального складу справи.

Нарешті документація Київського дворянського депутатського зі-
брання й інших установ, спрямована на розгляд клопотань і доказів 
благородного походження, представлена лише трьома протоколами – 
№№ 21, 29–30 (10%).

Останнім документом у справі є виписка протоколу Київської цен-
тральної ревізійної комісії від 10 вересня 1842 р. (№ 30), яким були ска-
совані рішення Київського дворянського депутатського зібрання про 
визнання дворянської гідності Михалевських та покладено край легіти-
маційним зусиллям членів цієї гілки.

Слід зазначити, що в такому складі легітимаційна справа Михалев-
ських виглядає неповною і препарованою. Наприклад, з якихось при-
чин у ній відсутні документи Київського дворянського депутатського 
зібрання, пов’язані з розглядом перших двох клопотань Михалевських 
1802 і 1824 років. Не менш важливим є брак одного з доказів дворян-
ського походження. Це увиразнюється при порівнянні переліку до-
казів, що містить кожне з клопотань, з кількістю доказів, що містить 
справа:

– 10 жовтня 1802 р. Ян, син Томаша, разом з клопотанням передав 
вісім доказів (№ 2);

8 Тут і далі замість посилань вказуються номери документів, повні тексти яких 
уміщено в додатку ІІІ.
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– 9 жовтня 1824 р. Лукаш, син Казимира, подав чотири докази 
(№ 3);

– 13 червня 1832 р. Ян, син Томаша, доповнив своє перше клопо-
тання п’ятьма доказами (№ 4);

– 10 серпня 1832 р. Ян, син Юзефа, надав шість доказів (№ 22).
Отже, загалом у клопотаннях зафіксована подача до Київського 

дворянського депутатського зібрання 23 доказів благородного похо-
дження. Тим часом у справі відклалося, як ми вже відзначали, лише 22 
з них.

***
Щойно зафіксовані особливості документального складу справи 

Михалевських з Олександрівки певною мірою пояснюються їхніми 
документами, що відклалися в справах інших ліній і гілок цього роду. 
Нам вдалося віднайти такі документи в трьох справах, що збереглися 
у фонді 782 “Київське дворянське депутатське зібрання” (Державний 
архів Київської області).

Детальний аналіз цих документів слід проводити, безумовно, в 
контексті справ, в яких вони відклалися. Лише в цьому випадку є надія 
на з’ясування причин їхньої появи у справах інших ліній і гілок роду 
Михалевських та виявлення зв’язку останніх з Михалевськими з Вовко-
винець і Олександрівки.

Зараз ми дамо лише коротку характеристику цих документів. Слід 
також зазначити, що вони використані як в аналізі справи Михалев-
ських з Олександрівки, так і в їхньому поколінному розписі.

Найбільше документів Михалевських з Олександрівки поза їхньою 
справою відклалося в справі “Остаток дела Михалевских” (№ 7661)9. 
Аркуш 2 містить свідоцтво Таращанського нижнього земського суду від 
20 вересня 1811 р. про запис Лукаша Михалевського, сина Казимира, в 
1800 р. серед шляхти с. Шуляки. Такий же документ відклався і в справі 
Михалевських з Олександрівки (№ 14).

Наступним документом (на аркуші 6) є оригінальний родинний 
список про того ж Лукаша і його синів, підписаний Яном Михалев-
ським. Додавання віку Лукаша, зазначеного в цьому родинному списку, 
до року його хрещення дозволяє датувати цей документ 1832 роком.

Нарешті, на аркуші 12 міститься витяг з актової книги Летичівсько-
го земського суду від 20 вересня 1823 р. маніфесту дворян Михалевських 
9 Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661.
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з Вовковинець, яким вони визнають своїми родичами Михалевських з 
Олександрівки. Йдеться про той документ, якого бракує в справі Миха-
левських. Слід відзначити, що повний текст цього документа небагато 
додає до його опису в протоколі Київського дворянського депутатсько-
го зібрання від 15 червня 1832 р. (№ 21).

Ще один родинний список Михалевських з Олександрівки знахо-
диться на аркушах 3 зв.–4 у справі “Dzieło o probacyie ptt. taraszczanskiego 
Ignacego Michalewskiego” (№ 7693)10. Він містить дані про родини То-
маша, сина Антонія, а також Томаша, Ігнация і Лукаша, синів Казими-
ра. Цей документ датований 1802 р., хоча, з огляду на згаданих у ньому 
членів родин, він був укладений не раніше 1803 року.

Останніми знайденими поза справою Михалевських документами 
є два примірника генеалогічної схеми під назвою “Genealogia domu 
uur. Michalewskich”, що відклалися в ще одній справі про дворянське 
походження іншої лінії цього ж роду (№ 7578)11.

Слід відзначити, що три з п’яти документів, що відклалися в спра-
вах інших ліній і гілок роду Михалевських, не подавалися до Київського 
дворянського депутатського зібрання в ролі доказів благородного похо-
дження разом з відомими клопотаннями 1802, 1824 та 1832 років.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ
В загальній характеристиці легітимаційної справи Михалевських 

ми вже торкнулися і питання про класифікацію її документального 
складу. Спираючись на призначення документа, ми виокремили:

– клопотання (4 документи – 15%);
– докази (22 документа – 75%);
– рішення (3 документи – 10%).
Тепер розглянемо структуру справи через найменування докумен-

тів. Це дозволяє виокремити вісім видів документів.

а) клопотання

Ми вже зазначали, що в справі відклалося чотири клопотання 
(№№ 2, 3, 4 і 22), які становлять 13% від її документального складу.

10 Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7693. Йдеться про родину Ми-
халевських, яка в 1781 р. згадується в м. Корець на Волині, потім мешкала в 
Богуславі і звідти переїхала до с. Ставишівка Таращанського повіту.

11 ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 34-84.
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Всі вони є однотипними: кожен з прохачів звертався до Київсько-
го дворянського депутатського зібрання щодо визнання благородного 
походження. Формуляр цих документів складається з таких реквізитів:

а) адресат;
b) автор;
с) назва;
d) текст (вступна аргументація, перелік доданих до клопотання до-

казів благородного походження й прикінцеве прохання про визнання 
в дворянстві, записання до родовідної книги, видачу грамоти і копій 
рішення);

e) підпис (особистий чи уповноваженої особи);
f) дата (не у всіх клопотаннях).
Клопотання також містять реєстраційні та інші нотатки, зроблені 

під час прийняття цих документів установою та в процесі їхнього роз-
гляду.

Титульний аркуш справи про дворянське походження Михалевських



25

Частина І. Легітимаційні документи: аналіз

Цей вид документів займає в легітимаційній справі особливо важ-
ливе значення, адже саме клопотання спонукали установу до дій та ви-
значали їхній напрямок.

Найбільш важливою в інформаційному відношенні частиною цих 
документів є перелік доказів дворянського походження, який уміще-
ний в тексті. Слід відзначити, що в клопотаннях 1802 і 1832 рр. (№№ 2 
і 22) докази описані детально. Натомість клопотання 1824 і 1832 рр. 
(№№ 3 і 4) містять дуже загальні описи доказів, яким бракує датування, 
географічної локалізації тощо.

На прикладі клопотань Михалевських видно, що такі види доку-
ментів містять чимало помилок, спрощень та неточностей, обумовле-
них як низькою кваліфікацією їхніх авторів, так й інтересами прохачів. 
Зокрема, це відбилося в описах доказів, оригінальний текст яких був 
написаний латиною.

Також часом змінювалася суть описаних доказів. Зокрема, свідо-
цтво про благородне походження Михалевських, підписане 17–29 верес-
ня 1798 р. 12-ма шляхтичами в м-ку Борщагівка й сс. Кур’янці і Велика 
Сніжна Сквирського повіту та сс. Варшиця і Курава Махнівського повіту 
Київської губернії (№ 11), описане в клопотанні 1802 р. як свідоцтво 12-
ти поміщиків Подільської губернії, видане 20 вересня 1798 р. (№ 2).

b) майнові акти

Документи, що фіксували наявність нерухомого майна, особливо 
маєтків із селянами, мали велике значення для доведення дворянського 
походження. Їхнє значення було пов’язане з традиційним для тогочас-
ного російського законодавства визначенням дворянина, який не слу-
жив на військовій чи цивільній службі, як поміщика – власника маєтка 
з кріпаками. Таких документів у справі Михалевських немає.

Певною мірою роль такого документа міг грати запис про надання 
землі Станіславом Михалевським своїй дружині Катажині з Янських 
від 9 грудня 1733 р., внесений до актової книги Вінницького ґродського 
суду (№ 5). До справи витяг 1733 р. потрапив разом з першим клопо-
танням 1802 р., в якому пояснювалося, що Ян Михалевський, син Тома-
ша, демонструє цим документом давність свого роду (№ 2).

Основна частина формуляра є типовою для документів такого 
виду: a) назва, b) дата витягу, c) текст (мотиваційний вступ, текст доку-
мента, який виписувався з актової книги, та місце і дата його створення, 
засвідчувальні підписи), d) закінчення, c) підпис. Разом з тим слід від-
значити кілька дивних особливостей цього документа.
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Повний формуляр витягу 1733 р. містить реквізити, що вказують 
на його створення в 1796–1801 роках. Про це свідчить як вступна фор-
мула зі згадкою російського імператора Павла І, так і дивне закінчення. 
З останнього виникає, що запис 1733 р. був прийнятий до актової книги 
Вінницького ґродського суду та одразу тією ж особою зі згаданої акто-
вої книги виданий і засвідчений печаткою Вінницького земського суду 
з гербом Російської імперії. Мало того: цей документ не містить дати, 
що фіксувала б час його справжньої видачі, а всі наявні дати стосуються 
1733 року.

Додамо, що з погляду законодавства Російської імперії подача 
Яном Михалевським, сином Томаша, запису 1733 р. в ролі доказу свого 
благородного походження не мала сенсу, адже:

1) ані сам запис 1733 р., ані інші подані документи не фіксують ро-
динного зв’язку між Станіславом та Яном;

2) запис 1733 р. лише загально згадує дідичні маєтки Станіслава, не 
наводячи їхніх назв, що знецінює цей документ як доказ походження 
Яна із зем’янської родини;

3) формуляр запису 1733 р. дозволяє сумніватися в автентичності 
цього документа.

с) метрики

Метричні книги велися при християнських храмах різних конфесій 
(зокрема, католиками і православними) і містили записи про хрещен-
ня, вінчання та поховання. Витяги з метричних книг, метричні виписки 
чи просто метрики становлять один з найбільш масових видів доказів 
благородного походження. Вони фіксували як соціальне походження 
особи, так і її належність до відповідного роду.

В легітимаційній справі Михалевських відклалося дев’ять метрик, 
які становлять 30% всіх документів. З них шість були видані настояте-
лями костьолів і написані латиною (№№ 6, 8, 12, 17, 23, 24), а три – на-
стоятелями церков і викладені польською мовою (№№ 7, 9, 10).

Формуляр метричних виписок є таким:
– вступна формула з іменем і титулом монарха (не завжди);
– текст (мотиваційний вступ, текст запису про хрещення, вінчання 

чи поховання, а також прикінцеве запевнення точності виписки із за-
значення місця і дати її видачі);

– підпис і відбиток печатки.
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Клопотання Яна Михалевського. 1802 р.
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d) сказки

В Російській імперії час від часу проводилися ревізії (переписи на-
селення). Під час цих ревізій укладалися списки осіб (окремо по кож-
ному соціальному стану і маєтку), що називалися ревізькими сказками 
(про селян і міщан), шляхетськими відомостями (про шляхту) тощо. 
Витяги зі шляхетських відомостей, які також часом називали шляхет-
ськими ревізькими сказками, також були дуже поширеними доказами 
дворянства. В легітимаційній справі Михалевських відклалося шість та-
ких документів – №№ 14–16, 26–28 (20% документального складу).

Формуляр цих витягів складається з таких реквізитів: заголовок, 
назва, текст, закінчення, місце і дата створення, підписи.

Генеалогічне значення витягів зі шляхетських відомостей, що укла-
далися під час ревізій, важко переоцінити, адже ці документи містять 
дані про склад родини та вік кожного її члена, а також дані про смерть 
чи переміщення членів родини, що сталися між ревізіями.

Значення цих документів зі справи Михалевських підвищується 
через те, що книги зі шляхетськими відомостями по Таращанському 
повіту, з яких була зроблена частина витягів, не збереглися.

e) родинні списки

Цей вид документа також був дуже поширеним у ролі доказу бла-
городного походження. Його створення наприкінці XVIII та на початку 
ХІХ ст. було пов’язане з повітовими шляхетськими книгами, що міс-
тили дані про шляхетські родини відповідного повіту та були укладе-
ні наприкінці 1790-х років в канцеляріях повітових маршалків. Пере-
важна більшість цих книг не збереглася до нашого часу, і тому родинні 
списки, що часто були витягами з повітових шляхетських книг, як і їхні 
аналоги, створені прохачами, переважно є унікальними документами.

Зокрема, це стосується і двох родинних списків (понад 6% доку-
ментного складу) у справі Михалевських (№№ 18 і 19). Перший з них 
підписаний Яном Михалевським, а отже, його було створено прохачем 
або на його замовлення. Другий родинний список взагалі не містить 
підпису, проте в протоколі Київського дворянського депутатського зі-
брання від 15 червня 1832 р. зазначено, що його оригінал був підписа-
ний таращанським повітовим маршалком і є витягом зі шляхетської 
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Запис Станіслава Михалевського 1733 р.
Витяг кінця XVIII ст.
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книги того ж повіту, укладеної 1800 року12 (№ 21). Вочевидь, у справі 
Михалевських відклалася лише неповна копія цього документа.

Типовий формуляр родинних списків, зокрема, для шляхти Тара-
щанського повіту, складається з таких реквізитів:

a) заголовок;
b) дата видачі;
c) таблиця з даними про кожного дорослого члена родини чолові-

чої статі із зазначенням його прізвища, особистого, батькового, часом 
також дідового імені, віку, характеру родинних пов’язань з іншими чо-
ловіками в родині та імені, уродженого прізвища, імені батька і віку 
дружини, імен і віку дітей (окремо синів і доньок), а також з наведенням 
відомостей про його місце мешкання, нерухому власність та службу;

d) підпис і відбиток печатки.
Значним недоліком родинних списків є відсутність датування на-

ведених у цих документах даних. При цьому дата видачі родинного 
списку, або навіть досить рідкісна вказівка на рік укладання повітової 
шляхетської книги не рятують ситуацію. Масова видача витягів з по-
вітових шляхетських книг припадає на початок ХІХ ст., а під датою 
укладання повітової шляхетської книги напевно мається на увазі завер-
шення цього процесу. Отже, в більшості випадків наявна в родинному 
списку дата цього документа не має відношення до датування відбитих 
у ньому реалій. Через це родинні списки за відсутності у справі метрик 
та сказок, що сприяють усталенню їхнього датування, потребують до-
даткових досліджень.

На відміну від витягів зі шляхетських відомостей чи шляхетських 
ревізьких сказок, родинні списки переважно містять дані про дівоче 
прізвище дружин, що є дуже цінною інформацією для генеалогічного 
дослідження.

f) приватні і родинні свідоцтва

Ці види документів відіграли значну роль під час легітимаційного 
процесу кінця XVIII – початку ХІХ століть.

Приватні свідоцтва чи свідоцтва 12-ти благородних осіб були дуже 
поширені у всіх трьох губерніях Правобережної України. Їх видавали 
на прохання особи, яка збирала докази свого дворянського походжен-

12 Слід відзначити, що наприкінці XVIII ст. існував П’ятигорський повіт і лише 
згодом повітові установи були перенесені до Таращі.
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ня. Відтак, головною метою свідоцтва було запевнення безперечності 
такого походження. Їхній формуляр складався з:

a) тексту, в якому запевнялося благородне походження відповідної 
родини чи кількох родин зі спільним предком;

b) підписів і печаток дванадцяти осіб.

Метрика про поховання Войцеха Михалевського в 1748 р.
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Свідоцтво про запис Лукаша Михалевського в 1800 р.  
серед шляхти с. Шуляки. Тараща, 1811 р.
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У справі Михалевських такий документ теж відклався (№ 11), проте 
він належить до досить рідкісного типу. На відміну від більшості “сві-
доцтв 12-ти”, засвідчених представниками губернської чи повітової еліти, 
свідоцтво для Михалевських підписали 17–29 вересня 1798 р. переважно 
чиншові шляхтичі Махнівського і Сквирського повітів. Лише Вінцентій 
Ваневич з Борщагівки та Станіслав-Костка Шидловський з Великої Сніж-
ної, можливо, були дещо заможніші за чиншовиків. Формуляр цього до-
кумента відрізняється від звичайного тим, що до підписів і печаток 12-ти 
шляхтичів ще додані окремі невеличкі тексти, в яких кожен з них свідчив 
про благородне походження Казимира Михалевського і його синів.

Окрім приватного свідоцтва, в справі Михалевських були ще два 
досить рідкісних родинних свідоцтва, які також називаються маніфес-
тами та протестаціями. Останні створювалися дворянами для своїх 
ще нелегітимованих родичів. Формуляр цих документів аналогічний 
формуляру майнових актів, проте має свою відмінність: в тексті за-
мість наведення документа з актової книги вміщувався опис родинних 
пов’язань дворянина зі своїми родичами-шляхтичами.

Перше таке свідоцтво отримав 20 вересня 1823 р. у Летичівському 
земському суді шляхтич Лукаш Михалевський з Олександрівки. Надав-
цями свідоцтва виступили його родичі – дворяни Кароль, Ігнаций і Ян 
Михалевські з Вовковинець. Цей документ у справі Михалевських був, 
проте його згодом вилучили. Короткі його описи містять клопотання 
Лукаша Михалевського від 9 (?) жовтня 1824 р. (№ 3), протоколи Київ-
ського дворянського депутатського зібрання від 15 червня 1832 р. (№ 21) 
та Київської центральної ревізійної комісії від 10 вересня 1842 р. (№ 30), 
а повний текст відклався в іншій справі13.

Друге родинне свідоцтво було створене 9 серпня 1832 р. у Київсько-
му повітовому суді. Надавцем виступив дворянин Ян Михалевський з 
Олександрівки, а отримувачами – його родичі-шляхтичі зі Звенигород-
ського, Сквирського й Уманського повітів. На відміну від першого, це 
свідоцтво збереглося в справі (№ 25).

g) геральдичні документи

Звичайним видом геральдичного документа, поширеним у легіти-
маційних справах Київської губернії, є витяг з гербівника Каспера Не-
сецького “Korona polska”. Є такий витяг і в справі Михалевських (№ 20).

Формуляр цього витягу є таким:
13 Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 12.
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Родинний список Михалевських з Олександрівки
Тараща, 1825 р.
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a) заголовок із зазначенням томів і сторінок згаданого гербівника, з 
яких зроблений витяг;

b) малюнок герба;
c) назва герба;
d) уривок з тексту гербівника.
Витяг, що відклався в справі Михалевських, був зроблений з друго-

го і третього томів “Korony polskiej”. В другому томі був використаний 
початок статті “Korczak herb”. Слід відзначити, що текст був виписа-
ний звідти з певними змінами, які, однак, не змінюють його суті. Проте 
у витягу помилково вказана сторінка, з якої робилася виписка – 604. 
Насправді виписка зроблена з 603 сторінки.

Що ж стосується виписки з третього тому “Korony polskiej”, то 
вона зроблена зі статті “Michalewski herbu Korczak”, текст якої був пе-
реписаний до витягу дуже ретельно – без будь-яких змін і втручань.

Малюнок герба Корчак, вміщений у витягу, зроблений у досить 
наївній манері та відрізняється від малюнка в гербівнику. Найзначніша 
відмінність полягає в тому, що річки в щиті мають прямокутні краї. 
Цей варіант Корчака є досить рідкісним у порівнянні з варіантом, де 
кінці річок зображені навкіс, хоча й існував уже у XVI столітті. Поза тим 
малюнку з витягу бракує шолому – корону покладено безпосередньо 
на щит. В нашоломнику замість чаші з ручкою зображений кубок. Цей 
герб оригінально прикрашений двома шаблями та зеленим листям з 
дрібними червоними квітками або плодами.

Відмінності, зафіксовані нами між малюнками герба Корчак у витягу 
зі справи Михалевських та в гербівнику “Korona polska”, з якого походить 
текстова частина витягу, свідчать про існування незалежного від гербів-
ника взірця для першого з них. Можемо припустити, що Михалевські з 
Олександрівки мали якусь родинну пам’ятку з оригінальним зображен-
ням Корчака (наприклад, перстень). Останнє, можливо, і стало взірцем 
малюнка герба, вміщеного у витягу з гербівника Каспера Несецького.

h) протоколи

Протоколи відклалися далеко не в кожній легітимаційній справі 
Київського дворянського депутатського зібрання, адже значна частина 
цих справ взагалі не містить документів, що фіксують їхній розгляд. 
Тим часом у справі Михалевських маємо аж чотири протоколи:

– Подільського дворянського депутатського зібрання від 20 вересня 
1823 р. (№ 13);
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Свідоцтво 12-ти шляхтичів про благородне походження Михалевських
Сторінка з відбитками гербових перснів. 1798 р.
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– Київського дворянського депутатського зібрання від 15 червня 
1832 р. (№ 21);

– Київського дворянського депутатського зібрання від 12 серпня 
1832 р. (№ 29);

– Київської центральної ревізійної комісії від 10 вересня 1842 р. (№ 30).
Перші три з них є легітимаційними, а останній – ревізійним. Фор-

муляр таких протоколів складається зазвичай з таких реквізитів: вступ, 
текст (складається переважно з переліку документів – доказів дворян-
ського походження), рішення та підписи.

Протоколи зі справи Михалевських мають деякі відмінності. Так, 
перший з них був облятований (тобто вписаний до актової книги) в 
Летичівському земському суді, а збережений примірник є копією з об-
ляти, засвідченої Київським дворянським депутатським зібрання. Від-
повідно в його формулярі з’явилася низка реквізитів, що фіксують ці 
процедури. Натомість останній з цих документів є лише, по суті, за-
готовкою протоколу, а саме – “запиской по делу Михалевских”. Тому в 
його формулярі бракує деяких реквізитів (зокрема, вступної формули 
зі згадкою імені і титулу російського імператора та підписів).

Найбільш цінною частиною цих та аналогічних протоколів є пере-
лік доказів дворянського походження. Проте слід зауважити, що в про-
токолах часто повторюються помилки з клопотань, а також нагрома-
джені власні. Наприклад, у справі Михалевських відклався запис про 
поховання Войцеха Михалевського у формі витягу з метричної книги 
Солобківського костьолу. Цей витяг датований 12 травня 1797 р.: “Anno 
D[omi]ni 1797 die 12 mensis Mai” (№ 6). Тим часом у легітимаційному 
протоколі Київського дворянського депутатського зібрання від 15 черв-
ня 1832 р. видача цього документа датована 1799 р.: “a 1799 d[nia] 12 
maja z tych że xiąg wydana” (№ 21).

3. ПОХОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Створення документів, що відклалися в справі Михалевських, було 

тісно пов’язане з необхідністю доведення останніми свого дворянського 
походження. Формуляри цих документів містять реквізити, що дозво-
ляють визначити їхнє походження, а отже, і відтворити хронологічну 
послідовність наповнення родинного архіву Михалевських. Додамо, 
що йдеться лише про клопотання та докази благородного походження 
Михалевських. Два легітимаційних протоколи Київського дворянсько-
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го депутатського зібрання (1832 р.) та протокол Київської центральної 
ревізійної комісії (1842 р.) ми до уваги не беремо.

На підставі аналізу формулярів отримуємо таку картину похо-
дження документів, що в 1802, 1824 і 1832 рр. подавалися Михалевськи-
ми до Київського дворянського депутатського зібрання:

1796–1801 рр.:
– у Вінницькому земському суді отримана облята запису Станіс-

лава Михалевського на користь своєї дружини Катажини з Янських від 
9  грудня 1733 р. (№ 5);

1797 р.:
– 12 травня з метричної книги Солобківського костьолу був отри-

маний витяг запису про поховання Войцеха Михалевського (№ 6);

Малюнок герба Корчак і нотатки з гербівника К. Несецького
Фрагмент. Між 1798 і 1802 рр.
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1798 р.:
– 13 травня з метричної книги церкви с. Котюжинці отриманий ви-

тяг запису про хрещення Томаша Михалевського (№ 7);
– 16 травня з метричної книги Вінницького костьолу отриманий 

витяг запису про вінчання Казимира Михалевського (№ 8);
– 21 травня з метричної книги церкви с. Курава отриманий витяг 

запису про хрещення Ігнация Михалевського (№ 9);
– 17–29 вересня у м-ку Борщагівка та сс. Варшиця, Курава, Кур’янці 

і Велика Сніжна Махнівського і Сквирського повітів було засвідчене сві-
доцтво про благородне походження Михалевських;

– 30 вересня цей же документ був облятований в П’ятигорському 
земському суді (№ 11);

1802 р.:
– 19 березня з метричної книги церкви с. Олександрівка отрима-

ний витяг запису про хрещення Яна Михалевського (№ 10);
– 10 жовтня чи напередодні цього дня було укладене клопотання 

Яна Михалевського, сина Томаша, до Київського дворянського депутат-
ського зібрання (№ 2);

– цього ж року укладений родинний список Михалевських з Олек-
сандрівки, засвідчений Яном Михалевським (№ 18);

1804 р.:
– 17 червня Звенигородський нижній земський суд видав витяг про 

записання Михалевських під час ревізії 1795 р. в с. Кобиляки (№ 27);
1811 р.:
– 20 вересня Таращанський нижній земський суд видав свідоцтво 

про записання Лукаша Михалевського під час ревізії 1800 р. в с. Шуля-
ки (№ 14);

1816 р.:
– 26 липня з метричної книги Борщагівського костьолу отриманий 

витяг запису про хрещення Лукаша Михалевського (№ 12);
1818 р.:
– 18 липня Таращанський нижній земський суд видав два свідо-

цтва про записання Михалевських під час ревізій 1795, 1811 і 1816 рр. в 
сс. Олександрівка і Шуляки (№ 15 і 16);



40

Михалевські герба Корчак з Вовковинець та Олександрівки: легітимаційні документи (1733–1842 рр.)

Протокол Київського дворянського депутатського зібрання
Перша сторінка. 1832 р.
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1823 р.:
– 20 вересня в Летичівському земському суді був облятований про-

токол Подільського дворянського депутатського зібрання (№ 13);
1824 р.:
– 9 жовтня чи напередодні цього дня було укладене клопотання 

Лукаша Михалевського, сина Казимира, до Київського дворянського 
депутатського зібрання (№ 3);

1825 р.:
– 18 травня таращанський повітовий маршалок видав з шляхетської 

повітової книги родинний список Михалевських з Олександрівки (№ 19);
1827 р.:
– 8 жовтня з метричної книги Кровоозерського костьолу виданий 

витяг запису про хрещення Яна Михалевського (№ 17);
1832 р.:
– 13 червня було укладене клопотання Яна Михалевського, сина То-

маша, до Київського дворянського депутатського зібрання (№ 4);
– 8 липня Сквирський земський суд видав свідоцтво про записання 

Михалевських під час ревізії 1795 і 1816 рр. у с-ці Злодіївка (№ 26);
– 20 липня з метричної книги Борщагівського костьолу видані ви-

тяги записів про хрещення Яна і Стефана Михалевських (№ 23 і 24);
– 8 серпня Київська казенна палата видала витяг про записання 

Михалевських під час ревізії 1795 р. в сс. Бендюгівка Київського повіту і 
Кобиляки Звенигородського повіту та під час розбору шляхти 1822 р. в 
с. Ризине Уманського повіту (№ 28);

– 9 серпня з актової книги Київського повітового суду видали про-
тестацію Яна Михалевського, сина Томаша (№ 25);

– 10 серпня було укладене клопотання Яна Михалевського, сина 
Юзефа, до Київського дворянського депутатського зібрання (№ 22).

Отже, вдалося визначити походження 25 документів. З них най-
більше – дев’ять – було створено в судах (36%). Вісім документів Ми-
халевські отримали з костьолів і церков (32%), а шість створили самі 
та отримали від родичів і знайомих (24%). По одному документу було 
створено в губернських установах та повітових органах дворянського 
самоврядування (по 4%).

Таким чином, бачимо, що більшість документів Михалевських по-
ходять із судів, костьолів і церков, а також, дуже узагальнюючи, при-
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ватних осіб. Разом з тим очевидним є низький рівень контактів Миха-
левських з повітовими і губернськими установами Російської імперії.

Дані щодо походження документів зі справи Михалевських дозво-
ляють також отримати картину сезонності створення їхніх документів. 
Для цього ми згрупували по місяцях 22 документи, походження яких 
має повну дату.

Діаграма 1. Сезонність створення документів Михалевскьких

З цієї діаграми видно, що активність Михалевських щодо створен-
ня документів припадала на весну – початок осені. В листопаді і трьох 
зимових місяцях не було створено жодного документа.

Відбиток печатки Вінницького  
костьолу. Вінниця, 1798 р.

Відбиток печатки Борщагівського 
костьолу. Борщагівка, 1832 р.



43

Частина І. Легітимаційні документи: аналіз

4. ЕТАПНІСТЬ
Проведений аналіз походження документів Михалевських з Олек-

сандрівки дозволяє звернутися до питання про етапність легітимацій-
ної діяльності цієї гілки роду. Наявні дані дозволяють виокремити за 
перід 1797–1832 рр. три етапи, які унаочнює діаграма 2.

Діаграма 2. Легітимаційна активність Михалевських

Відбиток печатки Сквирського 
нижнього земського суду

Сквира, 1832 р.

Відбиток печатки
Київської казенної палати

Київ, 1832 р.
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a) легітимація 1798 року

На початку царювання Павла І (1796–1801) до дворянського законо-
давства були внесені досить значні зміни. Частина положень “Дворян-
ської грамоти” 1785 р. втратила чинність. Припинили свою діяльність 
дворянські депутатські зібрання, в яких зосереджувалася більша части-
на легітимаційної роботи на місцевому етапі (до надсилання рішення 
про легітимацію до Герольдії). Відтак єдиними установами, що мали 
виконувати вимоги законодавства щодо доведення шляхтою свого дво-
рянського походження, були канцелярії повітових маршалків14.

За таких обставин у контексті юридичної ситуації царювання Пав-
ла І діяльність канцелярій повітових маршалків набула, фактично, но-
вої якості. Щодо дрібної шляхти ця діяльність полягала у створенні по-
вітових шляхетських книг.

14 Маршалками на колишніх теренах Речі Посполитої, окупованих 1793 р. та зго-
дом включених до складу Російської імперії, називали предводителів дворян-
ства. Цікаво, що й на козацькому Лівобережжі тривалий час також використо-
вувалася саме така назва цієї посади.

Засвідчувальний підпис чиновника Київської казенної палати, колезького 
реєстратора Федора Красножонова з Ядлівки. Київ, 1832 р.
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Кожна шляхетська родина мала подати маршалку докази свого 
благородного походження. Якщо маршалок визнавав їх переконливи-
ми і достатніми, то в повітовій шляхетській книзі робився запис про 
цю родину, а самі документи чи їхні засвідчені копії лишалися в кан-
целярії маршалка для наступного надіслання в Санкт-Петербург до Ге-
рольдії.

Таким чином, канцелярії маршалків виконували функцію колиш-
ніх дворянських депутатських зібрань по прийому від шляхти легіти-
маційних документів. В свою чергу повітові шляхетські книги стали 
певним замінником родовідних дворянських книг.

Через погану збереженість фондів канцелярій повітових маршал-
ків ця “легітимація” кінця XVIII ст. лишається маловідомим епізодом 
в соціальній історії дрібної шляхти Правобережної України. Деякі дані 
для його реконструкції містить справа Михалевських.

Відомо, що впродовж 1797–1798 рр. Михалевські з Олександрівки 
зібрали п’ять датованих документів і один недатований. Йдеться про 
витяги з метричних книг, свідоцтво 12-ти шляхтичів та витяг з актової 
книги Вінницького ґродського суду запису 1733 р. (№№ 5–9, 11). Що-
найменше чотири з цих документів припадає на травень та вересень 
1798 року. Останній документ – облята свідоцтва 12-ти шляхтичів – був 
створений в П’ятигорському земському суді 30 вересня 1798 року. Мо-
жемо припустити, що саме в жовтні того ж року Михалевські і подали 
всі ці зібрані документи до канцелярії п’ятигорського повітового мар-
шалка.

Результатом подання документів став запис Михалевських до 
повітової шляхетської книги. Відомо, що 1800 р. шляхетська книга 
П’ятигорського повіту була остаточно упорядкована, а 18 травня 1825 р. 
Михалевські отримали з неї витяг про свою родину, засвідчений тара-
щанським повітовим маршалком (№ 21).

Сама книга не збереглася до наших днів, проте зі згаданого витягу 
відомо, що відомості в ній були розміщені по сімох стовпчиках. У них 
містяться дані про трьох синів Казимира Михалевського і їхні родини15. 
Також вказано, що маєтку вони не мали, рангу не посідали та на службі 
не перебували, а мешкали “на чинші” в с. Олександрівка (№ 19).

15 Витяг містить помилку: Томаш, Ігнаций і Лукаш записані синами не свого 
батька Казимира, а їхнього діда Антонія.



46

Михалевські герба Корчак з Вовковинець та Олександрівки: легітимаційні документи (1733–1842 рр.)

b) зусилля 1802–1827 років

Впродовж наступних кількох років Михалевські не створили та не 
клопоталися про створення нових документів, що відклалися б згодом 
у справі. Проте 1802 р. закінчувався двохрічний термін подання доку-
ментів на доказ дворянської гідності, визначений указом Сенату від 25 
вересня 1800 року16. Разом з тим зміни в законодавстві, що відбулися 
в березні 1801 р. зі вступом на трон імператора Олександра І, при-
звели до відновлення в повному обсязі відмінених раніше положень 
“Дворянської грамоти” 1785 року. Відновило свою діяльність Київське 
дворянське депутатське зібрання, а напрацювання минулих років, що 
відклалися в архівах канцелярій повітових маршалків, втратили статус 
достатніх. Відтак, шляхті довелося подавати документи знову, проте 
цього разу – до Києва. 

Тому не дивно, що саме 1802 р. спостерігаємо чергові ознаки ак-
тивності Михалевських, які продовжили збір документів, що могли б 
слугувати доказами їхнього благородного походження. Їм був виданий 
витяг з метричної книги (№ 10). Можливо також, що того року Миха-
левські отримали витяг з гербівника К. Несецького, що містив відомос-
ті про герб Корчак й рід Михалевських, а також оригінальний малюнок 
згаданого герба (№ 20).

Всі ці документи, а також зібрані в 1797–1798 рр. були подані 10 
жовтня 1802 р. до Київського дворянського депутатського зібрання ра-
зом з клопотанням про визнання благородного походження Михалев-
ських (№ 2).

Рішення щодо цього клопотання в справі Михалевських не від-
клалося. Разом з тим достеменно відомо, що Київське дворянське де-
путатське зібрання не ухвалювало тоді рішення про визнання їхнього 
благородного походження. Легітимаційна справа Михалевських затяг-
нулася. В наступні роки Михалевські епізодично зверталися до різних 
установ щодо видачі документів, що згодом опинилися в їхній справі 
(№№ 14, 27).

Певні сплески активності Михалевських щодо отримання чергових 
документів припадають на 1816–1818 рр. (№№ 12, 15, 16) та 1823–1824 рр. 
(№№ 13, 21). Саме в 1824 р. Михалевські подали чергове клопотання до 

16 Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта (кінець XVIII – перша поло-
вина ХІХ ст.). Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, 
дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія. – Біла Церква: 
Вид. О. Пшонківський, 2007. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – С. 27.
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Київського дворянського депутатського зібрання (№ 3). Чергові надії 
Михалевських ґрунтувалися на документах, отриманих ними від своїх 
родичів-дворян з Вовковинець. Через відсутність позитивного рішення 
і цього разу Михалевські в 1825 й 1827 рр. продовжували збирати до-
кази свого благородного походження (№№ 17, 21).

c) кризова легітимація 1832 року

Пік легітимаційної активності Михалевських припав на 1832 р., 
коли ними і для них було створено аж сім документів, що відклалися 
згодом в їхній справі. Активізація Михалевських була пов’язана з поді-
ями тих часів – Листопадовим повстанням (1830–1831 рр.) та початком 
масової декласації дрібної шляхти.

Печатка Київського дворянського депутатського зібрання  
і підпис губернського маршалка Тадеуша Козловського  

на дворянській грамоті (1804 р.)
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Згідно з указами Урядуючого Сенату від 19 жовтня 1831 та 11 жов-
тня 1832 рр., вся нелегітимована шляхта була віднесена до дворян 3-го 
розряду, яких мали негайно декласувати шляхом запису до громадян 
або однодворців17. На практиці це мало відбутися в рамках так звано-
го “розбору шляхти”, що відбувся в 1832 році. В кожному повіті, зо-
крема в Таращанському, була створена комісія по розбору шляхти, яка 
приймала від місцевої шляхти відомості про родинний склад, а також 
дворянські грамоти чи витяги з легітимаційних протоколів. Вся шлях-
та, яка не мала таких документів, мусила записатися до громадян або 
однодворців, а отже, втратити шляхетський статус. Тому в 1832 р. до 
Київського дворянського депутатського зібрання масово звернулися як 
дворяни, так і нелегітимована шляхта. Перші – з метою дописати до 
своїх родів, внесених до родовідної книги, синів, онуків і родичів, імена 
яких не були згадані під час легітимації, а другі – для здобуття нарешті 
омріяної дворянської грамоти.

Михалевські з Олександрівки та їхні найближчі родичі, які меш-
кали в південних повітах Київської губернії, станом на 1831 р. не були 
визнані в дворянстві і тому їм загрожувала негайна декласація. Відкла-
дати вже не було куди і тому в умовах часового цейноту Михалевські 
зібрали додаткові документи і спромоглися довести дворянство. Відпо-
відне рішення Київського дворянського депутатського зібрання відбу-
лося 15 червня 1832 р. (№ 21). Інша частина цієї гілки за два наступних 
місяці також зібрала потрібні документи і 12 серпня того ж року також 
була визнана в дворянстві шляхом дописання до дворянського роду 
Михалевських, визнаного рішенням від 15 червня (№ 29).

5. “ЛЕГІТИМАЦІЙНІ АКТИВІСТИ”  
ТА РЕШТА РОДАКІВ

Справа про дворянське походження Михалевських містить дані 
про 86 представників цієї гілки. Життя більшої частини цих людей 
припало на часи, охоплені масовим легітимаційним процесом, тобто 
на кінець XVIII та першу третину ХІХ століть. Проте клопіт з легіти-
маціями – пошук документів, їхнє створення чи отримання, численні 
подорожі і зустрічі в цих справах, подача документів до дворянсько-
го депутатського зібрання та проштовхування там справи – насправді 
було ділом заледве кількох членів роду. Ще близько десятка родичів 
легітимаційні зусилля зачепили лише побіжно: вони, мабуть, вносили 
17 Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта... – С. 46–49.



49

Частина І. Легітимаційні документи: аналіз

певні кошти до спільної суми, необхідної для покриття поточних ви-
трат та провадження справи, та брали участь у родинних зустрічах чи 
нарадах. Це були голови родин. Що ж стосується переважної більшості 
родичів, то вони були лише пасивними учасниками легітимаційного 
процесу – напевно, щось чули про ці зусилля, фігурували в докумен-
тах, проте самі не доклали якихось зусиль щодо отримання омріяної 
дворянської грамоти.

Для визначення внеску кожного з членів роду в процес отриман-
ня легітимації нам бракує джерел. Наявні документи не дозволяють 
аж так глибоко зазирнути в приватне життя дрібної шляхти тих часів. 
Проте дані про легітимаційних активістів, а саме тих, хто спромігся 
розв’язати складний бюрократичний вузол та, мабуть, врятував когось 
з роду від рекрутської долі, ми маємо. Для цього достатньо зазирнути 
до ключових доказів та клопотань, що відклалися в справі Михалев-
ських.

Спочатку звернемо увагу на “легітимацію” 1798 року. Тоді все було 
сфокусовано на трьох братах Михалевських, синах Казимира і Магда-
лини з Орловських. Саме Томаш, Ігнаций і Лукаш фігурують на пер-
ших позиціях у свідоцтві 12-ти шляхтичів, виданому у вересні 1798 
року. Хоча в цьому документі згадуються і всі інші живі на той час на-
щадки Войцеха Михалевського, проте синам Казимира присвячений 
перший абзац, а також всі дванадцять окремих текстів перед підписа-
ми і печатками (№ 11). Інші отримані тоді документи – це метрики про 
поховання Войцеха, вінчання його сина Казимира та хрещення синів 
останнього Томаша й Ігнация (№№ 6–9).

Отже, є очевидним, що саме сини Казимира займалися наприкін-
ці 1790-х рр. збиранням доказів благородного походження та подавали 
їх до канцелярії повітового маршалка. Можна сказати більше: цим пе-
реважно мав займатися старший з них – Томаш. Саме на його прохан-
ня 30 вересня 1798 р. відбулося облятування згаданого свідоцтва 12-ти 
шляхтичів у П’ятигорському земському суді (№ 11).

Коли ж 1802 р. довелося продовжувати легітимаційну справу, то 
цим займався старший син Томаша – Ян. Це він 10 жовтня 1802 р. подав 
перше клопотання і докази до Київського дворянського депутатського 
зібрання (№ 2).

В 1824 р. чималу роботу в цьому ж напрямку проробив молодший 
брат Томаша та дядько Яна – Лукаш Михалевський. Це йому, судячи з 
усього, 20 вересня 1823 р. в Летичівському земському суді родаки з Вов-
ковинець видали свідоцтво (маніфест) про спільне походження (№ 21). 
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Це від його імені 9 жовтня 1824 р. було подане друге клопотання до 
Київського дворянського депутатського зібрання (№ 3).

Висунення Лукаша на першу позицію в легітимаційних зусиллях є 
невипадковим. Напевно 1823 р. з трьох братів лише Лукаш був живим. 
Він був сином Казимира і це, на наш погляд, зіграло ключову роль, 
адже Михалевські з Вовковинець, які вже були дворянами і видали того 
року свідоцтво про спільне походження, також були синами Казими-
ра. Ми вважаємо, що йшлося про різних Казимирів, і це виразно було 
засвідчено в маніфесті 1823 року. Проте в генеалогічній схемі, що від-
клалася в архіві Київського дворянського депутатського зібрання, зо-
бражена цілком інша картина: дворяни з Вовковинець показані рідни-
ми небожами Лукаша18.

Таким чином, участь Лукаша в легітимаційних зусиллях 1823–
1824 рр. була обумовлена прагненням Михалевських з Олександрівки 
здобути, нарешті, легітимацію, використовуючи для цієї мети досяг-
нення своїх родаків з Вовковинець.

Лукашу в 1823 р. було вже 50 років і він був неписьменним. Тому 
можемо припустити, що йому активно допомагав, а можливо, і зробив 
значну частину всієї роботи його старший небіж Ян, син Томаша. Про 
це свідчить, в першу чергу, той факт, що саме Ян не лише займався 
цією справою в 1802 р., але й довів її до кінця в 1832 році. Про це ви-
разно свідчить клопотання до Київського дворянського депутатського 
зібрання, подане цим Яном разом з доказами 13 червня 1832 р. (№ 4).

Поза тим про недосить активну участь Лукаша в легітимаційних 
зусиллях свідчить вже те, що саме його родина слабко представлена в 
справі Михалевських. В ній немає, наприклад, метрик його п’яти синів. 
Як для легітимаційного активіста – надто скромно. Можемо припус-
тити, що Ян міг використовувати дядька Лукаша в ключових моментах 
задля досягнення загального успіху, проте вся “чорна” робота – зна-
йомства, домовленості – була на ньому.

Разом з тим не можна оминути того факту, що в 1824 р. Лукаш 
звертався до Київського дворянського депутатського зібрання з клопо-
танням лише щодо себе і своїх синів (№ 3). Через це можна припустити 
два можливих сценарія тогочасних подій:

1) зусилля Лукаша були його власною ініціативою;
2) Михалевські з Олександрівки (в першу чергу Лукашів небіж Ян) 

прагнули завдяки документам з Вовковинець спочатку досягти легіти-
мації Лукаша із синами, а вже потім поновити власні зусилля.
18 Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7578, арк. 38 зв., 43-43 зв
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Виразних свідчень джерел на користь одного з цих сценаріїв ми, 
на жаль, не маємо. Разом з тим документи 1832 р. не містять жодних 
натяків на існування конфлікту між Яном та Лукашем, що загалом має 
свідчити про узгодженість їхніх дій, а отже дозволяє віддати перевагу 
другому сценарію. На його ж користь свідчить і той факт, що свідоцтво 
(маніфест) 1823 р. пов’язує з подільськими родичами не лише Лукаша 
із синами, але й інших нащадків Антонія. Таким чином йшлося про 
прагнення легітимувати всю гілку, яка мешкала в Київській губернії.

Поза цими Михалевськими слід також згадати про Яна, сина Юзе-
фа, онука Адама. Влітку 1832 р. він зібрав потрібні документи та з до-
помогою свого родича Яна (молодшого), сина Томаша, онука Антонія, 
подав їх разом з клопотанням до Київського дворянського депутатсько-
го зібрання. Це подання також закінчилося легітимацією (№№ 22, 29).

Тому доходимо висновку, що основний тягар всіх легітимаційних 
зусиль лежав на двох членах гілки з Олександрівки. Томаш Михалев-
ський розпочав збирати документи наприкінці XVIII ст. та досяг пер-
шого успіху – внесення Михалевських до повітової шляхетської книги 
в 1798 році. Ще за життя Томаша, який помер 1811 р., його старший 
син Ян спромігся 1802 р. продовжити збирання документів, подав кло-
потання до Київського дворянського депутатського зібрання, а потім 
впродовж тридцяти років час від часу займався вирішенням цих про-
блем. Нарешті, в 1832 р., коли Михалевські з Олександрівки опинилися 
перед загрозою декласації, Яну вдалося довести справу до успішного 
завершення. Поза Томашем і його сином Яном у легітимаційному про-
цесі були досить активними рідний брат першого з них Лукаш, дво-
юрідний брат останнього Ян (молодший), а також далекий родич – Ян, 
син Юзефа.

10 вересня 1842 р. Київська центральна ревізійна комісія своїм рі-
шенням відмінила легітимацію 1832 р. та повернула Михалевських 
у ситуацію часів Листопадового повстання (№ 30). Цього разу нічого 
вдіяти не вдалося – Михалевські були декласовані. За іронією долі це 
сталося через те, що визнання в дворянстві 1832 р. значною мірою спи-
ралося на легітимацію Михалевських з Вовковинець 1802 року. Якби 
документа 1802 р. в справі не було, Михалевські з Олександрівки мали 
б певні шанси зберегти титул дворян 2-го розряду аж до 1864 року...





Ч а с т и н а  ІІ.
Генеалогічний і соціально-демографічний

портрет Михалевських з Вовковинець і Олександрівки





1. ГЕНЕАЛОГІЧНА СТРУКТУРА РОДУ
Спільна генеалогічна схема Михалевських з Вовковинець і Олек-

сандрівки (“Genealogia domu uur. Michalewskich”) була створена, як 
можна припускати, між 1823 і 1832 роками. Про її подання до Київ-
ського дворянського депутатського зібрання разом з іншими доказами 
благородного походження немає згадки в жодному з чотирьох клопо-
тань Михалевських (№№ 2–4, 22). Разом з тим ця схема відклалася в 
справі іншої лінії роду Корчаків-Михалевських�.

Згідно з цією схемою, у Войцеха були сини Антоній і Мацей та по 
два онука від кожного з них – Казимир і Томаш та Адам і Пьотр. У Ка-
зимира було п’ятеро синів – Шимон, Юзеф, Томаш, Ігнаций і Лукаш. 
Відомо, що з них перші двоє мешкали у Вовковинцях на Поділлі (По-
дільське воєводство, згодом Подільська губернія), а троє останніх – в 
Олександрівці “на Україні” (Брацлавське воєводство, згодом Київська 
губернія).

Значення саме такої схеми для Михалевських з Олександрівки є 
очевидним. Михалевські з Вовковинець були легітимовані 1802 р. По-
дільським дворянським депутатським зібранням (№ 13). Натомість Ми-
халевські з Олександрівки лишалися невизнаними в дворянстві. Отже, 

Летичів (башта і мури замку Потоцьких, костьол і монастир – давніше 
домініканські). Наполеон Орда, 1871–1873 рр.
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таке близьке рідство між Михалевськими з Вовковинець та з Олексан-
дрівки мало б спростити останнім отримання легітимації в Київському 
дворянському депутатському зібранні.

Власне саме ця ідея і лежала в основі зусиль 1823–1824 рр., коли 
Лукаш Михалевський з Олександрівки отримав і подав до Київського 
дворянського депутатського зібрання документи, надані йому родака-
ми з Вовковинець. Ці документи також були спрямовані на виведення 
Шимона і Юзефа та Томаша, Ігнация і Лукаша від спільного батька – 
Казимира Михалевського. Дійсно, в протоколі Подільського дворян-
ського депутатського зібрання 1802 р. Михалевські з Вовковинець пред-
ставлені як онуки Казимира, а про їхнього прадіда та прапрадіда немає 
жодної згадки (№ 13). Також у маніфесті 1823 р. Михалевські з Вовкови-
нець називають себе онуками Казимира, а при окресленні походжен-
ня Михалевських з Олександрівки наголос зроблено також на їхньому 
батькові і дідові Казимиру. Натомість решта згаданих Михалевських з 
Олександрівки, які були синами й онуками Томаша, описана як нащад-
ки Казимирового брата19, ким Томаш власне і був.

Таким чином, у цих документах всіляко уникається питання про 
глибше спільне коріння Михалевських з Вовковинець та з Олександрів-
ки. Як ми вже зазначали, це було в інтересах Михалевських з Олексан-
дрівки.

Однак постає питання: як було насправді? Вочевидь, ми можемо 
лише спробувати наблизитись до відповіді на нього. Ключовою постат-
тю цього питання є, вочевидь, Казимир Михалевський. У справі Миха-
левських відклалося кілька його прижиттєвих документів.

Ключовим документом, на наш погляд, є витяг з метричної книги 
Вінницького костьолу запису про вінчання Казимира Михалевського 
і Магдалини Орловської в 1753 році. В цьому документі, написаному 
латиною, Казимира Михалевського – самого по собі, а не в контексті ці-
лого запису – стосується лише одне слово, подане в скороченні: “glor.” 
(№ 8). Припускаємо, що це слово слід прочитати як “glorificus” – тобто 
славетний чи міщанин. Жодним чином у цьому документі не окресле-
но родинний статус ані Казимира, ані Магдалини. Це свідчить, імовір-
но, що цей шлюб був першим для кожного з них.

З метрик Томаша, Ігнация і Лукаша Михалевських видно, що вони 
були синами шляхетних Казимира і Магдалини, та що їх охрестили, 
відповідно, в 1754, 1760 і 1773 рр. (№№ 7, 9, 12). Натомість хрещення 
Юзефа і Шимона відбулися, відповідно, в 1732 і 1738 рр. (№ 13). Можна 
19 Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 12.
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було б припустити, що Магдалина з Орловських була вже другою дру-
жиною Казимира, проте ми не маємо для такого припущення жодних 
джерельних підстав. Доводиться констатувати, що, найбільш вірогідно, 
Юзеф і Шимон та Томаш, Ігнаций і Лукаш Михалевські походили від 
різних Казимирів. Однак чи ми знаходимо в джерелах виразні свідчен-
ня, які могли б підтримати такий висновок?

Досить виразну відповідь на це маємо в маніфесті 1823 року. На-
гадаємо, що згідно з “Geneologią domu uur. Michalewskich” автори 
маніфесту 1823 р. Кароль, син Юзефа, та Ігнаций і Ян, сини Шимона, 
були рідними небожами Лукаша, якому вони цей документ видавали�. 
Проте в самому маніфесті вони назвали себе його двоюрідними від дво-
юрідних братами�. Так само окреслює своїх родаків з Вовковинець і сам 
Лукаш у клопотанні до Київського дворянського депутатського зібран-
ня: “Bracia moi od stryieczno stryieczni Karol, Ignacy y Jan Michalewscy” 
(№ 3). Це означає, що Михалевські з Вовковинець не були небожами 
Лукаша, а належали до одного з ним покоління. Поза тим, виявля-
ється, що їхні батьки Юзеф і Шимон та Казимир були щонайменше 
троюрідними братами. З цього витікає висновок, що Казимир з Вов-
ковинець міг бути двоюрідним дядьком Казимира, від якого походять 
Михалевські з Олександрівки.

Все це насуває нове питання: чиїм сином був Казимир Михалев-
ський з Вовковинець?

Виразної відповіді на це питання наявні джерела не містять, проте 
ми можемо розглянути його під кутом зору родинних пов’язань між 
згаданим Казимиром та Войцехом Михалевським, від якого походили 
Михалевські з Олександрівки та їхні родичі з південних повітів Київ-
ської губернії.

Можна впевнено стверджувати, що Казимир з Вовковинець та 
Войцех належали до різних поколінь. Войцех, як відомо з метрики про 
його поховання, народився близько 1698 р. (№ 6). Можемо припусти-
ти, що його шлюб із Софією Важицькою міг відбутися близько 1718 р., 
або пізніше. Натомість Юзеф, старший син Казимира Михалевського 
з Вовковинець, був охрещений 8 березня 1732 р. (№ 13). Це означає, що 
шлюб Казимира з Вовковинець відбувся не пізніше 1731 р., а сам він 
народився близько 1711 року.

З цього випливає, що Казимир з Вовковинець, якщо в наведених 
даних немає помилок, не міг бути сином Войцеха, а тому ми припуска-
ємо, що останній доводився Казимиру дядьком.
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Детальна генеалогічна схема, що дозволяє зорієнтуватися в аналі-
зованих родинних зв’язках, має назву “Михалевські герба Корчак. Лінія 
з Вовковинець і Олександрівки” та додається до книжки разом з копі-
єю документа “Genealogia domu uur. Michalewskich”.

2. ГЕОГРАФІЯ МОБІЛЬНОСТІ
Аналіз місць мешкання Михалевських має велике значення як для 

відтворення картини формування їхнього ареалу, так і для висновку 
про належність обох гілок (з Вовковинець та з Олександрівки) до однієї 
лінії.

Найдавніші наявні дані пов’язують Михалевських із селом Солоб-
ківці, або Солодківці. В 1732 р. до метричної книги тамтешнього кос-
тьолу був внесений запис про хрещення Юзефа Михалевського, сина 
Казимира (№ 13), а в 1748 р. – про поховання Войцеха Михалевського, 
який помер неподалік – у с. Соколівка (№ 6). Ці документи свідчать 
про досить тривале мешкання Михалевських у Солобківцях чи його 
околицях, а також підтверджують близькі родинні пов’язання між Ка-
зимиром і Войцехом, від яких походять гілки з Вовковинець та з Олек-
сандрівки.

Солобківці лежать поруч з Ярмолинцями та неподалік Про-
скурова (нині – м. Хмельницький) на важливому шляху з Кам’янця-
Подільського до Житомира. Соколівка, в якій помер Войцех, лежить 
між Солобківцями і Ярмолинцями.

Казимир Михалевський десь в середині 1730-х рр. переїхав до ве-
ликого села Вовковинці та став засновником окремої гілки. Вовковинці 
лежать між Деражнею і Баром приблизно за 50 км на схід від Солоб-
ківців. У тамтешній церкві в 1738 р. відбулося хрещення Казимирового 
сина Шимона (№ 13).

Вовковинці були родовим гніздом розгалуженого шляхетського 
роду Волковинських та належали в ті часи до Барського староства. Відо-
мо, що 1755 р. Казимир Михалевський судився у Барському замковому 
суді з Волковинським про забране жито, а його сини, посесори частини 
Вовковинець Юзеф і Шимон 1778 р. – у Летичівському ґродському суді 
з Яном Яворським. Сини Юзефа і Шимона в 1802 р. належали до там-
тешньої чиншової шляхти та були визнані в дворянстві Подільським 
дворянським депутатським зібранням (№ 13). Нащадки дворян Миха-
левських мешкали у Вовковинцях і надалі. Вони згадуються у повоєн-
них т. зв. погосподарських книгах, що зберігаються в місцевій сільраді. 
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Костьол у Солобківцях

Центральна частина містечка Вовковинці. 1919 р.
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Барський замок. Наполеон Орда, 1871–1873 рр.

Палац Раціборовських у Деражні. Наполеон Орда, 1871–1873 рр.
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Вінниця (краєвид з боку р. Буг на Мури, костьол і церкву)
Наполеон Орда, 1871–1873 рр.

Борщагівський костьол. Фото В. Сергійчук
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Олександрівка. Куток Ляхи
Фото Є. Чернецького. 1 грудня 2012 р.
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Шуляки. Фото Є. Чернецького. 1 грудня 2012 р.

Річка Гірський Тікич (витікає з Шуляцького болота)
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На початку ХХ ст. Михалевські тримали на північно-східних околицях 
Вовковинець (поблизу сільця Кайтанівка) хутір Михалевщина. Проте 
цей хутір вже не існує (мабуть, його ліквідували під час колективізації), 
а його назвою окреслюють нині тамтешнє урочище�.

Що ж стосується нащадків Войцеха Михалевського, то найбільш 
детальні відомості маємо про місця мешкання його старшого онука 
Казимира. Відомі події його життя демонструють, що Казимир поки-
нув Подільське воєводство та пов’язав свою долю з Брацлавським.

В 1753 р. досить далеко на схід від Солобківців, а саме у Вінницько-
му костьолі відбулося його вінчання з Магдалиною Орловською (№ 8). 
Вже наступного року в Котюжинцях (30 км північніше Вінниці) було 
охрещено їхнього старшого сина Томаша (№ 7). В 1760 р. в сусідньому 
з Котюжинцями селі Курава відбулося хрещення середнього Казими-
рового сина Ігнация (№ 9). Впродовж наступного десятиліття Казимир 
опинився ще східніше – між Погребищем і Тетієвом. В 1773 р. він меш-
кав у тамтешньому селі Кур’янці (60 км від Котюжинців), де народився 
його молодший син Лукаш, охрещений тоді ж у Борщагівському кос-
тьолі (№ 12).

Переїзди Казимира також добре відображені у свідоцтві 12-ти 
шляхтичів, виданому у вересні 1798 року. Його підписали шляхтичі з 
Курави, сусідньої Варшиці, а потім з Кур’янців, Борщагівки і Великої 
Сніжної. Слід зауважити, що шляхта з Курави і Варшиці засвідчила 
тривале життя Казимира саме у Кураві. Натомість троє шляхтичів з 
Кур’янців, Борщагівки та Великої Сніжної засвідчили лише шляхет-
ський спосіб життя Казимира Михалевського та не згадали про його 
життя в цих місцях (№ 11). Проте з метрики його сина Лукаша, як ми 
вже зазначили, відомо про життя Казимира в Кур’янцях у першій по-
ловині 1770-х років. Можливо, що Казимир переїхав до околиць Бор-
щагівки і Погребища вже на схилі життя та невдовзі після переїзду по-
мер.

Про місця проживання синів Казимира і Магдалини з Орловських 
знаємо переважно з даних ревізій, проведення яких на підросійській 
Правобережній Україні розпочалося з 1795 року.

Старший їхній син Томаш з кінця 1770-х рр. мешкав у с. Олексан-
дрівка, а в 1795 р. записаний з родиною в тому ж селі під час ревізії 
(№ 15, 21). З даних родинних списків і метрик кінця XVIII і початку 
ХІХ ст. видно, що й середній син Ігнаций також мешкав тоді в Олексан-
дрівці. Що ж до молодшого, Лукаша, то в 1800 р. він був записаний в 
сусідньому селі Шуляки, а згодом також згадується з родиною в Олек-
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сандрівці (№№ 14). Як бачимо, переїзд молодших синів Казимира до 
Олександрівки не був випадковим. Це село лежить східніше Тетієва на 
півдорозі до Ставища, неподалік колись повітового міста, а згодом міс-
течка П’ятигори.

Брат Томаша і Лукаша – Ігнаций Михалевський – згодом виїхав 
з Олександрівки далеко на південь і в 1820-х рр. згадується в містечку 
Криве Озеро (№№ 17, 21), що лежить майже посередині на шляху між 
Уманню та Одесою.

Тут, в Олександрівці, з кінця XVIII ст. мешкав і молодший брат Ка-
зимира – Томаш Михалевський, син Антонія. Один з його старших си-
нів, Ян (старший), у 1800 р. був записаний в Шуляках (№ 16). Від нього 
походить перша шуляківська підгілка Михалевських.

Досі ми відслідковували життєві шляхи нащадків Антонія Миха-
левського, старшого сина Войцеха. Поглянемо тепер на переїзди на-
щадків його молодшого брата Мацея. Останній мав двох синів – Адама 
і Пьотра.

В’їзд до селища Вовковинці. 22 травня 2007 р.
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Адамові сини Ян і Юзеф у 1795 р. записані в селі Кобиляки (№ 27), 
яке лежить у південно-східному напрямку за 50 км від Олександрівки 
за містечками Жашків та Буки. Їхній середній брат Фелікс того ж року 
записаний у с. Бендюгівка – 10 км західніше Кагарлика, проте згодом 
він переїхав до своїх братів. У 1822 р. нащадки Адама були записані в 
с. Ризине Уманського повіту (№ 28), поля якого межували з угіддями 
згадуваного вже с. Кобиляки Звенигородського повіту.

Що ж до синів Пьотра, то старший з них, Анджей, мешкав у 
1795 р. і пізніше в сільці Злодіївка (№ 26). Це сільце лежало непода-
лік Кур’янців та зовсім близько від Великої Сніжної. Належало воно 
до Борщагівського маєтку, а дітей Анджея хрестили в Борщагівському 
костьолі. Можемо впевнено припустити, що мешкання Анджея в Зло-
діївці мало зв’язок з описаним вище перебуванням у цих місцях його 
двоюрідного дядька Казимира Михалевського, сина Антонія.

Про місця мешкання молодших синів Пьотра – Захаріаша і Юзе-
фа – справа Михалевських не містить даних.

Панська резиденція у Кривому Озері
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3. КОНФЕСІЙНА НАЛЕЖНІСТЬ
Справа Михалевських містить чимало даних, що свідчать про 

конфесійну належність цієї лінії роду. Михалевські з Вовковинець та з 
Олександрівки були, поза сумнівом, римо-католиками. На це вказують 
як імена предків обох гілок – Войцех і Казимир, – яких немає в списку 
православних святих, так і метрики про поховання першого (1748 р.) та 
хрещення сина другого (1732 р.) в Солобківському костьолі (№№ 6, 13).

Хрещення другого Казимирового сина Шимона в церкві с. Вовко-
винці 1738 р. (№ 13) жодним чином не свідчить про зміну конфесії. Слід 
пам’ятати, що тоді це був уніатський храм, а уніатські священики були 
біритуальними і могли здійснювати, зокрема, хрещення за римо-като-
лицьким обрядом. Це доводять і пізніші дані про Михалевських з Вов-
ковинець. В 1772 і 1776 рр. Мацей і Ян Михалевські, сини Юзефа, були 
охрещені в Барському костьолі, а 1787 р. Яна, сина Шимона, хрестили 
в церкві с. Вовковинець (№ 13). Римо-католиками Михалевські з Вовко-
винець лишалися і згодом, про що свідчать записи про них у метрич-
них книгах місцевого костьолу�.

Барський костьол
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Аналогічну картину спостерігаємо і щодо Михалевських з Олек-
сандрівки. Їхній предок Казимир, син Антонія, вінчався в 1753 р. у Він-
ницькому костьолі, його старші сини були хрещені в уніатських церк-
вах сс. Котюжинці та Курава, а молодший – у Борщагівському костьолі 
(№№ 7, 8, 9, 12). На початку ХІХ ст. синів одного з цих братів, Ігнация, 
хрестив водою уніатський священик в Олександрівці, а згодом доповне-
ння обряду хрещення відбулося в Кривоозерському костьолі (№ 17, 21).

Сини Казимирового брата Томаша були хрещені (всі чи деякі) 
в церкві с. Олександрівка (№ 10). Ім’я одного з них – Войцех, – як ми 
вже писали, є характерним лише для римо-католиків. Їхні нащадки 
як в Олександрівці, так і в Шуляках, були католиками впродовж ХІХ 
та на початку ХХ століття. Разом з тим, окремі родини переходили на 
православ’я, що було викликано, в першу чергу, вимогами законодав-
ства до дітей, народжених у двообрядових родинах.

Що ж стосується нащадків Мацея Михалевського, молодшого 
сина Войцеха, то і вони були в другій половині XVIII – першій трети-

Костьол у Вовковинцях. 1837 р. Реконструкція І. Д. Янушкевич
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ні ХІХ ст. римо-католиками. Про це свідчить, наприклад, запис синів 
Адама в Кобиляках у 1795 р. з нотаткою “закона римского”, хрещення 
синів Анджея зі Злодіївки в Борщагівському костьолі (№№ 22–24, 27) та 
характерне ім’я Францишка, сина Захаріаша.

4. ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ
Дослідження освітнього рівня дрібної шляхти зводиться, фактич-

но, до вияснення питання про їхнє вміння чи невміння читати і писати. 
Проте і це питання вдасться розв’язати лише щодо кількох Михалев-
ських, які подавали клопотання. Решта документів зі справи Михалев-
ських не містять даних про освіту членів цієї лінії.

Зі старших представників гілки Михалевських з Олександрівки ви-
разні дані маємо про Лукаша, сина Казимира. Під його клопотанням 

Вінницький костьол
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до Київського дворянського депутатського зібрання 1824 р. написано, 
що за нього неписьменного і на його прохання цей документ підписав 
Алоїзій Цьолек-Пожажинський (№ 3).

Натомість маємо кілька особистих підписів його небожа Яна, сина 
Томаша (№№ 2, 4, 18). Ці підписи свідчать, що Ян був письменним і 
тому, до речі, не дивно, що саме він переважно і переймався легітима-
ційними клопотами.

Останнє клопотаннє, подане в 1832 р. Яном Михалевським, сином 
Юзефа, онуком Адама, свідчить, що він був неписьменним і за нього 
розписався Стефан Мисловський (№ 22).

Підпис Яна Михалевського на одному з документів. 1802 р.

Підпис Алоїзія Цьолек-Пожажинського замість неписьменного  
Лукаша Михалевського. 1824 р.
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5. СОЦІАЛЬНА ПОЗИЦІЯ
Михалевські з Вовковинець та з Олександрівки не володіли впро-

довж XVIII – першої третини ХІХ ст. маєтками, а відтак належали до 
дрібної шляхти. Проте дрібна шляхта була дуже стратифікованою і 
тому таке окреслення є надто загальним.

З наявних даних видно, що Михалевські осіли у Вовковинцях на 
землі, яку отримали в заставу за позичку землі. Їхній конфлікт 1755 р. 
з Волковинським за забране жито, розв’язаний у Барському замковому 
суді, може свідчити про те, що Михалевські отримали землю в заставу 
саме від Волковинських. В 1778 р. члени цієї гілки окреслені як посесо-
ри частини Вовковинець. Подібне окреслення знаходимо і у вступі про-
токолу Подільського дворянського депутатського зібрання (1802 р.). В 
цьому документі Михалевські фігурують як заставні посесори халупи 
з полем (№ 13). Натомість у маніфесті 1823 р. Михалевські з Вовкови-
нець вже записані мешканцями на своїй дідичній землі (№ 21). Якщо в 
останньому окресленні не було перебільшення, то виходить, що впро-
довж першого двадцятиліття ХІХ ст. їм вдалося викупити права на за-
ставну землю або придбати у когось іншу ділянку.

На підставі цих даних можемо віднести Михалевських з Вовкови-
нець станом на 1823 р. до околичної шляхти, адже Вовковинці були 
околичним селом, а Михалевські мешкали в ньому на власній землі. 
Останнє було засадничою відмінністю околичної шляхти від чиншової, 
адже остання мешкала на садибах, які орендувала у місцевого дідича та 
сплачувала за це щорічний чинш.

Щодо Михалевських з Олександрівки можемо припустити, що 
окремі члени цієї гілки, наприклад, Казимир, син Антонія, та його син 
Ігнаций, могли належати до т. з. офіціалістів – службовців по управ-
лінню маєтками. Про це можуть свідчити досить часті переїзди Кази-
мира, а також переселення Ігнация до Кривого Озера. Зазвичай такі 
переїзди здійснювалися в інтересах служби.

Більша частина Михалевських, судячи з вказівок у кількох докумен-
тах, була чиншовою шляхтою. Йдеться про орендарів садиб з угіддями, 
за які вони сплачували місцевому дідичу чинш – щорічну плату�. Саме 
чиншовиками в Олександрівці, Шуляках та Злодіївці записані Миха-
левські в родинних списках і шляхетських ревізьких сказках (№№ 15, 
16, 18, 19, 26). Фактично про належність до чиншової шляхти йдеться і 
щодо Михалевських з сс. Кобиляки і Ризине, хоча документи і не міс-
тять цього окреслення (№№ 27, 28).
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РЕЗЮМЕ
1. Михалевські належать до дрібношляхетської частини гербово-

го роду Корчаків. Згідно з традиційним поглядом, що спирається на 
публікації Бартоша Папроцького (кінець XVI ст.), Михалевські мали 
спільних предків з Боратинськими. Дані Адама Бонецького (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.) не підтверджують це твердження.

2. Справа про дворянське походження Михалевських зберігається 
в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Вона 
складається з 30 документів, була розпочата 1802 р. завдяки клопотанню 
Яна Михалевського, сина Томаша, онука Казимира. Останнім докумен-
том у ній є декласаційний протокол Київської центральної ревізійної 
комісії 1842 року. Справа складається з клопотань (13%), доказів благо-
родного походження (73%) та протоколів Київського дворянського де-
путатського зібрання і Київської центральної ревізійної комісії (10%). 
В справі бракує рішень щодо перших двох клопотань Михалевських 
1802 і 1824 р., а також маніфесту 1823 р. про визнання Михалевськими з 
Вовковинець своїми родичами Михалевських з Олександрівки. Остан-
ній та ще чотири документи віднайдені в складі справ про дворянське 
походження інших ліній та гілок роду Михалевських20.

3. У справі Михалевських відклалися документи восьми видів: ме-
трики (30%), сказки (20%), клопотання (понад 13%), протоколи (понад 
13%), приватні і родинні свідоцтва (10%), родинні списки (понад 6%), 
майнові акти (понад 3%) та геральдичні документи (понад 3%).

4. З родинного архіву Михалевських до справи про їхнє дворянське 
походження потрапили документи, що були створені в судах (36%), 
костьолах і церквах (32%) та отримані від родичів і знайомих (24%), а 
також з губернських і повітових установ (по 8%). В сезонному відношен-
ні всі ці документи були створені й отримані з весни до початку осені.

5. Михалевські брали участь у трьох етапах легітимаційного про-
цесу. В 1798 р. гілка з Олександрівки була внесена до шляхетської книги 
П’ятигорського повіту. 1802 р. гілка з Вовковинець була легітимована 
Подільським дворянським депутатським зібранням, натомість Миха-
левські з Олександрівки марно подавали в 1802 і 1824 рр. клопотання 
до Київського дворянського депутатського зібрання. Нарешті, в 1832 р. 
гілка з Олександрівки була легітимована двома рішеннями Київського 
дворянського депутатського зібрання. В 1842 р. Київська центральна ре-
візійна комісія скасувала легітимаційні рішення обох дворянських де-

20 ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 34-84.



73

Частина ІІ. Генеалогічний і соціально-демографічний портрет Михалевських з Вовковинець і Олександрівки

путатських зібрань щодо Михалевських з Вовковинець і Олександрівки, 
а останні були декласовані (записані до однодворців).

6. Основний тягар легітимаційного процесу лежав на Томашу 
і його сину Яну Михалевських, які мешкали в Олександрівці. Вони 
збирали докази благородного походження, подавали клопотання, за-
вдяки яким у 1798 р. Михалевських записали до шляхетської книги 
П’ятигорського повіту, а в 1832 р. визнали в дворянстві та записали до 
першої частини родовідної книги дворян Київської губернії. Досить ак-
тивну участь у легітимаційному процесі брали також Лукаш, син Ка-
зимира, Ян (молодший), син Томаша, та Ян, син Юзефа. Їхня діяльність 
мала допоміжне значення.

7. Генеалогічна схема Михалевських з Вовковинець та з Олек-
сандрівки була створена (ймовірно, між 1823 і 1832 рр.) в документі 
“Genealogia domu uur. Michalewskich”. Він не слугував доказом дворян-
ського походження, хоча й відклався в справі іншої лінії роду Миха-
левських. Цей документ містить певні перекручення та невірно пред-
ставляє походження Михалевських з Вовковинець, що було в інтересах 
їхніх родичів з Олександрівки. Аналіз наявних у справі Михалевських 
даних дозволив зробити уточнену реконструкцію генеалогічної схеми 
обох гілок, що охоплює сім поколінь та 87 осіб (дружини не враховані).

8. В першій половині XVIII ст. Михалевські мешкали в с. Солобків-
ці неподалік Проскурова (нині – м. Хмельницький). Звідти почалося 
їхнє розселення в південно-східному напрямку.

В середині 1730-х рр. Казимир переїхав до с. Вовковинці та став ро-
доначальником окремої гілки.

Його двоюрідний небіж, також Казимир, син Антонія, жив впро-
довж 1750–1770-х рр. спочатку у селах північніше Вінниці, а потім між 
Погребищем і Тетієвом. Його сини, а також молодший брат Томаш з 
родиною мешкали згодом у с. Олександрівка, яке стало головним осід-
ком для всіх нащадків Антонія. Вже на початку ХІХ ст. почала форму-
ватися перша їхня підгілка в сусідньому с. Шуляки.

Нащадки Мацея, молодшого брата Антонія, розділилися на дві 
підгілки. Сини й онуки Адама, сина Мацея, мешкали в сусідніх селах 
Кобиляки і Ризине, що лежали на межі Звенигородського і Умансько-
го повітів. Натомість нащадки Пьотра, сина Мацея, осіли, як і Кази-
мир, син Антонія, між Погребищем і Тетієвом. Відомим місцем їхнього 
мешкання було с-це Злодіївка Сквирського повіту.

9. Михалевські з Вовковинець і Олександрівки були впродовж 
XVIIIТ – першої третини ХІХ ст. римо-католиками.



10. Дані про вміння писати маємо лише щодо трьох членів гілки з 
Олександрівки.

11. Загалом Михалевські з Вовковинець і Олександрівки належали 
до дрібної шляхти. Аналіз документів зі справи Михалевських дозво-
лив більш чітко окреслити соціальну позицію окремих родин, з яких 
складалися ці гілки.

Члени гілки з Вовковинець в другій половині XVIII та на початку 
ХІХ ст. були заставними посесорами частини цього села, а згодом уві-
йшли до складу місцевої околичної шляхти, яка мешкала на власній 
землі.

Кілька членів гілки з Олександрівки, можливо, були офіціаліста-
ми, тобто служили по управлінню маєтками. Більша ж частина родин 
цієї гілки вже наприкінці XVIII ст. і пізніше орендували садиби з угід-
дями, тобто належали до чиншової шляхти.



Д о д а т о к  І.
Поколінний розпис





І  п о к о л і н н я

1. N
Діти: N, Войцех.

І I  п о к о л і н н я

2. N
Син N, брат Войцеха.
Діти: Казимир.

3. Войцех
Народився близько 1698 року.
Статус: “generosus”, тобто шляхетний (1748 р.).
Помер у віці 50 років в с. Соколівка. Його поховав 3 лютого 1748 р. 

вікарій Солобківського (Солодківського) костьолу Теодор Козицький.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст.
Дружина: Софія з Важицьких.
Діти: Антоній, Мацей.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 40, 45, 64.

І І I  п о к о л і н н я

4. Казимир
Син N, онук N.
22 вересня 1755 р. Барський замковий суд ухвалив рішення у справі 

щодо забратого жита, що точилася між Казимиром Михалевським і 
Волковинськими.

Дружина: N.
Діти: Юзеф, Шимон.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51-51 зв.

5. Антоній
Син Войцеха і Софії з Важицьких, онук N.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст.
Дружина: Катажина з Чаплінських.
Діти: Казимир, Томаш.
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45.

6. Мацей
Син Войцеха і Софії з Важицьких, онук N.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст.
Дружина: Катажина з Вжищів.
Діти: Адам, Пьотр.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45.

І V  п о к о л і н н я

7. Юзеф
Син Казимира, онук N. Хрещений 8 березня 1732 р. у Солобків-

ському костьолі. Вказаний вік: у 1802 р. – 92 р.
12 жовтня 1778 р. разом з братом Шимоном подав до актової книги 

Летичівського ґродського суду скаргу на Яна Яворського. Тоді окресле-
ний як орендар частини с. Вовковинці.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст. В родинному списку, надісланому 1802 р. до Подільського 
дворянського депутатського зібрання летичівським повітовим маршал-
ком, фігурує як мешканець с. Вовковинці Летичівського повіту і там-
тешній чиншовик (член родини, яка орендувала “халупу з полем”).

Дружина: N.
Діти: Себастян, Мацей, Ян, Кароль.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51-51 зв.

8. Шимон
Син Казимира, онук N. Хрещений 1738 р. у церкві с. Вовковинці.
12 жовтня 1778 р. разом з братом Юзефом подав до актової книги 

Летичівського ґродського суду скаргу на Яна Яворського. Тоді окресле-
ний як орендар частини с. Вовковинці.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст. В родинному списку, надісланому 1802 р. до Подільського 
дворянського депутатського зібрання летичівським повітовим маршал-
ком, фігурує як мешканець с. Вовковинці Летичівського повіту і там-
тешній чиншовик (член родини, яка орендувала “халупу з полем”).

Дружина: N.
Діти: Ігнаций, Ян.
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51-51 зв.

9. Казимир
Син Антонія і Катажини з Чаплінських, онук Войцеха і Софії з Ва-

жицьких.
Статус: “szlachetnie urodzony” (1754, 1760 рр.).
Згадується в м. Вінниця (1753 р.), сс. Котюжинці (1754 р.), Курава 

(1760 р.), Кур’янці (1773 р.). Довго мешкав у с. Курава і вів життя гідне 
шляхтича (це засвідчили Ян Бобровський, Ян Гошовський, Матеуш і 
Шимон Стжалковські та Ян Янішевський в с. Варшиця й Якуб Зубачев-
ський в с. Курава 17 вересня, Ян Патирський, Ян Пулікоський і Юзеф 
Чаплінський в с. Курава 18 вересня, Людвік Сугак у с. Кур’янці 20 верес-
ня, Вінцентій Ваневич у м-ку Борщагівка 28 вересня та Станіслав-Кост-
ка Шидловський в с. Велика Сніжна 29 вересня 1798 р.).

Помер перед 1795 роком.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст.
Дружина: Магдалина з Орловських. Вінчання відбулося 14 січня 

1753 р. у Вінницькому костьолі. Обряд провів о. Крушвіцький. Свідка-
ми були Францишек Ізайковський і Адам Михалевський. Згадується в 
1753–1773 роках.

Діти: Томаш, Ігнаций, Лукаш.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 41, 42, 
42 зв., 45, 45 зв.-46 зв., 47, 51, 64.

10. Томаш
Син Антонія і Катажини з Чаплінських, онук Войцеха і Софії з Ва-

жицьких. Народився близько 1745 року. Вказаний вік: у 1795 р. – 50 р., 
1803 р. – 46 р.

Під час ревізії 1795 р. записаний серед чиншової шляхти с. Олек-
сандрівка.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст. та в родинному списку 1802 р.

Помер 1811 року.
Дружина: Марія з Пашковських, донька Марцина. Народилася 

близько 1765 року. Вказаний вік: у 1795 р. – 30 р. Померла 1800 року.
Діти: Шимон, Ян (старший), Вавжинець, Ягнішка, Марія, Войцех, 

Ян (молодший).
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45, 56; Дер-
жархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

11. Адам
Син Мацея і Катажини з Вжищів, онук Войцеха і Софії з Важиць-

ких.
Був свідком на вінчанні Казимира Михалевського і Магдалини 

Орловської, що відбулося 14 січня 1753 р. у Вінницькому костьолі.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст.
Помер перед 1795 року.
Дружина: Маріанна з Кжижевських, донька Миколая. Народила-

ся близько 1715 року. Під час ревізії 1795 р. записана серед чиншової 
шляхти с. Кобиляки як удова римо-католицького обряду з іменем Ма-
рія та віком 80 років.

Діти: Ян, Фелікс (Феліціан), Юзеф.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 42, 45, 74-74 зв.

12. Пьотр
Син Мацея і Катажини з Вжищів, онук Войцеха і Софії з Важиць-

ких.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст.
Дружина: Анна з Вінярських.
Діти: Анджей, Захаріаш, Юзеф.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45.

V  п о к о л і н н я

13. Себастян
Син Юзефа, онук Казимира. Народився близько 1766 року. Вказа-

ний вік: у 1802 р. – 36 р.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст. В родинному списку, надісланому 1802 р. до Подільського 
дворянського депутатського зібрання летичівським повітовим маршал-
ком, фігурує як мешканець с. Вовковинці Летичівського повіту і там-
тешній чиншовик (член родини, яка орендувала “халупу з полем”).

Дружина: N.
Діти: Ян.
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51-51 зв.

14. Мацей
Син Юзефа, онук Казимира. Хрещений 16 лютого 1772 р. у Бар-

ському костьолі. Вказаний вік: у 1802 р. – 30 р.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст. В родинному списку, надісланому 1802 р. до Подільського 
дворянського депутатського зібрання летичівським повітовим маршал-
ком, фігурує як мешканець с. Вовковинці Летичівського повіту і там-
тешній чиншовик (член родини, яка орендувала “халупу з полем”).

20 листопада 1802 р. визнаний у дворянській гідності рішенням 
Подільського дворянського депутатського зібрання з внесенням до 1-ї 
частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 27 серпня 1842 р. 
Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51-51 зв., 82.

15. Ян
Син Юзефа, онук Казимира. Хрещений 23 червня 1776 р. в Бар-

ському костьолі. Вказаний вік: у 1802 р. – 26 р.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст. В родинному списку, надісланому 1802 р. до Подільського 
дворянського депутатського зібрання летичівським повітовим маршал-
ком, фігурує як мешканець с. Вовковинці Летичівського повіту і там-
тешній чиншовик (член родини, яка орендувала “халупу з полем”).

20 листопада 1802 р. визнаний у дворянській гідності рішенням 
Подільського дворянського депутатського зібрання з внесенням до 1-ї 
частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 27 серпня 1842 р. 
Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51-51 зв., 82.

16. Кароль
Син Юзефа, онук Казимира. Народився близько 1780 року. Вказа-

ний вік: у 1802 р. – 22 р.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст. В родинному списку, надісланому 1802 р. до Подільського 
дворянського депутатського зібрання летичівським повітовим маршал-
ком, фігурує як мешканець с. Вовковинці Летичівського повіту і там-
тешній чиншовик (член родини, яка орендувала “халупу з полем”).
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20 вересня 1823 р. в Летичівському земському суді підписав мані-
фест із визнанням рідства з Лукашем й іншими Михалевськими з Ки-
ївської губернії. Тоді окреслений як дідичний власник у маєтку Вовко-
винці і тамтешній мешканець. 9 жовтня 1824 р. згаданий у клопотанні 
до Київського дворянського депутатського зібрання свого родича Лука-
ша Михалевського з Таращанського повіту, сина Казимира.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 51-51 зв., 65.

17. Ігнаций
Син Шимона, онук Казимира. Народився близько 1780 року. Вка-

заний вік: у 1802 р. – 22 р.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ століття. В родинному списку, надісланому 1802 р. до По-
дільського дворянського депутатського зібрання летичівським повіто-
вим маршалком, фігурує як мешканець с. Вовковинці Летичівського 
повіту і тамтешній чиншовик (член родини, яка орендувала “халупу з 
полем”).

20 вересня 1823 р. в Летичівському земському суді підписав мані-
фест із визнанням рідства з Лукашем й іншими Михалевськими з Ки-
ївської губернії. Тоді окреслений як дідичний власник у маєтку Вовко-
винці і тамтешній мешканець. 9 жовтня 1824 р. згаданий у клопотанні 
до Київського дворянського депутатського зібрання свого родича Лука-
ша Михалевського з Таращанського повіту, сина Казимира.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 51-51 зв., 65.

18. Ян
Син Шимона, онук Казимира. Охрещений 16 листопада 1787 р. в 

церкві с. Вовковинці. Вказаний вік: у 1802 р. – 13 р.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ століття. В родинному списку, надісланому 1802 р. до По-
дільського дворянського депутатського зібрання летичівським повіто-
вим маршалком, фігурує як мешканець с. Вовковинці Летичівського 
повіту і тамтешній чиншовик (член родини, яка орендувала “халупу з 
полем”).

20 листопада 1802 р. визнаний у дворянській гідності рішенням 
Подільського дворянського депутатського зібрання з внесенням до 1-ї 
частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 27 серпня 1842 р. 
Київською центральною ревізійною комісією.
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20 вересня 1823 р. в Летичівському земському суді підписав мані-
фест із визнанням рідства з Лукашем й іншими Михалевськими з Ки-
ївської губернії. Тоді окреслений як дідичний власник у маєтку Вовко-
винці і тамтешній мешканець. 9 жовтня 1824 р. згаданий у клопотанні 
до Київського дворянського депутатського зібрання свого родича Лука-
ша Михалевського з Таращанського повіту, сина Казимира.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 51-
51 зв., 65, 82.

19. Томаш
Син Казимира і Магдалини з Орловських, онук Антонія і Катажи-

ни з Чаплінських. Його хрещення відбулося 27 грудня 1754 р. в церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці с. Котюжинці. Хрещеними батьками ста-
ли капітан Великої Булави Ян Ліпський і звенигородська чашникова 
Войцеховська. Вказаний вік: у 1795 р. – 40 р., 1803 р. – 46 р.

Щонайменше з 1778 р. мешкав у с. Олександрівка. Під час ревізії 
1795 р. записаний у тому ж селі серед чиншової шляхти.

Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 
шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетсько-
го роду Михалевських герба Корчак. 30 вересня того ж року на його 
прохання цей документ був внесений до актової книги П’ятигорського 
земського суду.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” та 
двох родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ століть.

Помер 1811 року.
Дружини: 1. Анна з Рачинських, донька Ґжеґожа. Народилася 

близько 1765 року. Вказаний вік: у 1795 р. – 30 р. Померла 1806 року.
2. Софія з Кульчицьких. Народилася близько 1785 року. Вказаний 

вік: у 1811 р. – 26 р.
Діти: Францишка, Ян, Міхал (старший), Бартоломій, Марцин, Мі-

хал (молодший).
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 41, 43, 
45-46 зв., 54-54 зв., 62, 64; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, 
спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

20. Ігнаций
Син Казимира і Магдалини з Орловських, онук Антонія і Катажи-

ни з Чаплінських. Його хрещення відбулося 4 серпня 1760 р. у церкві св. 
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архістратига Михайла с. Курава. Хрещеними батьками стали шляхтичі 
Шимон Кавецький і Войцеховська. Вказаний вік: у 1803 р. – 40 р.

Статус: “generosus” (1826 р.).
Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші.
Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 

шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” та 
двох родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ століть.

Дружина: Анна з Домбровських. В одному з родинних списків за-
писана Добруцькою, а в метриці свого сина Яна – Маріанною. Згаду-
ється 1803 року.

Діти: Марцин, Ягнішка, Ян, Якуб, Онуфрій.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 42 зв., 45, 
58-58 зв., 60 зв.-61, 62, 64 зв.; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 
1, спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

21. Лукаш
Син Казимира і Магдалини з Орловських, онук Антонія і Ката-

жини з Чаплінських. Народився, напевно, в с. Кур’янці. Обряд його 
хрещення провів 14 жовтня 1773 р. суперіор Борщагівської резиденції 
оо. францисканців Юзеф Ярошинський. Хрещеними батьками стали 
Казимир Василевський і Катажина Войцеховська, а свідками були Ян 
Гавронський і Маріанна . Вказаний вік: 1800 р. – 24 р., 1803 р. – 39 р., 
1832 р. – 59 р.

Наприкінці XVIII та в першій третині ХІХ ст. мешкав у с. Олексан-
дрівка на чинші.

Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 
шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Під час доповнення ревізії в 1800 р. був записаний серед шляхти 
с. Шуляки під № 4.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” та 
двох родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ століть.

20 вересня 1811 р. на прохання Лукаша Таращанський нижній зем-
ський суд видав свідоцтво про записання його під час доповнення реві-
зії в 1800 р. серед шляхти с. Шуляки.
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Згаданий у маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівсько-
му земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх ро-
дичів з Київської губернії.

9 жовтня 1824 р. подав до Київського дворянського депутатського 
зібрання клопотання про визнання дворянської гідності своєї родини, 
яке доповнив документами, що свідчили про його благородне похо-
дження. В клопотанні Лукаш окреслений як мешканець Таращансько-
го повіту. З клопотання видно, що Лукаш був неписьменним і тому цей 
документ на його прохання підписав Алоїзій Цьолек-Пожажинський.

Згадується в родинному списку 1832 р., підписаному Яном Миха-
левським, сином Томаша, онуком Казимира, та у клопотанні, яке той 
же Ян подав 13 червня 1832 р. до Київського дворянського депутатсько-
го зібрання.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги.

Дружина: Маріанна з Павелковських. Померла до 1832 року.
Діти: Теодор, Юзеф, Францишек, Ян, Шимон.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 37-
37 зв., 45, 47, 53, 60 зв.-61, 62, 65, 67 зв.; Держархів Київської обл., 
ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 6; спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

22. Шимон
Син Томаша і Марії з Пашковських, онук Антонія і Катажини з Ча-

плінських. Народився близько 1765–1767 років. Вказаний вік: у 1795 р. – 
30 р., 1803 р. – 20 р., 1811 р. – 46 р., 1816 р. – 49 р.

Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші. Під час 
ревізій 1795, 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти с. Олек-
сандрівка спочатку з прізвищем Красовський (1795 р.), потім як “Кра-
совский, собственное ж его название Михалѣвский” (1811 р.) і, нарешті, 
як Михалевський (1816 р.).

Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 
шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” та 
двох родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ століть.



86

Михалевські герба Корчак з Вовковинець та Олександрівки: легітимаційні документи (1733–1842 рр.)

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний в дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги.

Дружини: 1. Олександра Якубівна. Народилася близько 1765–1775 
років. Вказаний вік: у 1795 р. – 30 р., 1811 – 36 р. Померла між 1811 та 
1816 рр.

2. Маріанна з Ободзінських.
Діти: Мацей, Марія.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45, 56-
56 зв., 60 зв.-61, 67 зв.; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 
7693, арк. 3 зв.-4.

23. Ян (старший)
Син Томаша і Марії з Пашковських, онук Антонія і Катажини з Ча-

плінських. Народився близько 1773 року. Вказаний вік: у 1795 р. – 22 р., 
1803 р. – 18 р., 1811 р. – 33 р.

Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші. Під час 
ревізії 1795 р. записаний серед чиншової шляхти с. Олександрівка. В 
1800 р. був переписаний з Олександрівки до с. Шуляки. Під час ревізії 
1811 р. записаний серед чиншової шляхти с. Шуляки.

Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 
шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” та 
двох родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ століть.

Помер 1815 року.
Дружина: Анна з Новицьких. Народилася близько 1781 року. Вка-

заний вік: у 1816 р. – 35 р.
Діти: Марцин, Бальбіна, Теодор, Францишка, Маріанна, Ян, Юзе-

фата.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45, 56-
56 зв., 60 зв.-61; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7693, 
арк. 3 зв.-4.

24. Вавжинець
Син Томаша і Марії з Пашковських, онук Антонія і Катажини з Ча-

плінських. Народився близько 1785–1786 років. Вказаний вік: 1795 р. – 
10 р., 1803 р. – 17 р., 1811 р. – 26 р., 1816 р. – 30 р.
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Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші. Під час 
ревізій 1795, 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти с. Олек-
сандрівка.

Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 
шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” та 
двох родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ століть.

На прохання Вавжинця Таращанський нижній земський суд 18 
липня 1818 р. видав засвідчений витяг про записання його родини під 
час ревізії 1795 р. серед чиншової шляхти с. Олександрівка.

Згаданий у маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівсько-
му земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх ро-
дичів з Київської губернії.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги.

Дружина: Розалія, донька Анджея. Народилася близько 1788–1789 
років. Вказаний вік: у 1811 р. – 23 р., 1816 р. – 27 р.

Діти: Марія, Ян, Фелікс, Аполонія, Антоніна.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45, 56-
56 зв., 60 зв.-61, 65 зв., 67 зв.; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 
1, спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

25. Ягнішка
Донька Томаша і Марії з Пашковських, онучка Антонія і Катажини 

з Чаплінських. Народилася близько 1787 року. Вказаний вік: у 1795 р. – 
8 р.

Під час ревізії 1795 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-
дрівка.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56.

26. Марія
Донька Томаша і Марії з Пашковських, онучка Антонія і Катажи-

ни з Чаплінських. Народилася близько 1793–1794 років. Вказаний вік: у 
1795 р. – 2 р., 1816 р. – 22 р.

Під час ревізій 1795 і 1816 рр. записана серед чиншової шляхти 
с. Олександрівка.
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56-56 зв.

27. Войцех
Син Томаша і Марії з Пашковських, онук Антонія і Катажини з Ча-

плінських. Народився близько 1786 р. і був хрещений у церкві Покрова 
Пресвятої Богородиці с. Олександрівка. Вказаний вік: у 1795 р. – 6 р., 
1803 р. – 12 р., 1811 р. – 22 р., 1816 р. – 26 р.

Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші. Під час 
ревізій 1795, 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти с. Олек-
сандрівка.

Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 
шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згаданий у маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівсько-
му земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх ро-
дичів з Київської губернії.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich”, двох 
родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ ст., а також у клопотанні 
Яна Михалевського, сина Томаша, онука Казимира, поданого 13 червня 
1832 р. до Київського дворянського депутатського зібрання.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги.

Дружина: Софія. Народилася близько 1793–1794 років. Вказаний 
вік: у 1811 р. – 18 р., 1816 р. – 22 р.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв., 
45, 56-56 зв., 60 зв.-61, 65 зв., 67 зв.; Держархів Київської обл., ф. 
782, оп. 1, спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

28. Ян (молодший)
Син Томаша і Марії з Пашковських, онук Антонія і Катажини з Ча-

плінських. Народився близько 1795 р. і був хрещений у церкві Покрова 
Пресвятої Богородиці с. Олександрівка. Вказаний вік: у 1811 р. – 12 р., 
1816 р. – 16 р.

Під час ревізій 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти 
с. Олександрівка.
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Згаданий у маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівсько-
му земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх ро-
дичів з Київської губернії.

Згаданий у клопотанні Яна Михалевського, сина Томаша, онука 
Казимира, поданому 13 червня 1832 р. до Київського дворянського де-
путатського зібрання.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Слід зазначити, що фактично в згаданому рішенні 
Ян був поєднаний зі своїм померлим (у 1815 р.)одноіменним старшим 
братом в одну особу.

9 серпня 1832 р. як член дворянського роду Михалевських зробив 
заяву у Київському повітовому суді про приналежність до його роду 
нащадків Мацея Михалевського, сина Войцеха.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв., 
56-56 зв., 65 зв., 67 зв., 71-71 зв.

29. Ян
Син Адама і Маріанни з Кжижевських, онук Мацея і Катажини з 

Вжищів. Народився близько 1757 року. Вказаний вік: у 1795 р. – 38 р.
Під час ревізії 1795 р. записаний серед чиншової шляхти с. Коби-

ляки.
Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 

шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст.

Під час ревізії 1795 р. записаний холостим.
Дружина: N.
Діти: Матеуш.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45, 74-74 зв.

30. Фелікс (Феліціан)
Син Адама і Маріанни з Кжижевських, онук Мацея і Катажини з 

Вжищів. Народився близько 1759 року. Вказаний вік: у 1822 р. (за дани-
ми 1816 р.?) – 57 р.
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Під час ревізії 1795 р. записаний серед чиншової шляхти с. Бендю-
гівка з прізвищем Михайловський, а під час розбору шляхти 1822 р. – в 
с. Ризине з прізвищем Михайлевський.

Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 
шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст.

Дружина: N.
Діти: Анджей, Роман, Павел, Фелікс, Марцин.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45, 75-75 зв.

31. Юзеф
Син Адама і Маріанни з Кжижевських, онук Мацея і Катажини з 

Вжищів. Народився близько 1762–1763 років. Вказаний вік: у 1795 р. – 
33 р., 1822 р. (за даними 1816 р.?) – 53 р.

Під час ревізії 1795 р. записаний серед чиншової шляхти с. Коби-
ляки. Тоді ж зазначено, що він римо-католик. Під час розбору шляхти 
1822 р. був записаний у с. Ризине.

Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 
шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст.

На прохання Юзефа Звенигородський нижній земський суд видав 
17 червня 1804 р. засвідчений витяг про записання його родини по ре-
візії 1795 р. серед шляхти с. Кобиляки. В цьому ж документі Юзеф зга-
даний як шляхтич, який мешкає в с. Кобиляки.

Дружина: Тереза Стефанівна. Народилася близько 1775 року. Вка-
заний вік: у 1795 р. – 20 р.

Діти: Ян, Анна, Теодор.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45, 74-
74 зв., 75-75 зв.

32. Анджей
Син Пьотра і Анни з Вінярських, онук Мацея і Катажини з Вжищів. 

Народився близько 1767–1768 рр. (вік у 1795 р. – 28 р., 1816 р. – 48 р.).
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Статус: “generosus” (1814, 1819 рр.).
Записаний разом з родиною серед шляхти сільця Злодіївка під час 

ревізій 1795 та 1816 років.
Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 

шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст.

Помер перед 1832 роком.
Дружина: Анна з Яжиновських (Яриновських), донька Олександра. 

Народилася близько 1767 р. (вік у 1795 р. – 28 р., 1816 р. – 30 (!) р.). Зга-
дується в 1795–1832 роках. На прохання Анни Сквирський земський суд 
видав 8 липня 1832 р. свідоцтво про записання її родини серед шляхти 
сільця Злодіївка під час ревізій 1795 і 1816 року.

Діти: Ян (старший), Амброзій, Аполонія, Марія, Ян (молодший), 
Стефан.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45, 69, 70, 
73-73 зв.

33. Захаріаш
Син Пьотра і Анни з Вінярських, онук Мацея і Катажини з Вжищів.
Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 

шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст.

Дружина: N.
Діти: Францишек.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45, 71.

34. Юзеф
Син Пьотра і Анни з Вінярських, онук Мацея і Катажини з Вжищів.
Фігурує в свідоцтві, виданому 17–29 вересня 1798 р. дванадцятьма 

шляхтичами сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Бор-
щагівка, яким запевнялося, зокрема, його належність до шляхетського 
роду Михалевських герба Корчак.
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Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45.

V I  п о к о л і н н я

35. Ян
Син Себастяна, онук Юзефа. Народився близько 1794 року. Вказа-

ний вік: у 1802 р. – 8 р.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-

чатку ХІХ ст. В родинному списку, надісланому 1802 р. до Подільського 
дворянського депутатського зібрання летичівським повітовим маршал-
ком, фігурує як мешканець с. Вовковинці Летичівського повіту і там-
тешній чиншовик (член родини, яка орендувала “халупу з полем”).

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51-51 зв., 71.

36. Францишка
Донька Томаша і Анни з Рачинських, онучка Казимира і Магда-

лини з Орловських. Народилася близько 1777 року. Вказаний вік: у 
1795 р. – 18 р.

Під час ревізії 1795 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-
дрівка.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54.

37. Ян
Син Томаша і Анни з Рачинських, онук Казимира і Магдали-

ни з Орловських. Обряд його хрещення провів 23 жовтня 1778 р. па-
рох церкви Покрова Пресвятої Богородиці с. Олександрівка Григорій 
Ящинський. Хрещеними батьками стали Станіслав Віткевич і Марія 
Сломчинська. Вказаний вік: у 1795 р. – 14 р., 1803 р. – 24 р., 1811 р. – 30 р., 
1816 р. – 34 р.

Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші. Під час 
ревізій 1795, 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти с. Олек-
сандрівка.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” та 
двох родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ століть, один з яких 
ним же був і засвідчений.
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На прохання Яна олександрівський парох Єлевферій Вілісевич ви-
дав йому 19 березня 1802 р. засвідчену метрику про хрещення, а Тара-
щанський нижній земський суд 18 липня 1818 р. – засвідчений витяг 
про записання його родини під час ревізій 1795, 1811 і 1816 рр. серед 
чиншової шляхти с. Олександрівка. В усіх цих документах Ян згаданий 
як шляхтич і мешканець с. Олександрівка.

10 жовтня 1802 р. подав до Київського дворянського депутатського 
зібрання клопотання про визнання дворянської гідності роду Михалев-
ських, яке доповнив документами, що свідчили про їхнє благородне 
походження.

Згаданий у маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівсько-
му земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх ро-
дичів з Київської губернії.

13 червня 1832 р., через відсутність рішень Київського дворянсько-
го депутатського зібрання на його клопотання 1802 р. та клопотання 
його дядька Лукаша 1824 р., подав ще одне, доповнивши представлені 
раніше докази благородного походження новими. В клопотаннях Ян 
окреслений як мешканець Таращанського повіту. Його підписи: під 
клопотанням 1802 р. – “Jan Michaleski”, 1832 р. – “Jan Michalewski”.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Дружина: Марія. Народилася близько 1789–1790 років. Вказаний 
вік: у 1811 р. – 22 р., 1816 р. – 26 р.

Діти: Тереза, Лікера.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35-35 зв., 
37-37 зв., 43, 54-54 зв., 60 зв.-61, 64 зв., 65, 67 зв., 79-84; Держархів 
Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

38. Міхал (старший)
Син Томаша і Анни з Рачинських, онук Казимира і Магдалини з 

Орловських. Народився близько 1787 р. і був хрещений у церкві Покро-
ва Пресвятої Богородиці с. Олександрівка. Вказаний вік: у 1795 р. – 8 р., 
1803 р. – 15 р., 1811 р. – 24 р., 1816 р. – 28 р.

Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші. Під час 
ревізій 1795, 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти с. Олек-
сандрівка.
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Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich”, двох 
родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ ст., а також у клопотанні 
Яна Михалевського, сина Томаша, онука Казимира, поданому 13 черв-
ня 1832 р. до Київського дворянського депутатського зібрання.

Під час ревізії 1816 р. записаний неодруженим.
Згаданий у маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівсько-

му земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх ро-
дичів з Київської губернії.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв., 
54-54 зв., 60 зв.-61, 65, 67 зв., 79-84; Держархів Київської обл., ф. 
782, оп. 1, спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

39. Бартоломій
Син Томаша і Анни з Рачинських, онук Казимира і Магдали-

ни з Орловських. Народився близько 1790–1791 років. Вказаний вік: у 
1795 р. – 5 р., 1803 р. – 12 р., 1811 р. – 21 р., 1816 р. – 25 р.

Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші. Під час 
ревізій 1795, 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти с. Олек-
сандрівка.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich”, двох 
родинних списках кінця XVIII – початку ХІХ ст. та в маніфесті, заявле-
ному 20 вересня 1823 р. у Летичівському земському суді, яким Михалев-
ські із Вовковинець визнали своїх родичів з Київської губернії.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Дружина: Марія Францишківна. Народилася близько 1787–1788 
років. Вказаний вік: у 1811 р. – 24 р., 1816 р. – 28 р.

Діти: Марія, Ягнішка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54-54 зв., 
60 зв.-61, 65, 67 зв., 79-84; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, 
спр. 7693, арк. 3 зв.-4.
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40. Марцин
Син Томаша і Анни з Рачинських, онук Казимира і Магдалини з 

Орловських. Народився близько 1797 р. і був хрещений у церкві Покро-
ва Пресвятої Богородиці с. Олександрівка. Вказаний вік: у 1803 р. – 3 р., 
1811 р. – 11 р., 1816 р. – 15 р.

Під час ревізій 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти 
с. Олександрівка.

Фіксується в маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичів-
ському земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх 
родичів з Київської губернії.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich”, двох 
родинних списках початку ХІХ ст., а також у клопотанні Яна Михалев-
ського, сина Томаша, онука Казимира, поданому 13 червня 1832 р. до 
Київського дворянського депутатського зібрання.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв., 
54 зв., 60 зв.-61, 65, 67 зв., 79-84; Держархів Київської обл., ф. 782, 
оп. 1, спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

41. Міхал (молодший)
Син Томаша і Софії з Кульчицьких, онук Казимира і Магдали-

ни з Орловських. Народився близько 1810–1811 років. Вказаний вік: у 
1811 р. – 1 р., 1816 р. – 5 р.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст.

Під час ревізій 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти 
с. Олександрівка.

Згаданий у маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівсько-
му земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх ро-
дичів з Київської губернії.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54 зв., 65, 
67 зв., 79-84; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7693, 
арк. 3 зв.-4.

42. Марцин
Син Ігнация і Анни з Домбровських, онук Казимира і Магдалини 

з Орловських.
Наприкінці XVIII ст. мешкав з батьками у с. Олександрівка на чин-

ші.
Згадується в родинному списку кінця XVIII – початку ХІХ століть.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 62.

42b. Ягнішка
Донька Ігнация і Анни з Домбровських, онучка Казимира і Маг-

далини з Орловських. Народилася близько 1800 року. Вказаний вік: 
1803 р. – 3 р.

Згадується в родинному списку 1803 року.
Джерела: Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

43. Ян
Син Ігнация і Анни з Домбровських, онук Казимира і Магдалини з 

Орловських. Народився 30 січня 1803 р. у с. Олександрівка. Тоді ж його 
охрестив водою о. Ян Гвоздзійовський. Доповнення обряду хрещення 
провів 9 лютого 1826 р. настоятель Кривоозерського костьолу св. Люд-
віка о. Флоріан Лукасевич. Хрещеними батьками стали Георгій Пєшка 
і Софія Чуловська. Вказаний вік: 1803 р. – 1 р.

Фігурує в маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівському 
земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх роди-
чів з Київської губернії.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст., родинному списку 1803 р., а також у клопотанні Яна Ми-
халевського, сина Томаша, онука Казимира, поданому 13 червня 1832 р. 
до Київського дворянського депутатського зібрання.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв., 
58-58 зв., 65-65 зв., 66 зв., 67 зв., 79-84; Держархів Київської обл., ф. 
782, оп. 1, спр. 7693, арк. 3 зв.-4.

44. Якуб
Син Ігнация і Анни з Домбровських, онук Казимира і Магдалини з 

Орловських. Народився 15 жовтня 1806 року. Доповнення обряду хре-
щення провів 9 лютого 1826 р. настоятель Кривоозерського костьолу 
св. Людвіка о. Флоріан Лукасевич.

Фігурує в маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівському 
земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх роди-
чів з Київської губернії.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст., а також у клопотанні Яна Михалевського, сина Томаша, 
онука Казимира, поданому 13 червня 1832 р. до Київського дворянсько-
го депутатського зібрання.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв., 
65-65 зв., 66, 67 зв., 79-84.

45. Онуфрій
Син Ігнация і Анни з Домбровських, онук Казимира і Магдалини 

з Орловських. Народився 12 червня 1808 року. Доповнення обряду хре-
щення провів 9 лютого 1826 р. настоятель Кривоозерського костьолу 
св. Людвіка о. Флоріан Лукасевич.

Фігурує в маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівському 
земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх роди-
чів з Київської губернії.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст., а також у клопотанні Яна Михалевського, сина Томаша, 
онука Казимира, поданому 13 червня 1832 р. до Київського дворянсько-
го депутатського зібрання.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв., 
65-65 зв., 66-66 зв., 67 зв., 79-84.

46. Теодор
Син Лукаша і Маріанни з Павелковських, онук Казимира і Магда-

лини з Орловських. Народився близько 1804–1805 років. Вказаний вік: у 
1824 р. – 20 р., 1832 р. – 27 р.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст., а також у клопотанні його батька Лукаша, поданому 9 
жовтня 1824 р. до Київського дворянського депутатського зібрання.

Згадується як мешканець с. Олександрівка в родинному списку 
1832 р., підписаному Яном Михалевським, сином Томаша, онуком Ка-
зимира.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 67 зв., 
79-84; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 6.

47. Юзеф
Син Лукаша і Маріанни з Павелковських, онук Казимира і Магда-

лини з Орловських. Народився близько 1807–1808 років. Вказаний вік: у 
1824 р. – 17 р., 1832 р. – 24 р.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст., а також у клопотанні його батька Лукаша, поданому 9 
жовтня 1824 р. до Київського дворянського депутатського зібрання.

Згадується як мешканець с. Олександрівка в родинному списку 
1832 р., підписаному Яном Михалевським, сином Томаша, онуком Ка-
зимира.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 67 зв., 
79-84; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 6.
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48. Францишек
Син Лукаша і Маріанни з Павелковських, онук Казимира і Магда-

лини з Орловських. Народився близько 1810–1811 років. Вказаний вік: у 
1824 р. – 14 р., 1832 р. – 21 р.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст., а також у клопотанні його батька Лукаша, поданому 9 
жовтня 1824 р. до Київського дворянського депутатського зібрання.

Згадується як мешканець с. Олександрівка в родинному списку 
1832 р., підписаному Яном Михалевським, сином Томаша, онуком Ка-
зимира.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 67 зв., 
79-84; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 6.

49. Ян
Син Лукаша і Маріанни з Павелковських, онук Казимира і Магда-

лини з Орловських. Народився близько 1817–1818 років. Вказаний вік: у 
1824 р. – 7 р., 1832 р. – 14 р.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст., а також у клопотанні його батька Лукаша, поданому 9 
жовтня 1824 р. до Київського дворянського депутатського зібрання.

Згадується як мешканець с. Олександрівка в родинному списку 
1832 р., підписаному Яном Михалевським, сином Томаша, онуком Ка-
зимира.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 67 зв., 
79-84; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 6.

50. Шимон
Син Лукаша і Маріанни з Павелковських, онук Казимира і Магда-

лини з Орловських. Народився близько 1820–1821 років. Вказаний вік: у 
1824 р. – 4 р., 1832 р. – 11 р.
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Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст., а також у клопотанні його батька Лукаша, поданому 9 
жовтня 1824 р. до Київського дворянського депутатського зібрання.

Згадується як мешканець с. Олександрівка в родинному списку 
1832 р., підписаному Яном Михалевським, сином Томаша, онуком Ка-
зимира.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 67 зв., 
79-84; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 6.

51. Мацей
Син Шимона і Олександри, онук Томаша і Марії з Пашковських. 

Народився близько 1787 р. і був хрещений у церкві Покрова Пресвятої 
Богородиці с. Олександрівка. Вказаний вік: у 1795 р. – 5 р., 1811 р. – 21 р., 
1816 р. – 25 р.

Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші. Під час 
ревізій 1795 (як Матеуш), 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової 
шляхти с. Олександрівка.

Згаданий у маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівсько-
му земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх ро-
дичів з Київської губернії.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich”, ро-
динному списку кінця XVIII – початку ХІХ ст., а також у клопотанні Яна 
Михалевського, сина Томаша, онука Казимира, поданому 13 червня 
1832 р. до Київського дворянського депутатського зібрання.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.

Дружина: Домникія. Народилася близько 1797 року. Вказаний вік: 
у 1816 р. – 19 р.

Діти: Томаш.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв., 
56-56 зв., 60 зв.-61, 65 зв., 67 зв., 79-84.
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52. Марія
Донька Шимона і Олександри, онучка Томаша і Марії з Пашков-

ських. Народилася близько 1796 року. Вказаний вік: у 1811 р. – 15 р.
Під час ревізії 1811 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-

дрівка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56-56 зв., 
60 зв.-61.

53. Марцин
Син Яна (старшого) і Анни з Новицьких, онук Томаша і Марії з 

Пашковських.
Наприкінці XVIII ст. мешкав у с. Олександрівка на чинші.
Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” та 

родинному списку кінця XVIII – початку ХІХ століть.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 60 зв.-61.

54. Бальбіна
Донька Яна (старшого) і Анни з Новицьких, онучка Томаша і Ма-

рії з Пашковських. Народилася близько 1802 року. Вказаний вік: у 
1816 р. – 14 р.

Під час ревізії 1816 р. записана серед чиншової шляхти с. Шуляки.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв.

55. Теодор
Син Яна (старшого) і Анни з Новицьких, онук Томаша і Марії з 

Пашковських. Народився близько 1803–1805 років. Вказаний рік: у 
1811 р. – 8 р., 1816 р. – 11 р.

Згадується в документі “Genealogia domu uur. Michalewskich” по-
чатку ХІХ ст.

Під час ревізій 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти 
с. Шуляки.

Згаданий у маніфесті, заявленому 20 вересня 1823 р. у Летичівсько-
му земському суді, яким Михалевські із Вовковинець визнали своїх ро-
дичів з Київської губернії.

15 червня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянській гідності з внесенням до 1-ї частини 
родовідної книги. Це рішення було скасоване 10 вересня 1842 р. Київ-
ською центральною ревізійною комісією.
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв., 65 зв., 
67 зв., 79-84.

56. Францишка
Донька Яна (старшого) і Анни з Новицьких, онучка Томаша і Ма-

рії з Пашковських. Народилася близько 1806 року. Вказаний вік: у 
1816 р. – 10 р.

Під час ревізії 1816 р. записана серед чиншової шляхти с. Шуляки.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв.

57. Маріанна
Донька Яна (старшого) і Анни з Новицьких, онучка Томаша і Ма-

рії з Пашковських. Народилася близько 1808 року. Вказаний вік: у 
1816 р. – 8 р.

Під час ревізії 1816 р. записана серед чиншової шляхти с. Шуляки.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв.

58. Ян
Син Яна (старшого) і Анни з Новицьких, онук Томаша і Марії з 

Пашковських. Народився близько 1810 року. Вказаний вік: у 1811 р. – 
1 р.

Під час ревізії 1811 р. записаний серед чиншової шляхти с. Шуля-
ки.

Помер 1813 року.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв.

59. Юзефата
Донька Яна (старшого) і Анни з Новицьких, онучка Томаша і Ма-

рії з Пашковських. Народилася близько 1814 року. Вказаний вік: у 
1816 р. – 2 р.

Під час ревізії 1816 р. записана серед чиншової шляхти с. Шуляки.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв.

60. Марія
Донька Вавжинця і Розалії, онучка Томаша і Марії з Пашковських. 

Народилася близько 1805 року. Вказаний вік: у 1811 р. – 6 р.
Під час ревізії 1811 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-

дрівка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56-56 зв.



103

Додаток І. Поколінний розпис

61. Ян
Син Вавжинця і Розалії, онук Томаша і Марії з Пашковських. На-

родився близько 1807–1808 років. Вказаний вік: у 1811 р. – 4 р., 1816 р. – 
8 р.

Під час ревізій 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти 
с. Олександрівка.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56-56 зв.

62. Фелікс
Син Вавжинця і Розалії, онук Томаша і Марії з Пашковських. На-

родився близько 1808–1809 років. Вказаний вік: у 1811 р. – 3 р., 1816 р. – 
7 р.

Під час ревізій 1811 і 1816 рр. записаний серед чиншової шляхти 
с. Олександрівка.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56-56 зв.

63. Аполонія
Донька Вавжинця і Розалії, онучка Томаша і Марії з Пашковських. 

Народилася близько 1809 року. Вказаний вік: у 1811 р. – 2 р.
Під час ревізії 1811 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-

дрівка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56-56 зв.

64. Антоніна
Донька Вавжинця і Розалії, онучка Томаша і Марії з Пашковських. 

Народилася близько 1811 року. Вказаний вік: у 1816 р. – 5 р.
Під час ревізії 1816 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-

дрівка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв.

65. Матеуш
Син Яна, онук Адама і Маріанни з Кжижевських. Народився між 

1795 і 1804 рр. (можливо, в 1801 р.). Вказаний вік: у 1822 р. (за даними 
1816 р.?) – 15 р.

Матеуш згаданий 17 червня 1804 р. у витягу Звенигородського ниж-
нього земського суду, виданому на прохання його дядька – мешканця 
с. Кобиляки, шляхтича Юзефа Михалевського, сина Адама.

Під час розбору шляхти 1822 р. був записаний у с. Ризине.
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Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 74-74 зв., 
75-75 зв.

66. Анджей
Син Фелікса, онук Адама і Маріанни з Кжижевських. Народився 

близько 1794 року. Вказаний вік: у 1822 р. (за даними 1816 р.?) – 22 р.
Під час розбору шляхти 1822 р. був записаний у с. Ризине.
Згадується в заяві Яна (молодшого) Михалевського, сина Томаша, 

зробленої 9 серпня 1832 р. у Київському повітовому суді, про прина-
лежність до дворянського роду Михалевських нащадків Мацея, сина 
Войцеха.

12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 71, 75-75 зв., 
78, 79-84.

67. Роман
Син Фелікса, онук Адама і Маріанни з Кжижевських. Народився 

близько 1798 року. Вказаний вік: у 1822 р. (за даними 1816 р.?) – 18 р.
Під час розбору шляхти 1822 р. був записаний у с. Ризине.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 75-75 зв.

68. Павел
Син Фелікса, онук Адама і Маріанни з Кжижевських. Народився 

близько 1802 року. Вказаний вік: у 1822 р. (за даними 1816 р.?) – 14 р.
Під час розбору шляхти 1822 р. був записаний у с. Ризине.
12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 

зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 75-75 зв., 
78, 79-84.

69. Фелікс
Син Фелікса, онук Адама і Маріанни з Кжижевських. Народився 

близько 1804 року. Вказаний вік: у 1822 р. (за даними 1816 р.?) – 12 р.
Під час розбору шляхти 1822 р. був записаний у с. Ризине.
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На прохання Фелікса Київська казенна палата видала 8 серпня 
1832 р. витяг про записання його родини в с. Ризине під час розбору 
шляхти 1822 року.

Згадується в заяві Яна (молодшого) Михалевського, сина Томаша, 
зробленої 9 серпня 1832 р. у Київському повітовому суді, про прина-
лежність до дворянського роду Михалевських нащадків Мацея, сина 
Войцеха.

12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 71, 75-76, 
78, 79-84.

70. Марцин
Син Фелікса, онук Адама і Маріанни з Кжижевських. Народився 

близько 1812 року. Вказаний вік: у 1822 р. (за даними 1816 р.?) – 4 р.
Під час розбору шляхти 1822 р. був записаний у с. Ризине.
Згадується в заяві Яна (молодшого) Михалевського, сина Томаша, 

зробленої 9 серпня 1832 р. у Київському повітовому суді, про прина-
лежність до дворянського роду Михалевських нащадків Мацея, сина 
Войцеха.

12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 71, 75-
75 зв., 78, 79-84.

71. Ян
Син Юзефа і Терези, онук Адама і Маріанни з Кжижевських. На-

родився близько 1787–1788 років. Вказаний вік: у 1795 р. – 8 р., 1822 р. (за 
даними 1816 р.?) – 28 р.

Під час ревізії 1795 р. записаний серед чиншової шляхти с. Коби-
ляки, а під час розбору шляхти 1822 р. – у с. Ризине.

Згадується в заяві Яна (молодшого) Михалевського, сина Томаша, 
зробленої 9 серпня 1832 р. у Київському повітовому суді, про прина-
лежність до дворянського роду Михалевських нащадків Мацея, сина 
Войцеха. 
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10 серпня 1832 р. подав до Київського дворянського депутатського 
зібрання клопотання про визнання дворянської гідності своєї родини 
і дописання її до дворянського роду Михалевських. У клопотанні Ян 
окреслений як мешканець Звенигородського повіту. З клопотання ви-
дно, що Ян був неписьменним і тому цей документ на його прохання 
підписав Стефан Мисловський.

12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Дружина: N.
Діти: Ян.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 68, 71, 74, 
75-75 зв., 78, 79-84.

72. Анна
Донька Юзефа і Терези, онучка Адама і Маріанни з Кжижевських. 

Народилася близько 1789 року. Вказаний вік: у 1795 р. – 6 р.
Під час ревізії 1795 р. записана серед чиншової шляхти с. Кобиля-

ки.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 74.

73. Теодор
Син Юзефа і Терези, онук Адама і Маріанни з Кжижевських. На-

родився близько 1793 року. Вказаний вік: у 1795 р. – 2 р., 1822 р. (за да-
ними 1816 р.?) – 18 р.

Під час ревізії 1795 р. записаний серед чиншової шляхти с. Коби-
ляки, а під час розбору шляхти 1822 р. – у с. Ризине.

Згадується в заяві Яна (молодшого) Михалевського, сина Томаша, 
зробленої 9 серпня 1832 р. у Київському повітовому суді, про прина-
лежність до дворянського роду Михалевських нащадків Мацея, сина 
Войцеха.

12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 71, 74, 75-
75 зв., 78, 79-84.
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74. Ян (старший)
Син Анджея і Анни з Яжиновських (Яриновських), онук Пьотра і 

Анни з Вінярських. Народився близько 1798 р. (вік у 1816 р. – 18 р.).
Під час ревізії 1816 р. записаний разом з батьками серед шляхти 

сільця Злодіївка.
Згадується в заяві Яна (молодшого) Михалевського, сина Томаша, 

зробленої 9 серпня 1832 р. у Київському повітовому суді, про прина-
лежність до дворянського роду Михалевських нащадків Мацея, сина 
Войцеха. 

12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 71, 73, 78, 79-84.

75. Амброзій
Син Анджея і Анни з Яжиновських (Яриновських), онук Пьотра і 

Анни з Вінярських. Народився близько 1803 р. (вік у 1816 р. – 13 р.).
Під час ревізії 1816 р. записаний разом з батьками серед шляхти 

сільця Злодіївка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 73.

76. Аполонія
Донька Анджея і Анни з Яжиновських (Яриновських), онучка Пьо-

тра і Анни з Вінярських. Народилася близько 1807 р. (вік у 1816 р. – 9 р.).
Під час ревізії 1816 р. записана разом з батьками серед шляхти 

сільця Злодіївка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 73.

77. Марія
Донька Анджея і Анни з Яжиновських (Яриновських), онучка Пьо-

тра і Анни з Вінярських. Народилася близько 1811 р. (вік у 1816 р. – 5 р.).
Під час ревізії 1816 р. записана разом з батьками серед шляхти 

сільця Злодіївка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 73.

78. Ян (молодший)
Син Анджея і Анни з Яжиновських (Яриновських), онук Пьотра і 

Анни з Вінярських. Народився 22 жовтня 1814 р. в с-ці Злодіївка. Обряд 
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його хрещення провів 25 жовтня того ж року настоятель Борщагівсько-
го костьолу, ксьондз Якуб Конопацький. Хрещеними батьками стали 
Даніель Пациновський і Анна Войцеховська. Вказаний вік: у 1816 р. – 
2 р.

Під час ревізії 1816 р. записаний разом з батьками серед шляхти 
сільця Злодіївка.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 68, 69, 73.

79. Стефан
Син Анджея і Анни з Яжиновських (Яриновських), онук Пьотра і 

Анни з Вінярських. Народився 5 травня 1819 р. в с-ці Злодіївка. Обряд 
його хрещення провів 10 травня того ж року настоятель Борщагівсько-
го костьолу, ксьондз Назарій Смоленський. Хрещеними батьками ста-
ли Валентій Сашеський і Софія Матковська.

Згадується в заяві Яна (молодшого) Михалевського, сина Томаша, 
зробленої 9 серпня 1832 р. у Київському повітовому суді, про прина-
лежність до дворянського роду Михалевських нащадків Мацея, сина 
Войцеха. 

12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 68, 70, 71, 
78, 79-84.

80. Францишек
Син Захаріаша, онук Пьотра і Анни з Вінярських.
Згадується в заяві Яна (молодшого) Михалевського, сина Томаша, 

зробленої 9 серпня 1832 р. у Київському повітовому суді, про прина-
лежність до дворянського роду Михалевських нащадків Мацея, сина 
Войцеха.

12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 71, 78, 79-84.
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V I I  п о к о л і н н я

81. Тереза
Донька Яна і Марії, онучка Томаша і Анни з Рачинських. Народи-

лася близько 1814 року. Вказаний вік: у 1816 р. – 2 р.
Під час ревізії 1816 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-

дрівка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54 зв.

82. Лікера
Донька Яна і Марії, онучка Томаша і Анни з Рачинських. Народи-

лася близько 1815 року. Вказаний вік: у 1816 р. – 1 р.
Під час ревізії 1816 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-

дрівка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54 зв.

83. Марія
Донька Бартоломія і Марії, онучка Томаша і Анни з Рачинських. 

Народилася близько 1813 року. Вказаний вік: у 1816 р. – 3 р.
Під час ревізії 1816 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-

дрівка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54 зв.

84. Ягнішка
Донька Бартоломія і Марії, онучка Томаша і Анни з Рачинських. 

Народилася близько 1815 року. Вказаний вік: у 1816 р. – 1 р.
Під час ревізії 1816 р. записана серед чиншової шляхти с. Олексан-

дрівка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54 зв.

85. Томаш
Син Мацея і Домникії, онук Шимона і Олександри. Народився 

близько 1814 року. Вказаний вік: 1816 р. – 2 р.
Під час ревізії 1816 р. записаний серед чиншової шляхти с. Олек-

сандрівка.
Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв.



86. Ян
Син Яна, онук Юзефа і Терези. Народився близько 1813 року. Вка-

заний вік: у 1822 р. (за даними 1816 р.?) – 3 р.
Під час розбору шляхти 1822 р. був записаний у с. Ризине.
Згадується в заяві Яна (молодшого) Михалевського, сина Томаша, 

зробленої 9 серпня 1832 р. у Київському повітовому суді, про прина-
лежність до дворянського роду Михалевських нащадків Мацея, сина 
Войцеха.

12 серпня 1832 р. рішенням Київського дворянського депутатського 
зібрання визнаний у дворянстві з дописанням до роду Михалевських, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги. Це рішення було скасоване 
10 вересня 1842 р. Київською центральною ревізійною комісією.

Джерела: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 71, 75-
75 зв., 78, 79-84.
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ЧАСИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
(події 1698–1787 рр.)

1698
Народився Войцех Михалевський.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 40.
1732, березня 8. – Солобківці (Солодківці)
До метричної книги місцевого костьолу був внесений запис про 

хрещення Юзефа Михалевського, сина Казимира.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51.

1733, грудня 9. – Вінниця
До актової книги Вінницького ґродського суду внесли запис, укла-

дений Станіславом Михалевським на користь дружини Катажини 
з Янських, яким забезпечив її посагову суму 2600 польських злотих, 
отриману від тестя Габріеля Янського, на всьому своєму майні. Окрім 
Михалевського, цей запис засвідчили підписами запрошені приятелі 
Людвік Звольський і Адам Томашевський.

Примітка. В протоколі Київської центральної ревізійної комісії 
вказана інша сума – 5200 польських злотих.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 38-
39 зв., 64, 79 зв.

1738. – Вовковинці
До метричної книги місцевої церкви внесений запис про хрещен-

ня Шимона Михалевського, сина Казимира.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51 зв.

1748, лютого 3. – Солобківці (Солодківці)
До метричної книги місцевої церкви був внесений запис про похо-

вання “nobilis” Войцеха Михалевського, померлого в с. Соколівка у віці 
50 років. Обряд поховання провів о. Теодор Козицький.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 40, 64, 80.

1753, січня 14. – Вінниця
У місцевому костьолі о. Крушвіцький провів обряд вінчання Кази-

мира Михалевського і Магдалини Орловської. Свідками були Франци-
шек Ізайковський і Адам Михалевський.



Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 42, 64, 80.

1754, грудня 27. – Котюжинці
В церкві Різдва Пресвятої Богородиці священик Петро Княжниць-

кий провів обряд хрещення Томаша Михалевського, сина “szlachetnie 
urodzonych” Казимира і Магдалини з Орловських Михалевських. Хре-
щеними батьками стали капітан Великої Булави Ян Ліпський і звениго-
родська чашникова Войцеховська.

Примітка. В легітимаційному протоколі Київського дворянського 
депутатського зібрання від 15 червня 1832 р. та в протоколі Київської 
центральної ревізійної комісії від 10 вересня 1842 р. цей документ дато-
ваний 21 грудня.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 41, 64, 79 зв.

1755, вересня 22. – Бар
У замковому суді було ухвалене рішення у справі щодо відібрання 

жита, що точилася між Казимиром Михалевським та Волковинським.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51.
1760, серпня 4. – Курава
В церкві св. архістратига Михайла відбулося хрещення Ігнация, 

сина шляхтича Казимира і Магдалини з Орловських Михалевських. 
Хрещеними батьками стали Шимон Кавецький і Войцеховська.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 42 зв., 
64 зв., 79 зв.

1772, лютого 16. – Бар
У костьолі відбулося хрещення Мацея Михалевського, сина Юзефа.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51 зв.

1773, жовтня 14. – Борщагівка
В костьолі місцевої резиденції оо. францисканців її суперіор Юзеф 

Ярошинський провів обряд хрещення Лукаша Михалевського, сина 
Казимира і Магдалини з Орловських Михалевських, який народився 
в с. Кур’янці. Хрещеними батьками стали Казимир Василевський і Ка-
тажина Войцеховська, а свідками були Ян Гавронський і Маріанна Ви-
ясньовська.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 47, 65, 79 зв.

1776, червня 23. – Бар
У костьолі відбулося хрещення Яна Михалевського, сина Юзефа.
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Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51 зв.

1778, жовтня 12. – Летичів
В Летичівському ґродському суді посесори частини с. Вовковинці, 

рідні брати Юзеф і Шимон Михалевські оголосили маніфест проти 
Яна Яворського.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51 зв.

1778, жовтня 23. – Олександрівка
В церкві Покрова Пресвятої Богородиці парох Григорій Ящин-

ський провів обряд хрещення Яна Михалевського, сина шляхтича То-
маша і Анни Михалевських. Хрещеними батьками стали шляхтич Ста-
ніслав Віткевич і шляхтянка Марія Сломчинська.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 43, 64 зв., 80.

1786. – Олександрівка
В церкві Покрова Пресвятої Богородиці відбулося хрещення Вой-

цеха Михалевського, сина Томаша.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37 зв.

1787, листопада 16. – Вовковинці
В церкві відбулося хрещення Яна Михалевського, сина Шимона.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51 зв.

1787. – Олександрівка
В церкві Покрова Пресвятої Богородиці відбулося хрещення Міха-

ла Михалевського, сина Томаша.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37 зв.

1787. – Олександрівка
В церкві Покрова Пресвятої Богородиці відбулося хрещення Ма-

цея Михалевського, сина Шимона.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37 зв.
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ЧАСИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(події 1795–1842 рр.)

1795. – Олександрівка
Під час ревізії серед місцевої шляхти були записані:
№ 1: Томаш Михалевський, син Антона (вік – 50 р.), його дружина 

Марія Марцинівна (вік – 30 р.) і діти Ян (вік – 22 р.), Вавжинець (вік – 
10 р.), Ягнішка (вік – 8 р.), Войцех (вік – 6 р.), Марія (вік – 2 р.);

№ 21: Шимон Красовський, син Томаша (вік – 30 р.), його дружина 
Олександра Якубівна (вік – 30 р.) і син Матеуш (вік – 5 р.);

№ 22: Томаш Михалевський, син Казимира (вік – 40 р.), його дру-
жина Анна Григорівна (вік – 30 р.) і діти Францишка (вік – 18 р.), Ян (вік 
– 14 р.), Міхал (вік – 8 р.), Бартоломій (вік – 5 р.).

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54, 56, 
65 зв.-66, 81.

1795. – Злодіївка
Під час ревізії серед місцевої шляхти були записані:
№ 4: Анджей Михалеський, син Пьотра (вік – 28 р.), і його дружина 

Анна Олександрівна (вік – 28 р.).
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 73-73 зв., 
77, 80-80 зв.

1795. – Кобиляки
Під час ревізії серед місцевої шляхти були записані:
№ 4: Юзеф Михалевський, син Адама (вік – 33 р., римо-католик), 

його дружина Тереза Стефанівна (вік – 20 р.) і діти Ян (вік – 8 р.), Анна 
(вік – 6 р.), Теодор  (вік – 2 р.), а також його брат Ян, син Адама (вік – 
38 р.) та їхня мати, удова Марія Миколаївна (вік – 80 р., римо-католич-
ка).

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 74-74 зв., 
75 зв., 77 зв., 81 зв.

1795. – Бендюгівка
Під час ревізії серед місцевої шляхти був записаний Фелікс Михай-

ловський, син Адама.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 75 зв.
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1795. – Олександрівка
В церкві Покрова Пресвятої Богородиці відбулося хрещення Яна 

Михалевського, сина Томаша (?).
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37 зв.

1797. – Олександрівка
В церкві Покрова Пресвятої Богородиці відбулося хрещення Мар-

цина Михалевського, сина Томаша.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37 зв.

1797, травня 12. – Солобківці (Солодківці)
З метричної книги місцевого костьолу був виданий запис про по-

ховання Войцеха Михалевського. Витяг засвідчив о. Людвік Ваневський.
Примітка. В легітимаційному протоколі Київського дворянського 

депутатського зібрання від 15 червня 1832 р. видача цього документа 
датована 1799 роком.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 40, 64.

1798, травня 13. – Котюжинці
З метричної книги церкви Різдва Пресвятої Богородиці тамтеш-

нім ксьондзом Яном Крушинським була видана метрика про хрещен-
ня Томаша Михалевського, сина Казимира і Магдалини з Орловських 
Михалевських.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 41, 64.

1798, травня 16. – Вінниця
З метричної книги місцевого костьолу тамтешнім ксьондзом Се-

бастяном Наленч-Орховським була видана метрика про вінчання Ка-
зимира Михалевського і Магдалини Орловської.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 42, 64.

1798, травня 21. – Курава
З метричної книги церкви св. архістратига Михайла ксьондз Міхал 

Руданський видав метрику про хрещення Ігнация Михалевського, сина 
Казимира і Магдалини з Орловських Михалевських.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 42 зв., 64 зв.

1798, вересня 17. – Варшиця
Шляхтичі Ян Бобровський, Ян Гошовський, Матеуш і Шимон 

Стжалковські та Ян Янішевський засвідчили шляхетське походження 
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Михалевських та, зокрема, Казимира Михалевського, який мешкав сво-
го часу в с. Курава.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45 зв.-46.

1798, вересня 17–18. – Курава
Шляхтичі Якуб Зубачевський, Ян Патирський, Ян Пуліковський і 

Юзеф Чаплінський засвідчили шляхетське походження Михалевських 
та, зокрема, Казимира Михалевського, який мешкав свого часу в с. Ку-
рава.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 46-46 зв.

1798, вересня 20. – Кур’янці
Шляхтич Людвік Сугак засвідчив шляхетське походження Миха-

левських та, зокрема, Казимира Михалевського.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 46 зв.

1798, вересня 28. – Борщагівка
Шляхтич Вінцентій Ваневич засвідчив шляхетське походження 

Михалевських та, зокрема, Казимира Михалевського.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 46 зв.

1798, вересня 29. – Велика Сніжна
Шляхтич Станіслав-Костка Шидловський засвідчив шляхетське 

походження Михалевських та, зокрема, Казимира Михалевського.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 46 зв.

1798, вересня 30. – П’ятигори
На прохання Томаша Михалевського, сина Казимира, до актової 

книги П’ятигорського земського суду внесене свідоцтво 12-ти шляхти-
чів із сс. Варшиця, Курава, Кур’янці, Велика Сніжна і м-ка Борщагівка 
про безсумнівне шляхетське походження Михалевських та, зокрема, 
Казимира Михалевського.

Примітка. В клопотанні до Київського дворянського депутатського 
зібрання 1802 р. та в легітимаційному протоколі 1832 р. цей документ 
названий свідоцтвом поміщиків Подільської губернії і датований 17 та 
20 вересня.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35-35 зв., 
45-46 зв., 64 зв.-65.
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1800. – Шуляки
Лукаш Михалевський, син Казимира (вік – 24 р.), був записаний 

серед місцевої шляхти.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36, 53, 
65 зв., 80; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 2.

1802, березня 19. – Олександрівка
З метричної книги церкви Покрова Пресвятої Богородиці тамтеш-

нім ксьондзом Єлевферієм Вілісевичем була видана метрика про хре-
щення Яна Михалевського, сина Томаша і Анни Михалевських.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35, 43, 64 зв.

1802, жовтня 7. – Летичів
До актової книги Летичівського земського суду внесені витяги з ме-

тричних книг про хрещення Михалевських: Яна, сина Юзефа, в Бар-
ському костьолі та Яна, сина Шимона, в церкві с. Вовковинці.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51 зв.

1802, жовтня 10. – Київ
Ймовірно цього дня Ян Михалевський, син Томаша, підписав кло-

потання до Київського дворянського депутатського зібрання щодо ви-
знання свого і “familij swoiey” благородного походження.

Августин Залеський прийняв на розгляд Київського дворянського 
депутатського зібрання клопотання та докази благородного походжен-
ня мешканця Таращанського повіту Яна Михалевського, сина Томаша.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 34, 35-35 зв.

1802, жовтня 16. – Летичів
До актової книги Летичівського земського суду внесений витяг з 

метричної книги Барського костьолу про хрещення Мацея Михалев-
ського, сина Юзефа.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51 зв.

1802, жовтня 17. – Летичів
До актової книги Летичівського земського суду внесені витяги з 

метричних книг про хрещення синів Казимира Михалевського: у Со-
лобківському (Солодківському) костьолі – Юзефа та в церкві с. Вовко-
винці – Шимона.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51-51 зв.
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1802, листопада 20. – Кам’янець-Подільський
Подільське дворянське депутатське зібрання визнало благородне 

походження мешканців с. Вовковинці Летичівського повіту, шляхтичів 
Михалевських (Мацея і Яна, синів Юзефа, та Яна, сина Шимона, а ра-
зом онуків Казимира) та ухвалило записати їх до 1-ї частини родовідної 
книги дворян Подільської губернії.

Примітка. В протоколі Київської центральної ревізійної комісії 
вказано, що серед легітимованих були також Юзеф Михалевський, син 
Казимира, із сином Себаст’яном й онуком Яном.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51-52 зв., 
65, 80 зв.

1803, січня 30. – Олександрівка
Народився Ян Михалевський, син Ігнация і Маріанни з Домбров-

ських Михалевських. В тому часі його охрестив водою о. Іван Гвоздзі-
йовський.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 58, 66 зв.

1804, червня 17. – Звенигородка
На прохання мешканця с. Кобиляки, шляхтича Юзефа Михалев-

ського, сина Адама, Звенигородський нижній земський суд видав витяг 
про записання його родини серед шляхти того ж с. Кобиляки під час 
ревізії 1795 р.

Примітка. В протоколі Київської центральної ревізійної комісії 
вказано, що цей витяг начебто не містить дати ревізії.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 74-74 зв., 
77 зв., 81 зв.

1806, жовтня 15. – Олександрівка (?)
Народився Якуб Михалевський, син Ігнация і Маріанни з Домб-

ровських Михалевських.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 66.

1808, червня 12. – Олександрівка (?)
Народився Онуфрій Михалевський, син Ігнация і Маріанни з 

Домбровських Михалевських. В тому часі його охрестив водою, мож-
ливо, о. Іван Гвоздзійовський.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 66-66 зв.
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1811, вересня 20. – Тараща
Таращанський нижній земський суд видав шляхтичу Лукашу Ми-

халевському, сину Казимира, свідоцтво про його запис у 1800 р. серед 
шляхти с. Шуляки Таращанського повіту.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 53, 65 зв., 80; 
Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 2.

1811. – Олександрівка
Під час ревізії були записані серед місцевої шляхти:
№ 1: Томаш Михалевський, син Антона (помер 1811 р.), його дру-

жина Марія (померла 1800 р.) і сини: 1) Ян (перейшов до с. Шуляки у 
1800 р.), 2) Вавжинець (вік – 26 р.) з дружиною Розалією Андріївною 
(вік – 23 р.) і дітьми Марією (вік – 6 р.), Яном (вік – 4 р.), Феліксом (вік – 
3 р.), Аполонією (вік – 2 р.), 3) Войцех (вік – 22 р.) з дружиною Софією 
(вік – 18 р.), 4) Ян (вік – 12 р.);

№ 21: Шимон Красовський, син Томаша, “собственное ж его на-
званіе Михалѣвскій” (вік – 46 р.), його дружина Олександра (вік – 36 р.) 
і діти Мацей (вік – 21 р.), Марія (вік – 15 р.);

№ 22: Томаш Михалевський, син Казимира (помер 1811 р.), його 
дружина Анна Григорівна (померла 1806 р.) і діти Ян (вік – 30 р.) з дру-
жиною Марією (вік – 22 р.), Міхал (вік – 24 р.), Бартоломій (вік – 21 р.) 
з дружиною Марією Францишківною (вік – 24 р.), Марцин (вік – 11 р.), 
Міхал (вік – 1 р.); друга дружина Томаша – Софія (вік – 26 р.).

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54-54 зв., 
56-56 зв., 65 зв.-66, 81.

1811. – Шуляки
Під час ревізії були записані серед місцевої шляхти:
№ 56: Ян Михалевський, син Томаша (вік – 33 р.) і його сини Теодор 

(вік – 8 р.), Ян (вік – 1 р.).
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв.

1814, жовтня 22. – Злодіївка
Народився Ян Михалевський, син “generosorum” Анджея і Анни з 

Яриновських Михалевських.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 69.
1814, жовтня 25. – Борщагівка
В костьолі ксьондз Якуб Конопацький провів обряд хрещення Яна 

Михалевського, сина “generosorum” Анджея і Анни з Яриновських Ми-
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халевських. Хрещеними батьками стали “generosi” Даніель Пацинов-
ський і Анна Войцеховська.

Примітка. В легітимаційному протоколі Київського дворянського 
депутатського зібрання 1832 р. ця подія датована 1813 р.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 69, 77, 80.

1816, липня 26. – Борщагівка
З метричної книги Борщагівського костьолу виданий запис про 

хрещення Лукаша Михалевського, сина Казимира і Магдалини з 
Орловських Михалевських, який засвідчив адміністратор цього костьо-
лу і депутат Сквирського повіту Якуб Конопацький.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 47, 65.

1816, грудня 2. – Кам’янець-Подільський
Подільське дворянське депутатське зібрання видало витяг легіти-

маційного протоколу, яким у 1802 р. визнало благородне походження 
Михалевських (Мацея і Яна, синів Юзефа, та Яна, сина Шимона, а ра-
зом онуків Казимира) та ухвалило записати їх до 1-ї частини родовідної 
книги дворян Подільської губернії.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 52 зв.

1816. – Олександрівка
Під час ревізії були записані серед місцевої шляхти:
№ ...: Вавжинець Михалевський, син Томаша (вік – 30 р.), його дру-

жина Розалія (вік – 27 р.) і діти Ян (вік – 8 р.), Фелікс (вік – 7 р.), Антоніна 
(вік – 5 р.); Вавжинця брати: 1) Войцех (вік – 26 р.) з дружиною Софією 
(вік – 22 р.) та 2) Ян (вік – 16 р.); їхня сестра Марія (вік – 22 р.);

№ 11: Шимон Михалевський, син Томаша (вік – 49 р.), його син Ма-
цей (вік – 25 р.) з дружиною Домникією (вік – 19 р.) і сином Томашем 
(вік – 2 р.);

№ 12: Ян Михалевський, син Томаша (вік – 34 р.), його дружина 
Марія (вік – 26 р.) і діти Тереза (вік – 2 р.), Лікера (вік – 1 р.); Яна брати: 
1) Міхал (вік – 28 р.), 2) Бартоломій (вік – 25 р.) з дружиною Марією 
(вік – 28 р.) і дітьми Марією (вік – 3 р.), Ягнішкою (вік – 1 р.), 3) Марцин 
(вік – 15 р.) та 4) Міхал (вік – 5 р.).

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54 зв., 56 зв., 
65 зв.-66, 81.

1816. – Шуляки
Під час ревізії були записані серед місцевої шляхти:
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№ 56: Ян Михалевський, син Томаша (помер 1815 р.), його дружи-
на Анна (вік – 35 р.) і діти Бальбіна (вік – 14 р.), Теодор (вік – 11 р.), Фран-
цишка (вік – 10 р.), Маріанна (вік – 8 р.), Ян (помер 1813 р.), Юзефата 
(вік – 2 р.).

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56 зв.

1816. – Злодіївка
Під час ревізії були записані серед місцевої шляхти:
№ 3: Анджей Михалевський, син Пьотра (вік – 48 р.), його дружина 

Анна (вік – 30 р.) і діти Ян (вік – 18 р.), Амброзій (вік – 13 р.), Аполонія 
(вік – 9 р.), Марія (вік – 5 р.), Ян (вік – 2 р.).

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 73-73 зв., 
77, 80-80 зв.

1818, липня 18. – Тараща
Таращанський нижній земський суд на прохання мешканців 

с. Олександрівка, шляхтичів Михалевських (Яна, сина Томаша, та Вав-
жинця, сина Томаша – двоюрідні небіж та дядько), видав їм засвідчені 
виписки з ревізьких шляхетських сказок с. Олександрівка за 1795, 1811 і 
1816 рр. та с. Шуляки за 1811 і 1816 рр.

Примітка. В протоколі Київської центральної ревізійної комісії 
вказана інша дата – 18 червня.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54-57, 
65 зв.-66, 81.

1819, травня 5. – Злодіївка
Народився Стефан Михалевський, син “generosorum” Анджея і 

Анни з Яжиновських Михалевських.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 70.

1819, травня 10. – Борщагівка
В костьолі ксьондз Назарій Смоленський провів обряд хрещення 

Стефана Михалевського, сина “generosorum” Анджея і Анни з Яжинов-
ських Михалевських. Хрещеними батьками стали “generosi” Валентій 
Сашеський і Софія Матковська. 

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 70, 77, 80.

1822, листопад. – Київ
Київське губернське правління надіслало до Київської казенної 

палати п’ять відомостей про людей, які мешкали в Уманському повіті 
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й назвалися шляхтою. У п’ятій відомості, що містила дані про людей, 
які не надали доказів свого шляхетського походження і яких слід було 
декласувати, під № 131 по с. Ризине були записані: Фелікс Михайлев-
ський, син Адама (вік – 57 р.), із синами Анджеєм (вік – 22 р.), Романом 
(вік – 18 р.), Павлом (вік – 14 р.), Феліксом (вік – 12 р.) і Марцином (вік – 
4 р.), та його брат Юзеф (вік – 53 р.) із синами Яном (вік – 28 р.) й онуком 
Яном (вік – 3 р.) та Теодором (вік – 18 р.), а також їхній небіж Матеуш 
(вік – 15 р.).

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 75-75 зв., 77 зв.

1823, вересня 20. – Летичів
До актової книги Летичівського земського суду на прохання Мацея 

Вісліцького внесений легітимаційний протокол, яким 1802 р. Поділь-
ське дворянське депутатське зібрання визнало благородне походження 
Михалевських (Мацея і Яна, синів Юзефа, та Яна, сина Шимона, а ра-
зом онуків Казимира) та ухвалило записати їх до 1-ї частини родовідної 
книги дворян Подільської губернії.

До тієї ж книги внесений маніфест, яким мешканці с. Вовковин-
ці, дворяни Михалевські (Кароль, син Юзефа, Ігнаций і Ян, сини Ши-
мона, онуки Казимира) визнали своїми двоюрідними від двоюрідних 
родичами Михалевських, які походять від спільного предка з ними і 
спільним гербом Корчак користуються, – Лукаша, сина Казимира, Яна, 
Міхала, Бартоломія, Марцина й другого Міхала, синів Томаша, Яна, 
Якуба і Онуфрія, синів Ігнация, онуків Казимира, Вавжинця, Войцеха і 
Яна, синів Томаша, Теодора, сина Яна, і Мацея, сина Шимона, а разом 
онуків Томаша.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 51, 52 зв., 
65-65 зв., 80 зв.; Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, 
арк. 12.

1824, жовтня 9. – Київ
Ймовірно, саме цього дня на прохання неписьменного мешканця 

Таращанського повіту Лукаша Михалевського, сина Казимира, Алоїзій 
Цьолек-Пожажинський підписав клопотання до Київського дворян-
ського депутатського зібрання щодо визнання благородного походжен-
ня як самого Михалевського, так і його “familii”.

Цього ж дня клопотання разом з доказами благородного похо-
дження Михалевських були подані до Київського дворянського депу-
татського зібрання.
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Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36.

1825, травня 18. – Тараща
Маршалок дворянства Таращанського повіту засвідчив і видав зі 

шляхетської книги 1800 р. витяг про родину Михалевських (її склад: То-
маш із синами Яном, Міхалом і Бартоломієм, Ігнаций із сином Марци-
ном і Лукаш, сини Антонія), які мешкали на чиншу в с. Олександрівка.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 66 зв.

1826, лютого 9. – Криве Озеро
У костьолі св. Людвіка канонік Флоріан Лукасевич провів обряд 

хрещення Яна, Якуба і Онуфрія Михалевських, синів “generosorum” Іг-
нация і Маріанни з Домбровських Михалевських. Хрещеними батька-
ми Яна стали “generosus” Георгій Пєшка і “generosa” Софія Чуловська.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 58, 66-66 зв., 80.

1827, жовтня 8. – Криве Озеро
З метричної книги костьолу св. Людвіка видали метрики про хре-

щення Яна, Якуба і Онуфрія Михалевських, синів Ігнация і Маріанни з 
Домбровських. Витяг засвідчив кам’янецький кафедральний канонік і 
настоятель цього ж костьолу Флоріан Лукасевич.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 58-59, 66-66 зв.

1832, червнь (?). – Київ
Мешканець Таращанського повіту Ян Михалевський, син Томаша, 

підписав родинний список з відомостями про мешканців с. Олексан-
дрівка Лукаша Михалевського, сина Казимира, і його синів.

Джерело: Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 6.

1832, червня 13. – Київ
Мешканець Таращанського повіту Ян Михалевський, син Томаша, 

підписав та подав до Київського дворянського депутатського зібрання 
клопотання щодо визнання свого та своїх родичів благородного похо-
дження. Клопотання він доповнив доказами.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв.

1832, червня 15. – Київ
Київське дворянське депутатське зібрання розглянуло клопотан-

ня Яна Михалевського, сина Томаша, а також подані ним документи, 
що підтверджували благородне походження роду Михалевських герба 
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Корчак, та визнало дворянську гідність його членів – 1) Лукаша, сина 
Казимира, із синами Теодором, Юзефом, Францишком, Яном і Шимо-
ном, 2) Яна, Міхала, Бартоломія, Марцина й другого Міхала, синів То-
маша, 3) Яна, Якуба й Онуфрія, синів Ігнация, онуків Казимира, 4) Ши-
мона із сином Мацеєм, Яна із сином Теодором, Вавжинця і Войцеха, 
синів Томаша, а всіх разом онуків і правнуків Антонія та правнуків і 
праправнуків Войцеха. Дворянське зібрання ухвалило записати всіх 
цих Михалевських до 1-ї частини родовідної книги дворян Київської гу-
бернії та видати їм грамоту й копію рішення після оплати 10 рублів до 
дворянської каси.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 64-67 зв.

1832, липня 8. – Сквира
На прохання мешканки сільця Злодіївка, шляхтянки Анни Миха-

левської Сквирський земський суд видав витяги про записання її роди-
ни серед злодіївської чиншової шляхти під час ревізій 1795 та 1816 рр.

Примітка. В протоколі Київської центральної ревізійної комісії 
вказана інша дата – 8 червня.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 73-73 зв., 
77, 80-80 зв.

1832, липня 20. – Борщагівка
З метричної книги Борщагівського костьолу видані записи про 

хрещення Яна і Стефана Михалевських, сина Анджея і Анни з Яринов-
ських (чи Яжиновських) Михалевських. Його засвідчив настоятель цьо-
го костьолу, ксьондз Ян Яворський.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 68, 69, 70, 77.

1832, серпня 8. – Київ
На прохання шляхтича Фелікса Михайлевського, сина Фелікса, Ки-

ївська казенна палата видала йому витяг з розборової відомості 1822 р. 
про записання його родини в с. Ризине Уманського повіту.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 75-76, 
77 зв., 81 зв.

1832, серпня 9. – Київ
Дворянин Ян Михалевський, син Томаша, онук Антонія, правнук 

Войцеха, зробив заяву (протестацію чи маніфест) в Київському повіто-
вому суді, якою визнав своїми родичами Михалевських: 1) Яна з сином 
Яном і Теодора, синів Юзефа, онуків Адама, правнуків Мацея, 2) Фелік-
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са, Анджея і Марцина, синів Фелікса, онуків Адама, правнуків Мацея 
та 3) Яна і Стефана, синів Анджея, та Францишка, сина Захара, онуків 
Пьотра, правнуків Мацея, а всіх разом праправнуків Войцеха.

Тоді ж ця заява була внесена до актової книги Київського повітово-
го суду, а з неї виданий витяг.

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 68, 71-
71 зв., 77, 81.

1832, серпня 10. – Київ
Стефан Мисловський (?) підписав замість неписьменного мешкан-

ця Звенигородського повіту Яна Михалевського, сина Юзефа, клопо-
тання останнього до Київського дворянського депутатського зібрання 
щодо визнання його дворянської гідності. Тоді ж це клопотання було 
подане до Дворянського зібрання.

Того ж дня Київське дворянське депутатське зібрання зробило за-
свідчені копії з документів, поданих Яном Михалевським, сином Тома-
ша, зокрема, з виписок з ревізьких шляхетських сказок с. Олександрівка 
1795, 1811 і 1816 рр. і с. Шуляки 1811 і 1816 рр., метрики про хрещення в 
Кривоозерському костьолі Яна Михалевського, сина Ігнация і Маріан-
ни з Домбровських (1826 р.).

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54-59, 68.

1832, серпня 12. – Київ
Київське дворянське депутатське зібрання розглянуло клопотання 

мешканця Звенигородського повіту Яна Михалевського, сина Юзефа, 
та ухвалило визнати дворянську гідність Яна з сином Яном і Теодора, 
синів Юзефа, Фелікса, Анджея, Павла і Марцина, синів Фелікса, а разом 
онуків Адама, також Яна і Стефана, синів Анджея, і Францишка, сина 
Захаріаша, онуків Пьотра, а взагалі всіх разом правнуків Мацея, пра-
правнуків Войцеха, та дописати їх до роду Михалевських герба Корчак, 
внесеного до 1-ї частини родовідної книги дворян Київської губернії, а 
також видати грамоту і копію цього рішення після оплати 30 рублів 
асигнаціями до фонду родовідних книг. 

Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 77-78.

1842, серпня 27. – Київ
Київська центральна ревізійна комісія розглянула рішення Поділь-

ського дворянського депутатського зібрання від 20 листопада 1802 р. 
про визнання дворянської гідності роду Михалевських та визнала його 
таким, що не відповідало чинному тоді законодавству.



Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 82.

1842, вересня 10. – Київ
Київська центральна ревізійна комісія розглянула рішення Київ-

ського дворянського депутатського зібрання від 15 червня і 12 серпня 
1832 р. про визнання дворянської гідності роду Михалевських герба 
Корчак та внесення його до 1-ї частини родовідної книги дворян Київ-
ської губернії. В своєму рішенні Комісія констатувала, що документи, 
надані Михалевськими на доказ свого благородного походження, не 
відповідали чинному тоді законодавству і тому цей рід слід було ви-
ключити з родовідних книг не лише Подільської, але й Київської гу-
берній.

Комісія ухвалила:
– звернутися до відповідних установ для виконання цього рішення, 

зокрема, записати Михалевських до громадян чи однодворців;
– надрукувати в “Київських губернських відомостях” про виклю-

чення Михалевських з родовідних книг;
– відібрати у них дворянські грамоти і копії легітимаційних про-

токолів;
– виявити, до яких актових книг такі документи були внесені, та 

знищити їх і в тих книгах;
– повідомити про це рішення Тимчасове присутствіє Герольдії.
Джерело: ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 79-84.
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№ 1. Київ, 10 жовтня 1802 р. – Титул справи  
про дворянське походження Михалевських 

з Таращанського повіту

Dzieło probacyine Jana Michalewskiego z p[owia]tu taraszcz[ańskiego]
R[oku] 1802 [d]ie 10 8bris
Przyiołem Augustyn Zaleski
Przy odebraniu hramoty rubli miednych dziesięc dać przyrzeka. 
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 34.

№ 2. Київ (?), 10 (?) жовтня 1802 р. – Клопотання  
Яна Михалевського до Київського  

дворянського депутатського зібрання

R[ok]u 1802 [d]ie 10 8br wniesiono.
W kijowskie dworzanskie zgromadzenie.
Powiatu taraszczanskiego Jana Michalewskiego imieniem swym y 

familii swoiey.
Prozba
W skutek rządowych rozkazow dokumenta do probacyi rodowitosci 

szlacheckiey sobie y familij słuzące kijowskiemu dworzanskiemu 
zgromadzeniu przedstawiam:

1-o R[ok]u 1733-o dnia 20 Xbr w Winnicy między ur[odzonym] 
Stanisławem Michalewskim z iedney a ur[odzonym] Gabryelem Janskiem 
oycem mał[żonki] wyż wzmiankowanego o summę posagową za podpisem 
przyiacioł przy tem będących stanoł dobrowolny komplanacya. Tym 
dokumentem ustanawiam dawność familii.

2-o R[ok]u 1748-o d[nia] 2-o febr. z cerkwi parafialney wsi Sołodkowiec 
ur[odzonego] Woyciecha Michalewskiego przez parocha teyże cerkwi r[ok]u 
1798-o dnia 12 wydana sepultura. Tym dokumentem probuię prapradziada.

3-o R[ok]u 1753 dnia 24-o januar. z xiąg koscioła winnickiego 
ur[odzoneg]o Kazimierza Michalewskiego prze[z] xiędza tegoz koscioła 
1798 r[ok]u dnia 26 mar[ca] wydana oryginalna slubna metryka ktorą 
probuią dziada mego.

4-o na tymże arkuszu r[ok]u 1754-o d[nia] 21 Xbr. z cerkwi parafialney 
kotiuzianskiey ur[odzonego] Tomasza Michalewskiego przez parocha teyze 
cerkwi r[ok]u 1798 d[nia] 13 maja wydana chrzestna metryka, ktorą probuię 
oyca mego.



5-o R[ok]u 1778 d[nia] 23-o 8br. z cerkwi parafialney alexandrowskiey 
ur[odzoneg]o Jana Michalewskiego przez parocha teyze cerkwi r[ok]u 
1802-o d[nia] 19 mar[ca] wydana chrzestna metryka, ktorą probuię siebie.

6-o R[ok]u 1798 d[nia] 20 7br. od obywateli gubernij podolskiey 
na ządanie ur[odzonych] Michalewskich o niewątpliwey rodowitosci 
szlacheckiey dane a r[ok]u tegoz y dnia 30 w aktach ziems[kich] p[owia]
tu piatychorskiego obl[atowane] || арк. 35 зв. || oblatowane oryginalne 
swiadectwo.

7-o Herb Korczak domowi naszemu słuzący.
8-o Spisek familijny.
O przyięcie ktorych dokumentow[,] zapisanie mnie wraz z familią 

moią w [s]pisku przy dziele znayduiąca się w dworzanską rodosłowno 
[!] xięgę y wydanie hramoty naypokorniey kijowskiego dworzanskiego 
zgromadzenia upraszam.

Te prozbę podpisuię Jan Michaleski
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 35-35 зв.

№ 3. Київ (?), 9 (?) жовтня 1824 р. – Клопотання  
Лукаша Михалевського до Київського  

дворянського депутатського зібрання

№ 669. Dnia 9 8bra 1824 r[ok]u podane
W kiiowskie szlacheckie deputatskie zgromadzenie
Powiatu taraszczanskiego Łukasza syna Kazimierza Michalewskiego
Prozba
Bracia moi od stryieczno stryieczni Karol, Ignacy y Jan Michalewscy 

na mocy złozonych dokumentow przez podolskie szlacheckie deputatskie 
zgromadzenia za aktualną szlachtę uznani zostali, a mnie z dziecmi przez 
niewiadomość w dopełnioney legitymacyi opuscili, na dowod czego 
składaiąc

[a] metrykę chrztu moiego,
[b] extrakt dekretu o dopełnioney probacyi przez braci przekonywaiący,
[c] manifest przez tychze uczyniony iako iestem ich od stryieczno 

stryiecznym bratem y
[d] swiadectwo z taraszczanskiego niznego ziemskiego sądu iako ja roku 

1800 roku między szlachtą w tym powiecie iestem zapisany upewniaiące,
o zapisanie mnie z synami, Teodorem maiącym lat 20, Jozefem maiącym 

lat 17, Franciszkiem lat 14, Janem lat 7 y Szymonem lat 4 maiącemi w 
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rodosłowną xięgę, wydania hramoty y swiadectwa dla okazania rządowi, 
kiiowskiego szlacheckiego deputatskie zgromadzenia naypokorniey proszę.

Łukasz Michalewski a za iego nieumieącego pisać po iego prozbie 
podpisuie się Aloizy Ciołek Pozarzynski

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 36.

№ 4. Київ (?), 13 червня 1832 р. – Клопотання Яна Михалевського 
до Київського дворянського депутатського зібрання

№ 252. Podana dnia 13 junii zapisać
Do kijowskiego szlacheckiego deputaskiego zgromadzenia
Powiatu taraszczanskiego ur[odzonego] Jana syna Tomasza wnuka 

Kazimierza prawnuka Antoniego a praprawnuka Woyciecha herbu Korczak 
Michalewskiego

Prosba
W roku 1802 dnia 10 oktobra dokumenta do wyprobowania swoiey 

rodowitosci szlacheckiey przy prozbie przeze mnie były przedstawione 
ninieyszemu zgromadzeniu; pozniey zaś w roku 1824 dnia 9 oktobra 
stryi moy ur[odzony] Łukasz Michalewski przedstawił takoż dokumenta 
do teyże probacyi słuzące; lecz na perwszą i na drugą żadna rezolucya 
nienastąpiła. Dla tego podnosząc też same dzieło moie i stryia mego pod 
rospatrzenie teraznieyszego składu członkow; przyłączaiąc przy tem

[a] dwa swiadectwa z taraszczanskiego niznego ziemskiego sądu o 
zapisanie mnie wraz z bracią memi i familią moią po rewizskim szlacheckim 
skazkam 1795, 1811 y 1816 roku między szlachtą i

[b] trzy metryki chrzestne braci moich stryieczno rodzonych Jana, 
Jakoba i Onufrego, synow Ignacego;

[c] o zapotrzebowanie z kijowskiey duchowney konsystoryi chrzestnych 
|| арк. 37 зв. || metryk braci moich rodzonych Michała, Marcina; stryiow 
moich Woyciecha i Jana synowie Tomasza; rownie tez i brata mego od 
stryiecznych stryiecznego Macieja syna Szymona; takowe znayduią się w 
tuteyszey konsystoryi z powiatu taraszczanskiego we wsi Alexandrowce 
ur[odzonych] Michała pod rokiem 1787, Marcina 1797, Woyciecha 1786, 
Jana 1795 i Macieja 1787

za nadesłaniem których rozpatrzenia całego dzieła zaraz wniesienia 
mnie wraz z bracią memi Michałem, Marcinem; stryiami: Woyciechem, 
Janem i bratem Maciejem; w rodosłowną xięgę, wydania hramoty i extraktu 
z dekretu; a za nadesłaniem zaś z konsystorza metryk stryia mego Łukasza i 
braci moich stryieczno rodzonych Jana, Jakoba i Onufrego dopisać potem w 
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tez samo część xięgi rodosłowney kijowskiego szlacheckiego deputaskiego 
zgromadzenia naypokorniey dopraszam się.

Jan Michalewski
D[nia] 13 junij 1832 roku.
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 37-37 зв.

№ 5. Вінниця, 9 грудня 1733 р. – Запис “reformationis”  
Станіслава Михалевського на користь своєї дружини  

Катажини з Янських, внесений до актової книги  
Вінницького ґродського суду

Pod panowaniem Nayiaśnieyszego Pawła Pierwszego imperatora y 
samowładuącego wszech Rossyi ad. ad. ad.

Wypis z xiąg grodzkich winn[ickich] woiewodztwa bracławskiego.
Roku tysiąc siedmset trzydziestego trzeciego miesiąca decembris 

dziewiątego dnia.
Przed urzędem y aktami ninieyszemi grod[skimi] win[nickimi] i 

przedemną Jozefom Michałom Mierzwinskim namiestnikiem burgrabstwa 
grodu winn[ickiego] comparens personaliter urodzony J[ego] M[ość] P[an] 
Stanisław Michalewski ten zapis reformationis in personam małząki swey 
z podpisem ręki własney tudzież z podpisem rąk J[ch] M[ościów] P[anów] 
przyiacioł, ad akta praezentia zeznał, prosząc mnie urzędu o przyięcie 
onego i do akt wpisanie, a tak ja urząd annuendo affektationi J[ego] M[oś]ci 
zeznawaiącego pomieniony zapis przyimuiąc czytałem de tenore leqventi:

Ja, Stanisław Michalewski, zdrowy będąc na ciele y umyśle, 
odstąpiwszy swey własney należney ziemę, juryzdykcyi prawa, forum 
powiatu y ww[ojewództw]a, a pod teraznieyszy list dobrowolny zapis 
móy reformationis i jego || арк. 38 зв. || y jego nizey wyrazone punkta 
kondycyę klawzuły, y ligamentu cale się z potomkami y s[ucces]sorami 
memi poddaiąc y incorporuiąc, wiadomo iawnie ustnie y dobrowolnie 
zeznawam y kozdemu komu o tym wiedzić nalezy teraz y na potym zawzdy 
tym ninieyszym dobrowolnym zapisem moim reformationis oznaymuę iz 
ja uznawaiący wziowszy y rzetelnie rękoma memi wyliczywszy summę 
z[łotych] p[olskich] dwa tysiącę sześćset z rąk ur[odzonego] J[ego] M[oś]
ci pana Gabryela Janskiego, a oyca ur[odzonej] J[ej] M[oś]ci pani Katarzyny 
Janskiey miłey mał[żonki] moiey ktorey to summię iako posagowey rzetelnie 
przezemnie zeznawaiącego wziętey, drugą takowąż summę dwa tysiącę 
sześćset z[łotych] p[olskich] przyłączam, przydaię et modo reformationis 
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przypisuię, tak aby tu summe wraz z reformatoryulną zkomputowana 
złączona wynosiła summę pięć tysięcy dwiescie z[łotych] p[olskich] y 
one na wszystkich generaliter dobrach moich dziedzicznych ruchomych 
y nieruchomych, pienięznych y wszystkich teraz przezemnie mianych, 
iako też na potem za łaską Bożą maiących i nabytych modo reformatorio 
assekuruię i tąż przerzeczoną summą dobra moię wszelkie teraz iako 
też y na potym nabytę inonercuię z ktorych dóbr tak J[ej] M[oś]ci pani 
Katarzyna Janska, miła mał[żonka] moia, y s[ucces]sorowie oney ustąpić 
niepowinni poki przerzeczona summa rzetelnie i istotnie przezemnie lub 
s[ucces]sorów moich oddana || арк. 39 || oddana y zapłacona niebędzie 
hoc aduito inquantum ...us dispozytione divina de hoc licię [?] steriles et 
inproles decedamus, tedy tę summy do naszych s[ucces]sorow reddere 
maią, i powinny będą ktoremu to zapisowi memu we wszystkich puntach 
klawzułach i ligamentach, dosyć czynić mam i powinien będę, a po mnie 
potomkowie y s[ucces]sorowie moi maią y powinni będą, a to pod zakładem 
takoweyże drugiey summy y nadgrodzeniem szkod sine corporali21 
iuramento, oszacowanych o ktory zakład y szkody in casu [?] controventionis 
temu zapisowi memu forum generalissymus et terminum peremtorium� [?] 
w kazdym sądzie y urzędzie, a uchoway Boze bezkorolewie tedy w sądzie 
kapturowym ad respondendum naznaczam y praefique. I na to daię ten 
móy zapis reformationis z podpisem ręki moiey własney i J[ch] M[oś]ci 
pp[anów] przyiacioł odemnie uproszonych.

Działo się w Winnicy, dnia dziewiątego decembra roku tysiąc siedmset 
trzydziestego trzeciego.

U tego zapisu podpisy rąk J[ego] M[oś]ci zeznawaiącego, iako też J[ch] 
M[oś]ci panów przyiacioł temi słowy.

Stanisław Michalewski.
Proszony przyiacel do podpisu tey reformacyi ręką moią własną 

podpisuię się Ludwik Zwolski.
Proszony przyiacel do podpisu zapisu reformationis podpisuię się 

Adam Tomaszewski.
Ktory że zapis za oczewistym przyznaniem, a za moim || арк. 39 зв. 

|| za moim urzędownym przyięciem iest do xiąg ninieyszych grodzkich 
winnickich ingrossowany, z ktorych xiąg y ten wypis pod pieczęcią sądu 
ziemskiego powiatu winnickiego herbu Imperij Rossyiskiey iest wydany, 
pisany w miescie Jego Imperatorskiey Mosci Winnicy.

Hippolit Podczaski urz. pttu [?]

21  Слово правлене. – І. Т.
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Zapis reformationis od J[ego] M[oś]ci pana Michalewskiego mał[żonce] 
swoiey zeznanego. R[ok]u 1733 d[ie] 9 decembris w gr[odzi]e win[nickim]

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 38-39 зв.

№ 6. Солобківці, 12 травня 1797 р. – Витяг з метричної книги 
Солобківської церкви запису про поховання  

Войцеха Михалевського

Ego infra scriptus natum facio omnibus quorum interest, vel interes-
se poterit, in verum testimonium  sepulturae in libro metricis mortuorum 
g[ene]r[o]si d[ominus] Adalberti Michalewski Ecclesiae paroch. Sołoph. de 
tenoro saquenti.

Anno Domini millesimo septingentesimo quadragesimo octavo die 
tertia mensis Februarii sepultus est in caemeterio nostro nobilis Adalber-
tus Michalewski annorum 50 habens de villa Sokołowka ita asse[s]tentor 
fr[ater] Teodor Kozicki.

Quod extractus testomonium quia concordat cum suo originali sub 
fide, et conuientia sacerdotali testor, manum propriam subscribo et sigillo 
consueto Ecclesiae munori facio Den en Ontu Soloph. Anno D[omi]ni 1797 
die 12 mensis Mai fr[ater] Ludovicus Waniewski, prior et paroch, m. p.

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 40.

№ 7. Котюжинці, 13 травня 1798 р. – Витяг з метричної книги 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Котюжинці запису  

про хрещення Томаша Михалевського

Extrakt metryky z oryginału
Dnia 27 decembr. 1754-o anno
Az, jerey Piotr Kniaznicki, prezbyter parochij wśi Kutiuzyniec 

chramu Rozdestwa Preswiatoy Bohorodycy, okrestych y myrom swiatym 
pomazach mładenca Tomasza ot rodytełey zakonno winczanych szlachetnie 
urodzonych Kazimerza Michalewskiego y zenny eho Magdaleny. 
Wospryiemnycy byst W[ielmożny] J[ego] M[oś]ci pan Jan Lipski, kapitan 
Wielki Buławy, y W[ielmożna] J[ej] M[oś]ci pani Woycichowska, czesnikowa 
zwienogrodzka.

Co jako słowo w słowo z księzki metryki wypisałem, y na to się 
podpisuię ręką własną przy wycesnieniu pieczęci 1798 roku dnia 13 maja 
dat[um] w Kutiużyncach hubernij kijowskiey ujezda machnowskiego.
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X[iędz] Jan Kruszynski
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 41.

№ 8. Вінниця, 16 травня 1798 р. – Витяг з метричної книги  
Вінницького костьолу запису про вінчання  

Казимира Михалевського і Магдалини Орловської

In imperio augustissimi Pauli Primi imperatoris totius Rossiae etc. etc. 
etc. domini nostri clementissimi.

Requisitioni partis cupis interest annuendo notum facio reperiri in libro 
metries coppulatorum ecclesia parochialis Vinnicensis testimorium tenons 
sequentis.

Anno Domini millesimo septingentesimo quinguagesimo tertio die 
decima quarta januarii pater Kruszwicki asstitit matrimoniune contrahenti-
bus glor. Casimiro Michalewski Magdalena Orłowska  in professtia testium 
Francisci Izaykowski Adami Michalewski.

Inquorum fidem manu mi propria subseribo et sigillum ecclesia 
parochialis  appono. Datum Vinnica die decima sexta maji millesimo 
septingentesimo nonagesimo octavo anno.

Sebastianus Nałęcz Orchowski canc[ellari]us castr[ensis] 
latycz[ouiensis] […]

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 42.

№ 9. Курава, 21 травня 1798 р. – Витяг з метричної книги  
церкви св. архістратига Михайла с. Курава запису  

про хрещення Ігнация Михалевського

Extrakt metryky z oryginału
Die 4 awgusta 1760 anno
Az jerey y par[och] romański przesbiter wsi Kurawy pod tytułem 

swiętego archanioła Michała okrestych y myrom swiatym pomazach 
mładęca Ignacego ot rodytełey zakonowenczanych szlachetne urodzonoho 
Kazimerza Michalewskiego y zony eho Magdaleny wospryiemnycy bysza 
Szymon Kawecki y wospryemnyca byst pani Woyciechowska szlachetnie 
urodzoni, co jako słowo w słowo z oryginału metryczney księgi wypisałem 
y na to się podpisuię ręko własną przy wycisnieniu pieczęci.

Die 21 maia 1798 roku w Kurawię hubernij kyiowskiey eparchij 
kyiowskiey, uiezda machnowskoho.
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X[iędz] Michał Rudański
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 42 зв.

№ 10. Олександрівка, 19 березня 1802 р. – Витяг з метричної 
книги церкви Покрова Пресвятої Богородиці с. Олександрівка 

запису про хрещення Яна Михалевського

Urodzony Jan Michalewski mieszkaiący we wsi Alexandrowce w 
powiecie taraszczanskim ządał wypisu metryki swoiey z xiągi metryczney 
przy cerkwi parochialney alexanrowski znayduiącey się zapisany w ten 
sposub:

Az jerej Hryhori Jaszczyński paroch alexanrowski okrestych i myrom 
swiatym pomazach otroka Joanna [d]ię 23 oktombra 1778 roku rozdennaho 
ot rodytełey zakonno winczannych ur[odzonego] Tomasza Michalewskoho 
y zeny jeho Anny.

Wospryiemnyki bysza urod[zony] Stanisław Witkiewicz z ur[odzoną] 
Mario Słomczyńska.

Ktora ze iest słowo w słowo z oryinałey metryki wypisana, podpisem 
ręki własney zaswiadczam w Alexandrowce [d]ie 19 marca anno 1802 V. S. 
K.

X[iędz] Eleufery Wilisiewicz paroch alexanrowski
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 43.

№ 11. Варшиця, 17 вересня, Курава, 18 вересня, Кур’янці,  
20 вересня, Борщагівка, 28 вересня, Велика Сніжна, 29 вересня 

1798 р. – Свідоцтво 12-ти шляхтичів про безсумнівне  
благородне походження Михалевських

My, nizey podpisani znaiąc familią urodzonych Tomasza, Ignacego y 
Łukasza rodzonych braci niegdy urodzonych Kazimierza y Magdaleny z 
Orłowskich małząkow Michalewskich synow, a zaś dawniey urodzonych 
Antoniego y Katarzyny z Czaplinskich Michalewskich wnukow, a 
urodzonych Woyciecha y Zofii z Warzyckich mał[żonkó]w Michalewskich 
prawnukow ze oni są rodowitą polską szlachtą z przodkow swoich iz ciz 
praw y prerogatyw stanowi szlacheckiemu przyzwoitych zdawna uzywali 
y dzis uzywaią y herbem Korczak pieczętuią się;

takoz stryieczni bracia ich urodzeni Szymon, Jan, Wawrzyniec y 
Woyciech bracia między sobą rodzeni, urodzonych Tomasza y Maryi z 
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Paszkowskich mał[żonków] Michalewskich syny, ur[odzonych] Antoniego 
y Katarzyny Michalewskich wnuki, a urod[zonyc]h Woyciecha y Zofii 
Michalewskich prawnuki, rodzeni bracia, tych samych praw y prerogatyw 
uzywali y uzywaią y tym herbem Korczak pieczętuią się.

Podobniez urodzonych Jana, Felicyana y Jozefa braci między 
sobą rodzonych ur[odzonych] Adama y Marianny z Krzyzewskich 
Michalewskich synow tak tez ur[odzonych] Andrzeja, Zachariasza y Jozefa 
Michalewskich ur[odzonych] Piotra y Anny z Winiarskich mał[żonkó]
w Michalewskich sutodyonzch� synow a niegdy urodzonych Macieja y 
Katarzyny z Wrzyszczow Michalewskich mał[żonków] wnukow dawniey 
ieszcze urodz[onych] Woyciecha y Zofii z Warzyckich Michalewskich 
mał[żonków] prawnukow y ciz wyz wyrazeni tychze praw y prerogatyw 
uzywali y herbem Korczak pieczętuią się.

A poniewaz oni dokumentow rodowitosci szlachetney y pochodzenia 
swego dowodzących dla odległosci kraja y krewnych swoich niemogąć 
wyszukać y złozyć nie są w stanie. Przeto na mocy Naymiłosciwszego 
dozwolenia Jey Imperatorskiey Mości Katarzyny drugiey w punkcie 
dwonastym zawartego 1785 roku aprilis 21 dnia danego te nasze swiadectwą 
o pochodzeniu dobrze urodzonych Michalewskich iz są y byli szlachtą 
zaszczycali się y zaszczycać się powinni ze są z przodkow swoich dobrze 
urodzeną szlachtą y ze są bracią y ziemianami [!] naszemi || арк. 45 зв. 
|| y o znaney nam rodowitości ich szlachetney daiemy ktore dla zupełney 
mocy y ważności własnych rąk podpisem y wycisnieniem herbow naszych 
pieczęciami stwierdzamy. Datum 1798 r[ok]u miesiącia

[1.] Ja niżey na podpisie wyrazony znaiąc dobrze ur[odzony]ch 
Michalewskich których ociec mieszkał w Kurawie y zawsze obchodził się 
podług przyzwoitosci szlacheckiey zaświadczam y nato przy wycisnienciu 
rodowitey pieczęci ręką własną podpisuię się.

D[a]t[u]m w Warszycy [d]ie 17 m[iesią]ca 7bra 1798 a[nn]o Jan 
Bobrowski

[2.] Ja niżey podpisany znając dobrze ur[odzony]ch Michalewskich 
których oyca mieszkaiącego w Kurawie y iako przez czas mieszkania 
swego w Kurawie zawsze się podług przyzwoitosci szlacheckiey powagę 
swą zachowywał zaświadczam y dla zupełney mocy y ważnosci przy 
wycisnieniu pieczęci ręką własną podpisuię się

[d]ie 17 m[iesią]ca 7bra 1798 roku. Szymon Strzałkowski
[3.] Ja niżey na podpisie wyrażony zaswiadczam ur[odzony]ch 

Michalewskich, których s[więtej] p[amięci] ociec mieszkaiąc przez długi 
czas w Kurawie zawsze używał wszelkich prerogatyw szlacheckiemu 
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stanowi przyzwoitey, które zaswiadczenie iako sprawiedliwe nato przy 
wycisnieniu piecięci ręką własną podpisuię.

D[a]t[u]m w Warszycy [d]ie 17 7br 1798 roku. Jan Janiszewski
[4.] Ja niżey podpisany będąc wiadomym ur[odzony]ch Michalewskich, 

których ociec ur[odzony] Kazimierz Michalewski mieszkaiąc w Kurawie 
w przyzwoitości szlachetskiey zachowywał się y wszelkich prerogatyw 
używał, y dzis synowie jego używaią zaświadczam, y w moc większey 
ważności przy wycisnieniu pieczęci podpisem ręki własney stwierdzam.

D[a]t[u]m w Warszycy [d]ie 17 m[iesią]ca 7bra 1798 r[ok]u. Mateusz 
Strzałkowski || арк. 46 ||

[5.] Ja niżey podpisany znaiąc doskonale od dawna ur[odzony]ch 
Michalewskich, ktorych y ociec mieszkaiąc w Kurawie przez lat kilkanaście 
zawsze w swych szlacheckich prerogatywach przyzwoicie zachowywał się 
nato sumienne zaswiadczenie daię, a dla większey ważności ręką własną 
podpisuię z wycisnieniem pieczęci rodowitey.

D[a]t[u]m w Warszycy [d]ie 17 m[iesią]ca 7bra 1798 r[ok]u. Jan 
Hoszowski

[6.] Ja nizey podpisany znaiąc doskonale ur[odzony]ch Michalewskich, 
iz ociec ich mieszkaiąc w Kurawie zawsze zachowywał się w przyzwoitości 
szlacheckiey y przez cały czas mieszkania swego podług stanu szlacheckiego 
obchodził się zaswiadczam y na to przy wycisnieniu rodowitey pieczęci 
ręką własną podpisuię.

D[a]t[u]m w Kurawie [d]ie 17 m[iesią]ca 7br 1798 r[ok]u. Jakub 
Zubaczewski�

[7.] Ja nizey podpisany zaznaiąc� doskonale ur[odzony]ch 
Michalewskich, iz ociec ich mieszkaiąc w Kurawie zawsze zachowywał się 
w przyzwoitosci szlacheckiey y przez cały czas mieszkania swego podług 
stanu szlacheckiego obchodził się zaswiadczam y na to przy wycisnieniu 
rodowitey pieczęci ręką własną podpisuię.

D[a]t[u]m w Kurawie [d]ie 18 roku 1798. Jozef Czaplinski
[8.] Ja nizey podpisany znaiąć doskonale ur[odzony]ch Michalewskich, 

iz oyciec ich mieszkaiąc w Kurawie zawsze zachowywał się w przyzwoitości 
szlacheckiey y przez cały czas mieszkania swego podług stanu szlacheckiego 
obchodził się zaswiadczam y na to przy wycisnieniu rodowitey pieczęci 
ręką własną podpisuię.

D[a]t[u]m w Kurawie [d]ie 18 7br 1798 roku. Jan Pulikoski
[9.] Ja niżey podpisany zaznaiąc doskonale ur[odzony]ch 

Michalewskich, ktory y oyciec mieszkaiąc w Kurawie przez lat kil[ka]naście 
zawsze w swych szlacheckich przerogatywach przyzwoicie zachowywał się 
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nato sumienne zaswiadczenie daię, a dla większey waznosci ręką własną 
podpisuie z wycisnieniem pieczęci rodowitey.

D[a]t[u]m w Kurawie [d]ie 18 7br 1798 roku. Jan Patyrski || арк. 46 зв. 
||

[10.] Ja niżey podpisany znaiąc dobrze ur[odzony]ch Michalewskich 
z dawna, ktorych ociec Kazimierz Michalewski przyzwoicie stan swoy 
piastuiąc, obowiązki szlacheckie zachowywał y wszelkich przerogatyw 
uzywał y synowie jego uzywaią zaswiadczam y dla lepszey wagi ręką moją 
y przycisnieniem pieczęci mojey własney zatwierdzam y podpisuję.

D[a]t[u]m w Kuryancu [d]ie 20 7br 1798 r[ok]u. Ludwik Suhak�

[11.] Ja nizey na podpisie podpisany znaiąc ur[odzony]ch 
Michalewskich dobrze zdawna, ktorych ociec Kazimierz Michalewski stan 
swoy szlachecki przyzwoicie utrzymywał, obowiązki szlacheckie dopełniał 
y wszelkich uzywał przerogatyw, y synowie jego uzywaią zaswiadczam 
oraz dla lepszey wagi przy pieczęci ręką moią podpisu się.

D[a]t[u]m w Borszczajowie [d]ie 28 7br 1798 r[ok]u. Win[cen]ty 
Waniewicz

[12.] Nizey podpisany znaiąc urodzonych Michaleskich z dawna, 
ktorych ociec Kazimierz Michalewski stan swoy szlachecki iak 
naiprzyzwoiciey utrzymuiąc obowiązki szlacheckie dopełniał y wszelkich 
uzywał prerogatyw, y synowie jego uzywaią zaswiadczam y dla lepszey 
wiary wagi y waleru ręką moią przy połozoney pieczęci zatwierdzam.

D[a]t[u]m w dobrach wsi Sniezney Wielkiey 1798 r[ok]u dnia 29 7bra. 
Stanisł[aw] Kostka Szydłowski22 M. B. ...

A[nn]o 1798 [d]ie 30 7br. stawiąc się osobiscie ur[odzony] Tomasz 
Michaleski te zaswiadczenie na pochodzenie z szlachetnych przodkow 
sobie stawaiącemu y braci swoim od szlachty 12 przy pieczęciach tyluż na 
łaku czerwonym wycisnionych na papierze stępłowanym ceny kopijek 30 
dla zapisania do akt ziem[skich] p[owia]tu piatyhorskiego sposobem oblaty 
podał.

Przyiołem Stefan Zaliwski regent ziem[ski] p[owia]tu piatyhor[skiego] 
Wniesiona do xiąg.
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 45-46 зв.

22  Помилка. Мало бути “urodzonych”. – І. Т.
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№ 12. Борщагівка, 26 липня 1816 р. – Витяг з метричної книги 
Борщагівського костьолу запису про хрещення  

Лукаша Михалевського

Ego infra scriptus testor prasentibus litteris reperivi in libris metrica 
baptisatorum ecсlesiae parochialis Borszczajoviensis id quod sequitur.

Anno Domini millesimo septingentesimo septuagesimo tertio die dec-
ima quarta mensis Octobris ego Josephus Jarosiński superior residentiae 
Borszczajoviensis ordinis minor conoentualium S. V. Francisci baptisavi in-
fantem Lucam filium Casimiri et Magdalennae Michalewskich patrini fuere 
Casimirus Wasilewski cum Catarina Woyciechowska assistentes Joannes 
Gawroński cum Marianna Wyiasniowska oumes de villa Kuriianiec.

In cujus rei zidem crus ut praemissum est litteras dedi megmanu mea 
subscripsi et sigillo consueto communivi datt. in oppido Borszczajowka die 
26 julii 1816 anno.

Jacobus Konopacki administrator huius Ecclesiae et deputatus districtus 
Skwirensis mp.

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 47.

№ 13. Летичів, 20 вересня 1823 р. – Витяг з актової книги  
Летичівського земського суду протоколу Подільського  

дворянського депутатського зібрання від 1802 р.  
про визнання благородного походження Михалевських23

Kopia.
Z roskazu Nayiasnieyszego Alexandra Pierwszego imperatora 

samowładnącego całą Rossyą ec. ec. ec.
№ 624. Wypis z xiąg ziemskich powiatu latyczowskiego w czwartek 

to iest dnia dwudziestego miesiąca września roku Panskiego tysiąc osmset 
dwudziestego trzeciego.

Do sądu i akt ziemskich powiatu latyczewskiego przyszedłszy osobiscie 
ur[odzony] Maciey Wislicki podał do akt ninieyszych extrakt kommisyi 
legimaciyney gubernij podolskiey na rodowitość szlachecką ur[odzonym] 
Maciejowi, Janowi synom Jozefa i innym Michalewskim dnia dwudziestego 
miesiąca listopada tysiąc osmset drugiego roku zapadły, autentycznie 
wydany w te słowa.

23  Можливо, “Lubaczewski”. – І. Т.
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Za roskazem Jego Imperatorskiey Mosci samowładnącego całą Rossya 
ec.

Tysiąc osmset drugiego roku dnia dwudziestego miesiąca listopada.
Podolskiey gubernij kommissya legitymaciyna dla rostrząsnienia 

dowodow o rodowitośći szlacheckiey szlachty teyże gubernij wyznaczona.
Wypis z protokolu codzienney czynnosci w treśći takowey marszałek 

guberski i deputowani z powiatow wysłuchałszy prożby ur[odzonych] 
Macieja i Jana synow Jozefa tudzież Jana syna Szymona braci między 
sobą stryieczną rodzonych chałupy z gruntem zastawnych posesorów 
Michalewskich w powiecie latyczow[skim] we wsi Wołkowincach 
mieszkaiących w żądaniu złożonych przez tychże na rodowitość swą 
szlachecka dowodów roztrząsnienia zdecydowania kopij authentyczey oraz 
patentu w ród i potomność ich wydania do kommissyi swoiey podaney i 
przy niey złożone dowody, iako to:

[1.] Tysiąc siedmset piędziesiąt piątego roku dnia dwudziestego 
drugiego septembra w zamku barskim między ur[odzonym] Kazimierzem 
Michalewskim probuiących się dziadem z iedniey a ur[odzonym] 
Wołkowinskim z drugiey strony o zabranie żyta zapadły dekret.

[2.] Tysiąc siedmset trzydziestego drugiego roku dnia osmego marca w 
xięgach metrycznych sołobkowieckiego koscioła ur[odzonego] Jozefa syna 
Kazimierza Michalewskiego, teraz probuiących się ur[odzonych] Macieja 
i Jana Michalewskich oyca zapisano tysiąc osmset drugiego roku dnia 
siemnastego pazdziernika w aktach ziemskich powiatu latyczewskiego 
oblatowana chrztu metrykę. || арк. 51 зв. ||

[3.] Tysiąc siedmset trzydziestego osmego roku w xięgach metrycznych 
cerkwi wsi Wołkowiniec ur[odzonego] Szymona syna Kazimierza 
Michalewskiego, a probuiącego się Jana Michalewskiego oyca zapisaną 
tego roku, dnia i miesiąca tamże oblatowaną chrztu metrykę.

[4.] Tysiąc siedmset siedmdziesiąt osmego roku dnia dwunastego 
oktobra w grodzie latyczowskim przez ur[odzonych] Jozefa i Szymona braci 
między sobo rodzenych Michalewskich częśći wsi Wołkowiniec possesorów 
p[rzeciw]ko ur[odzonemu] Janowi Jaworskiemu zaniesiony manifest.

[5.] Tysiąc siedmset siedmdziesiąt drugiego roku dnia szesnastego 
febr[uar.] w xięgach metrycznych cerkwi rzymsko katolickiey parafii 
barskiey ur[odzonego] Macieja syna Józefa Michalewskiego zapisaną tysiąc 
osmset drugiego roku dnia szesnastego pazdziernika w aktach ziemskich 
powiatu latyczewskiego oblatowaną chrztu metryka.

[6.] Tysiąc siedmset siedmdziesiąt szóstego roku dnia dwudziestego 
trzeciego junij w xięgach tychże ur[odzonego] Jana syna Józefa 
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Michalewskiego zapisana tegoż roku dnia siodmego miesiąca tam jak 
wyżey rzeczoną oblatowaną chrztu metrykę.

[7.] Tysiąc siedmset osmdziesiąt siodmego roku dnia szesnastego 
listopada w xięgach metrycznych cerkwi wsi Wołkowiniec ur[odzonego] 
Jana syna Szymona Michalewskiego zapisaną roku, dnia i miesiąca iednych 
że z powyższemi i w tych że aktach oblatowano chrztu metrykę.

[8.] W koncu spisek przez marszałka powiatowego przysłany, w 
którym wyrazoną Józef syn Kazimierza Michalewski lat dziewiędziesiąt 
dwa, syn tego Sebestyan, lat trzydziesci sześć, u tego syn Jan lat ośm, 
bracia rodzeni Sebestyana, Maciey lat trzydziesci, Jan dwadziescia sześć, 
Karol dwadziescia dwa, Szymon syn Kazimierza Michalewski, synowie 
tego Ignacy lat dwadziescia dwa, Jan lat trzynascie, mieszkaią w powiecie 
latyczowskim we wsi Wołkowincach roztrząsaiąc.

Zdecydowała ponieważ ur[odzeni] Maciey i Jan synowie Józefa, tudzież 
Jan Szymona syn a wszyscy wnukowie Kazimierza Michalewscy okazuiąc 
pochodzenie || арк. 52 || pochodzenie swe szlachectwa od przodkow że 
oyciec i dziad prowadzili życie szlacheckie i w stanie szlacheckim zawsze 
zostawali, dokumentami wyżey zacytowanemi dowodzą a przywilejem 
szlachcie naymiłosciwiey tysiąc siedmset osmdziesiąt piątego roku 
dwudziestego pierwszego kwietnia nadanym dziewiędziesiąt drugiego 
artykułu, w punkcie dwunastym dowody że oycieć i dziad prowadzili życie 
szlacheckie w stanie szlacheckim zostawali lub że sprawowali urzęda samey 
szlachcie służące, w trzynastym, kuple, zastawy, zapisy ślubne i testamenta 
dubr szlacheckich, za dostateczne szlacheckiey rodowitości przyięte 
przeto złożone przez ur[odzonych] Michalewskich dowody za dostateczne 
uznałszy, rod ich podług spisku na mocy wyż rzeczonego przywileju 
siedmdziesiąt siodmego artykułu do pierwszey częśći xięgi szlacheckiey 
podolskiey gubernij wnieść i na mocy tego przywileju osmdziesiąt piątego 
artykułu i naymiłosciwszego manifestu tysięc osmset pierwszego r[oku] 
drugiego dnia kwietnia zapadłego patent w rod i potomność ich wydać 
zadeklarowała z opłato rubli dwoch do kassy kommissyi.

Podpisy takowe marszałek guberski Kaietan Peszynski.
Deputat kommissyi Ignacy Kuczynski.
Deputat płoskir[owski] Józef Turski.
Deputat lat[yczowski] Ignacy Radziszewski.
Deputat lityn[ski] Stanisław Szelechowski.
Deputat mohył[owski] Frydryk Michalski.
Deputat olhopolski Ignacy Rubczyński.
Deputat haysyn[ski] Adam Gołębiowski.
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Deputat winnicki Jan Nepomucen Dąbrowski.
Słowo w słowo iak iest w sobie pod pieczęcią szlacheckiego 

zgromadzenia wydac dozwoliło, za pieczęc zapłaconą.
Pieczęc sądowa na sucho wycisniona.
Sekretarz Nanowski.
Czytał z protokołem J. Baczynski.
Ninieyszy extrakt iawiony w kancelaryi szlacheckiego deputackiego 

zgromadzenia, którego sentencya w regestrze latyczowskim na karcie 
trzechsetney osmdziesiąt szostey podpisow ośm protokoł w pliku szóstym 
na karcie setney sześćdziesiąt czwartey pod wpisem drugim || арк. 52 зв. 
|| dzieło się znayduie.

Kompletny, zgodny, werefikowany dnia drugiego grudnia tysięc osmset 
szesnastego roku wydany za № tysiącznym czterechsetnym szostym.

Z uszyckiego powiatu deputat Cyryl Prus Korowiecki.
Sekretarz Baczynski.
Expedytor Szymanski.
Po którego extraktu kommissyi legitym[acijnej] gubernij podolskiey do 

akt ninieyszych w oblate podaniu oryginał przynoszącemu po zakwitowaniu 
kancelaryi na powrot oddany z akt ziemskich powiatu latyczowskiego 
wydaną.

Mikołay Hałuzinski regent dnia 22 wrzesnia 1823 roku ninieyszy 
extrakt pod № 633 wydany.

Czytał z aktami M. Wislicki № 633.
O zgodnosci z oryginałem poswiadcza się deputat Dorożyński (?)
Sekretar szlachecki Jan Ruszkowski.
Czytał z oryginałem archiwista Litoszewski.
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк.  51-52 зв. (ще один 
випис цього ж документу на арк. 49-50).

№ 14. Тараща, 20 вересня 1811 р. – Свідоцтво Таращанського 
нижнього земського суду про запис Лукаша Михалевського в 

1800 р. серед шляхти с. Шуляки

Свидѣтельство.
Киевской губернии, из Таращанского нижнего земского суда, 

шляхтичу Михалѣвскому, в том что он здешнего повѣта в селѣ Шуляках 
по росписи 1800 года под № 4 записанным состоит тако Лукаш Казими-
ров сын Михалевский 24 года, для того с прописанием в вышеписанной 
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справки ис означенного суда за подписом и с приложением казенной 
печати ему Михалѣвскому и выдано 1811 года сентября 20 числа.

Засѣдатель Свѣтлак [?]
Печатные пошлины взяты.
Губернский секретарь ...
Канцелярист Базилѣвский
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 53. Ще один примір-
ник: Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 7661, арк. 2.

№ 15. Київ, 10 серпня 1832 р. – Копія свідоцтва Таращанського 
нижнього земського суду від 1818 р. про запис Михалевських се-
ред шляхти с. Олександрівка під час ревізій 1795, 1811 і 1816 рр.,  

виданого Яну Михалевському

Копия.
По указу Его Императорского Величества Киевской губернии 

из Таращанского нижнего земского суда, Таращанского повѣта села 
Алѣксандровки шляхтичу Яну Томашову сыну Мыхалѣвскому.

Выпись.
Оной Мыхальский поданным в сей суд прошением просил выдать 

ему с ревижских шляхетских сказок выпись яко он с отцом Томашом и 
братьями Михайлом, Бартломѣем, Марцѣном, Томашом и Михайлом 
Мыхалѣвскими записанными состоят, по 1795, 1811 и 1816-о годов в том 
же селении Алѣксандровкѣ, по справкѣ же в сем судѣ с ревижскими 
хранящимись сказками за село Алѣксандровку поданными за чинше-
вую шляхту оказалось, яко по оным дѣйствительно есть написанно тако

по 1-й 1795-о года под № 22-м Фома Казимиров сын Мыхалѣвский 
40 у него жена Анна Григорьева 30, у них дѣти сыновя Иван 14, Михаил 
8, Варфтоломей 5, дочь Францишка 18 лѣт,

по 2-й 1811 года под № 22 Томаш Казимиров сын Мыхалѣвский || 
арк. 54 зв. || в убылой умер 1811 год Томашева жена Анна Григорьева 
дочь в убылой умерла 1806 года; Томашевы дѣти Иван 30, Иванова жена 
Мария 22-х, Михаил 24, Бартломей 21, Бартломѣева жена Мария Фран-
цишкова дочь 24, Марцин Томашов 11, Михаил 1 год, Томаша вторая 
жена София 26 лѣт, и

по третой 1816-о года под № 12 Иван Томашов Мыхалѣвский 34, 
Ивана Тимофѣева жена Мария 26, его дочери Терезия 2, Лекерия 1, 
Ивана Томашова брат Михаил 28, Ивана Томашова второй брат Варф-
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толомей 25, Варфтоломея жена Мария 28, его же дочери Мария 3, Яг-
нишка 1 года, его ж Ивана Томашова братья Марцин 15, Михаил 5 лѣт,

почему в сем судѣ опредѣлено, с прописанием выше писанного 
прошения и учиненной справки дать и данна сия просителю Ивану 
Мыхалѣвскому из Таращанского нижнего земского суда выпись за под-
писом ис приложением казенной печати в г. Таращѣ 1818 года июля 18 
дня земский исправник Петьков.

Печатныя пошлины в казну взяты. Секретарь || арк. 55 || 10 класса 
Герман. Канцелярист Ковалѣвский Бобровский.

1832 года августа 10 дня что сия копия с подлинным вѣрна в том 
Киевское дворянское депутатское собрание свидѣтельствует. 

Deputat Dorożyński
Секретарь дворянства Рушковский.
С подлинным читал коллежский секретарь Антон Добровольский.
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 54-55.

№ 16. Київ, 10 серпня 1832 р. – Копія свідоцтва Таращанського 
нижнього земського суду від 1818 р.про запис Михалевських серед 

шляхти сс. Олександрівка і Шуляки під час ревізій 1795, 1811 і 
1816 рр., виданого Вавжинцю Михалевському

Копия.
По указу Его Императорскаго Величества.
Киевской губернии из Таращанскаго нижнего земскаго суда, Тара-

щанскаго повѣта села Алѣксандровки шляхтичу Лаврентию Тымофѣеву 
сыну Михалѣвскому.

Выпись.
Оной Мыхалѣвский поданным в сей суд прошением просит 

выдать ему с ревижских 1795-о, 1811 и 1816-о годов сказок урядовую из 
сего суда выпись, как он с отцом его Томашом, братьями Шимоном, 
Войцѣхом Иваном, и Иваном Мыхалѣвскими, да сыновьями его Фелик-
сом и Иваном записанными состоят.

По справкѣ же в сем судѣ с хранящимись ревижскими шляхетски-
ми сказками оказалось яко по оным дѣйствительно записанными со-
стоят тако:

по первой 1795-о года
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под № 1 Тымофѣй Антонов сын Михалѣвский 50, жена его Мария 
Мартинова дочь 30, у них дѣти сыновя Иван 22, Лаврентий 10, Войцѣх 6, 
дочери Ягнишка 8, Мария 2 и

под № 21 Семен Тымофѣев Красовский 30 у него жена Алѣксандра 
Яковлева 30, сын Матвѣй 5 лѣт,

по 2-й 1811 года
под № 1 Томаш Антонов сын Мыхалѣвский в убылой умер 1811 

года, жена его Мария 1800 года; Томашовы дѣти 1-й Иван в убылой 
вышол в село Шуляки 1800 года, Лаврентий 26, Лаврентиева жена || 
арк. 56 зв. || Розалия Андреева дочь 23, Лаврентиевы дѣти Иван 4, Фе-
ликс 3-х, дочери Мария 6, Аполиония 2, Войцѣх Томашов Михалѣвский 
22, Войцѣхова жена София 18, Иван Томашов 12 лѣт,

под № 21 Семен Тымофѣев сын Красовский, собственное ж его на-
звание Михалѣвский 46 жена его Алѣксандра 36, сын его Мацѣй 21, до-
черь Мария 15 лѣт,

да в с. Шуляках между чиншевою шляхтою под № 56-м Иван Фо-
мин Мыхалѣвский 33, Ивановы дѣти Федор 8, Иван 1 года,

и по 3-й 1816-о года ревижской вѣдомости Лаврентий Тома-
шов Михалѣвский 30, жена его Розалия 27, Лаврентиевы сыны Иван 
8, Феликс 7, дочь Антонина 5, Лаврентия Томашова брат Войцѣх 26, 
Войцѣхова жена София 22, Лаврентия Томашова второй брат Иван 16, 
Иванова сестра Мария 22 лѣт,

под № 11 Семен Тымофѣев Мыхалѣвский 49, Семенов сын Мацей 
25, Мацея Семенова жена Домникия 19, сын его Томаш 2 лѣт,

да в с. Шуляках по сей же 1816-о года сказкѣ под № 56-м написан-
но Иван Фомин Мыхалѣвский в убылой умер 1815 год, жена его Анна 
35, Ивановы сыны Федор 11, Иван в убылой умер 1813 года, дочери его 
Бальбина 14, Францишка 10, Марянна 8, Иосифата 2 лѣт.

Для того опредѣлено: с прописанием выше писанной справки дать 
просителю Лаврентию Мыхалѣвскому (и выдано ж) из Таращанскаго 
нижнего земскаго суда выпись за подписом и печатью со взысканием в 
ка- || арк. 57 || зну подлѣжащих пошлин, в г. Таращѣ 1818 года июля 
18 д[ня]

Земский исправник Петков (?)
Печатные пошлины в казну взяты.
Секретарь 10 класса Герман.
Канцелярист Ковалѣвский Бобровский.
1832 года августа 10 дня что сия копия с подлинным вѣрна в том 

Киевское дворянское депутатское собрание свидѣтельствует.
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Депутат Дорожинский
Секретарь Иван Рушковский
С подлинным читал коллежский секретарь Антон Добровольский.
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 56-57.

№ 17. Київ, 10 серпня 1832 р. – Копія витягу з метричної книги 
Кривоозерського костьолу запису про хрещення  

Яна Михалевського

In Nomine Domini Amen.
Universis et singulis, quorum interest, aut interesse poterit, notum fa-

cie in libro metriae baptisatorum ecclesia parochialis Krzywojezioranensis 
reperiri id quod sequitar.

“Krzywojezioro. Anno Domini millesimo octingentesimo vigesimo 
sexto die nona februarii Ego Floryanus Łukasewicz canonicus parochialis 
Krzywojezioranensis suplevi ceremonias baptisavi supra iuvenem natum 
anno millesimo octingentesimo tertio die trigesima januarii in villa 
Alexandrowa gubernii Kijowskiey districtus Taraszczanensis, et a prosby 
[?] fero [?] Graeco Rossiae Ioanne Gwozdzijowski de sola aqua baptistum 
nomine Ioannem filium generosorum Ignatii et Mariannae de Dąbrowskie 
Michalewski conjuqum legitimorum patrini fucre generosus Georgias 
Pieszka, cum generosa Sopia Czułowska, quod quia fideliter, de verbo 
ad verbum extrado, in corum fidem, ciria appasitiorum sigilli ecclesiae 
parochialis Krzywojezioranensis sub titulo saneli Ludovici confussoris, 
subseriptione manus propriae confirmo datum in oppido Krzywojezioro 
die octava mensis octobris millesimo octingentisimo vigesimo septimo 
anno. Canonicum || арк. 58 зв. || Cathedralis Camenensis Curatus ecclesia 
parochialis Krzywojezioranensis Floryanus Łukasewicz.

Roku 1832 dnia 10 augusta jako powyzsza kopia zgodna się z oryginałem 
w tem Kijowskie szlacheckie deputatskie zgromadzenie zaswiedcza.

Deputat Dorożyński
Sekretarz szlachecki Jan Ruszkowski
Czytał z originałem Antoni Dobrowolski koł[eżski] sekretarz || арк. 

59 ||
Oryginalny dokument odebrałem Jan Michałewski
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 58-59.
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№ 18. Тараща (?), без дати. – Родинний список  
Михалевських з Олександрівки

Imie y nazwisko 
szlachcica
mieskaiącego
w gubernii 
Kijowskiey
y jego lata

Z kim
żonaty,
kawaler
lub
wdowiec

Wiele u niego
dziecą płci
męzkiey,
zięskiey,
imiona ich,
lata

Wiele u niego
podług ostatniey
rewizyi znayduie 
się zapisanych
dusz y w
wielu wsiach

W jakim
powiecie
meszka lub
gdzie się
oddalił

Jakiey
rangi

W służbie
lub
odstawce

Jan
Tomasza syn
Michalewski
lat 24

Bezenny

Michał
Tomasza syn
Michalewski
lat 15

Bezenny

Bartłomiey
Tomasza syn
Michalewski
lat 12
Marcin
Tomasza syn
Michalewski
lat 4

Mieszkaią
we wsi

Stryiowie Niema Alexandrowce Niema Niebył
Ignacy
Kazimierza syn
Michalewski
lat 30

Żonaty z
Anną
Dobrucka

w powiecie
taraszczan-
skim
na czynszu

Łukasz
Kazimierza syn
Michalewski
lat 28
Stryiowie od
drugiego brata
Szymon
Tomasza syn
Michalewski
lat 48

Żonaty z
Maryianną
Obodzinską

Macij
łat 12

Jan
Tomasza syn
Michalewski
lat 46

Żonaty z
Anną
Nowicką

Marcin
łat 2

Wawrzeniec
Tomasza syn
Michalewski
lat 18

Bezenny

Woyciech
Tomasza syn
Michalewski
lat 12

Bezenny

Ten spisek familiyny podpisuię Jan Michalewski
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 60 зв.-61.
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№ 19. Тараща (?), без дати. – Родинний список  
Михалевських з Олександрівки

Imie y nazwisko
szlachcica
w tem powiecie
rziędzięcego
nieruchomym
majątkiem
y jego lata

Jeżeli
bezżenny
czyli żonaty
z kim albo
wdowiec

Wiele ma
dzieci
oboiey płci,
ich imiona
y lata

Wiele
u niego
podług
ostatniey
rewizyi
dusz
dziedzi-
cznych

Jeżeli mieszka
ten szlachcic
w tem powiecie
albo gdzie
indziey

Jakiey
rangi

W
jakiey
służbie
czyli
w
odstawce

Tomasz
Antoniego syn
Michalewski
lat 46

Żonaty z
szlachcianką
Raczynską

Synowie
Jan lat 20
Michał – 19
Bartłomiey – 12

Mieszkaią
w powiecie
taraszczanskim
we wsi

Ignacy
Antoniego syn
Michalewski
lat 40

Żonaty z
szlachcianką
Dąbrowską

Syn Marcin
rok 1

Niema Alexandrowce
na czynszu

Niema Niebył

Łukasz
Antoniego syn
Michalewski
lat 39

Bezżenny Niema

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 62.

№ 20. Витяг з гербівника К. Несецького  
“Korona polska” про герб Корчак та Михалевських

Z tomu drugiego karty 604 y tomu trzeciego karty [248] przez xiędza 
Kaspra Niesieckiego wydanych.

Herb Korczak.
Nie wszyscy jednakowo tego herbu zażywaią. Jedni są, którzy na tarczy 

kładą w czarze złotey wyżła połowę szarego, tak, że głową do góry wspięty, 
nogi do góry przednie obie podniesione trzyma, w polu czerwonym, na 
hełmie nad koroną trzy wręby czyli rzeki noszą. Inni zaś pospoliciey trzy 
wręby na tarczy w polu czerwonym wszystkie powinny bydź białe, jednak 
są nierowne, tak, że pierwszy wrąb czyli rzeka jest od góry naydłuższa, 
druga pod nią mniejsza, trzecia jeszcze mniejsza; na hełmie zaś nad koroną, 
pies z czaszy wygląda, w lewą tarczy obrócony. Okolski tom I, fol. 424 y fol. 
429. Paprocki fol. 533. Według tego autora wiele jest domów w Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego, którzy innym kształtem tego herbu zażywają, jakoto: 
Bałaban, Berzi, Jarmolinski y inni.
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Michalewski herbu Korczak, na Rusi. Deńko Boratyński wziąwszy 
działem Michalewice, od nich Michalewskim zawołany, z tych dway 
byli bracia rodzeni, mężowie sławy i pamięci godni, którzy w sprawach 
rycerskich zrośli, nie zostawili potomstwa. Siostry ich dwie rodzone były, 
Anna Rukinicka, białogłowa poczciwości i porządku wielkiego, zeszla 
sterilis: druga Hinkowa, z którey syn Jan mąż i dworzanin wyborny || арк. 
63 зв. || wyborny. Stanisław Michalewski Czech, od tego zostali synowie 
Jerzy y inni. Teodor y Jozef w Litwie w roku 1700. || арк. 64 зв. ||

Herb Korczak Domu ur[odzony]ch Michalewskich y innych.
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 63-64 зв.

№ 21. Київ, 15 червня 1832 р. – Протокол Київського  
дворянського депутатського зібрання про визнання  

благородного походження Михалевських

Roku 1832 dnia 15 juny z rozkazu Jego Imperatorskiey Mosci kijowskie 
szlacheckie deputatskie zgromadzenie rozpatrywali dowody rodowitość 
szlachecką probuiące ur[odzonego] Jana syna Tomasza herbu Korczak 
Michalewskiego przy prośbach dwoch złozone jakoto

1-o. Roku 1733 d[nia] 9 Xmbr w Winnicy przez ur[odzonego] J[ego] 
M[oś]C pana Stanisława Michalewskiego na osobę małzonki swey Katarzyny 
z Juńskich [!] przy przyiaciolach sporządzonego summę posagową przez 
siebie od oyca teyze małząki swey Gabryela Jańskiego o podniesioney to 
iest zł[otych] 2600 takoz przeznaczoną y na dobrach swoich dziedzicznych 
ruchomych y nieruchomych ubespieczającego roku m[iesią]ca y dnia tychże 
przed aktami grodzkimi winnickiemi przyznanego reformacyinego wpisu 
wydany extrakt.

2-o. Roku 1748 d[nia] 3-o february w xiągi metryczne cerkwi parafialney 
wsi Sokołowki zapisaną a 1799 d[nia] 12 maja z tych że xiąg wydana 
Woyciecha Michalewskiego pogrzebowa metryka.

4-to. Roku 1754 (?) d[nia] 21 Xmbr w xiągi metryczne cerkwi parafialney 
wsi Katiuzyniec pod tytułem Narodzenia Nayswiętszey Panny Maryi 
zapisana a 1798 d[nia] 13 maia z tych że xiąg w extraktcie wydana Tomasza 
ur[odzonych] Kazimierza y Magdalenny Michalewskich mał[żonków] syna 
chrztu metryka. 

3-tio. Roku 1753 d[nia] 14 january w xiągi metryczne koscioła 
parafialnego winnickiego zapisana a 1798 d[nia] 16 maia z tech że xiąg 
wydaną Kazimierza Michalewskiego z Magdalenną Orłowską ślubna 
metryka. || арк. 64 зв. ||
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5-o. Roku 1760 d[nia] 4 augusta w xiągi metryczne cerkwi parafialney 
wsi Kurawy pod tytułem S[więteg]o Michała Archanioła zapisaną a 1798 
d[nia] 21 maja z tych że xiąg w extraktcie wydaną Ignacego ur[odzonych] 
Kazimierza y Magdalenny mał[żonków] Michalewskich syna chrztu 
metrykę.

6-o. Roku 1778 d[nia] 23 8bra w xiągi metryczne cerkwi parafialney 
alexandrowskiey zapisaną a 1802 d[nia] 19 marca z tychże xiąg wydaną 
Jana ur[odzonych] Tomasza y Anny mał[żonków] Michalewskich syna 
chrztu metrykę.

7-o. Roku 1798 d[nia] 17 7mbra w Warszycy od dwunastu obywateli 
gubernij podolskiey ur[odzonym] Tomaszowi, Ignacemu y Łukaszowi 
ur[odzonych] Kazimierza y Magdalenny z Orłowskich mał[żonków] 
Michalewskich synow, także stryiecznorodzonym ur[odzonym] braciom 
Szymonowi, Janowi, Wawrzyncowi y Woycechowi ur[odzonych] Tomasza 
y Maryi z Paszkowskich mał[żonków] Michalewskich synow, a razem 
Antoniego y Katarzyny z Czaplinskich mał[żonków] Michalewskich 
wnukom, daley ur[odzonym] Janowi, Felicyanowi y Józefowi ur[odzonych] 
Adama y Maryanny z Krzyzewskich mał[żonków] Michalewskich synow, 
oraz ur[odzonym] Andrzejowi, Zacharyuszowi y Józefowi Piotra y Anny 
z Winiarskich mał[żonków] Michalewskich synom, Macieja y Katarzyny z 
Wrzyszczow wnukom a wszystkich razem ur[odzonych] Woyciecha y Zofii 
z Warzyckich mał[żonków] Michalewskich prawnukom o niewątpliwey 
przodkow rodowitosci szlacheckiey przy własnoręcznych podpisach y 
pieczęciach dane a 1798 d[nia] 30 7mbr || арк. 65 || w aktach ziems[kich] 
p[owia]tu piatyhorskiego oblatowane oryginalne swiadectwo.

8-o. Roku 1773 d[nia] 14 8br w xiągi metryczne koscioła parafialnego 
borszczajowskiego zapisaną, a 1816 d[nia] 26 julij z tychże xiąg wydaną 
Łukasza Kazimierza y Magdalenny mał[żonków] Michalewskich syna 
chrztu metrykę.

9-o. Roku 1802 d[nia] 20 listopada w podolskim szlacheckim 
deputatskim zgromadzeniu nastąpiony ur[odzonych] Macieja y Jana synow 
Józefa tudzież Jana syna Szymona braci między sobą stryiecznorodzonych 
a wnuków Kazimierza herbu Korczak Michalewskich na mocy złożonych 
dokumentow w szlacheckiey dostoynosci przyznaiący y do częsci pierwszey 
xiągi rodosłowney wnieść determinuiocy roku 1823 d[nia] 20 wrzesnia w 
aktach ziems[kich] p[owia]tu latyczowskiego oblatonego y z tych ze akt do 
extraktu za № 6624 wydany legitymacyiny dekret.

10-o. Roku 1823 d[nia] 20 wrzesnia w aktach ziems[kich] p[owia]tu 
latyczowskiego przez ur[odzonych] Karola syna Józefa, Ignacego y Jana 
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synów Szymona Michalewskich braci między sobą stryiecznorodzonych 
wnukow Kazimierza w dobrach wsi Wołkowińcach na dziedziczney 
swoiey ziemi mieszkaiących z przyznaniem ur[odzonego] Łukasza syna 
Kazimierza Michalewskiego za brata od stryieczno stryiecznego, tudzież 
Jana, Michała, Bartłomieja, Marcina y drugiego Michała Michalewskich 
ur[odzonego] Tomasza synów, rownie ur[odzonych] Jana, Jakóba y 
Onufrego ur[odzonego] Ignacego || арк. 65 зв. || synow a Kazimierza 
wnukow, ur[odzonych] Wawrzyńca, Woyciecha y Jana braci rodzonych 
ur[odzonego] Tomasza synów, ur[odzonego] Teodora ur[odzonego] 
drugiego Jana syna y ur[odzonego] Macieja ur[odzonego] Szymona syna 
a razem ur[odzonego] Tomasza wnuków Michalewskich iz to swych [?] 
synowcow ... od przodka linij pochodzących y iednego herbu używaiących 
zaswiadczaniem wykonaniu na to przysiągi zaniesiony y z tychże akt w 
extraktcie wydany manifest.

11-e. Roku 1811 d[nia] 20 7mbr z taraszczańskiego niznego 
ziems[kiego] sądu ur[odzonemu] Łukaszowi Michalewskiemu w tem iako 
on w dodatkowych skazkach we wsi Szulakach 1800 roku iest zapisany tak 
Łukasz syn Kazimierza Michalewski lat 24 przy pieczęci za № 2261 wydane 
oryginalne swiadectwo.

12. Roku 1818 d[nia] 18 julij z tegoż sądu szlachcicowi Janowi synowi 
Tomasza Michalewskiemu w tem jako on z oycem Tomaszem synem 
Kazimierza Michalewski y bracią Michałem, Bartłomiejem po rewizyi 
pierwszey 1795 r[oku] we wsi Alexandrowce w skazkach szlacheckich, 
drugiey 1811 y trzeciey 1816 lat z bracią Michałem, Bartłomiejem, Marcinem, 
Tomaszem i Michałem drugim w tymże powiecie między szlachtą są 
zapisane || арк. 66 || za № 1784 wydane oryginalne swiadectwo.

13-o. Roku 1818 d[nia] 18 julij z taraszczańskiego nizniego ziemskiego 
sądu wsi Alexandrowki szlachcicowi Wawrzyńcowi synowi Tomasza 
Michalewskiemu iako on po rewizyi pierwszey 1795 r[oku] z oycem 
Tomaszem synem Antoniego y bracią Janem, Woyciechem, Szymonem 
mającem syna Macieja a po drugiey 1811 y trzeciey 1816 z synami Janem, 
Feliksem oraz braciam Woyciechem, Janem, Szymonem Krukowskim 
ktorego istotne nazwisko Michalewski mającego syna Macieja między 
szlachtą guber[nii] kijowskiey taraszczańskiego powiatu we wsi 
Alexandrowce są zapisani za № 1783 wydane oryginalne swiadectwo.

15. R[ok]u 1826 d[nia] 9 febr[uar.] w xiągi metryczne koscioła 
parafialnego krzywoieziorzańskiego zapisana y z tych ze xiąg wydana 
Jakóba ur[odzonych] Ignacego y Marianny z Dąbrowskich mał[żonków] 
Michalewskich syna a z 1806 dnia 15 8bra narodzonego chrztu metryka.



155

Додаток ІІІ. Легітимаційні документи: тексти

16-o. Roku m[iesią]ca y dnia tych że w też xiągi metryczne co y 
powyzsze zapisaną 1827 d[nia] 8-o 8br z tych ze xiąg wydaną Onufrego 
ur[odzonych] Ignacego y Maryanny || арк. 66 зв. || z Dąbrowskich 
mał[żonków] Michalewskich syna roku 1808 dnia 12 junij narodzonego y z 
wody ochrzczonego metryka.

14. Roku 1826 d[nia] 9 febr[uar.] w xiągi metryczne koscioła parafialnego 
krzywoieziorzańskiego zapisana 1827 d[nia] 8-o 8br z tych ze xiąg wydaną 
Jana ur[odzonych] Ignacego y Marianny z Dąbrowskich mał[żonków] 
Michalewskich syna r[ok]u 1803 dnia 30 january narodzonego y z wody 
ochrzczonego metryka.

17. Spiskow familijnych dwa oden przez Jana Michalewskiego z 
poiasnieniem ze Jan, Michał, Bartłomiey y Marcin są synami Tomasza, 
stryiowie Ignacy y Łukasz synowie Kazimierza, stryiowie od drugiego 
brata Szymon z synem Maciejem, Jan zmarły ma syna Marcina, Wawrzyniec 
y Woyciech synowie Tomasza mieszkaią we wsi Alexandrowce w powiecie 
taraszcz[ańskim] y drugi przez marszałka p[owia]tu taraszcz[ańskiego] 
z xiągi szlacheckiey tegoż p[owiat]u w roku 1800 sporządzoney a roku 
1825 dnia 18 maja podpisane z poiasnieniem ze Tomasz z synami Janem, 
Michałem y Bartłomiejem, Ignacy z synem Marcinem y Łukasz bracia 
rodzeni synowie Antoniego mieszkaią w powiecie taraszczańskim we wsi 
Alexandrowce na czynszu.

18. Herb Korczak domowi ur[odzonych] Michalewskich słuzący z 
historycznym onego opisaniem.

Postanowili: Dowody ur[odzonych] Michalewskich przy dwoch 
prośbach to iest w r[ok]u 1802 pierwsziey y w r[ok]u 1825 [?] drugiey 
przedstawione gdy z tych iest przekonanię || арк. 67 || gdy po rospatrzeniu 
powyzszych dowodow ninieysze zgromadzenie bierze dostateczne 
przekonanie iż ur[odzoni] Sebastyan z synem Janem, Maciey, Jan y Karol 
synowie Jozefa oraz Ignacy y Jan synowie Szymona a wnukowie Kazimierza 
Michalewscy w podolskim szlacheckim deputatskim zgromadzeniu 
roku 1802 dnia 20 listopada na mocy złozonych dowodów otrzymawszy 
legitymacyiny dekret z nich Karol syn Jozefa oraz Ignacy y Jan synowie 
Szymona Michalewscy manifestem w aktach sądu ziemskiego powiatu 
latyczowskiego r[oku] 1823 dnia 20 wrzesnia zaniesionych że Łukasz 
syn Kazimierza, Jan, Michał, Bartłomiey, Marcin y drugi Michał synowie 
Tomasza i wnukowie Kazimierza, tudzież Jan, Jakob y Onufry synowie 
Ignacego a wnukowie także Kazimierza, Wawrzyniec, Woyciech, Szymon y 
Jan synowie Tomasza brata Kazimierza z ktorych Szymon ma syna Macieja 
a Jan syna Teodora za swych krewnych przyznali – na mocy jakowego 
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przyznania z liczby powyzey wspominionych Michalewskich Łukasz wraz 
z synami swoiemi Teodorem, Jozefem, Franciszkiem, Janem y Szymonem, a 
Jan z bracią y stryiami przez podaną prośbą złozywszy metryki y skazki na 
dowod że w liczbie szlachty są zapisani – wniesienia siebie || арк. 67 зв. || 
do xiągi rodosłowney domagają się.

Przeto funduiąc się po powyzszym manifescie przez ur[odzonych] 
Michalewskich już w podolskiey gubernij wylegitymowanych z przyznaniem 
reszty rodzeci drwa swoiego zaniesionych y w mysl prawa naywyzszego 
hramoty Naymiłosciwiey dworzanstwu konferowanego punktow 92 
paragrafa 17 imiona Łukasza syna Kazimierza z synami Teodorem, Jozefem, 
Franciszkiem, Janem y Szymonem, oraz Jana, Michała, Bartłomieja, Marcina 
y drugiego Michała synów Tomasza, tudzież Jana, Jakuba y Onufrego synów 
Ignacego a wnukow Kazimierza nakoniec Szymona z synem Maciejem, Jana 
z synem Teodorem, Wawrzynca y Woyciecha synów Tomasza wnukow 
Antoniego a razem wszystkich prawnukow y praprawnukow Woyciecha 
herbu Korczak Michalewskich dworzańskiey rodosłowney xiągi w część 
pierwszą zapisać hramotę y extrakt dekretu wydać za opłaceniem do kassy 
dworzańskiej ru[bli] dziesięciu...

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 64-67 зв.

№ 22. Київ, 10 серпня 1832 р. – Клопотання Яна Михалевського 
до Київського дворянського депутатського зібрання

Do kijowskiego szlacheckiego deputatskiego zgromadzenia
Powiatu zwinogrodzkiego ur[odzonego] Jana syna Jozefa 

Michalewskiego swym y familij swoiey imieni
Prozba
Wskutek zaleceń rządowych dokumenta na rodowitość naszą 

szlachecką służące priedstawiam
1-o. Roku 1832 dnia 20 julij z xiąg metrycznych koscioła parafialnego 

borszczaiowskiego wydaną ur[odzonego] Jana Michalewskiego chrestną 
metryką.

2-do. Roku miesiąca y dnia tychże y tychże xięg ur[odzonego] Stefana 
Michalewskiego chrestną metryką.

3-tio. Roku tegoż dnia 9 augusta z akt uiazdu kijowskiego przez 
ur[odzonego] Jana syna Tomasza Michalewskiego iuż wylegitymowanego 
zaniesionego manifestu wydany extrakt.

4. Z sądow niznych skwirskiego, zwinogrodzkiego oraz kijowskiego 
kazienney pałaty o zapisaniu po rewizyi Michalewskich wydane skazki.
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O rozpatrzenie takowych, wniesienia do xięgi rodosłowney, wydanie 
hramot dwoch oraz dwoch extraktow z dekretu y zwrocenia oryginalnych 
dokumentow Kijowskiego szlacheckiego deputatskiego zgromadzenia 
dopraszamy.

Jan Michalewski a za niego nieumiejącego pisać po iego prozbie 
podpisuie się Stefan Mysłowski [?]

Dnia 10 augusta 1832 roku
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 68.

№ 23. Борщагівка, 20 липня 1832 р. – Витяг з метричної книги 
Борщагівського костьолу запису про хрещення  

Яна Михалевського

In Imperio Suae Imperatoria Maiestatis Nicolai A. Imperatoris et Auto-
cratoris Totius Rossia etc. etc. etc.

Domini Nostri Clementissimi
Universis et singulis quorum interest, aut interesse poterit, infra serip-

tus testor, roperiri in libro baptesatorum ecclesia parochialis Borszczajovi-
ensis id, quod sequitar.

“Villa Złodzieiowka. Anno Domini millesimo octingentesimo decimo 
quarto, die vigesima quinta mensis octobris. Ego Jacobus Konopacki com-
mendarius ecclesia parochialis Borszczajoviensis baptisavi infantem nomi-
ne Ioannem, natum die vigesima secunda mensis et anni currentium gen-
erosorum Andrea et Anna de domo Jarynowska Michalewskich conjuqum 
legitimorum parentum filium. Patrini fucre generosi Daniel Pacynowski, 
cum Anna Woyciechowska”.

In quorum fidem has testimoniales litteras fideliter de libro oxbractas, 
sigillo ecclesiae munitas, manu propria subseribo. Datum in oppido Borszc-
zajowka millesimo octingentisimo trigesimo secundo anno, mensis julij vi-
gesima die.

Commendarius ecclesiae parochialis Borszczajoviensis Ioannes Jawor-
ski

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 69.
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№ 24. Борщагівка, 20 липня 1832 р. – Витяг з метричної книги 
Борщагівського костьолу запису про хрещення  

Стефана Михалевського

In Imperio Suae Imperatoria Maiestatis Nicolai A. Imperatoris et Auto-
cratoris Totius Rossia etc. etc. etc.

Domini Nostri Clementissimi
Universis et singulis quorum interest, aut interesse poterit, infra serip-

tus testor, roperiri in libro baptesatorum ecclesia parochialis Borszczajovi-
ensis id, quod sequitar.

“Villa Złodzieiowka. Anno Domini millesimo octingentesimo decimo 
nono, die decima mensis maj. Ego Nasarius Smolewski parochus Borszcza-
joviensis baptisavi infantem nomine Stephanum, natum die quinta mensis 
et anni currentium generosorum Andrea et Anna de domo Jarżynowska Mi-
chalewskich conjuqum legitimorum parentum filium. Patrini fucre generosi 
Valentinus Saszeski, cum Sophia Matkowska”.

In quorum fidem has testimoniales litteras fideliter de libro oxbractas, 
sigillo ecclesiae munitas, manu propria subseribo. Datum in oppido Borszc-
zajowka millesimo octingentisimo trigesimo secundo anno, mensis julij vi-
gesima die.

Commendarius ecclesiae parochialis Borszczajoviensis Ioannes Jawor-
ski

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 70.

№ 25. Київ, 9 серпня 1832 р. – Витяг з актової книги Київського 
повітового суду протестації Яна Михалевського

По указу Его Императорскаго Величества.
Выпись с акт Киевскаго уѣздного суда.
Тысяча восѣм сот тридцать второго года мѣсяца августа девятого 

дня.
Пред актами Киевского уѣздного суда и предо мною уѣздным пи-

сарем Марцелием Заржицким явясь лично дворянин Ян Томаша сын 
Антония внук а Войцѣха правнук гербу Корчак Михалевский пред ак-
тами Киевскаго уѣздного суда чинит слѣдующую протестацию в том:

являющийся в сем году июня пятнадцатого дня по определению 
Киевского дворянского депутатского собрания состоявшемусь признан 
в дворянском достоинствѣ со внесением рода являющагось в 1-ю часть 
родословной книги, но при представлении таковых доказательств яв-
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ляющийся не был свѣдущим о племенниках своих Янѣ и сынѣ его Янѣ 
а так же Теодорѣ сынах Иозефа внуков Адама, правнуков Мацѣя, рав-
но Феликсѣ, Андрее и Марцинѣ сынов Феликса, Адама внуков, Матвѣя 
же правнуков, а напослѣдок, Янѣ, Стефанѣ Андрея сыновей, и Фран-
цишка Захариева сына, внуков Петра, правнуков Мацѣя и праправ-
нуков Войцѣха гербу Корчак Михалѣвских, находятся ли они в живых 
или нѣт – нынѣ же выше упомянутые племянники мои появились, 
то я быв приверженным к фамилии своей и желая видѣть их в сосло-
вии дворянском как и являющийся, а потому сим извѣщая, что выше 
поименованные Михалевские суть мои родные племянники от одной 
фамилии и герба происходят, то о сем акта и публику увѣдомляю, 
предоставляя || арк. 71 зв. || им право просить о домѣщение в родо-
словную гдѣ слѣдует по установленному порядку.

Jan Tomasza syn Michalewski ręką własną podpisał się.
С коим акт и сия выпись в сходство опредѣления августа 9 числа в 

сем судѣ состоявшагось, с приложением казенной печати выдана.
Уѣздный писарь Марцеллий Заржицкий
Повѣрал с подлинным вице-регент Антоний Заржицкий
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк.  71-71 зв.

№ 26. Сквира, 8 липня 1832 р. – Свідоцтво Сквирського земського 
суду про запис Михалевських серед шляхти с. Злодіївка під час 

ревізій 1795 і 1816 рр.

По указу Его Императорского Величества. 
Киевской губернии из Сквирскаго земскаго суда Сквирскаго уѣзда 

деревни Злодѣевки жителькѣ шляхтянкѣ Аннѣ Михалѣвской.
Свидѣтельство.
Оная шляхтянка Михалѣвска поданным в сей суд прошением изьяс-

няя что нужно ей имѣть из сего суда урядовое свидѣтельство о записа-
нии по ревизиям 1795-го мужа ея уже умершаго Андрея Михалѣвскаго, 
и 1816 годов сына Яна в деревнѣ Злодѣевкѣ между чиншевою шляхтою, 
для представления онаго вмѣстѣ с протчими документами в Киевское 
дворянское депутатское собрание, о выдачѣ какова просила учинить 
постановление.

По справкѣ же забратой с ревижскими за деревню Злодѣевку шля-
хетскими сказками, фамилия Михалѣвских записанною оказалась тако.

1795-го под домом 4м Андрей Михалеский сын Петра 28-ми, жена 
Анна дочь Александра 28-ми и
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1816-го годов под № 3-м Андрей Петров Михалѣвский 48-ми, Ан-
дрея Петрова жена Анна 30, Андрея Петрова сыновя Ян 18-ти, Амбро-
зий 13-ти, Ян 2-х, его же дочери Аполиония 9-ти, Мария 5-ти на лицо 
лѣт.

Опредѣлили просимое свидѣтельство шляхтянкѣ Аннѣ 
Михалѣвской || арк. 73 зв. || выдать (и выдано) за подписом и с при-
ложением казенной печати в благополучном городѣ Сквирѣ 1832 года 
июля 8-го дня.

Засѣдатель Кремский (?).
Секретарь Похилевич (?).
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 73-73 зв.

№ 27. Звенигородка, 17 червня 1804 р. – Свідоцтво Звенигород-
ського нижнього земського суду про запис Михалевських серед 

шляхти с. Кобиляки під час ревізії 1795 р.

По указу Его Императорскаго Величества. 
Из Звинигородского нижнего земского суда жителствующему в 

селѣ Кобиляках шляхтичу Юзефу Михалевскому.
Выпись.
Оной шляхтич Михалевский поданным в сей суд прошением 

прописывая что нужно ему иметь из сего суда выпись состоит ли он 
по ревизии 795 года в селѣ Кобиляках в числѣ тамешней шляхти с 
сѣмейством своим братом Яном и его сыном Матеушом; просил учиня 
по оной сказки выправку и что за оною окажется выдать ему таковую 
на законном основании. 

А по справки с хранящеюсь в сем судѣ ревизскою за село Кобыляки 
сказкою оказалось что означенный шляхтич Михалевский с сѣмейством 
своим по оной написан под № 4-м тако Юзеф Адамов сын Михалев-
ской закона римского 33, жена его Тереся Стефанова дочь 20, у них 
дѣти сыны Ян 8, Федор 2-х, дочь Анна 6, брат его || арк. 74 зв. || Ян Ада-
мов холост 38, мать их Мария Николаева дочь вдова закона римскаго 
80 лѣт, для того в сем судѣ опредѣлено с прописанием вышеписанного 
справки просителю Михалевскому просимую им выпись за подписом 
и с приложением казенной печати и со взыманием печатных пошлин 
из сего суда выдать (которая и дана) июня 17 дня 1804 года.

Дворянин засѣдатель Кулѣковский.
Пошлены взяты.
Коллѣжский регистратор ...
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ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк.  74-74 зв.

№ 28. Київ, 8 серпня 1832 р. – Виписка про запис Михалевських 
серед шляхти Уманського, Звенигородського й Київського пові-

тів, видана Київською казенною палатою

По указу Его Императорскаго Величества.
Из Киевской казенной палаты шляхтичу Феликсу Феликсову сыну 

Михайлевскому.
Выпись.
Означенный Михайлевский поданным прошением в сию Палату 

просил выдать ему выпись о записании его [отца] Феликса Адамова 
сына Михайлевскаго с семейством по разборовой вѣдомости 1822-го 
года, Уманскаго уѣзда в селѣ Ризиной.

По справкѣ в Палатѣ оказалось, что в ноябрѣ мѣсяцѣ 1822-го года 
Киевское губернское правление препроводило пять вѣдомостѣй о лю-
дях под именем шляхты в Уманском уѣздѣ проживающих, и между 
прочим по 5-й вѣдомости о непредставивших никаких доказательств 
людях и предположенных для избрания рода жизни, написаны под 
№ 131-м той вѣдомости, в селѣ Ризиной: Феликс Адамов Михайлевский 
57-ми, сыновья его, 1-й Андрей 22-х, 2-й Роман 18-ти, 3-й Павел 14-ти, 
4-й Феликс 12-ти, и 5-й Марцин 4-х, братья Феликсовы: 1-й Осип 53-х, 
сыновья его Иван 28 || арк. 75 зв. || Иванов сын Иван 3-х; 2-й Федор 18-
ти, племянник Матвѣй 15-ти лѣт.

При далнѣйшем же по сему со стороны Казенной палаты распо-
ряжении Уманский земский суд представил вѣдомость о людях пред-
ставивших выписи о записании их между шляхтою по ревизии 1795-го 
года, и между прочими значится по оной вѣдомости, что Феликс Ада-
мов Михайловский Киевскаго уѣзда написан в селѣ Бендюговкѣ а брат 
его Осип Звенигородскаго, в селѣ Кобеляках, самые же документы от 
суда препровождены в Киевское губернское правление. В слѣдствие 
чего от 24-го декабря 1824-го года Казенная палата и требовала от она-
го Губернскаго правления увѣдомления в какое звание слѣдует при-
числить всѣх оных людей; и затем по забратому нынѣ от Киевскаго гу-
бернскаго правления свѣдѣнию оказалось, что помянутые документы 
от оного Правления 18-го апреля сего года при указѣ с № 15515-м 
обращены в Уманский земский суд для записания сих людѣй || арк. 
76 || в назначенные Высочайшим указом 19-го октября 1831-го года 
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разряды и по сему опредѣлено: с изьяснением вышеписаннаго проси-
телю Михайлевскому выдать выпись.

1832 года августа 8 дня.
Совѣтник Д...
Столоначальник М...
Коллежский регистратор Красножонов.
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк.  75-76.

№ 29. Київ, 12 серпня 1832 р. – Протокол Київського  
дворянського депутатського зібрання про визнання  

благородного походження Михалевських

Roku 1832 dnia 12.
Jego Imperatorskiey Mosci.
Kijowskie szlacheckie deputatskie zgromadzenie. Słuchali prosby 

powiatu zwinogrodzkiego od Jana syna Jozefa Michalewskiego swem 
y familij swoiey imieniu na dniu 10 teraznieyszego miesiąca podaney 
oryginalney składaią dokumenta następuiące jakoto

1. Roku 1813 dnia 25 8-s do xiąg metrycznych kośćioła parafialnego 
borszczajowskiego wpisaną, roku 1832 dnia 20 julij z tychże xiąg wydaną 
Jana ur[odzonych] Andrzeja y Anny z Jarynowskich Michalewskich 
mał[żonków] syna chrztu metryka.

2. Roku 1819 dnia 10 maja do xiąg tychże wpisaną roku tegoż co y 
powyssza wydaną Stefana ur[odżonych] Andrzeja y Anny z Jarynowskich 
Michalewskich mał[żonków] syna chrztu metryka.

3. Roku 1832 dnia 9 sierpnia w aktach uiazdowych kijowskich 
przez ur[odzonego] Jana syna Tomasza, wnuka Antoniego a prawnuka 
Woycecha herbu Korczak Michalewskiego w tuteyszem zgromadzeniu 
roku teraznieyszego dnia 15 julij wylegitymowanego z oswiadczeniem 
jako ur[odzoni] Jan z synem Janem y Teodor synowie Jozefa, takoż Felix, 
Andrzej, Paweł y Marcin synowie Felixa a razem wnukowie Adama 
prawnukowie Macieja oraz Jan y Stefan synowie Andrzeja y Franciszek syn 
Zachariasza wnukowie Piotra prawnukowie Macieja a praprawnukowie 
Woycecha herbu Korczak Michalewscy są jego synowcowie od jednego 
z stawaiącym przodka pochodzący a przez niewiadomość o ich życiu w 
dekrecie niezamieszczeni zaniesiony y z tych że akt w extrakcie wydany 
manifest.

4. Roku 1832 dnia 8 lipca z sądu ziemskiego skwyrskiego jako po 
rewizyi 1795 Andrzey syn Piotra Michalewski, 1816 ten że sam z synami 
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Janem, Ambrozym i Janem między szlachtą jest zapisany za № 3954 wydany 
wypis. || арк. 77 зв. ||

5. Roku 1804 dnia 17 czerwca z sądu niżnego zwinogrodzkiego jako 
po rewizyi 1795 roku ur[odzony] Józef syn Adama Michalewski z synami 
Janem y Teodorem oraz bratem rodzonym Janem między szlachtą jest 
zapisany za № 3416 wydany wypis.

6. Roku 1832 dnia 8 sierpnia z kijowskiey kazienney pałaty jako w 
przysłanych wiadomośćiach z sądu niżniego umanskiego o szlachcie 
niemaiącey żadnych dowodow y przeznaczenych do obrania rodzaju życia 
pokazani Felix Adama syn Michaylewski z synami Andrzejem, Romanem, 
Pawłem, Felixem y Marcinem, oraz bracią Józefem maiącego synow Jana, u 
ktorego takze syn Jan, y Teodora y synowca Macieja, ze pozniey ten ze nizny 
sąd przedstawił wiadomość o tych ktorzy złozyli o zapisaniu się między 
szlachtą po rewizij 1795 z ktorej widać ze Felix Adama syn Michaylewski 
zapisany w kijowskim a brat jego Jozef w zwinogrodzkim ujezdach, y że 
na zapytanie skarbowey izby w jaki stan nalezy zapisać ich rząd gubernski 
kijowski zawiadomił iż dokumenta złozone przez wspomnianych 
Michalewskich odesłał do umanskiego niznego sądu dla zapisania ich 
w naznaczone Naywyzszym ukazem roku 1831 dnia 19 8bra razrady [?]  
wydany wypis24.

Postanowili: gdy po wczynioney w archiwum ninieyszego zgromadzenia 
sprawce okazało się że ten [?] Jan syn Tomasza wnuk Antoniego a prawnuk 
Woyciecha herbu Korczak Michalewski wraz z familią na mocy złożonych 
dokumentów prez dekret tego zgromadzenia w roku teraznieyszem 
dnia 15 junii zapadły w szlacheckiey dostoyności z wniesieniem do 
xięgi rodosłowney części perwszey przyznany został; złożonemi zaś 
dokumentami jako ur[odzoni] Jan z synom Janem y Teodor synowie Jozefa, 
Felix, Andrzey, Paweł y Marcin synowie Felixa a razem wnukowie Adama, 
Jan y Stefan synowie Andrzeja oraz Franciszek syn Zacharyasza wnukowie 
Piotra a wszyscy razem prawnukowie Macieja praprawnukowie Woyciecha 
są istotnie iedney familii i od jednego z wyprobowanym już Janem 
Michalewskim przodka Woyciecha pochodzą ninieysze zgromadzenie 
przekonywają przeto na mocy || арк. 78 || takowych dokumentow y w 
mysl naywyższey naymiłościwiey dworzanstwu ... hramoty punkta 92 §17 
imiena probuiących ur[odzonych] Jana z synem Janem y Teodora synow 
Józefa, Felixa, Andrzeja, Pawła y Marcina synow Felixa wnukow Adama, 
Jana y Stefana synow Andrzeja, Franciszka syna Zachariasza wnukow Piotra 
a wszystkich razem prawnukow Maceja praprawnukow Woyciecha herbu 
24 Останні два слова дописані внизу арк. 78. – Є. Ч.
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Korczak Michalewskich w skutek tey że naywyższey hramoty punkta 77 do 
xięgi rodosłowney tey samey części pierwszey do którey y przyznaiących 
ur[odzony] Jan syn Tomasza Michalewski wniesiony dopisać, hramotę y 
extrakty z dekretu każdej familij wydać za poprzedzaiącym wniesieniem na 
fundusz xiąg rodosłownych rubli ass[ygnacyjnych] trzydziesta.

ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк.  77-78.

№ 30. Київ, 10 вересня 1842 р. – Виписка протоколу Київської 
центральної ревізійної комісії про розгляд справи Михалевських

10 сентября 1842
Записка по дѣлу Михалевских
Лиц 31
Слушали дѣло поступившее на ревизiю из Киевского депутатского 

собранiя о происхожденiи Михалевских в коем значится: 
Жители Таращанского и Звенигородского уѣздов Лука Казими-

ров с сыновьями Теодором, Iосифом, Францом, Иваном и Шимоном, 
Иван, Михаил, Варфтоломей, Мартин и 2-й Михаил Фомины, Иван, 
Яков, Онуфрiй Игнатьевы, Шимон с сыном Мацѣем, Иван с сыном Те-
одором, Лаврентий и Войцѣх Фомины, Иван с сыном Иваном и Теодор 
Iосифовы, Феликс, Андрей, Павел и Мартин Феликсовы, Иван и Сте-
фан || арк. 79 зв. || Андреевы, и Франц Захарьев сыновья Михалевскiе 
опредѣленiями Кiевского депутатского собранiя 15 iюня и 12 августа 
1832 года признаны в дворянствѣ с назначенiем ко внесенiю в первую 
часть родословной книги на основанiи:

[1.] Выписи дарственной сдѣлки сознанной 9 декабря 1733 года в 
Винницких гродзких актах, по которой Станислав Михалевскiй запи-
сал женѣ своей Катеринѣ сумму 5200 польских злотых с обеспеченiем 
оной на всем своем движимом и недвижимом имѣнiи.

[2.] Метрик о крещенiи: 21 декабря 1754 Фомы, 4 августа 1760 
Игнатiя, 14 октября 1773 Луки Казимировых, 23 октября || арк. 80 || 
1778 Ивана Фомина, 9 февраля 1826 трех сыновей Игнатiя Ивана, Якова 
и Онуфрiя, 25 октября 1814 Ивана, 10 мая 1819 Стефана Андреевых, о 
погребенiи 3 февраля 1748 Войцѣха, и о бракосочетанiи 14 генваря 1753 
Казимира с Магдалиною Михалевских.

[3.] Свидѣтельств данных: 17 сентября 1798 года от 12 частных лиц 
Фомѣ, Игнатiю и Лукѣ Казимировым Михалевским о дворянском их 
происхожденiи, 20 сентября 1811 года Таращанским земским судом в 
том, что Лука Казимиров Михалевскiй по ревизiи 1800 года в селенiи 
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Шуляках между шляхтою записан, 8 iюня 1832 года Сквирским земским 
судом о запискѣ по ревизiям 1795 между шляхтою селенiя Злодѣевки 
|| арк. 80 зв. || Андрея Петрова Михалевского, и 1816 в том же мѣстѣ 
его же с сыновьями: Иваном, Амброзiем и другим Иваном.

[4.] Выписѣй: опредѣленiя учиненного в Подольском депутатском 
собрании 20 ноября 1802 года, которым на основанiи представленных 
документов признаны в дворянствѣ между прочими Iосиф Казимиров 
с сыном Себестианом и сего сын Иван Михалевскiе.

[5.] Протеста поданного 20 сентября 1823 года в Лятичевскiе земскiе 
акты Карлом Iосифовым Михалевским с признанiем между прочими 
Луку Казимирова двоюродно-двоюродным братом. || арк. 81 ||

[6.] Ревизских сказок выданных Таращанским земским судом 18 
iюня 1818 о запискѣ по ревизиям 1795 и 1811 между чиншевою шлях-
тою селенiя Александровки Фома Казимиров с сыновьями: Иваном, 
Михаилом и Варфтоломiем, и 1816 тех же сынов Фомы, и без означенiя 
мѣста жительства в том же звании Тимофея Антонова с сыновьями: 
Иваном и Лаврентием Михалевских.

[7.] Протеста поданного 9 августа 1832 года в Кiевскiй уѣздный суд 
Иваном Тимофеевым Михалевским с признанием родными своими 
племенниками Ивана Иванова, равно Феликса, Андрея, Павла и Мар-
тина Феликсовых. || арк. 81 зв. ||

[8.] Выписи ревизской сказки выданной 17 iюня 1804 года Звени-
городским земским судом в том, что по ревизии (необозначая какого 
года) в селении Кобылях (?) между шляхтою записаны Iосиф Адамов с 
сыновьями: Иваном и Федором Михалевскiе.

[9.] Выписи выданной 8 августа 1832 Кiевскою казенною палатою, 
с коей значит, что Кiевское губернское правленiе по разсмотрѣнiи 
препровожденных же документов о Феликсѣ и Iосифѣ Михалевских 
обратило таковые в Уманскiй земскiй суд для записки их в назначенные 
Высочай. указом 19 октября 1832 разряды. || арк. 82 ||

По учиненной же справкѣ оказалось: что первоначальное дѣло о 
Михалевских признанных опредѣленiем Подольского депутатского 
собранiя 20 ноября 1802 года рѣшено Коммисiею 27 августа сего года, 
коим они назначены для исключенiя из родословной книги, но таковое 
постановленiе об них в исполненiе еще не приведено.

Опредѣлили: Как по ревизiи дѣла сего оказалось, что 
представленные Михалевскими документы на дворянство несообразны 
с 40 ст. 9 тома Свода Законов и продолженiем к оной || арк. 82 зв. || 
то на основанiи 1-го пункта Высочайшаго указа 4 генваря 1840 года 



исключить Михалевских из родословной книги, о чем отнестись в По-
дольское дворянское депутатское собранiе и требовать об исполненiи 
сего увѣдомленiя; о учиненiи же надлежащаго распоряженiя, как о 
припечатанiи в Губернских || арк. 83 || вѣдомостях на счет исключенiя 
Михалевских из родословной книги, так и о запискѣ их в граждане или 
однодворцы по указу 19 октября 1831 года с отобранiем от них грамоты 
и других документов на дворянство (буде таковые имѣют) сообщить в 
Подольское губернское правленiе с тѣм, чтобы оное || арк. 83 зв. || 
по отобранiи от них тѣх документов увѣдомило сiю Коммисiю в каких 
именно актовых книгах и когда оные были заявлены для принятiя со 
стороны Коммисiи мѣр об уничтоженiи их и в тѣх актах; о каковом 
решенiи довести до свѣдѣнiя и Временного Присутствiя Герольдiи.

Об исполненiи по сему рѣшенiю сообщено 11 ноября 1842 года в 
Депутатское || арк. 84 || собранiе с № 3548.

В Губернское правленiе с № 3519.
А полученныя от тѣх мѣст увѣдомленiя по сему хранятся под об-

щим поточным дѣлом 1842 года по описи под № 260.
ЦДІАК України, ф. 481, оп. 2, спр. 2050, арк. 79-84.
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Київське дворянське депутатське 
зібрання  18, 21, 22, 23, 24, 28, 
33, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 55, 56, 57, 70, 72, 82, 
83, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 
106, 107, 108, 110, 114, 117, 118, 
119, 122, 124, 125, 127, 128, 147, 
148, 158, 159, 164

Київський повіт  41, 161
Київський повітовий суд  33, 41, 89, 

104, 105, 106, 107, 108, 110, 126, 
127, 158, 165

Княжницький Петро  114
Кобиляки, с.  39, 41, 66, 69, 71, 73, 80, 

89, 90, 103, 105, 106, 116, 120, 
160, 161, 165

Ковалевський-Бобровський  147, 148
Козицький Теодор  77, 113
Коморовські герба Корчак  13
Конопацький Якуб  108, 121, 122
Кориславичі, с.  15
Корчак, герб  35, 46, 124
Корчаки, гербовий рід  13, 15, 18, 72
Котюжинці, с.  39, 64, 68, 79, 83, 114, 

117
Красножонов  162
Красовський  85, 116, 121, 148
Кремський  160
Криве Озеро, м-ко  65, 71, 125

Кривоозерський костьол св. Людвіка  
41, 68, 96, 97, 125, 127

Крушвіцький  79, 113
Крушинський Ян  117
Куликовський  160
Кульчицька Софія  83, 95, 121, 146
Курава, с.  25, 39, 64, 68, 79, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 114, 117, 
118

Кур’янці, с.;Курянці, с.  25, 39, 64, 66, 
79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 114, 118

Л
Лапінські

Йоанна зі Станішевських  15
Францишек, син Яна і Йоанни зі 

Станішевських  15
Юстина Цєшановська, донька Яна і 

Йоанни зі Станішевських  15
Ян  15

Летичів, м.  115, 119, 124
Летичівський ґродський суд  58, 78, 

115
Летичівський земський суд  22, 33, 

37, 41, 49, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 
93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 119, 
124

Летичівський повіт  18, 78, 80, 81, 82, 
92, 120

Ліпський Ян  83, 114
Лукасевич Флоріан  96, 97, 125
Любич, герб  16

М
Мальчиці, с.  14, 16
Мальчицькі герба Корчак  14, 16
Матковська Софія  108, 123
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Махнівський повіт  25, 33, 39
Мисловський Стефан  70, 106, 127
Михалевичі, с.  14, 15, 16
Михалевські герба Корчак  13, 14, 15, 

16, 18, 21, 46, 55, 72, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91

N, бжесько-куявський стольник  13
Адам, син Мацея, онук Войцеха 

(IV–11)  55, 65, 66, 69, 73, 78, 
79, 80, 89, 90, 103, 104, 105, 106, 
113

Амброзій, син Анджея, онук Пьо-
тра (VI–75)  91, 107, 123, 160, 
165

Анджей, син Пьотра, онук Мацея 
(V–32)  66, 69, 80, 90, 107, 108, 
116, 121, 123, 126, 159, 160, 165

Анджей, син Фелікса, онук Адама 
(VI–66)  90, 104, 124, 127, 159, 
161, 164, 165

Анна, донька Юзефа, онучка Адама 
(VI–72)  90, 106, 116, 160

Анна з Вінярських, дружина Пьо-
тра (IV–12)  80, 90, 91, 107, 108

Анна з Домбровських, дружина 
Ігнация (V–20)  84, 96, 97, 120, 
125, 127

Анна з Новицьких, дружина Яна 
(старшого) (V–23)  86, 101, 
102, 123, 148

Анна з Рачинських, дружина То-
маша (V–19)  83, 92, 93, 94, 95, 
109, 115, 116, 119, 121, 146

Анна з Яжиновських (Яринов-
ських), дружина Анджея 
(V–32)  91, 107, 108, 116, 121, 
123, 126, 159, 160

Антоній, син Войцеха, онук N 
(III–5)  51, 55, 65, 73, 77, 79, 83, 

84, 85, 86, 87, 88
Антоніна, донька Вавжинця, онуч-

ка Томаша (VI–64)  87, 103, 
122, 148

Аполонія, донька Анджея, онучка 
Пьотра (VI–76)  91, 107, 123, 
160

Аполонія, донька Вавжинця, онуч-
ка Томаша (VI–63)  87, 103, 
121, 148

Бальбіна, донька Яна (старшого), 
онучка Томаша (VI–54)  86, 
101, 123, 148

Бартоломій, син Томаша, онук 
Казимира (VI–39)  83, 94, 109, 
116, 121, 122, 124, 125, 126, 146, 
147, 164, 165

Вавжинець, син Томаша, онук Ан-
тонія (V–24)  79, 86, 102, 103, 
116, 121, 122, 123, 124, 126, 147, 
148, 164, 165

Войцех, син N, онук N (II–3)  37, 
38, 49, 55, 57, 58, 64, 67, 77, 78, 
79, 80, 113, 117, 164

Войцех, син Томаша, онук Антонія 
(V–27)  68, 79, 88, 115, 116, 121, 
122, 124, 126, 147, 148, 164

Домникія, дружина Мацея (VI–51)  
100, 109, 122, 148

Захаріаш, син Пьотра, онук Мацея 
(V–33)  66, 80, 91, 108

Ігнаций, син Казимира, онук Ан-
тонія (V–20)  23, 39, 49, 55, 56, 
57, 64, 65, 68, 71, 79, 83, 96, 97, 
114, 117, 120, 125, 127, 164

Ігнаций, син Шимона, онук Кази-
мира (V–17)  33, 57, 78, 82, 124

Казимир, син N, онук N (III–5)  50, 
56, 57, 58, 67, 73, 77, 78, 80, 81, 
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82, 114, 119
Казимир, син Антонія, онук Вой-

цеха (IV–9)  33, 39, 45, 49, 50, 
55, 56, 57, 64, 65, 66, 68, 71, 73, 
77, 79, 80, 83, 84, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 113, 114, 117, 118, 
122, 164

Кароль, син Юзефа, онук Казимира 
(V–16)  33, 57, 78, 81, 124, 165

Катажина з Вжищів, дружина Ма-
цея (III–6)  78, 80, 89, 90, 91

Катажина з Чаплінських, дружина 
Антонія (III–5)  77, 79, 83, 84, 
85, 86, 87, 88

Катажина з Янських  25, 38, 113, 
164

Лікера, донька Яна, онучка Томаша 
(VII–82)  93, 109, 122, 146

Лукаш, новогрудський чашник  13
Лукаш, син Казимира, онук Анто-

нія (V–21)  21, 22, 23, 33, 39, 
41, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 64, 65, 
69, 73, 79, 82, 83, 84, 93, 98, 99, 
100, 114, 119, 121, 122, 124, 125, 
126, 145, 164, 165

Магдалина з Орловських, дружина 
Казимира (IV–9)  49, 56, 57, 
64, 79, 80, 83, 84, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 113, 114, 117, 122, 
164

Маріанна, донька Яна (старшого), 
онучка Томаша (VI–57)  86, 
102, 123, 148

Маріанна з Ободзінських, дружина 
Шимона (V–22)  86

Маріанна з Павелковських, дружи-
на Лукаша (V–21)  85, 98, 99

Маріанна (Марія) з Кжижевських, 
дружина Адама (IV–11)  80, 

89, 90, 103, 104, 105, 106, 116, 
160

Марія, донька Анджея, онучка 
Пьотра (VI–77)  91, 107, 123, 
160

Марія, донька Бартоломія, онучка 
Томаша (VII–83)  94, 109, 122, 
147

Марія, донька Вавжинця, онучка 
Томаша (VI–60)  87, 102, 121, 
148

Марія, донька Томаша, онучка 
Антонія (V–26)  79, 87, 116, 
122, 148

Марія, донька Шимона, онучка То-
маша (VI–52)  86, 101, 121, 148

Марія, дружина Яна (VI–37)  93, 
109, 121, 122, 146

Марія з Пашковських, дружина 
Томаша (IV–10)  79, 85, 86, 87, 
88, 100, 101, 102, 103, 116, 121, 
148

Марія Францишківна, дружина 
Бартоломія (VI–39)  94, 109, 
121, 122, 146, 147

Марцин, син Ігнация, онук Кази-
мира (VI–42)  84, 96, 125

Марцин, син Томаша, онук Кази-
мира (VI–40)  83, 95, 117, 121, 
122, 124, 126, 146, 147, 164

Марцин, син Фелікса, онук Адама 
(VI–70)  90, 105, 124, 127, 159, 
161, 164, 165

Марцин, син Яна (старшого), онук 
Томаша (VI–53)  86, 101

Матеуш, син Яна, онук Адама 
(VI–65)  89, 103, 124, 160, 161

Мацей, син Войцеха, онук N (III–6)  
55, 65, 68, 73, 77, 78, 80, 89, 90, 
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91, 104, 105, 106, 107, 108, 110
Мацей, син Шимона, онук Томаша 

(VI–51)  86, 100, 109, 115, 116, 
121, 122, 124, 126, 148, 164

Мацей, син Юзефа, онук Казимира 
(V–14)  67, 78, 81, 114, 119, 120, 
122, 124

Міхал (молодший), син Томаша, 
онук Казимира (VI–41)  83, 95, 
121, 122, 124, 126, 146, 147, 164

Міхал (старший), син Томаша, 
онук Казимира (VI–38)  83, 93, 
115, 116, 121, 122, 124, 125, 126, 
146, 164, 165

Олександра Якубівна, дружина 
Шимона (V–22)  86, 100, 101, 
109, 116, 121, 148

Онуфрій, син Ігнация, онук Кази-
мира (VI–45)  84, 97, 120, 124, 
125, 126, 164

Павел, син Фелікса, онук Адама 
(VI–68)  90, 104, 124, 127, 161, 
164, 165

Пьотр, син Мацея, онук Войцеха 
(IV–12)  55, 65, 66, 73, 78, 80, 
90, 91, 107, 108

Розалія Анджеївна, дружина 
Вавжинця (V–24)  87, 102, 103, 
121, 122, 148

Роман, син Фелікса, онук Адама 
(VI–67)  90, 104, 124, 161

Себастян, син Юзефа, онук Кази-
мира (V–13)  78, 80, 92, 120, 
165

Софія з N, дружина Войцеха 
(V–27)  88, 121, 122, 148

Софія з Важицьких, дружина Вой-
цеха (II–3)  57, 77, 78, 79, 80

Софія з Кульчицьких, дружина 

Томаша (V–19)  83, 95, 121, 146
Станіслав  25, 26, 38, 113, 164
Стефан, син Анджея, онук Пьотра 

(VI–79)  41, 91, 108, 123, 126, 
127, 159, 164

Теодор, син Лукаша, онук Казими-
ра (VI–46)  85, 98, 126, 164

Теодор, син Юзефа, онук Адама 
(VI–73)  90, 106, 116, 124, 126, 
127, 159, 160, 161, 164, 165

Теодор, син Яна (старшого), онук 
Томаша (VI–55)  86, 101, 121, 
123, 124, 126, 148, 164

Тереза, донька Яна, онучка Томаша 
(VII–81)  93, 109, 122, 146

Тереза Стефанівна, дружина Юзе-
фа (V–31)  90, 105, 106, 110, 
116, 160

Томаш, син Антонія, онук Войцеха 
(IV–10)  23, 55, 56, 65, 68, 73, 
77, 79, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 
102, 103, 116, 121, 147, 148, 165

Томаш, син Казимира, онук Анто-
нія (V–19)  23, 39, 49, 51, 55, 
56, 57, 64, 65, 73, 79, 83, 92, 93, 
94, 95, 109, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 121, 125, 146, 164, 165

Томаш, син Мацея, онук Шимона 
(VII–85)  100, 109, 122, 148

Фелікс, син Вавжинця, онук Тома-
ша (VI–62)  87, 103, 121, 122, 
147, 148

Фелікс, син Фелікса, онук Адама 
(VI–69)  90, 104, 124, 126, 127, 
159, 161, 164, 165

Фелікс (Феліціан), син Адама, онук 
Мацея (V–30)  66, 80, 89, 104, 
105, 116, 124, 161, 165

Францишек, син Захаріаша, онук 
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Пьотра (VI–80)  69, 91, 108, 
127, 159, 164

Францишек, син Лукаша, онук 
Казимира (VI–48)  85, 99, 126, 
164

Францишка, донька Томаша, онуч-
ка Казимира (VI–36)  83, 92, 
116, 146

Францишка, донька Яна (старшо-
го), онучка Томаша (VI–56)  
86, 102, 123, 148

Христина Станішевська  15
Шимон, син Казимира, онук N 

(IV–8)  55, 56, 57, 58, 67, 77, 78, 
82, 113, 115, 119

Шимон, син Лукаша, онук Казими-
ра (VI–50)  85, 99, 126, 164

Шимон, син Томаша, онук Антонія 
(V–22)  79, 85, 100, 101, 109, 
116, 121, 122, 126, 147, 148, 164

Юзефата, донька Яна (старшого), 
онучка Томаша (VI–59)  86, 
102, 123, 148

Юзеф, коломийский мечник  13
Юзеф, син Адама, онук Мацея 

(V–31)  66, 80, 90, 103, 105, 106, 
110, 116, 120, 124, 160, 161, 165

Юзеф, син Казимира, онук N 
(IV–7)  55, 56, 57, 58, 77, 78, 80, 
81, 92, 113, 115, 119, 120, 165

Юзеф, син Лукаша, онук Казимира 
(VI–47)  85, 98, 126, 164

Юзеф, син Пьотра, онук Мацея 
(V–34)  66, 80, 91

Ягнішка, донька Бартоломія, онуч-
ка Томаша (VII–84)  94, 109, 
122, 147

Ягнішка, донька Ігнация, онучка 
Казимира (VI–42b)  84, 96

Ягнішка, донька Томаша, онучка 
Антонія (V–25)  79, 87, 116, 
148

Якуб, син Ігнация, онук Казимира 
(VI–44)  84, 97, 120, 124, 125, 
126, 164

Ян (молодший), син Анджея, онук 
Пьотра (VI–78)  41, 91, 107, 
121, 123, 126, 127, 159, 160, 164, 
165

Ян (молодший), син Томаша, онук 
Антонія (V–28)  33, 41, 51, 73, 
79, 88, 104, 105, 106, 107, 108, 
110, 117, 121, 122, 124, 126, 147, 
148, 158, 165

Ян, син Адама, онук Мацея (V–29)  
66, 80, 89, 103, 116, 160

Ян, син Вавжинця, онук Томаша 
(VI–61)  87, 103, 121, 122, 147, 
148

Ян, син Ігнация, онук Казимира 
(VI–43)  41, 84, 96, 120, 124, 
125, 126, 127, 164

Ян, син Лукаша, мозирський меч-
ник  13

Ян, син Лукаша, онук Казимира 
(VI–49)  85, 99, 126, 164

Ян, син Себастяна, онук Юзефа 
(VI–35)  80, 92, 120, 165

Ян, син Томаша, онук Казимира 
(VI–37)  21, 22, 25, 26, 28, 39, 
41, 49, 50, 51, 70, 72, 73, 83, 85, 
88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 109, 115, 116, 119, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 146, 147, 
164, 165

Ян, син Шимона, онук Казимира 
(V–18)  33, 57, 67, 78, 82, 115, 
119, 120, 122, 124
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Ян, син Юзефа, онук Адама 
(VI–71)  21, 22, 41, 51, 70, 73, 
90, 105, 110, 116, 124, 126, 127, 
159, 160, 161, 164, 165

Ян, син Юзефа, онук Казимира 
(V–15)  67, 78, 81, 114, 119, 120, 
122, 124

Ян, син Яна, онук Юзефа (VII–86)  
106, 110, 124, 126, 127, 159, 161, 
164, 165

Ян, син Яна (старшого), онук 
Томаша (VI–58)  86, 102, 121, 
123, 148

Ян (старший), син Анджея, онук 
Пьотра (VI–74)  91, 107, 123, 
160, 165

Ян (старший), син Томаша, онук 
Антонія (V–23)  65, 79, 86, 101, 
102, 116, 121, 123, 126, 147, 148, 
164, 165

Михалевщина, х.  64
Мошеньки герба Корчак  16

Васько з Мальчиців  16

Н
Несецький Каспр  14, 16, 33, 35, 46
Новицька Анна  86, 101, 102, 123, 148

О
Ободзінська Маріанна  86
Одеса, м.  65
Окольський Шимон  14
Олександрівка, с.  18, 22, 23, 33, 35, 

39, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 55, 56, 
57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 
72, 73, 74, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 109, 115, 116, 117, 

119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 
146, 147, 165

Олександр І, російський імператор  
46

Орловська Магдалина  49, 56, 57, 64, 
79, 80, 83, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 113, 114, 117, 122, 
164

Орховський Себастян герба Наленч  
117

П
Павелковська Маріанна  85, 98, 99
Павло І, російський імператор  26, 44
Папроцький Бартош  14, 16, 72
Патирський Ян  79, 118
Пациновський Даніель  108, 122
Пашковські

Марія, донька Марцина  79, 85, 86, 
87, 88, 100, 101, 102, 103, 116, 
121, 148

Марцин  79
Перемишльська земля  14, 16
Петьков (Петков)  147, 148
Пєшка Георгій  96, 125
Погребище, м-ко  64, 73
Поділля  55
Подільська губернія  13, 18, 25, 55, 

118, 120, 122, 124, 128
Подільське воєводство  18, 55, 64
Подільське губернське правління  

166
Подільське дворянське депутатське 

зібрання  35, 41, 55, 56, 58, 71, 
72, 78, 80, 81, 82, 92, 120, 122, 
124, 127, 165, 166

Пожажинські герба Цьолек (Цьолек-
Пожажинські)
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Алоїзій  70, 85, 124
Похилевич  160
Правобережна Україна  18, 30, 45, 64
Проскурів, м.  58, 73
Пулікоський (Пуліковський) Ян  79, 

118
П’ятигори, м-ко;Пятигори, м-ко  18, 

65, 118
П’ятигорський земський 

суд;Пятигорський земський 
суд  39, 45, 49, 83, 118

П’ятигорський повіт;Пятигорський 
повіт  45, 72, 73

Р
Рачинські

Анна, донька Ґжеґожа  83, 92, 93, 
94, 95, 109, 115, 116, 119, 121, 
146

Ґжеґож  83
Ризине, с.  41, 66, 71, 73, 90, 103, 104, 

105, 106, 110, 124, 126, 161
Річ Посполита  13, 18
Російська імперія  18, 26, 42, 68
Руданський Міхал  117
Рушковський Іван  147, 149

С
Санкт-Петербург, м.  45
Сашеський Валентій  108, 123
Свєтляк (?)  146
Сквира, м.  126, 160
Сквирський земський суд  41, 91, 

126, 159, 165
Сквирський повіт  25, 33, 39, 73, 122, 

159
Сломчинська Марія  92, 115
Смоленський Назарій  108, 123

Сніжна Велика, с.  25, 33, 39, 64, 66, 
79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 118

Соколівка, с.  58, 77, 113
Солобківський (Солодківський) кос-

тьол  37, 38, 67, 77, 78, 119
Солобківці (Солодківці), с.  58, 64, 

73, 113, 117
Соломунські герба Корчак  14
Ставище, м-ко  65
Станішевські

Йоанна Лапінська  15
Христина з Михалевських  15

Стжалковські
Матеуш  79, 117
Шимон  79, 117

Стобенько, с.  15
Стобно, с.  15
Сугак Людвік  79, 118

Т
Тамановичі, с.  14, 16
Тараща, м.  121, 123, 125, 147, 148
Таращанський нижній земський суд  

22, 39, 84, 87, 93, 121, 123, 145, 
146, 147, 148, 164, 165

Таращанський повіт  21, 28, 30, 48, 
82, 83, 85, 93, 119, 121, 124, 125, 
146, 147, 164

Тетіїв, м-ко  64, 65, 73
Тимчасове присутствіє Герольдії  

128, 166
Томановські герба Корчак  14, 16
Томашевський Адам  113

У
Україна  55
Уманський земський суд  161, 165
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Уманський повіт  33, 41, 66, 73, 123, 
126, 161

Умань, м.  65
Уруський Северин, граф  13, 16
Урядуючий Сенат  46, 48

Х
Ханьковичі, с.  14, 16
Ханьковські герба Корчак  14, 16
Хмельницький, м.  58, 73
Хоїнські герба Корчак  13
Холоневські герба Корчак  13

Ц
Центральний державний історичний 

архів України, м. Київ  72
Цєшановська Юстина  15

Ч
Чаплінські

Катажина  77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 
88

Юзеф  79
Ян  118

Чуловська Софія  96, 125

Ш
Шидловський Станіслав-Костка  33, 

79, 118
Шуляки, с.  22, 39, 64, 65, 68, 71, 73, 

84, 86, 101, 102, 119, 121, 122, 
123, 127, 145, 148, 165

Я
Яворський Ян  58, 78, 115, 126
Яжиновські (Яриновські)

Анна, донька Олександра  91, 107, 
108, 116, 121, 123, 126, 159, 160

Олександр  91
Янішевський Ян  79, 117
Янські

Габріель  113
Катажина Михалевська  25, 38, 113, 

164
Ярмолинці, м-ко  58
Ярошинський Юзеф  84, 114
Ящинський Григорій  92, 115
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A
Aleksander I, imperator Rosji  142
Aleksandrówka, w.  133, 138, 149, 150, 

151, 154, 155
Aleksandrowska parafialna cerkwa  

132, 138, 153

B
Baczyński  145
Baczyński J.  145
Bałaban  151
Barska parafia  143
Barski zamek  143
Berzi  151
Bobrowski Jan  139
Boratyński Deńko  152
Borszczajoviensis parochialis  142, 157, 

158
Borszczajoviensis residentiae  142
Borszczajówka, m-ko  141, 142, 157, 

158
Borszczajowski parafialny kościoł  153, 

156, 162
Bracławskie województwo  134

C
Czaplińska Katarzyna  138, 139, 153
Czapliński Józef  140
Czułowska Sopia  149

D
Dąbrowska Marianna  149, 151, 154, 

155
Dąbrowski Jan Nepomucen  145
Dobrowolski Antoni  149
Dorożyński  145, 147, 149

G
Gawroński Joannes  142
Gołębiowski Adam  144
Gwozdzijowski Ioanne  149

H
Hałuziński Mikołaj  145
Hinko Jan  152
Hinkowa  152
Hoszowski Jan  140
Humański niżni ziemski sąd  163

I
Izaykowski Francisci  137

J
Janiszewski Jan  140
Jańska Katarzyna  134, 135, 152
Jański Gabryel  131, 134, 152
Jarmoliński  151
Jarosiński Josephus  142
Jarzynowska (Jarynowska) Anna  157, 

158, 162
Jaszczyński Hryhori  138
Jaworski Jan (Ioannes)  143, 157, 158

K
Katarzyna II, caryca Rosji  139
Kawecki Szymon  137
Kijowska eparchia  137
Kijowska gubernia  136, 137, 149, 154
Kijowska kazienna pałata  156, 163
Kijowski duchowny konsystorz  133
Kijowskie szlacheckie deputatskie 

(dworzańskie) zgromadzenie  
131, 132, 133, 134, 149, 152, 156, 
157, 162
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Kijowski gubernski rząd  163
Kijowski powiat  156, 163
Kniażnicki Piotr  136
Konopacki Jacobus  142, 157
Korczak, herb  132, 138, 139, 151, 152, 

155
Korowiecki (Prus Korowiecki) Cyryl  

145
Kotiużyńcy, w.  136, 152
Kotiużyńska parafialna cerkwa  131
Kozicki Teodor  136
Krukowski  154
Kruszwicki  137
Kruszyński Jan  137
Krzywoieziorzański parafialny kościoł  

154, 155
Krzywojezioranensis parochialis  149
Krzywojezioro, m-ko  149
Krzyzewska Marianna  139, 153
Kuczyński Ignacy  144
Kurawa, w.  137, 139, 140, 141, 153
Kurianiec, w.  141, 142

L
Latyczowski grod  143
Latyczowski powiat  142, 143, 144, 145, 

153, 155
Lipski Jan  136
Litoszewski  145
Litwa  152
Łukasewicz Floryanus  149

M
Machnowiecki powiat  136, 137
Matkowska Sophia  158
Michalewice, w.  152
Michalewska Anna  138

Michalewska Anna z Jarzynowskich 
(Jarynowskich)  157, 158, 162

Michalewska Anna z Nowickich  150
Michalewska Anna z Raczyńskich  151, 

153
Michalewska Anna z Winiarskich  139, 

153
Michalewska Katarzyna z Czaplińskich  

138, 139, 153
Michalewska Katarzyna z Wrzyszczów  

139, 153
Michalewska Magdalena z Orłowskich  

136, 137, 138, 142, 152, 153
Michalewska Marianna z Dąbrowskich  

149, 151, 154, 155
Michalewska Marianna z Krzyzewskich  

139, 153
Michalewska Marianna z Obodzińskich  

150
Michalewska Maria z Paszkowskich  

139, 153
Michalewska Zofia z Warzyckich  138, 

139, 153
Michalewski Adam, syn Maceja, wnuk 

Wojciecha (IV–11)  137, 139, 
153

Michalewski Ambrozy, syn Andrzeja, 
wnuk Piotra (VI–75)  163

Michalewski Andrzej, syn Feliksa, 
wnuk Adama (VI–66)  162, 163

Michalewski Andrzej, syn Piotra, wnuk 
Macieja (V–32)  139, 153, 157, 
158, 162

Michalewski Antoni, syn Wojciecha, 
wnuk N (III–5)  138, 139, 153, 
154

Michalewski Bartłomiej, syn Tomasza, 
wnuk Kazimierza (VI–39)  150, 
151, 154, 155, 156
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Michalewski Czech Jerzy  152
Michalewski Czech Stanisław  152
Michalewski Feliks, syn Adama, wnuk 

Macieja (V–30)  139, 153, 163
Michalewski Feliks, syn Feliksa, wnuk 

Adama (VI–69)  162, 163
Michalewski Feliks, syn Wawrzyńca, 

wnuk Tomasza (VI–62)  154
Michalewski Franciszek, syn Łukasza, 

wnuk Kazimierza (VI–48)  132, 
156

Michalewski Franciszek, syn 
Zachariasza, wnuk Piotra 
(VI–80)  162, 163

Michalewski herbu Korczak  152
Michalewski Ignacy, syn Kazimierza, 

wnuk Antoniego (V–20)  137, 
138, 149, 150, 151, 153, 154, 155

Michalewski Ignacy, syn Szymona, 
wnuk Kazimierza (V–17)  57, 
132, 144, 153, 155

Michalewski Jakób, syn Ignacego, wnuk 
Kazimierza (VI–44)  133, 154, 
155, 156

Michalewski Jan (junior), syn 
Andrzeja, wnuk Piotra (VI–78)  
156, 157, 162, 163

Michalewski Jan (junior), syn Tomasza, 
wnuk Antoniego (V–28)  133, 
154, 156, 159, 162, 163, 164

Michalewski Jan (senior), syn 
Andrzeja, wnuk Piotra (VI–74)  
163

Michalewski Jan (senior), syn Tomasza, 
wnuk Antoniego (V–23)  138, 
150, 153, 154, 155, 156

Michalewski Jan, syn Adama, wnuk 
Macieja (V–29)  139, 153, 163

Michalewski Jan, syn Ignacego, wnuk 
Kazimierza (VI–43)  133, 149, 
154, 155, 156

Michalewski Jan, syn Jana, wnuk Józefa 
(VII–86)  162, 163

Michalewski Jan, syn Józefa, wnuk 
Adama (VI–71)  156, 157, 162, 
163

Michalewski Jan, syn Józefa, wnuk 
Kazimierza (V–15)  142, 143, 
144, 153, 155

Michalewski Jan, syn Łukasza, wnuk 
Kazimierza (VI–49)  132, 156

Michalewski Jan, syn Sebastiana, wnuk 
Józefa (VI–35)  144, 155

Michalewski Jan, syn Szymona, wnuk 
Kazimierza (V–18)  57, 132, 143, 
144, 153, 155

Michalewski Jan, syn Tomasza, wnuk 
Kazimierza (VI–37)  131, 132, 
133, 134, 138, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156

Michalewski Jan, syn Wawrzyńca, 
wnuk Tomasza (VI–61)  154

Michalewski Józef  152
Michalewski Józef, syn Adama, wnuk 

Macieja (V–31)  139, 153, 163
Michalewski Józef, syn Kazimierza, 

wnuk N (IV–7)  143, 144, 153, 
155

Michalewski Józef, syn Łukasza, wnuk 
Kazimierza (VI–47)  132, 156

Michalewski Józef, syn Piotra, wnuk 
Macieja (V–34)  139, 153

Michalewski Karol, syn Józefa, wnuk 
Kazimierza (V–16)  57, 132, 144, 
153, 155

Michalewski Kazimierz, syn Antoniego, 
wnuk Wojciecha (IV–9)  131, 
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136, 137, 138, 140, 141, 142, 152, 
153, 154, 155

Michalewski Kazimierz, syn N, wnuk N 
(III–4)  143, 144, 153, 154, 155

Michalewski Łukasz, syn Kazimierza, 
wnuk Antoniego (V–21)  132, 
133, 138, 142, 150, 151, 153, 154, 
155, 156

Michalewski Maciej, syn Józefa, wnuk 
Kazimierza (V–14)  142, 143, 
144, 153, 155

Michalewski Maciej, syn Szymona, 
wnuk Tomasza (VI–51)  133, 
150, 154, 155, 156

Michalewski Maciej, syn Wojciecha, 
wnuk N (VI–6)  139, 153

Michalewski Marcin, syn Feliksa, wnuk 
Adama (VI–70)  162, 163

Michalewski Marcin, syn Ignacego, 
wnuk Kazimierza (VI–42)  151, 
155

Michalewski Marcin, syn Jana 
(seniora), wnuk Tomasza 
(VI–53)  150, 155

Michalewski Marcin, syn Tomasza, 
wnuk Kazimierza (VI–40)  133, 
150, 154, 155, 156

Michalewski Mateusz, syn Jana, wnuk 
Adama (VI–65)  163

Michalewski Michał (junior), syn 
Tomasza, wnuk Kazimierza 
(VI–41)  154, 155, 156

Michalewski Michał (senior), syn 
Tomasza, wnuk Kazimierza 
(VI–38)  133, 150, 151, 154, 155, 
156

Michalewski Onufry, syn Ignacego, 
wnuk Kazimierza (VI–45)  133, 
154, 155, 156

Michalewski Paweł, syn Feliksa, wnuk 
Adama (VI–68)  162, 163

Michalewski Piotr, syn Maceja, wnuk 
Wojciecha (IV–12)  139, 153

Michalewski Roman, syn Feliksa, wnuk 
Adama (VI–67)  163

Michalewski Sebastian, syn Józefa, 
wnuk Kazimierza (V–13)  144, 
155

Michalewski Stanisław  131, 134, 135, 
136, 152

Michalewski Stefan, syn Andrzeja, 
wnuk Piotra (VI–79)  156, 158, 
162, 163

Michalewski Szymon, syn Kazimierza, 
wnuk N (IV–8)  143, 144, 153, 
154, 155

Michalewski Szymon, syn Łukasza, 
wnuk Kazimierza (VI–50)  132, 
156

Michalewski Szymon, syn Tomasza, 
wnuk Antoniego (V–22)  138, 
150, 153, 154, 155, 156

Michalewski Teodor  152
Michalewski Teodor, syn Jana 

(seniora), wnuk Tomasza 
(VI–55)  154, 155, 156

Michalewski Teodor, syn Józefa, wnuk 
Adama (VI–73)  162, 163

Michalewski Teodor, syn Łukasza, 
wnuk Kazimierza (VI–46)  132, 
156

Michalewski Tomasz, syn Antoniego, 
wnuk Wojciecha (IV–10)  138, 
153, 154, 155

Michalewski Tomasz, syn Kazimierza, 
wnuk Antoniego (V–19)  131, 
136, 138, 141, 151, 152, 153, 154, 
155
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Michalewski Wawrzyniec, syn 
Tomasza, wnuk Antoniego 
(V–24)  138, 150, 153, 154, 155, 
156

Michalewski Wojciech (Adalbertus), 
syn N, wnuk N (II–3)  131, 136, 
138, 139, 152, 153, 163

Michalewski Wojciech, syn Tomasza, 
wnuk Antoniego (V–27)  133, 
138, 150, 153, 154, 155, 156

Michalewski Zachariasz, syn Piotra, 
wnuk Macieja (V–33)  139, 153

Michalski Frydryk  144
Mierzwinski Józef Michał  134
Mikołaj I, imperator Rosji  157, 158
Mysłowski Stefan  157

N
Nanowski  145
Niesiecki Kaspr  151
Nowicka Anna  150

O
Obodzińska Marianna  150
Okolski  151
Orchowski (Nałęcz Orchowski) 

Sebastianus  137
Orłowska Magdalena  136, 137, 138, 

142, 152, 153

P
Pacynowski Daniel  157
Paprocki  151
Paszkowska Maria  139, 153
Patyrski Jan  141
Paweł I (Pauli Primi), imperator  134, 

137
Peszyński Kajetan  144

Piatygorski powiat  132, 141, 153
Pieszka Georgias  149
Podczaski Hippolit  135
Podolska gubernia  132, 142, 143, 144, 

145, 153, 156
Podolskie szlacheckie deputatskie 

zgromadzenie  132, 153, 155
Pozarzynski (Ciołek Pozarzynski) 

Aloizy  133
Pulikoski Jan  140

R
Raczyńska Anna  151, 153
Radziszewski Ignacy  144
Rubczyński Ignacy  144
Rudański Michał  138
Rukinicka Anna  152
Ruś  152
Ruszkowski Jan  145, 149

S
Saszeski Valentinus  158
Skwirensis districtus  142
Skwirski niżni ziemski sąd  156, 162
Słomczyńska Maria  138
Smolewski Nasarius  158
Snieżna Wielka, w.  141
Sokołówka, w.  136, 152
Sołodkowcy, w.  131, 136
Sołodkowiecki (Sołobkowiecki) kosciół  

143
Strzałkowski Mateusz  140
Strzałkowski Szymon  139
Suhak Ludwik  141
Szelechowski Stanisław  144
Szulaki, w.  154
Szydłowski Stanisław Kostka  141
Szymański  145



T
Taraszczanensis districtus  149
Taraszczański niżni ziemski sąd  132, 

133, 154
Taraszczański powiat  131, 132, 133, 

138, 150, 151, 154, 155
Tomaszewski Adam  135
Turski Józef  144

U
Uszycki powiat  145

V
Vinnicensis parochialis  137

W
Waniewicz Wincenty  141
Waniewski Ludovicus  136
Warszyca, w.  139, 140, 153
Warzycka Zofia  138, 139, 153
Wasilewski Casimirus  142
Wielkie Księstwo Litewskie  151
Wilisiewicz Eleufery  138
Winiarska Anna  139, 153
Winnica, m.  131, 135, 137, 152
Winnicki grod  134

Winnicki kościoł  131, 152
Winnicki powiat  135
Wislicki Maciej  142, 145
Witkiewicz Stanisław  138
Wołkowincy, w.  143, 144, 154
Woycichowska  136
Woyciechowska  137
Woyciechowska Anna  157
Woyciechowska Catarina  142
Wrzyszcz Katarzyna  139, 153
Wyiasniowska Marianna  142

Z
Zaleski Augustyn  131
Zaliwski Stefan  141
Złodziejówka, w.  157, 158
Zubaczewski Jakub  140
Zwinogrodzki niżni ziemski sąd  156, 

163
Zwinogrodzki powiat  156, 162, 163
Zwolski Ludwik  135
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