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ГенеАЛоГІчнІ   ДосЛІДЖеннЯ

УДК 929.52
чернецький євген

Про ПоХоДЖеннЯ ПоЛьсьКоГо роДУ 
ПАвЛовсьКИХ ГерБА ЛеЛІвА

У публікації розглянуто походження роду Павловських герба Леліва та 
історію його розселення у XIV–XVIII ст. Особливу увагу звернуто на нащадків 
товариша панцирної роти Лукаша Павловського, опубліковано легітимаційний 
протокол, яким Київське дворянське депутатське зібрання в 1832 р. визнало 
благородне походження цієї родини.
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В публикации рассмотрено происхождение рода Павловских герба Лелива, 

а также историю его расселения в XIV–XVIII ст. Особенное внимание обращено 
на потомков товарища панцирной роты Лукаша Павловского, опубликовано 
определение Киевского дворянского депутатского собрания, которым в 1832 г. 
было признано благородное происхождение этой семьи.

Ключевые слова: легитимационный протокол, Павловские, род, герб Лелива.
The paper deals with the origin of the Pavlovskys of Leliv heads and the history 

of its settling in XIV–XVIII centuries. Special attention was paid to the descendants 
of the member of the iron-clad company Lukash Pavlovskiy, published the legitimat-
ing proceeding of Kyiv gentry deputy meeting of 1832 which had recognized the 
noble origin of this family.
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Рід Павловських герба Леліва згадується в багатьох списках шляхти1 
та належить до сілезького рицарства. Його родовим гніздом було поселен-
ня Павловиці (пол. Pawłowice), що знаходиться на сілезько-моравському 
прикордонні – між містами Ястжембє Здруй та Пщина2. Одна з перших 
згадок про цей маєток припадає на 1239 р., коли князь раціборський 
Пжемислав поновив Павловицям давній локаційний привілей та роз-
ши рив володіння тамтешнього власника Вояна. Наприкінці ХІХ ст. 
в Пав ловицях існував парафіяльний костьол, побудований в 1586 р. оло-
мунецьким єпископом Павловським, а також замок3.

Давніші геральдики щодо роду Павловських герба Леліва твердили, 
що він походив із Литви. Натомість дослідник родоводів сілезького ри-
царства Роман Сенковський, звертаючи увагу на польську ідентичність 
окремих членів роду Павловських в другій половині XVI ст., припустив, 
що його пращури походили із Освєнцимського князівства, хоча в там теш-
ніх земських книгах і не вдалося віднайти підтвердження цьому при пу-
щенню4. Такої ж думки могли триматися і самі Павловські, адже не да ремно 
відомий геральдик Бартош Папроцький занотував у «Herbach ry cerstwa 
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polskiego» про цей рід герба Леліва: «Pawłowscy w oświecimskim albo za-
torskim powieciech, z których był Stanisław biskupem ołomonieckim; uczony 
i przykładny biskup» (опубліковано в 1584 р.)5. Через кілька років, піс ля 
битви під Бичиною (24 січня 1588 р.) Бартош Папроцький опинився серед 
переможених і знайшов прихисток у Моравії та Чехії6, зокрема у згадано-
го раніше єпископа Павловського7. Цей факт дає підстави припустити, що 
Папроцький і Павловський могли бути знайомими і раніше, на момент 
написання «Herbów». Цікаво, що в Моравії найдов ше Папроцький прожив 
власне при дворі єпископа Станіслава Павловсько го, а його чергова пра-
ця на генеалогічно-геральдичну тематику «Zrcadlo slavného markrabstvi 
moravskégo» було надруковано в Оломунці в 1593 р.8

У XIV ст. Павловські переселилися до Малопольщі, Моравії і Ко ро-
лів ської Пруссії, а згодом і до Великого князівства Литовського9. Члени 
ма лопольської лінії у XVI–XVIII ст. обіймали різні уряди здебільшого 
в Бєцькому повіті Краківського воєводства10. З моравської лінії найбільш 
відомі вчений, дипломат, автор кількох латиномовних праць, оломунець-
кий єпископ Станіслав Павловський (помер 1598 р.)11 та його молодший 
брат Вацлав (1548–1600) – рицар Святого Гробу (був посвячений 
20 липня 1580 р. під час паломництва до Святої Землі) і генеральний 
прокуратор рицарів Святого Гробу в Моравії і Сілезії12. Онук останнього, 
Ердманн-Фердинанд Павловський (1629–1683) отримав у 1666 р. титул 
чеського барона та був власником численних маєтків13. Про прусську 
лінію Павловських герба Леліва, члени якої писалися з Божого Поля 
в Поморському воєводстві, Ян-Кароль Дахновський в своєму гербівнику 
(укладений в другій чверті XVII ст.) занотував, що вони приходилися 
досить близькими родичами оломунецькому єпископові Станіславові 
Павловському14.

У Великому князівстві Литовському Павловські герба Леліва зга-
ду ються вже наприкінці XVI ст. Наприклад, до цього роду відносять 
То маша Павловського, який був опатом бенедиктинського монастиря 
в Троках у 1597 р., прикрасив його і заснував там бібліотеку. Помер він 
1653 р.15

Від Міхала-Антонія Павлоського, який одружився не пізніше 1666 р. 
і мав маєток на теренах Вітебського воєводства, виводили себе Павловські 
герба Леліва перед земським судом Вітебської провінції. Члени цієї гіл ки 
кілька поколінь поспіль володіли маєтком Станіславовичі (пол. Stani sła-
wo wicze)16.

У другій половині XVIII ст. у Віленському воєводстві мешкали брати 
Стефан і віленський земський писар Міхал Павловські, сини Матеуша, 
які поділили батьківський спадок. З них Стефан володів маєтком Полєсє 
(пол. Polesie) в Трабській римо-католицькій парафії Ошмянського повіту, 
а Міхал – маєтком Далятичі (пол. Dalatycze). Полєсє дісталося в 1773 р. 
Єжи і Олександру Павловським, синам Стефана. 6 серпня 1820 р. Ві лен-
ське дворянське депутатське зібрання визнало дворянську гідність на-
щад ків Матеуша Павловського, зазначивши, що «familia ta, od niepamięt-
nych wieków kleynotem szlachectwa zaszczycona»17. Згодом на теренах 
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Ві ленської губернії були легітимовані і засвідчили свою належність до 
ро ду Павловських герба Леліва Антоній, син Яна, із сином Станіславом, 
Ян і Томаш, сини Мацея (в 1847 р.), та Францишек, Станіслав і Каєтан із 
си ном Яном, сини Антонія (в 1852 р.)18.

З Новогрудського воєводства, як самі стверджували, походили Пав-
ловські герба Леліва, мешканці сільця Безпечна Васильківського по-
ві ту Київської губернії19. 19 липня 1832 р. вони подали до Київського 
дво рянського депутатського зібрання клопотання щодо визнання їх ньої 
дворянської гідності. Разом із клопотанням Павловські подали низ ку 
документів, що мали засвідчити їхнє благородне походження20. Ре зуль-
татом цих дій стало визнання за родом Павловських герба Леліва дво-
рянської гідності, що знайшло своє втілення у легітимаційному про токолі 
(інші назви: легітимація та декрет) Київського дворянського де пут-
атського зібрання21. Серед описаних у ньому документів найдавнішим був 
витяг із сеймової конституції про нобілітацію Лукаша Павловського22.

Товариш панцирної роти коронного надвірного підскарбія Лу каш 
Павловський був нобілітований в 1685 р. за військові заслуги з ре ко мен-
дації коронних гетьманів23. Слід зауважити, що коронним надвірним під-
скарбієм в 1684–1687 рр. був холмський староста Міхал-Флоріан Же ву-
ський24. Тим часом якийсь Лукаш Павловський підписався в 1697 р. на 
елекції короля Августа ІІ з Холмської землі25. Враховуючи службу но-
білітованого в 1685 р. Лукаша Павловського в корогві холмського ста-
рос ти, виглядає ймовірним, що він міг отримати у тимчасову власність 
якийсь маєток чи його частину в Холмському старостві й підписати 
елекцію 1697 р. разом з іншими представниками шляхти Холмської зем лі. 
Хоча його протектор Міхал-Флоріан Жевуський помер ще 1687 р., про те 
Лукаш Павловський міг продовжити службу у Станіслава-Матеуша Же-
вуського, другого сина Міхала-Флоріана, який в 1692 р. згадується холм-
ським старостою. Загалом нащадки Міхала-Флоріана Жевуського три-
мали Холмське староство принаймні до 1760-х років26.

Відомо про двох синів Лукаша Павловського. Одним з них був брац-
лав ський чашник Казімєж Павловський27. 3 жовтня 1740 р. в Дубно він 
отримав від острозького ордината, мечника Великого князівства Ли тов-
ського, графа на Вишневцю, Тарнові і Ярославлі, князя на Білому Ков лі, 
Смолянах, Заславі й Острозі Януша-Олександра Любартовича-Сан гуш ка 
довічний запис на урочище Гриневці або Клитенщизна (пол. Hry niówce 
v. Kli tenszczyzna) Чуднівської волості, що в Житомирському по віті Ки-
їв ського воєводства. Запис містив застереження, що Казімєж Пав лов-
ський не мав права передачі цього маєтку родичам чи стороннім осо-
бам28. Очевидно, йдеться про пізніше сільце Гринівці на річці Случ, яке 
в ХІХ ст. входило до складу Любарської римо-католицької парафії в Жи-
то мирському повіті Волинської губернії. В 1867 р. складалися Гринівці 
з 78 хат та мали дерев’яну церкву. Належало сільце на початку 1880-х рр. 
Ми куличам29.

ще одним сином Лукаша та прямим предком Павловських з Безпеч-
ної був Юзеф. В 1745 р. він згадується в званні товариша панцерно го 
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знаку королевича Ксаверія30. Відомо про кілька маєтків, якими Юзеф 
Пав ловський володів на заставному та довічному праві.

Наприкінці 1720-х років він був заставним власником урочища Ольхів 
у Київському воєводстві. Те урочище належало Павлові Сікорському31. 
20 грудня 1730 р. в Овручі Павловський відступив братам Шимону 
і Міхалу Сікорським за певну суму заставний маєток Ольхів. Вже 29 
грудня того ж року відступний запис було внесено до актової книги Жи-
то мирського ґродського суду32. Можемо припустити, що йдеться про 
сільце Вільхова, яке знаходиться поруч із селом Давидки (в сучасному 
Народицькому районі Житомирської області) та відносно недалеко від 
Овруча33. В першій третині ХІХ ст. Волинське дворянське депутатське 
зібрання визнало благородне походження по Овруцькому повіту роду 
Сікорських з внесенням їх до шостої частини (давні дворяни) родовідної 
книги. Ці Сікорські виводили себе від Міхала, сина Єжи34, який може 
бути одним з братів, яким Юзеф Павловський відступив Ольхів.

8 січня 1745 р. у Житомирі Юзеф Павловський отримав від жи то-
мир ського ґродського бургабія Томаша на Лешні Лешніцького, який 
діяв від мені свого брата, власника Червоненської волості, жи то мир-
сько го старости Олександра на Лешні Лешніцького, довічний запис на 
трьох селян в с. Красівка (пол. Krasówka) Червоненської волості в Ки-
їв ському воєводстві. Того ж дня цей запис був внесений до актової кни-
ги Житомирського ґродського суду35. Слід зауважити, що уряд жи то мир-
ського старости Олександр на Лешні Боженець-Лешніцький обіймав 
принаймні з 1733 р. Помер він у 1747 чи 1748 р. Володів містечком Червона 
з прилеглими селами, серед яких була і Красівка36. В 1744 р. Олександр 
на Лешні Лешніцький подарував 53 десятини землі побудованій тоді 
ж церкві св. Миколая у сусідньому з Красівкою селі Чехи і згадувався 
ще й тоді житомирським старостою37. Молодший брат Олександра, 
трембовельський підчаший Томаш Лешніцький не згадується в наявній 
літературі житомирським ґродським бурграбієм38. Загалом Томаш 
Лешніцький значною мірою залишився у тіні свого більш відомо брата, 
хоча у своїй кар’єрі йшов його стежиною39.

Нащадки Юзефа Павловського – син Теодор і онук, також Теодор – 
володіли на заставному праві хутором Корчів (пол. Korczow). Кінець 
цьому володінню наступив 30 жовтня 1775 р., коли молодший Теодор 
Павловський у хуторі Корчів видав вельможному Міхалу Рибінському 
квит про отримання від нього 614 польських злотих за цей маєток. 
Цей документ був внесений до актових книг Житомирського земського 
суду40. Можемо припустити, що йдеться про майбутнє сільце Корчівка 
неподалік сіл Горбулів і Торчин у Радомишльському повіті Київської 
губернії. В 1751 р. Торчин належав Міхалу Рибінському, а в 1784 р. разом 
із сільцем Пилиповичі його синові київському підкоморію Тадеушу-
Лукашу Рибінському. Нарешті в 1790 р. весь цей маєток перейшов у спа-
док синам Тадеуша-Лукаша41. Слід зауважити, що Торчин, Пили по вичі 
і Кор чівка становили одну парафію, хоча були такі періоди, коли Корчівка 
на лежала до Горбулівської парафії42. В історії володіння Корчівкою, ві до-
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мої в межах 1730–1760 рр., Рибінські не згадуються43, проте вони могли 
володіти нею заставним чи довічним правом.

Після повернення Рибінському  хутора Теодор Павловський стало 
замешкав у Білоцерківському графстві великого коронного гетьмана 
Фран цишка-Ксаверія Браницького. Про це свідчить метричний запис про 
йо го вінчання 13 січня 1776 р. у Білоцерківському костьолі з Магдалиною 
Пйот ровською44. І подальша доля цієї гілки Павловських герба Леліва по-
в’я зана з Білоцерківським графством. Більша частина нащадків Теодора 
і Маг далини з Пйотровських мешкала в сільці Безпечна, а окремі родини 
зга дуються також у селі Яблунівка, сільці Піщана та містечку Біла Церква 
Ва сильківського повіту Київської губернії.

Підсумовуючи наведені відомості, слід відзначити, що рід Пав лов-
ських герба Леліва був започаткований, можливо, в XIII ст. власниками 
маєт ку Павловиці на сілезько-моравському прикордонні. Вже з XIV ст. 
окремі гілки роду були засновані в Малопольщі, Моравії, Королівській 
Пруссії та, згодом, у Великому князівстві Литовському. В XVI–XVIII ст. 
рід був представлений кількома відомими державними та цер ковними 
діячами, а також численними земськими урядниками. У Ве ли кому 
князівстві Литовському в цей період Павловські герба Леліва бу ли 
здебільшого дрібними землевласниками, нащадки яких в другій по ло-
вині XVIII та на початку ХІХ ст. опинилися вже в середовищі чин шової 
шляхти. Серед них була і гілка роду, яка походила, за їхніми ж свід-
ченнями, з Новогрудського воєводства. З аналізу легітимаційного про-
то колу Київського дворянського депутатського зібрання відомо, що 
най дав ніший предок цієї гілки, товариш панцирної роти Лукаш Пав-
лов ський жив у другій половині XVII ст., а в 1680–1690-х належав на 
клієнтели Жевуських та міг бути пов’язаний з їхнім Холмським ста-
роством. Його сини, онук та правнук впродовж 1730–1770-х рр. були за-
став ними та довічними власниками різних дрібних маєтків чи їх частин 
у Ки ївському воєводстві. Останнім їхнім володінням був заставний хутір 
у май бутньому Радомишльському повіті, звідки наприкінці XVIII ст. ро-
дина переїхала до Білоцерківського графства, де й мешкала надалі серед 
чин шової шляхти сільця Безпечна та інших поселень.
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ЛЕГІТиМАЦІЙНиЙ ПРОТОКОЛ КиЇВСьКОГО ДВОРЯНСьКОГО 
ДЕПУТАТСьКОГО ЗІБРАННЯ щОДО БЛАГОРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

РОДУ ПАВЛОВСьКиХ ГЕРБА ЛЕЛІВА
26 липня 1832 р.

Roku 1832 dnia 26 lipca za rozkazem Jego Imperatorskiey Mości Kiiow-
skie szlacheckie deputatskie zgromadzenie słuchali prozby Wasylkowskiego 
uiazdu uur. Gabryela, Mikołaja y Antoniego synow Teodora Pawłowskich, 
przy którey składaiąć niżey wyrażone dokumenta, wpisania siebie iakoto: 
Gabryela z synami: Jakóbem, Janem, Mikołajem, Bazylim y Gabryelem, Mi-
kołaja z synom Kiryłem czyli Karolem, Antoniego z synami Łukaszem, An-
drzejem y Franciszkiem w rodosłowną xięgę, wydania hramoty y extraktu 
z dekretu zapaść maiącego dopraszaią się; dokumenta zaś się następuiące:

1-mo. Roku 1685 z konstytucyi podtymże rokiem voluminu 5 karty 731 
za panowania Jana Trzeciego króla polskiego uchwaloney pod tytułem nobi-
litacyi z zalecenia WW. hetmanow koronnych y W. X. Litewskiego, ludzi w 
woysku dobrze zasłużonych, między któremi iest zamieszczony Łukasz Pa-
włowski towarysz roty pancerney, roku 1832 dnia 28 junii z sądu uiezdnego 
żytomirskiego wydany wypis.

2-do. Roku 1730 dnia 20 Xbra w Owruczu przez ur. Józefa syna Łukasza 
towarzysza roty pancerney Pawłowskiego, w imieniu swoim y brata swego 
Kazimierza z odstąpienia zastawney maiętności dóbr uroczyska Olchowa 
w wo iewodstwie kiiowskim leżącego, ze wszystkiemi do tych dóbr przyle-
głościami od W. Pawła Sikorskiego w pewney summie pusczone na rzecz uur. 
Szymona y Michała Sikorskich za summę 260 zł. wraz z takowoż 430 zł. pol-
skich przez brata Kazimierza dla syna Józefowego Teodora Pawłowskiego do 
teyże maiętności do czasu wzrostu i doyscia lat zupełnych przywiązaną, ogol-
nie za umowioną kwotę 690 złotych polskich spisany roku i miesiąca tegoż 
dnia 29 w aktach grodzkich żytomirskich przyznany i z tychże akt w extrakcie 
wydany cessionis zapis.

3-cio. Roku 1740 dnia 3 8bra w Dubnie od J. O. X. Janusza Alexandra Lu-
bartowicza Sanguszki ordynata W. Kazimierzowi Pawłowskiemu czesnikowi 
bracławskiemu na wakuiące uroczysko służbie woienney podległe Hryniowo 
Klitenszczyzna zwane, w woiewodstwie Kiiowskim powiatu żytomirskiemu, 
kluczu cudnowskim leżące, ze wszystkiemi do tego uroczyska przyległościa-
mi, spisany, roku 1741 dnia 29 aprila w aktach grodzkich żytomirskich obla-
towany y z tych że akt w extrakcie wydany zapis.

4-o. Roku 1745 dnia 8 januarii w Żytomirzu, przez W. Tomasza Lisz-
nieckiego, podczaszego trembowelskiego, burgrabiego grodzkiego żyt. swym 
i W. Aleksandra na Leszni Lesznieckiego, starosty żytomirskiego dobr niżey 
specyfikowanych dziedzica imieniem W. Józefowi Pawłowskiemu towarzy-
szowi znaku pancernego na dobra wieś Krasowke w woiewodztwie kiiow-
skim leżące do klucza czerwinskiego należące spisany, roku y miesiąca tych 
że dnia 8 w aktach grodzkich żytomirskich oblatowany i z tych że akt w eks-
trakcie wydany dożywotni zapis.

5-o. Roku 1775 dnia 30 8bra w aktach ziem. żyt. przyznany od ur. Teodo ra 
sy na Teodora Pawłowskiego na rzecz ur. Mikołaia Rybinskiego z wypłacenia 
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summy na zastawie futora Korczowa będący równie dekretem za poczynione 
zabudowanie przysądzoney, w ogule 640 zł. polskich z tych że akt w extrakcie 
wydany kwit.

6-e. Roku 1776 miesiąca stycznia, do xiąg metrycznych kościoła parafialne-
go białocerkiewskiego wpisana, a roku 1802 dnia 11 Xbra z tych że ksiąg wyda-
na, ur. Teodora Pawłowskiego z ur. Magdalenną Piotrowską szlubna metryka.

7-e. Roku 1783 dnia 13 marca Gabryela, 1785 dnia 11 Xbra Mikołaja, 
1790 dnia 14 januarii Antoniego, uur. Teodora i Magdaleny, roku 1818 dnia 6 
Xbra Mikołaja, 1821 dnia 12 apryla Bazylego, y 1823 dnia 13 lipca Gabryela, 
uur. Gabryela i Anny małżonkow Pawłowskich synow, do ksiąg cerkwi para-
fialney wsi Dołużka (насправді має бути «Dulickie». – Є. Ч.) wpisane metry-
ki chrztu, które przez Wasylkowskie duchowne prawlenie nadesłane, y roku 
1832 dnia 14 julii z Wasylkowskiego niżnego sądu za № 5046 na iednym 
arkuszu w wypisie wydane.

8-e. Roku 1832 dnia 28 czerwca od proboszcza koscioła parafialnego bia-
łocerkiewskiego, w tem, iako metryki Łukasza, Andrzeja y Franciszka synow 
Antoniego Pawłowskiego w księgach tegoż koscioła znayduią się i z onych 
extrakty dla poświadczenia w konsystorz wysłane zostały, za № 285 wydane 
swiadectwo.

9-e. Roku 1832 dnia lipca z sądu niżniego wasylkowskiego iako po rewi zyi 
1795 Teodor syn Teodora z synami Gabryelem, Mikołaiem i Antonim y 1816 
lat Gabryel syn Teodora z synami Jakóbem y Janem, brat tegoż Miko łay z syna-
mi Kiryłem y Janem, między szlachto są zapisani za № 4644 wyda ny wypis.

10-e. Dwa familijnych spiskow, przez marszałka powiatu wasylkowskie-
go podpisanych.

Gdy z wyż wyrazonych dokumientów widzieć się daie, że probuiący się 
ur. Gabryel, Mikołay y Antoni się synami Teodora, wnukami także Teodora, 
prawnukami Józeffa, a praprawnukami Łukasza towarzysza roty pancerney, 
konstytucyią pod rokiem 1685 nobilitowanego, i że przodkowie tychże od 
czasow naydawnieyszych życie szlacheckie prowadząć, dobra ziemskie po-
siadali, urzędami wóyskowemi byli zaszczyceni, i w juryzdykcyiach szlache-
ckich czynili, proszący zaś, ur. Gabryel, że ma synowi Jakóba, Jana, Mikołaja, 
Bazylego y Gabryela; Mikołay, Kiryła czyli Karola, Antoni: Łukasza, Andrze-
ja y Franciszka, złożonemi swiadectwami y skazkami, tuteysze zgromadzenie 
dostatecznie przekonywaią, przeto na mocy naywyszey, miłościwiey dwo-
rzaństwu konformowaney hramoty, punktu 92 §§12, 13, 14 y 15 oraz punktu 
82 probacyią za dostateczną uznawszy, postanowili: imiona probuiących się 
uur. Gabryela z synami: Jakóbem, Janem, Mikołaiem, Bazylim y Gabryelem; 
Mikołaia z synem Kiryłem czyli Karolem, y Antoniego z synami: Łukaszem, 
Andrzeiem i Franciszkiem; synow Teodora, wnukow także Teodora, prawnu-
kow Józefa, praprawnukow Łukasza herbu Leliwa Pawłowskich do księgi 
rodosłowney części szostey wnieść, hramotę y extrakty z dekretu każdemu 
wydać, za poprzedzaiącym wniesieniem na fundusz xiąg rodosłownych rubli 
assygnacyinych 30.

Держархів Київської обл., ф. 782, оп. 1, спр. 8623, арк. 41–42 зв.
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Переклад документа на українську мову

26 липня 1832 року по указу Його Імператорської Величності Ки їв-
ське дворянське депутатське зібрання слухали клопотання разом з по-
даними і нижче описаними документами Васильківського повіту урод-
жених Габріеля, Миколая і Антонія Павловських, синів Теодора, щодо 
за пису їх, а саме Габріеля з синами Якубом, Яном, Миколаєм, Базилем 
і Габріелем, Миколая з сином Кирилом чи Каролем, Антонія із синами 
Лукашем, Анд жеєм і Францишком, до родовідної книги, видачі грамоти 
і екстакту з рішення, що має бути ухвалене; документи є наступними:

1. Випис виданий 28 червня 1832 р. Житомирським повітовим су-
дом із конституції 1685 року, що в томі 5 на сторінці 731, ухваленої за 
па нування короля польського Яна Третього під назвою нобілітації, в якій 
по рекомендації вельможних гетьманів коронних і литовських серед лю-
дей у війську добре заслужених згадується товариш панцирної роти Лу-
каш Павловський.

2. Запис укладений 20 грудня 1730 р. в Овручі уродженим Юзефом 
Павловським, сином товариша панцирної роти Лукаша, від свого імені та 
від імені свого брата Казимира з уступкою заставного маєтку, урочища 
Ольхове в Київському воєводстві з усім, що до нього належить, яке за 
певну суму від вельможного Павла Сікорського тримали, на користь 
урод жених Шимона і Міхала Сікорських за загальну домовлену суму 
690 польських злотих, з яких 260 злотих одразу [були виплачені], 
а 430 польських злотих братом Казимиром на тому маєтку записаних 
на ім’я Теодора Павловського, сина Юзефа, до часу, коли виросте і ді-
йде повноліття. Того ж року 29 грудня був внесений до актових книг 
Житомирського ґродського суду і звідти в екстракті виданий.

3. Запис, наданий в Дубно 3 жовтня 1740 р. ординатом, найяснішим 
князем Янушем-Олександром Любартовичем-Сангушком вельможному 
брацлавському чашнику Казимиру Павловському на порожнє урочище 
Гриневе зване Клітенщиною, що лежить у Чуднівському ключі Жи то мир-
ського повіту Київського воєводства, з усім, що до нього належить, яке 
вій ськовій службі підлягає. Був 29 квітня 1741 р. внесений до актових 
книг Житомирського ґродського суду та звідти в екстракті виданий.

4. Довічний запис, наданий 8 січня 1745 р. в Житомирі вельможним 
теребовльським підчашим, житомирським ґродським бурграбієм То ма-
шем Лішнецьким від свого імені та від імені вельможного жи то мир-
ського старости Олександра на Лешні Лешнецького, власника Кра сівки 
Чер вінського ключа в Київському воєводстві, на цей маєток вель можно му 
то варишу панцирного знаку Юзефу Павловському. Тоді ж був внесений 
до актових книг Житомирського ґродського суду і звідти в екстракті ви-
даний.

5. Внесена 30 жовтня 1775 р. до актових книг Житомирського зем-
ського суду та видана звідти в екстракті квитанція від уродженого Тео-
до ра Павловського, сина Теодора, на користь уродженого Миколая Ри-
бін ського щодо отримання сум – заставної, що була записана на хуторі 
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Кор чова, а також присудженої декретом за зроблені побудови, – загалом 
640 польських злотих.

6. Метрика про вінчання уродженого Теодора Павловського з урод-
женою Магдалиною Пйотровською, яка була записана в січні 1776 р. 
до метричних книг Білоцерківського парафіяльного костьолу, 11 грудня 
1802 р. з них видана.

7. Виписки метрик про хрещення 13 березня 1783 р. Габріеля, 11 груд-
ня 1785 р. Миколая, 14 січня 1790 р. Антонія, синів уроджених Тео дора і 
Магдалени, 6 грудня 1818 р. Миколая, 12 квітня 1821 р. Базиля і 13 лип-
ня 1823 р. Габріеля, синів уроджених Габріеля і Анни подружжя Пав-
лов ських, вписані до книг парафіяльної церкви села Долужка (на справ ді 
має бути «Дулицького»), які були надіслані з Васильківського духовного 
прав ління і 14 липня 1832 р. за № 5046 з Васильківського нижнього суду 
на од ному аркуші видані.

8. Свідоцтво, видане 28 червня 1832 р. за № 285 пробощем Біло цер-
ків ського парафіяльного костьолу, про те, що метрики Лукаша, Анджея 
і Фран цишка, синів Антонія Павловського, знаходяться в книгах цього 
ж кос тьолу і що копії з них надіслані для засвідчення до консисторії.

9. Виписка, видана Васильківським нижнім судом у липні 1832 р. 
за № 4644, про запис серед шляхти по ревізіям 1795 р. Теодора, сина 
Тео дора, із синами Габріелем, Миколаєм і Антонієм та 1816 р. Габріеля, 
си на Теодора, із синами Якубом і Яном, і його брата Миколая із синами 
Ки рилом і Яном.

10. Два родинних списки, підписані маршалком Васильківського 
по віту. Як з вище згаданих документів видно, прохачі уроджені Габ рі-
ель, Миколай і Антоній, є синами Теодора, онуками також Теодора, пра-
внуками Юзефа, а праправнуками нобілітованого на підставі конс ти туції 
1685 року товариша панцирної роти Лукаша; предки їх від найдавніших 
часів вели шляхетське життя, володіли земськими маєтками, були 
прикрашені військовими урядами та діяли в межах шляхетської юрис-
дик ції, а прохачі, уроджені Габріель, який має синів Якуба, Яна, Ми-
ко лая, Базиля і Габріеля, Миколай – Кирила чи Кароля, Антоній – Лу-
каша, Анджея і Францишка, наданими свідоцтвами і сказками це 
Зі бран ня досить переконують, тому по силі параграфів 12, 13, 14 і 15 
статті 92-ї та статті 82-ї найвищої, милостивої грамоти, конфірмованої 
дворянству, визнавши докази достатніми, ухвалили: імена прохачів, 
уроджених Габріеля із синами Якубом, Яном, Миколаєм, Базилем і Габ-
ріелем, Миколая із сином Кирилом чи Каролем, Антонія із синами Лу-
кашем, Анджеєм і Францишком, синів Теодора, онуків також Теодора, 
правнуків Юзефа, праправнуків Лукаша Павловських герба Леліва до 
шостої частини родовідної книги внести, грамоту і екстракти з рішення 
кожному видати після попереднього внесення до фонду родовідних книг 
30 рублів асигнаціями.


