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Кілька слів замість всіупу

Американський славіст польського походження Пйотр 
Вандич у праці, присвяченій історії Центрально-Східної 
Європи, наводить типові риси посткомуністичної доби: 

...повернення незалежности та зростання націоналізму; 
майже цілковита відсутність культура компромісу, високі 
очік)гвання від лідерів, брак довіри до політичних інститущй, 
ідейна пустка й певна моральна розгубленість, глибина змін 
повсякденного життя, відчуття тимчасовости, динамізм, не
стабільність і брак почуття безпеки. Сюди слід також додати 
безсумнівну гіпертрофію адміністрації, корупцію, зверхність 
влади, правий радикалізм і слабкість функціонування судо
вої системи»^. Хоча в книзі йдеться про проблеми Польщі, 
Словаччини, Угорщини та Чехії, важко не помітити трагічну 
точність та повноту цієї характеристики щодо сучасної Ук
раїни.

Проповані сучасному украйіському суспільству рецепти 
подолання цієї катастрофи малопереконливі, бо їх вислов
люють люди, які не є моральними авторитетами. Вони дово
дять щодня свою стурбованість лише власним майбутнім та

' Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьо- 
годення. -  Київ: Критика, 2004. -  С. 334.



здатністю безюнечно робити типові помилки. їм МОЖЗОЬ 
повірити лише дуже наївні люди, які ще не усвідомили, що 
купка «політичних опонентів» насправді спільно крадуть 
майбутнє української нації. Майбутнє -  бо сьогодення вже 
вкрадене.

Вкрадене дуже складно повернзті, проте є речі, які вкра
сти не можна, хоча від них вдалося відверн)гги увагу багать
ох, якщо не більшості наших людей. Тнеться про духовні 
цінності, заб)ггтя яких і призвело до «ідейної пустки й певної 
моральної розгубленості».

Я не закликаю виконувати певні приписи чи вірити в 
чужу мудрість. Прошу лише кожного звернутися до себе, до 
забутих поколінь предків, завдяки яким ми є, до їхньої прав
ди та могил у бур'яні. їх потрібно згадати, а здебільшого 
дізнатися, що вони є і варті нашої пам'яті^. Кожен має 
віднайти своє. І цього буде досить.

Біла Церква, Заріччя, 18 липня 2007 р. Автор

 ̂Цьому і присвячено збірник моїх статей, написаних та частково виданих протягом ми- 
нулого десятиліття. Готуючи ці тексти до нової публікації, я мусив виправляти деяки помил
ки та іноді коментувати наївні висновки перших публікацій. Мусив усвідомити як мало вда
лося зробити та підтримувати себе надією, що ця цеглина не загубиться, а стане колись не
хай маленькою, але частиною величного храму.
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I. ДЖЕРЕЛА





Міграція дрібної шляхти 
на Ктгївщину: типологія джерел 
ХУШ -  початку XIX сг.*

Періодизація історії дрібної шляхти Київщини у XVIII - 
XX століттях може бути розглянута через її переселення -  у 
формах тривалої міграції, місцевої територіальної 
мобільності тощо -  що становить одну з головних, найбільш 
помітних ознак цієї соціальної групи. За формою переселен
ня можна виділити кілька періодів, що позначилися на долях 
дрібношляхетських родин.

Перший з них припадає на XVIII століття, коли після 
Карловицького конгресу^ та договорів 1712 і 1713 років між 
Російською та Османською імперіями^ терени Київського й 
Брацлавського воєводств повернулися під контроль Речі 
Посполитої. Протягом наступних десятиліть розпочинається 
рух дрібної шляхти на терени цих воєводств. Для значної

* Перша публікація тексту: Чернецький Є. Міграція дрібної шляхти на Київщину: типо
логія джерел XVIII -  початку XIX cm. Н Дрогобицький краєзнавчий збірник. -  Дрогобич: 
Вимір^ 2002. -  Випуск VI. -  С. 286-294.

' Йдеться про договір, який 16.01.1699 р. на Карловицькому конгресі підписали Річ По
сполита та Османська імперія.

 ̂Договори 1712 і 1713 років між Російською та Османською імперіями були укладені на 
підставі Прутського трактату 1711 року.



частини дрібношляхетських родин переселення на 
Київщину стало останнім епізодом тривалої міграції, розпо
чатої 50-100-200 років перед тим виходом з родового гнізда. 
Для різних історичних мікротериторій Київського та Брац- 
лавського воєводств міграція дрібної піляхти відбувалася з 
певними особливостями, які стосувалися таких обставин як 
роки міграції, терени, з яких здійснювалося переселення та 
юридичні )гмови влаштування на новому місці.

Другий період для основної маси дрібної піляхти 
Київського та Брацлавського воєводств розпочинається в 
др)ггій половині XVIII століття й триває протягом наступних 
ста років вже в умовах Російської імперії. Його головною оз
накою є зростаюча місцева територіальна мобільність, яка 
охопила значну частину дрібношляхетського загалу почи
наючи з другої-третьої генерацій.

Для третього періоду, що починається після Листопадо
вого повстання, характерною ознакою стає службове пересе
лення, пов'язане з державою, капіталістичною економікою та 
переходом дрібної ПІЛЯХТИ Київщини до інших соціальних 
груп.

Запропонована періодизація є досить умовною і щодо 
характеристики певних історичних періодів, і щодо охоп
лення всього дрібношляхетського загалу. Точніший погляд 
на проблему періодизації історії дрібної шляхти можна 
сформувати тільки студіюючи процеси, що протікали в сере
довищі цієї соціальної групи на певній історичній 
мікротериторії (приватний маєтковий комплекс, староство, 
замкова округа, компактна привілейована територія тощо).

З усіх проблем, що стосуються переселень дрібної шлях
ти Київщини в різні історичні епохи, найскладнішою щодо її 
розв'язання, на наш погляд, є проблема з'ясування основних 
шляхів міграції дрібношляхетських родин з родових гнізд до 
прикордонних воєводств Речі Посполитої, до яких вони по
трапляють, у переважній більшості, у XVIII столітті. Досі ли

I. Джерела
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шається не з'ясованим, звідки ж прийшла дрібна шляхта до 
Київіцини; з інших українських земель, Білорусі і Литви, 
Польщі чи вона була автохтонного походження. Цілком 
можливо, що шляхта Київщини сформ)^алася з усіх цих зе
мельних груп і відповідь на це питання полягає в з'ясуванні 
відсоткового співвідношення між ними.

Джерела, на які має спиратися дослідження міграції 
дрібної шляхти на терени Київщини, походять як з XVIII, так 
і з початку XIX ст.

У XVIII -  на початку XIX століть дрібна шляхта 
Київського та Брацлавського воєводств заносила до актових 
книг місцевих ґродських, земських, згодом і повітових судів 
кілька типів документів, в яких зафіксовано звідки вони чи їх 
предки прийшли на терени Правобережжя. Серед таких до
кументів нашу увагу привернули протестації (маніфести) та 
тестаменти і доручення спадку.

Серед протестацій чимало таких, якими засвідчувалися 
родинні пов'язання між непрямими родичами (дядько і 
небіж тощо). Прикладом такого документу може слугувати 
маніфест, занесений 11 січня 1748 року до актових книг 
Вінницького ґродського суду Панталіоном Білинськимз, в 
якому він засвідчує, що Базиль Біхсинський є сином Яна 
Білинського та онуком Яна Білинського, а останній прихо- 
диться рідним братом маніфестатору. Б цьому док)гменті 
Панталіон Білинський повідомляє, що їх рід, шляхетський з 
давніх часів, походить з села Білини на Підгір'ї, користується 
гербом Сас* і придомком Флінта. Про це свідчили також і до
кументи, оригінали яких пропали під час Руїни, а копії з 
Кременецького ґродського суду втратив вже батько Пан-

Міфація дрібної шляхти на Київщину...

’ ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 617, арк. 2-2 зв.
* У маніфесті наводиться навіть опис герба Сас, який має значні відмінності в порівнянні 

З усталеним зображення: “зірки одної півмісяця і стріли rozdarley і підкови” (ДАКО, ф. 782, 
оп. 1, спр. 617, арк. 2).
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таліона Білинського -  Ян Флінта-Білинський "на війні проти 
прусаків в обозі польському"5.

Наведений за приклад маніфест дозволяє не тільки 
з'ясувати родинне гніздо цих Білинських, але, хоча й досить 
приблизно, -  також і особу, час та напрямок виходу предків 
Панталіона Білинського з Галичини. Згадки в маніфесті про 
предків та родичів Панталіона Білинського дозволяють ре
конструювати його родовід у шістьох генераціях, до яких 
увійшло сімнадцять осіб (див. схему 1). Протопласта цієї лінії 
Білинських -  Еліаш Флінта-Білинський, правдоподібно, на
родився ще в XVI столітті і мешкав у родовому гнізді. Отже, 
вихід його наш;адків припав вже на XVII століття, а при
нагідна згадка про родинні документи, занесені до Креме
нецького ґродського суду, дозволяє припустити, що початко
во вони замешкали на теренах Волинського воєводства і ли
ше в першій третині XVIII століття принаймні частина роди
ни переселилася на Поділля. Згаданий у маніфесті Базиль, 
син Яна, на початку XIX століття вже мешкав з родиною в 
Сквирському повіті Київської губернії.

1. Еліаш Білинський
герба Сас придомку Флінта 

з с. Білина на Підгір’ї

I. Джерела

І------------
2. Теодор 3. Олександр 4. Матеуш

5. Ян 6. Павло 7. Ян

І------------ 1-------- 1-------- 1---------- 1---------- 1------------ 1
8. Панталіон 9. Атаназіуш 10. Ян 11. Гелена 12. Теодора 13. Меланія 14. Богажина

15. Мнколай 16. Ян

17. Базиль

Схема 1. Родовід Панталіона 
Зілинського герба Сас придомку 

Флінта за маніфестом 1748 р.

’ ДАКО, ф. 782, оп. 1. спр. 617, арк. 2-2 зв.
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Другим типом ДОК)ОЛЄНТІВ, які дозволяють з впевненістю 
описати міграцію окремих дрібйошляхетських родин на те
рени Київського та Брацлавського воєводств, є типологічно 
бхгизькі тестамент та дорз^ення спадку. Ми зупинимо нашу 
увагу на останньому, як менш відомому. Від тестаменту він 
відрізняється тим, що у ньому йдеться не про весь спадок, а 
лише про його частину, яку спадкоємцю доручають 
відшукати.

Досить розповсюдженою, на наш погляд, ситуацією, яка 
пояснює існування таких спадків, була приватна зустріч, що 
відбулася 1 вересня 1813 року в будинку дворянина 
Маліновського в м. Махнівка Київської губернії. У ній брали 
участь п'ятеро братів Савицьких, Миколай Глоговський, 
Міхал Грушецький, Людвік Чарнецький та доктор фиіософії, 
старший вчитель Київської гімназії Іван К н я г б ш ц ь к и й . 
Йшлося про суперечку за спадок Міхала Савицького герба 
Новіна між його синами Максимом і Федором з одного боку 
та Євстафієм, Мацеєм і Хомою (він же і Томаш) з іншої. Брати 
вирішили припинити розгляд цієї справи в Липовецькому 
повітовому суді та погодилися підкоритися третейському 
рішенню Кшгаицького. Спадок складався з 300 червінців, які 
Міхал Савицький 5 листопада 1795 року дав у борг у Вінниці 
Яну Чарнецькому, та маєтку в Галичині. Згідно з рішенням 
Княгницького все диіилося порівну, але маєток ще потрібно 
було "вьіручать", можливо позивати до суду когось з не таких 
вже й близьких родичів. Вирішено було всі справи щодо га- 
личанського спадку вести порівну в складчину, а якщо ко
мусь окремо вдалося б його повернути, то його витрати 
потрібно було відшкодувати^. Як видно з цього прикладу, за 
покійним на той момент Міхалом Савицьким залишався ще 
якийсь спадок на його досить далекій, як на ті часи, 
батьківщині -  Галичині. Напевно, цей спадок нелегко було

Міфація дрібної шляхти на Київщину...

‘ ДАКО, ф. 782, оп. І, спр. 10400, арк. 101-102.
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продати через його невеличкі розміри та складність визна
чення розмірів, особливо, якщо йшлося про якусь частину 
піляхетського двору з невеличким полем. Проте саме праг
нення братів Савицьких свідчить, що Міхал Савицький не 
забув заповісти сво'ім синам і це майно, яким би примарним 
воно не було.

Цілком можливо, що ще за своє життя Міхал Савицький 
записав на синів чи на когось одного з них доручення спадку, 
як це зробило, наприклад, подружжя Хоєцьких герба Любіч?. 
На початку XIX століття вони - Шимон і Маріанна з Длусь- 
ких Хоєцькі -  занесли до актових книг Богуславського земсь
кого суду доручення рухомого і нерухомого спадку, що за
лишився у Польщі. Запис був зроблений на їхнього сина 
земського адвоката Богуславського повіту Касира Хоєцького, 
який внаслідок цього акту набув прав спадкоємця щодо 
давніх володінь його предків. Отже, йшлося про:

1. двір з будівлями, поле, дубовий "хрустяк", сінокос і 
корчемку в селі Смолянці в Лук)^ській землі Люблінського 
воєводства по буському хорунжому Францишку Любіч- 
Хоєцькому;

2. двір із забудовою, поле і "ольшину" над болотом у селі 
Борки Подухи в Лукувській землі Люблінського воєводства 
по Єві Борковській;

3. двір із забудовою, двох підданих, частину поля, два гаї, 
ліски в селі Длуге Дорогичинського повіту Підляського

1. Джерела

’ Хоча ця родина Хоєцьких герба Любіч і мешкала наприкінці XVIII -  на початку XDC 
СТОЛІТЬ у Васильківському повіті Київського повіту, її не слід плутати з відомою 
зем’ямською родиною цього ж прізвища і герба, яка володіла маєтками в Махнівському, 
Сквирському і Васильківському повітах, зокрема, Дідовщиною з навколишніми селами. Ми 
маємо документальні свідчення про офіційні контакти між представником останніх Яном- 
Непомуценом Хоєцьким, маршалком Васильківського і Махнівського повітів, та Шимоном 
Хоєцьким, колишнім товаришем коронних військ. Зрозуміло, що йдеться про далеких ро
дичів, які 24 січня 1803 року, коли маршалок засвідчив своїм підписом випис з повітових 
шляхетських книг про родину колишнього шерегового вояка, були через майнову прірву 
цілком чужими один одному. Доказом цьому може слугувати хоча б той факт, що Шимон 
Хоєцький мешкав на той час у селі Мар’янівка, яке належало до масгків графів Браницьких, 
і не шукав ласки у свого далекого і гонорового родича.
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воєводства по дорогичинському земському судді Павлові 
Длуському;

4. цілий маєток у тому ж селі по Анні з Лемпіцьких Ра- 
тунській;

5. частина маєтку в селі Кожз^сівка Дорогичинського 
повіту Підляського воєводства по Каролю Длуському.

В якому положенні переб)^ав цей спадок на початку XIX 
столітті, лишається незрозумілим. Коли Шимон Хоєцький 
"виходив з військом коронним на Україну", то маєток у Смо
лянці він доручив до свого повернення двоюрідному братові 
Антонію Хоєцькому, а в Борках Подухах -  рідному дядькові 
Томашу Борковському. Маєтки в селі Длуге на Підляссі ли- 
піилися під воєводською опікою, а в селі Кожухівка - 
невідомо в чиїй опіці».

N Хосцький N Борковський

Міграція дрібної шляхти на Київщину...

N Хоєцький Францишек Хоєцький х Єва Том аш Бор- Павел Дпуський доро-
буСЬІСИЙ хорунжий Борковська ковськнй ицький земський суддя, 

X Катажина

Антоні Хосцький Шимон Хосцький х М аріанна К арольД лу-
товариш коронних військ Длуська ськнй

Каспр Хоєцький земсь
кий адвокат Богуславсько- 

го повіту

Схема 2. Родинне коло богуславського земського адвоката 
Каспра Любіч-Хоєцького (за дорученням спадку з початку XIX століття)

Розглянуте дорз^іення спадку з початку XIX століття до
зволяє визначити особу мігранта, час та мотивацію міграції 
Хоєцьких герба Любіч з Л):к)^ської землі Люблінського воє
водства на Поросся в Київській губернії. Ним 65ГВ Шимон

* ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12557, арк. 8-8 зв.
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Хоєцький, який наприкінці XVIII століття разом з коронним 
військом перюйшов в Україну і залишився тут під час другого 
розподіпу Речі Посполитої та розформзпвання коронного 
війська. Проаналізоване доручення спадку дозволяє не 
тільки точно з'яс)^ати майновий рівень Шимона Хоєцького, 
але й визначає обставини тимчасового користування його 
маєтками під час перебування у війську, а також засвідчує, 
що частина маєтків перебувала у невизначеному стані. З 
принагідних згадок у самому документі вдалося реконст
руювати родинне коло Касира Хоєцького -  адресата цього 
доручення спадку. До нього увійшло тринадцять осіб в чо
тирьох генераціях. Родинні пов'язання ще однієї родички 
Касира Хоєцького по лінії матері -  Анни з Лемпіцьких Ра- 
тунської -  лїшгалися не з'ясованими.

Виникнення масових джерел, які б дозволяли визначати 
ті чи ті обставини міграції дрібної шляхти на терени 
Київського та Брацлавського воєводств, пов'язане вже з пер
шою половиною XIX століття.

Вже в останні роки XVIII століття повітові маршалки пра
вобережних губерній укладають шляхетські книги. Частіше 
за все щодо кожної шляхетської родини в них подавалися 
відомості про прізвище, імена, вік шляхтича, його дружину, 
синів, дочок, наявність нерухомості, чин, ранг та перебуван
ня на службі. Однак шляхетські книги Васильківського та 
Махнівського повітів були укладені за іншою структурою. 
Так, про родину Базиля Савицького, шляхтича з Ва
сильківського повіту, наведено наступні відомості: "Wypis z 
xi^g szlacheckich powiatu wasylkowskiego roku tysiqc osmset

I. Джерела

Imie Nazwisko Zona Syn Corka Woiewodstwo R a n ^ H erb
Bazyli syn 
Pawia wnuk 
Eliasza Sawicki 
lat72

Helena
Raczynska

Michal Praxyda
Marianna

Podlaskiego Niema Slepowron

syn rodzony 
Michal lat 30

Zofia Alexander
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Takowy wypis iako slowo we slowo iest wj^ysany swiadczu Jan 
Choecki marszalekszlachecki... (йогопечатка)"’

На відміну від шляхетських книг інших десяти повітів 
Київської губернії, саме засвідчені виписи з таких книг Ва- 
сихіьківського та Махнівського повітів дають можливість 
встановити принаймні воєводство, з якого розпочався 
міграційний рух дрібної шляхти цих двох повітів. Огляд 
засвідчених виписів із шляхетських книг інших повітів 
Київської губернії дозволяє стверджувати, що вони уклада
лися відповідно до усталеного зразка, в якому відсутні 
відомості про воєводство та герб^о.

Іншим типом масового документу, в якому на початку 
XIX століття було зафіксовано воєводство, а іноді й повіт чи 
землю, з якого дрібноіпляхетська родина вирушила колись в 
довгу дорогу, є свідоцтво дванадцяти благородних осіб. На
зва цього документу варіювалася в залежності від повіту, осо
би писаря та інших чинників. Зустрічаються зразки, в який 
благородні особи фігурують як обивателі та урядники, 
поміїцики, дворяни та чиновники тощо.

Виникнення цього типу документа було пов'язане з дво
ма факторами. По-перше, Дворянська грамота 1785 року на
зиває серед інших можливих доказів дворянського поход
ження ще й такий: "Доказательства, что отец и дед вели бла
городную жизнь, или состояние, или службу сходственную с 
дворянским названием, и свидетельство о том 12 человек бла- 
городньїх, о дворянстве КОИХ сомнения нет"11. По ДР5ГГЄ, саме 
цей документ, судячи з його розповсюдження, в очах шлях
тичів мав неабияку вагу, адже його засвідчували дванадцять 
знаних у губернії та за її межами осіб. Першими, зазвичай 
зустрічаємо підписи представників аристократії, повітових

Міграція дрібної шляхти на Київщину...

’ ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 10391, арк. 8.
Оригінальність шляхетських книг Васильківського та Махнівського повітів пояс- 

нюється, на наш погляд, особою маршалка -  Яна-Непомуцена Хоєцького герба Любіч.
“ Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта (кінецьXVIII-перша половинаXIX 

cm.). -  Біла Церква: Видавництво ТОСК, 2002. -  С. 19.
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маршалків чи багатших родів місцевого земянства. Решта 
підоіисів, частіше за все належала особам, які обіймали 
земські уряди в Речі Посполитій. Підшіси шляхтичів без за
значення урядів чи маєтків зустрічаються не часто. Напевно, 
саме очевидність (в очах пересічного шляхтича) ваги цих 
підписів та неспростовність фактів, засвідчених ними, і вик
ликало таку популярність "свідоцтва дванадцяти"

За структурою текстова частина "свідоцтва дванадцяти" 
розподіляється на три частини:

1. вступна формула з апеляцією до маніфестів імператора 
Алєксандра І, якими поновлювалася дія Дворянської грамоти 
1785 року;

2. інформація про шляхтичів, яким видавалося свідоцтво: 
їх ім'я та прізвище, відомості про батька та діда, часто з 
вказівкою про їх дружин, іноді із зазначенням придомку; до
сить часто вказувалося також герб, воєводство, повіт чи зем
ля, звідки походили предки тих шляхтичів;

3. запевнення в тому, що всі згадані особи завжди вели 
ішіяхетське життя, володіли маєтками й користувалися за
гальною повагою; іноді пояснювалося, за яких обставин ця 
шляхетська родина збідніла і тому не має можливостей 
зібрати інших доказів свого дворянського походження.

Прикладом "свідоцтва дванадцяти" може слугувати до
кумент такого типу, наданий 8 липня 1801 року Леону і Тро
химу Ястшембським. Про них у свідоцтві, зокрема, 
повідомляється, що вони були синами Яна і Агафії з Тип- 
тиків (?), онуками Єреміаша і Маріанни з Дубіцьких Яст- 
шембських герба Слеповрон і походили з Пінського
воєводстваі2.

На жаль, "свідоцтва дванадцяти" не завжди містять в собі 
інформацію про терени, з яких розпочалася міграція

I. Джерела

ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 13897. арк. 2.
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дрібношляхетської родини, хоча й лишаються наймасовішим 
типом джерела з цього питання.

Як свідчить огляд джерел XVIII -  початку XIX століття 
щодо міграції дрібної шляхти на терени Київщини, не існує 
жодного типу, який би охопив весь загал чи, принаймні, 
більшість дрібношляхетських родин. Поява актових джерел 
XVIII -  початку XIX століть -  протестацій (маніфестів) та тес- 
таментів й доручень спадку -  залежала від специфічних об
ставин історії певних дрібношляхетських родин. Що ж сто
сується масових джерел початку XIX століття, то з них виписи 
з шляхетських книг, які містять в собі відповідну 
інформацію, охоплюють лише дрібну шляхту двох повітів з 
дванадцяти, а в "свідоцтвах дванадцяти" не завжди така 
інформація зафіксована.

Значною проблемою є розпорошеність кожного з цих 
типів джерел по актовим книгам, дворянським справам, осо
бистим фондам тощо. На жаль, невідомо чи збереглися шля
хетські книги Васильківського та Махнівського повітів. Ре
конструкція їх змісту можлива лише завдяки засвідченим ви
писам, які видавалися на клопотання шляхтичів. Проте, 
можна передбачити, що виписи збереглися неповністю. 
Значну частину "свідоцтв дванадцяти" ще перед 1830 роком 
Київське дворянське депутатське зібрання разом з іншими 
документами повернули через повітових маршалків тим 
шляхтичам, яким було відмовлено у визнанні їх дворянських 
прав або запропоновано зібрати додаткові докази їх дво
рянського походження. Через те, що повернення документів 
стосувалися найбільш зубожілої частини дрібної шляхти, не 
варто розраховувати на їх збереженість.

Через ці обставини є очевидним, що дослідження 
міграції дрібної шляхти на терени Київщини можливе лише 
за умов систематичного опрацювання всіх описаних типів 
джерел. Важливим також є попередня каталогізація всього

Міфація дрібної шляхти на Київщину...
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загалу дрібної шляхти, що мешкала на Київш;ині наприкінці 
XVIII -  на початку XIX століть.

I. Джерела
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Источники для изучения генеалогии 
мелкой пшяхтьі Радомисльского уезда: 
типичньїе доказательства 
дворянского происхождеїшя 
конца ХУШ -  первой трети XIX ст.*

Радомьісльский уезд Киевской Г5̂ ернии возник в резуль
тате административно-территориальной реформьі 1797 г.і. 
Располагался он в северной части Киевской губернии и гра- 
ничил с Овр)Дїским и Житомирским уездами Вольшской 
губернии, Сквирским и Киевским уездами Киевской 
губернии, Остерским уездом Черниговской губернии и 
Речицким уездом Минской губернии^. Территория 
Радомьісльского уезда в природном отношении

* Доклад на XIII СавЄловских чтениях (16 декабря 2006 г., Российская Федерация, Моск
ва, Государственньїй исторический музей). Текст дополнен примерами и сносками. Публи- 
куется впсрвьіе.

‘ Сказаний о населенньїх местностях Киевской губернии, или Статистические, истори- 
ческие и церковньїе заметки о всех деревних, селах, местечках и городах, в пределах губер
нии находящихся / Собрал Л. И. Похилевич. -  Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2005. -  С. 
91.

 ̂Правобережний гербівник. Т. 1: Шляхта Васильківського, Таращанського та Звениго
родського повітів / Уклав Є. Чернецький. -  Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2006. -  С. 
138; Філатава А. Мінская губерня Н Знцьіклапєдьія гісторьіі Бєларусі. Том 5. -  Мінск, 1999. -  
С. 175-176.



в природном отношении располагалась частью в Киевском, а 
частью в Житомирском Полесьез.

Шляхта Радомьісльского у. ссктояла как из древних мест- 
ньіх родов (например, Меленевские, Немиричи, Олизарьі- 
Волчковичи, Скуратовские, Чоповские), так и из пришльїх. 
Последние переселялись на территорию будущего Радо
мьісльского у. преим)Щ];ественно из Киевского, Вольшского и 
Минского воєводств. Для значительной части пришлой 
шляхтьі зти воєводства бьіли лишь одним из зпизодов в ис- 
тории их переселений. Зти переселення и составляют наи- 
большую сложность относительно изучения генеалогии 
шляхтьі Радомьісльского у. Особенно зто касается мелкой 
шляхтьі, опубликованньїе сведения о которой весьма скуд- 
ньі .̂ В зтом отношении orpoMH)no важность представляют 
документьі, которьіе появились в результате оккупации тер- 
ритории уезда российскими войсками в 1793 г., а также в ходе 
последующего периода.

В конце XVIII -  первой трети XIX ст. мьі наблюдаем нача
ло масштабного процесса адаптации шляхтьі Киевской, Во- 
льгаской и Подольской губерний к социальной структуре 
Российской империи. в зтот период геополитическая ситуа- 
ция вокр)П’ «польского вопроса» привела к сравниіельно ло
яльному отношению правительства к особенностям местной 
юридической культурьі. Дворянские депутатские собрания 
принимали к рассмотрению десятки тьісяч прошений и со- 
провождавших их документов, которьіе должньї бьіли слу
жить доказательствами дворянского происхождения. Боль- 
шая их часть бьша признана дворянскими собраниями не-

I. Джерела

’ Географічна енциклопедія України. -  Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 
1993.-С . 56.

* Публикаций посвященньїх генеалогии мелкошляхетских родов Радомьісльского у. дей- 
ствительно весьма немного. Из недавних можна указать следующие: Лисенко С. М. «Радо- 
мишльська» лінія роду Незабитовських сер. XVIII -  сер. XX ст.: генеалого-біографічне 
дослідження І І Житомирщина крізь призму століть. -  Житомир, 1997. -  С. 126-131; Тимо- 
шенко Л. Осецька шляхта: причинки до історії давнього поліського роду І І Генеалогічні 
записки Українського геральдичного товариства. -  Біла Церква, 2001. -  С. 89-98.
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достаточньши для признання шляхетских семей в дворян- 
ском достоинстве. Такая же судьба постигла в 1840-1850-х гг. 
во время ревизии действий дворянских деп)ггатских собра- 
ний и разбора дел в Департаменте Герольдии и большую 
часть документов, которьіе первоначально бьіли признаньї в 
качестве дсхггаточньїх доказательств^. Активность шляхтьі в 
защите своих социальньїх позиций в новьіх юридических 
реалиях в конечном итоге сказалась бесплодной, но все же 
позволила в течение нескольких поколений сохранять свою 
культуру, хотя бьі отчасти смягчить социальньїй шок деклас- 
сации, а также документально зафиксировать своє происхо- 
ждение.

В качестве доказательств дворянского происхождения 
правобережная шляхта подавала различньїе док)^ентьі, ко- 
торьіе в той или иной мере соответствовали требованиям 
«Грамотьі на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства». Речь идет о пгароком спектре до
кументов, которьіе фиксировали принадлежность просите- 
лям или их предкам «недвижимьіх имений с крестьянами», 
получение или использование ими различньїх должностей, 
чинов и званий, а также упоминание в юридических ситуа- 
циях, которьіе свидетельствовали о благородном происхож- 
дении^. Однако большинство таких документов м ь ї  находим 
только в делах о дворянском происхождении местной ари- 
стократии и земянства. Еще одной частью шляхтьі, которая 
смогла представить такие документьі, бьіли посессорьі, то 
єсть арендаторьі имений, а также официалистьі, то єсть 
управляющие, зкономьі и прочие служащиє помепщчьих 
имений. Однако все зти семьи составляли весьма небольшую 
часть ШЛЯХТЬІ. Их потомкам в большинстве случаев удалось 
сохранить свой социальньїй статус в трагические десятиле-

Источники для изучения генеалогии мелкой ШЛЯХТЬІ...

’ Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта (кінець XVIH -  перша половина XIX 
ст.). -  Біла Церква; Вид. О. В. Пшонківський, 2007. -  Вид. 2-ге. -  С. 15-61.

‘ Там ж е.-С . 21-23.
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■тая между восстаниями 1830 и 1863 гг., а также войти в состав 
полноправного российского дворянства, чьи имена украша- 
ли родословньїе книги до последних дней Российской импе- 
рии.

Подавляющее больпганство правобережной ішіяхтьі, а 
именно мелкая шляхта, не имело необходимьіх возможно- 
стей для представлення подобньїх документов по несколь- 
ким причинам. Чаще всего мелкошляхетские семьи уже в те- 
чение нескольких поколений не владели какими-либо, даже 
самьіми небольшими имениями. Кроме того, их отделяло от 
предков, владевших имениями, не только значительньїе от- 
резки времени, но и пространство уже не существовавшей в 
то время Речи Посполитой, территория которой бьша окку- 
пирована, а затем и разделена между тремя государствами. 
Мелкошляхетские семьи в течение XVI -  XVIII ст. достаточно 
часто переходили с одного места жительства на др)ггое в свя- 
зи с военной, гражданской, церковной или зкономической 
службой. Позтому многие из них успели к концу XVIII ст. пе
реселиться далеко от своих родовьіх гнезд, утратить связь с 
родственниками и в значительной степени забьггь многие 
подробности из прошлого своих родов.

о  семейньїх архивах мелкой шляхтьі ничего не известно, 
но мьі можем предположить, что они состояли из нескольких 
совсем не старинньїх документов. Зтому способствовало и то 
обстоятельство, что мелкая шляхта в большинстве случаев 
бьша неграмотной, а еще больше -  отс)ггствие мотива для 
хранения документов в условиях частьіх переездов. Весьма 
важньш обстоятельством бьшо именно отсутствие связи меж
ду докз^ентальной фиксацией статуса и его сохранением 
или унаследованием. В Речи Посполитой шляхтичем являлся 
тот, чьим отцом бьш шляхтич, а матерью -  шляхтянка. По
зволю себе напомнить, что императивом определения благо
родства в «Грамоте на права, вольности и преимущества бла
городного Российского Дворянства» бьшо владение имения-

I. Джерела
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ми или успешньїе результатьі военной либо статской служ- 
бьі. Между шляхтичем Речи Посполитой, статус которого 
определяла исключительно его кровь, и ДВОр5ШИНОМ Россий- 
ской империи, которьій находился на вершине социальной 
лесшицьі благодаря собственности или службе, лежала куль
турная и ментальная пропасть. Зто обстоятельство подчерк- 
нул в 1878 г. в одном из своих трудов профессор Университе- 
та св. Владимира Василий Незабитовский: «Шляхетство... 
понималось всеща как качество крови, а не как имуществен- 
ное положение лица, и передавалось от отца детям без всяко
го отношения К имуществу»7.

Таким образом, мелкая шляхта в конце XVIII -  первой 
трети XIX ст., вполне сохраняя осознание своего благородст
ва, в значительной степени уже не имела информадионньїх 
возможностей подгвердить его документально. Что же каса- 
ется ресурсов, которьіе помогли бьі мелкой шляхте преодо- 
леть время и пространство, то таковьіх она бьша лишена уже 
в течение нескольких поколений. Даже сейчас, когда сохра- 
нивпшеся актовьіе книги -  зтот основной источник инфор- 
мации для изучения генеалогии ішіяхтьі в XIV -  XVIII ст. -  
доступньї для исследователей в общеизвестньїх государст- 
венньїх архивах, отьіскание необходимьіх документов со- 
ставляет значительн)^ трудность. Двесги лет назад количе- 
ство связанньїх с поиском родовьіх документов проблем бьшо 
несравнимо больпіим. В зтих условиях мелкая шляхта смогла 
подать только ограниченное количество документов, из ко- 
торьіх несколько стали типичньши и отложились практиче- 
ски в каждом деле о дворянском происхождении 
мелкопшяхетской семьи. Речь идет о следующих документах:

1) вьптаска из ревизских сказок;
2) посемейньїй список;
3) герб с его историческим описанием;

Источники для изучения генеалогии мелкой ШЛЯХТЬІ...

’ Незабитовский В. Замечания по «опросу о чиншевом владении в Западньа губерниях. -  
Киев: Университетская типография, 1883. -  С. 38.
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4) свидетельство двенадцати благородньїх лиц.
Общим признаком является их местное происхождение, 

а значит и достуїшость для мелкой шляхтьі, ограниченной в 
средствах. Каждьій из зтих источников имеет своє значение в 
изучении генеалогии правобережной шляхтьі, что мьі и рас- 
смотрим на примере док5̂ ентов, поданньїх из Радомьісль- 
ского уезда Киевской губернии.

Первая ревизия на территории Правобережной Украиньї 
бьша проведена в 1795 г. Она охватила все слои населення. 
Шляхта сказалась заїшсанной в разньїе видьі ведомостейв. 
Для владельцев имений или их арендаторов (посессоров) бьі- 
ли составленьї отдельньїе ведомости на каждуїо семьіо по 
месту их жительства, которое практически всегда совпадало с 
самим имением или главной резиденцией, если имение со- 
стояло из нескольких населенньїх пунктов. Отдельньїе ведо
мости бьіли составленьї также для официалистов. В отличие 
от предьщущих документов, зти ведомости содержат данньїе 
обо всех семьях официалистов, живших в населенном пунк
те. По зтому же принципу бьіли составленьї и ведомости о 
мелкой шляхте. Часть мелкой шляхтьі попала в ревизские 
сказки о дворовьіх людях, а также их можно встретить в сказ- 
ках о крестьянах, которьіх могли также назвать подданньши 
или посполитьши. По Радомьісльскому у. шляхта бьша запи-

I. Джерела

'Несмотря на сіремление имлерской администрации максимально унифицировать 
оформление ревизских сказок, в отіюшении шляхтьі зтого достичь не удалось. Различньїе 
особенности наблюдаются не только между губерниями, но даже между уездами одной гу
бернии. Зто касается и характера информации: указьівание или не указьівание имени отца, 
девичьей фамилии женьї и т. д. Зто касалось в той или иной степени всех ревизий с 1795 г. 
до 1834 г. включительно. В качестве примера можно указать на оригинальную практику в 
Черкасском у. Во время подачи дворянами 2-го разряда посемейньїх списков в 1834 г. та
мошняя ревизская комиссия подшивала вместе с ними также и различньїе документи, кото- 
рьіе удостоверяли дворянское достоинство: копни легитимационньїх протоколов, дворян- 
ских грамот, послужньїх списков, свидетельств об отставке и т. п. Например, Моссаковские 
герба Ястшембец и Комаровские герба Наленч подали копии дворянских грамот, вьіданньїх 
из Киевского дворянского депутатского собрания соответственно в 1804 и 1805 гг., а Стре- 
минский копию атгестата из Тамбовского почтамта (ДАКО, ф. 280, оп. 2, спр. 691, арк. 104- 
108, 126-131, 216-219 зв.). В соседних уездах практики подшивания вместе с ревизскими 
сказками подобньїх документов не наблюдается.
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сана в сказки с еще большей детализацией статуса. Встреча- 
кугся сказки о чиншевой, околичной, дворской шляхте’.

Важньш и ценньш отличием ведомостей и ревизских ска- 
зок 1795 г. от документов, составляемьіх во время следующих 
переписей, бьшо их двуязьічие. Все ведомости бьши состав- 
леньї на русском и польском язьжах, что позволяет сверять их 
и уточнять написание фамилий, имен, отчеств. По нашим 
наблюдениям, польский вариант документов более точен. 
Зто можно обьяснить недостатком чиновников, которьіе на 
необходимом уровне владели русским язьїком, что естест- 
венно для территории лишь два года состоявшей под вла- 
стью Российской империи.

в генеалогическом отношении ведомости и ревизские 
сказки 1795 г. позволяют получить систематические данньіе;о 
структуре шляхетских семей, именах их членов, а также ро- 
дителей (в русскоязьічньїх текстах имена отцов переведеньї 
уже в виде отчеств). Кроме того, в отношении каждого члена 
семьи указан возраст. Во многих случаях документьі содер- 
жат девичью фамилию женьї.

К недостаткам ведомостей и ревизских сказок 1795 г. сле- 
дует отнести нередкие случаи отсутствия указания на родст- 
венньїе связи между всеми загоісанньши в составе дома или 
двора. Чаще всего на зтот вопрос удается дать ответ с помо- 
щью ш учеш ія  других документов, например, метрических 
книг, в таких случаях вьіясняется, что речь идбт о родствен- 
никах со стороньї женьї или замужней сестрьі, однако зто мо- 
гут бьггь и более дальние родственники, а также различного 
рода слуги, приживалки и т. п.

Ревизии или переписи, которьіе проводились в 1811 и 
1816 гг. уже не имели польского варианта текста, однако зто 
компенсировалось сверкой с предьодущими документами и 
указанием на ошибки. Начиная с ведомостей и ревизских

Источники для изучения генеалогии мелкой ШЛЯХТЬІ...

’ ДАКО, ф. 280, on. 2, спр. 39, арк. 7-9, 11. 13-33.
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сказок 181І г. в Киевской губернии данньїе о каждом члене 
шляхетской семьи бьіли дополненьї указанием на возраст по 
предьщущей и данной ревизии, а также информацией об 
изменениях, которьіе произоіпли между ревизиями (смерть, 
переселение в др)0’0й населенньїй п)шкт, неювестная отлуч- 
ка и т. п.).

Особую ценность представляют посемейньїе списки 1834 
г., на которьіе повлиял сенатский )тсаз от 11 октября 1832 г., 
которьш вся шляхта бьша разделена на три разряда. К пер- 
вому разряду отнесеньї семьи, признанньїе в дворянском 
достоинстве депутатскими собраниями или никем не при
знанньїе, но владеющие недвижимьіми имениями с крестья- 
нами. Ко второму разряду отнесли все семьи, которьіе бьіли 
признаньї в дворянском достоинстве определениями дворян- 
ских депутатских собраний, но не владели имениями. Тре- 
тий разряд составили семьи, которьіе не бьши признаньї в 
дворянском достоинстве, но числились в ведомостях или ре- 
визских сказках со шляхетским статусом“ . В связи с зтим в 
ревизских сказках 1834 г. в отношении дворян 1-го и 2-го раз
ряда всегда з^азьівались документьі, на основании которьіх 
семьи бьши отнесеньї к зтим разрядам. Таким образом, в зтих 
документах имеются данньїе об указах Правительствующего 
Сената и определениях дворянских депутатских собраний.

Примером такого документа может служить ревизская 
сказка 1834 г. о семье дворян 2-го разряда Гурковских. Из до
кумента видно, что семья жила в с. Об)осовичи Радомьісль- 
ского у. на земле графини Браницкой. Легитимация Гурков
ских состоялась в Вольшском дворянском деп)ггатском соб- 
рании 31 декабря 1802 г. с внесением их в шестую часть родо- 
словной книги дворян Вольшской губернии. Состав семьи 
бьш следзгющим: вдова по Евстафию, сьшу Шимона, Аполо- 
ния из Пискорских, 70 л., ее сьш Юзеф, сьш Евстафия, 51 г., с

I. Джерела

Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта... -  С. 49.
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женою Викториею из Бартошевских, 34 л., сьшовьями Едвар- 
дом, 9 л., Густавом-Каетаном, 8 л., и Антонием-Яромиром, 6 
л., и дочерьми Генрикой, 11 л., Памелией, 10 л., Вандой, 2 л., 
и Меланией, Уг г., а также ее дочери Цицшіия, 22 л., и Диони- 
сия, 20 л.̂ 1.

Важньш генеалогическим источником являются посе- 
мейньїе списки, которьіе в конце ХУШ - начале XIX вьщава- 
лись на основании записей в уездньїх шляхетских книгах, со- 
ставленньїх на пояьском язьіке. Последние бьиіи созданьї в 
начале царствования императора Павла І. В Киевской губер- 
нии бьшо два вида таких книг. В десяти уездах, в том числе и 
в Радомьісльском, формуляр уездньїх шляхетских книг со- 
стоял из семи записей, оформленньїх в отдельньїх колонках^. 
Примером может служить посемейньїй список Петра Аксана 
-  мелкого шляхтича Радомьісльского у., которьій, судя по 
зтому документу, не владел имениями и неслужил на воен- 
ной или гражданской службеїз;

Источники для изучения генеалогии мелкой ШЛЯХТЬІ...
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"  ДАКО, ф. 280, оп. 2. спр. 646, арк. 189.
Формулирование названий колонок отличаклся в нюансах не только между уездами, 

но даже межоу вьіпнсямн нз книги одного уезда, однако обший смисл и вписанная инфор- 
мация оставались неизменньїми. Следует также указать, что виписки из шляхетских книг 
часто отличаются весьма низким уровнем грамотности писаря.

"  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 44. Приведенний в виде прнмера документ являеіся весьма 
типичнмм. Чаще всего последние четьіре колонки остались незалолненними или же содер- 
жат пометки о иевлздении имениями, неимении чина и т. д. Однако колонка о месте житель- 
ства чаше всего заполнена соответствующими данними, которие иногда дополненм инфор- 
машіей об условиях проживання; «на чиншу», «в службе дворской» и т. д. Зти даниьіе явля
ются чрезвьічайно ценньїми.
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Antoni lat 21
Kazimierz lat 18

В генеалогическом отношении вьщанньїе из уездньїх 
шляхетских книг такого вида посемейньїе списки представ- 
ляют собой весьма ценньїй источник. в первой колонке 
очень часто указьівалось имя не только отца шляхтича, но и 
его деда. Во второй колонке данньїе о жене в большинстве 
случаев сопровождаются ее девичьей фамилией. В первьіх 
двух колонках и в третьей, в которой вписьівались данньїе о 
детях, почти всегда указан возраст всех членов семьи.

Очень важньш обстоятельством является вписьівание в 
уездньїе шляхетские книги и данньїх о семьях, принадлежа- 
щих к одному роду и живущих в разньїх населенньїх пунктах 
уезда, а иноща и разньїх уездов. Такая ситуация возникла из- 
за условий, вьшолнение которьіх приводило к вписьіванию 
шляхетских семей в такую книгу. Глава семьи должен бьш 
представить уездному маршалу '̂* соответствующие докумен- 
тьі, на основании которьіх и вносилась запись в уездную 
шляхетскую книгу. Мьі уже обращали внимание на сложно- 
сти с документированием мелкой шляхтой своего социаль- 
ного статуса. Зто и бьшо, как мьі считаем, главной причиной 
общего участия нескольких семей во внесении записи в уезд
ную шляхетскую книгу. Главьі таких семей могли бьггь как 
родньгми братьями, так и иметь более отдаленное родство. 
Весьма важно, что в записях обьічно фиксируется степень 
родства.

Прежде чем закончить рассмотрение уездньїх шляхет
ских книг и вьшисок из них, которьіе известньї под названи- 
ем посемейньїх списков, необходимо рассмотреть также и 
шляхетские книги Васильковского и Махновского уездов Ки- 
евской губернии. Зти книги представляют собой весьма ори-

Маршалами в Киевской, Подольской и Вольїнской губерниях називали предводителей 
дворян ка вплоть до восстания 1830 г.
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гинальное явление в делопроизводстве канцелярий уездньїх 
маршалов. Огличие шляхетских книг зтих двух уездов от 
прочих состоит в измененном формуляре, в шляхетской 
книге Васильковского уезда, при сохранении общего числа 
колонок, первьіе четьіре из них посвященьї главе семьи, его 
жене, сьшовьям и дочерям. в следующих трех указьівалось 
воєводство, из которого происходила семья, ранг или чин 
главьі семьи и, наконец, его герб. Похожий формуляр ис- 
пользовался и в Махновском уезде, где он бьш дополнен 
колонкой с данньїми о месте жительства семьи.

При сохранении важной информации о членах семьи, их 
отцах и дедах, возрасте, шляхетские книги Васильковского и 
Махновского уездов вмещают чрезвьічайно важную инфор- 
мацию о гербе и воеводстве, из которого происходили семьи. 
О первом мьі еще будем иметь возможность поговорить ни
же. Что же касается воєводства, то остается открьггьш вопрос 
о том, какое именно воєводство указьівали шляхтичи. Идет 
ли речь о воеводстве, в котором находилось родовоє гнездо, 
или о воеводстве, из которого семья переселилась в данньїй 
уезд в относительно недалеком прошлом? Учитьівая частьіе 
переездьі с места на место, совершенно очевидно, что зто не 
одно и тоже. Вопрос зтот оставляєм на будущее, так как не- 
известно сохранились ли оригинальї уездньїх шляхетских 
книг, в том числе и последних двух уездов. в худшем случае 
имеется возможность их реконструкции на основании посе- 
мейньїх списков, которьіе вьщавались из зтих книг за подпи- 
сью и печатью уездньїх маршалов.

Следующим типичньш документом, которьій подавали в 
Дворянское депутатское собрание абсолютное большинство 
мелкой ШЛЯХТЬІ Киевской губернии, бьш герб с его историче- 
ским описанием. Зтот документ представлял собой изобра- 
жение родового герба, которое сопровождалось надписью о 
его принадлежности определенному роду, кратким описа
нием фигур и нашлемника с частьіми упущеннями в отно-

Источники для изучения генеалогии мелкой ШЛЯХТЬІ...
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шении цветов, а также вьшиской из гербовников, свидетехіь- 
СТВ)̂ ЩЄЙ о его глубокой древности. Иногда зтот документ 
дополнялся на обороте генеалошей, то єсть схематическим 
изображением происхождения просителей. в отличие от 
красочньїх композиций, типичньїх для белорусских губер- 
ний, зтот документ в Киевской губернии вьшолнялся на 
весьма скромном художественном 5фовне.

в генеалогическом отношении герб с его историческим 
описанием важен, прежде всего, как документ, которьій фик- 
сирует принадлежность семьи к определенному генеалоги- 
ческому и геральдическому роду. Здесь следует отметить, что 
по одной только фамилии весьма сложно, а часто и совер- 
шенно невозможно определить нринадлежность шляхетской 
семьи к определенному роду. Приведем один пример. По 
спискам шляхтьі видно, что существзгют родьі Пневских гер- 
бов Абданк, Гонска, Ястшембец, Лук, Наленч, Одровонж, Ро- 
ля И Слеповроніз. Совершенно очевидно, что зти родьі име- 
ют различное происхождение, но из-за одинаковьіх или 
весьма схожих названий своих родовьіх гнезд, имеют одина- 
ковую форму фамилии. Как видим, знание фамилии ішія- 
хетской семьи еще не является достаточньш основанием для 
определения е6 родовой принадлежности. Для зтого необхо- 
димо знание также и герба. Кроме того, герб играет опреде- 
ляющую роль и при изучении генеалогии пшяхетских родов 
в зпоху средневековья, коща рьщарские рода еще не имели 
фамилий и герб является важнейишм генеалогическим при- 
знаком.

Последним типичньш для правобережной шляхтьі доку
ментом, которьій мьі должньї рассмотреть, является свиде- 
тельство двенадцати благородньїх лиц. Необходимо сразу 
подчеркнуть, что в сознании правобережной шляхтьі дан- 
ньій док)гмент имел громадное значение, как свидетельство о

I. Джерела

Znamierowski А. Herbarz rodowy. Kompendium. -  Warszawa: ^wiat K s i^ i ,  2004. -  S.
270.
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благородном происхождении, данное лицами, облеченньши 
наибольїпим престижем в местном обществе.

Формуляр данного документа бьш следз^щим. Открьі- 
вала его вступительная формула, в которой благородньїе ли- 
ца, часто названньїе чиновниками и помещиками одной или 
нескольких губерний, заявляли, чго действуют на основании 
«Грамотьі на права, вольности и преимущества благородного 
Российского Дворянства», а также указов 1801 г., которьіе вос- 
станавливали законность ее положений. Далее указьівались 
имена и фамилия лиц, о благородном происхождении кото- 
рьіх свидетельствовал данньїй документ. Следует отметить, 
что в свидетельстве всеща старались указать имена не только 
родителей просителя, но и его деда, а иноща и еще несколь
ких поколений. Стремились также указать имя и девичью 
фамилию матери, бабушки и т. д., насколько зто бьшо из- 
вестно. Данньїе о роде в большинстве случаев сопровожда- 
ются указанием родового герба. Заканчивает документ ут- 
верждением о несомненности благородного происхождения 
указанньїх в нем лиц, а также заверением, что зти лица и их 
предки всеща вели жизнь достойную шляхетскому достоин- 
ству. После указания датьі и места составления свидетельства 
следовали подписи благородньїх лиц с приложением гербо
вих печатей на красном, иногда чЄрном сургуче.

Примером такого документа может служить свидетельст- 
во, вьщанное 20 июня 1798 г. в Житомире шляхтичам Добро- 
вольским герба Дембно, которьіе жили в с. Романовка Радо- 
мьісльского у. на земле подчашия литовского Олизара. В зтом 
документе, в часгаости, указьівается, что отец и дед просите- 
лей жили в Кременецком у. Вольшского в., владели там име- 
нием и вели жизнь достойную шляхетскому званню. Подпи- 
сали зто свидетельство с приложением своих сьтіетов дейст- 
вительньїй статский советник и кавалер граф Филипп Оли- 
зар, кавалер, граф Юзеф Олизар, любецкий староста и кава
лер Юзеф Богуш, кавалерии генерал-майор Рох Ерлич, Ян

Источники для изучения генеалогии мелкой ШЛЯХТЬІ...

37



Скочиляс-Пясецкий, Никифор Сущанский-Проскура, Мар
тин Корвин-Милевский, поручик Францишек Пашковский, 
овручский граничньїй коморник Казимир Стефаньский, 
староста коротецкий (?), скарбник житомирский, полковник 
коронньїх войск, подкоморий Радомьісльского у. Кшиштоф 
Чайковский, камергер Польского Двора, уездньїй хорзшжий 
Антоний Богданович, шамбелян и кавалер св. Станислава 
Казимир Рокитницкий (?), граничньїй коморник Радомьісль
ского у. Шимон Мечковский^б.

Из рассмотренньїх типичньїх документов, которьіе пода
вались в дворянские депзггатские собрания в качестве доказа- 
тельств благородного происхождения, видно, что они явля- 
ются важньши источниками по изучению генеалогии мел- 
коїшіяхетских родов. Изучение вьптисок из ведомостей и ре- 
визских сказок, посемейньїх списков, гербов с их историче- 
ским описанием и свидетельств двенадцати благородньїх лиц 
позволяет реконструировать родословную семьи в течение 
около четьірбх поколений, вьіяснить е6 принадлежность к 
определенному гербу, а в некоторьіх слздіаях и определить 
воєводство, из которого происходит либо в недавнем про- 
ішіом переехала семья.

I. Джерела

“  ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 3483, арк. 12-13.
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Інкорпораїця шляхти Правобережної України 
до російського дворянства поч. XIX ст.: 
типологія доказів (на прикладі документів 
Сумовських (Шумовських) герба Ястшембец)*

Декласація шляхти, проведена в Російській імперії в 1830- 
1840-і роки, спочатку розглядалася як цілком окреме 
історичне явищеі. Однак, досить швидко з'явилося ро
зуміння, що декласація часів імператора Ніколая І є не тільки 
урядовою реакцією на "польский бунт", але й найбільш 
помітним моментом, апогеєм значно тривалішого явища, 
значно ширшого соціально й етнічно, ніж польський виз
вольний рух2. Зараз ми стоїмо перед наступними питанням: 
кого ж декласували в 1830-1840-і роки та який відсоток скла
дають декласовані до загалу шляхти? Якщо на друге запи
тання ми мусимо, здається, ще довго чекати відповіді, то що
до першого можемо запропонувати свою позицію вже зараз.

* Перша публікація тексту: Чернецький Є. Інкорпорація шляхти Правобережної України 
до російського дворянства поч. XIX ст. : типологія доказів (на прикладі документів Су
мовських (Шумовських) герба Ястжембець) І І Генеалогічні записки Українського гераль
дичного товариства. -  Біла Церква: Видавницгво ТОСК, 2001. -  Випуск II. -  С. 261-266.

* Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими 
масами (І83І-І863) / Переклад 3. Борисюк. -  Київ: ІНТЕЛ, 1996. -415  с.

 ̂Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863-1914: Поляки в соціо-етнічних конфлвктах / 
Переклад 3. Борисюк. -  Київ: Критика, 1998. -  334 с.



Заздалегідь акцентуємо увагу на можливій обмеженості 
нашого погляду, адже він сформований на документах, які 
стосуються, переважно, Васильківського повіту Київської гу
бернії, а сюжети, які ми розглядали, та які, подекуди, проде
монструємо в щй статті, виникли на теренах 
Білоцерківщини, колишньої королівщини. Очевидно, в 
дідичних та церковних маєтках долі шляхетських родин мог
ли мати, й, скоріше за все, мали певні відмінності.

Як відомо, губерніальніз та Центральна ревізійні комісії 
створювалися для перевірки рішень (тобто так званих "опре- 
делений") губерніальних дворянських депутатських зібрань. 
За нашими спостереженнями, ці комісії не переймалися 
суцільною ревізією цих установ, а зосередилися лише на пе
ревірці позитивних рішень зібрань, коли певні особи визна
валися за дворян.

Отже, на яку ж шляхту "полювали" ревізійні комісії?
На момент інкорпорації українських воєводств Речі По

сполитої до Російської імперії значна частина шляхти вже 
юридично належала до міщанства та селянства. Православні 
сповідальні книги південних повітів Київської губернії кінця
XVIII -  початку XIX ст. фіксують серед кріпаків чимало ко
лишніх шляхтичів^. Причини цієї економічної декласації 
мають, очевидно, с)гго демографічне коріння. Традиційні 
для шляхти соціаш>ні ніші -  військо. Церква, судова справа, 
управління маєтками -  на певному етапі вже не давали мож
ливості всім представникам молодших гілок сильно розгалу
жених родів зайняти відповідну своєму походженню посаду. 
Висока конкурентність у цих сферах та відсутність нерухомої 
власності призводила до втрати величезним загалом шляхти 
підстав для покращення свого становища навіть у майбутнь

I. Джерела

’ йдеться про Київську, Волинську та Подільську губерніальні ревізійні комісії.
* Чернецький є. Шляхта Васильківського повіту Київської області за сповідальними 

розписами православних храмів початку XIX ст. (Білоцерківщина, Васильківгцина, Мото- 
вилівщииа, Рокитнянщина, Фастівщина). -  Біла Церква: Мустанг, 1999. -  26 с.
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ому. Міщанська чи селянська долі в багатьох випадках става
ли єдиним порятунком, єдиною можливістю вижити для цих 
знедолених мас.

Зафіксувати декласовану частину шляхти наприкінці
XVIII -  на початку XIX ст. до певної міри дозволяють ревізькі 
сказки та сповідні розписи. Це стосується як римо-католиків, 
так і колишніх греко-католиків, а тоді вже, переважно, право
славних. Прикладів цьому явищу існує дуже багато. Типови
ми для Білоцерківпщни є наступні сюжети з 1795 p., 
зафіксовані під час ревізії в с. Тетерівка Таращанського 
повіту. Серед "неоседльїх" посполитих зустрічаємо Герасима 
Михайлового Дабіжу (60 р.) з дружиною Федорою Іванівною 
(40 р.) і дочкою Катериною (13 p.). Вони мешкали як "суседи" 
у дворі Григорія Кравця й "занимаются роботою''̂ . НемаємЬ 
жодних сумнівів у тому, що ця родина Дабіж належить до 
шляхетського роду Дабіж герба Ястшембєц, представники 
якого розселилися вже в другій половині XVIII ст. на теренах 
Уманщини та Білоцерківщини. Серед нечисленої групи 
"вольньїх людей из черного народа" (!) бачимо Федора 
Лук'янового Ястремського Qastremski) (25 p.), який з дружи
ною мешкав у господському домі та займався "сапожницким 
рукомеслом"*. Ці нащадки шляхтичів у 1795 році вже декла
совані.

Проте, наведені приклади стосуються лише частини де
класованої шляхти, яку зафіксували в цей період ревізькі 
сказки та сповідні розписи. Цей тип джерел тільки за умови 
застосування математико-статистичних методів дозволяє от
римати реальну картину декласації. Єдиною наочною озна
кою лишається в цих докзгментах прізвище, проте аналіз ро
дового складу парафіян православних церков Білої Церкви за 
1799-1837 pp. зафіксував наступний масовий сюжет: 
містечкові посполиті частіше фіг)ф)гють під своїм новим

Інкорпорація шляхти Правобережної України...

’ ДАКО, ф. 280, оп. 2, спр. З, арк. 974 зв. 
‘ Там само, арк. 975 зв.
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прізвищем чи прізвиськом й лише іноді виступають під своїм 
родовим прізвищем. Так, ми зустрічаємо Ткачів-Ткаченків, 
які іноді називаються Миргородськими, Рудів-Руденків, які 
насправді є Винарськими герба Тромби тощо. Приклад 
Швеців-Шевченків з Керелівки, які насправді є Грушевськи- 
ми й, можливо, походять з волинського шляхетського роду7, 
є, вважаємо, класичною ілюстрацією до історії економічної 
декласації. Як засвідчив досвід історика Олексія Стародуба, 
який на основі сповідних розписів білоцерківських церков 
1799-1837 pp. створив комп'ютерну базу даних, тільки такий 
аналіз реально дозвохіяє розглянути склад та походження по
сполитих певного населеного пункту в умовах значної не
стабільності їх прізвищ/прізвиськ.

Крім економічно декласованої шляхти наприкінці XVIII -  
на початку XIX ст. існувала також дуже велика группа зу
божілої шляхти, котра хоча й зберігала ще свій шляхетський 
статус, проте знаходилася на межі економічної декласації. 
Власне цей процес і не зупинявся. Обидві групи -  декласова
них шляхтичів, що вже були міщанами чи посполитими, та 
зубожілих шляхтичів -  можна розглядати як одну, що 
соціально рухається лише в одному напрямку -  до селян та 
міщан.

Останнім часом початок легітимації шляхти Київської, 
Волинської та Подільської губерній розглядається як масове 
підтвердження дворянських прав переважній більшості шля
хетських родин. Так, історик С. Лисенко стверджує: "Якщо 
протягом 1801-1803 pp. до дворянського стану було 
іїлсорпоровано майже всю дрібну шляхту краю (так, наприк
лад, по Подільській губернії трохи більше 13 тис. родин), то в 
період з 1831-1853 pp., а особливо в часі діяльності Київської 
центральної ревізійної комісії протягом 1840-1845 pp. було 
декласовано на території Київської, Волинської і Подільської

I. Джерела

’ Цей рід (“Hniszewski”) фіксується на Волині 1632 р. Див.: Dunin-Borkowski Jerzy Sewer 
ІЛТ. Spis nazwisk szlachly polskiej. -\i/aiszav/a: JasieAczyk, 1997.-S. 123.
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губерній майже всі родини дрібної, а точніше не володіючої 
спадковою землею шляхти"®. Однак джерела, які 
підсзгмовують діяльність губерніальних дворянських депу
татських зібрань протягом 1801-1803 pp., не дозволяють роз
глядати її як прояв "ліберальних часів" імператора 
Алєксандра І. Так, на 1804 рік щодо шляхти Васильківського 
повіту ми отримуємо наступну картину легітимаційного 
процесу. Всього на теренах повіту тоді зафіксовано 3437 
ішіяхтичів. З них легітимовано (визнано у правах російського 
дворянства) 677 осіб, тобто лише 19,6% від загалу. Дещо 
більше -  711 осіб, тобто 20,6% від загалу -  згідно з рішеннями 
Київського дворянського депутатського зібрання мали про
довжити збирання доказів свого дворянського походження, 
тому що представлені документи не були достатніми. Дуже 
невелика група була декласована -  22 особи чи 0,6% від зага
лу. Проте, докази дворянських прав 2027 осіб (58,9% від зага
лу) взагалі не розглядалися^. Огже, перша велика хвиля 
легітимації шляхти Васильківського повіту захопила менше 
п'ятої частини від того загалу, який ще не б)^ декласований 
через скрутний стан справ та необхідність фізичного вижи
вання.

Хоча легітимаційний процес тривав і дворянські права 
певної частини з тих 2027 осіб таки були підтверджені, проте 
більшість з них до 1830 р. лишалися нелітимованими і були 
декласовані без зволікання в 1832 р. Згідно з нашими спосте
реженнями, на теренах Васильківського, Таращанського та 
Звенигородського повітів Київської губернії було 
легітимовано протягом 1801-1830 pp. максимум 10-15% шлях

Інкорпорація шляхти Правобережної України...

* Лисенко С. Дрібна шляхта Ушицького повіту за доі^ментами Подільського дворянсь- 
кого депутатського зібрання ІІ Генеалогічні записки Українського геральдичного товарист
ва. -  Біла Церква, 2000. -  Випуск І. -  С. 127.

’ Wiadomo^d powiatu wasylkowskiego о szlachcie czynszowey, kt6r2y przedstawili swoie 
dowody, kt6nty przyznani, kt6r2y niedokazali szlachectwa, oraz kt6r^y niedostawili swoich 
dowod6w z obia^nieniem ich imion у przezwisk, liczby dusz, w iakiey wsi po rewizyi zapisani 
1804 roku sporz^dzona// ЦДІАК України, ф. 484, on. 6, cnp. 158, арк. 36 зв.-37.
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ти від всього шляхетського загалу, що тут мешкав (врахову
валися також і колишні ішіяхтичі, а на той час вже поспо
литі). Отже, хто ж належав до цієї вельми нечисельної групи, 
навколо якої й розгорнулися декласаційні події другої поло
вини 1830-х та першої половини 1840-х pp.?

Крім магнатів та дідичів, яких протягом 1820-1830-х pp. 
визнали за дворян губерніальні зібрання та, що дуже важли
во, Герольдія Сенату та які не підлягали через останнє увазі 
ревізійних комісій, лишалася дрібновласницька шляхта. Її 
можна розподілити на кілька категорій:

1) власники хуторів та частин сіл;
2) орендарі хуторів та сіл;
3) заможніші чиншовики та маєткові службовці.
Як бачимо, всі ці прошарки шляхти мають певне 

відношення до землеволодіння: володіють землею на
дідичному, чиншовому чи орендному правах. Очевидно, що 
прагнення декласувати й ці прошарки шляхти було викли
кане тим фактом, що після декласації зубожілої ("неоседлой 
и безчиновной") шляхти на початку 1830-х pp. тільки 
дрібновласницька шляхта разом з циганами лишалася такою 
соціальною групою, що значною мірою знаходилася поза 
державним контролем. Не випадково Київське губерніальне 
правління протягом 1840-1850-х pp. прикладає стільки да
ремних зусиль щоб розшукати цих людей для виконання 
рішень Департаменту Герольдії Сената.

З іншого боку, саме ці прошарки шляхти (власники та 
орендарі хуторів та частин сіл, чиншовики та маєткові служ
бовці) разом з дідичами та магнатами успішно використали 
легітимаційні можливості 1801-1830 pp. Привертає до себе 
увагу факт володіння легітимованою шляхтою хоча б 
мінімальною нерухомістю. Також є очевидним, що лише 
мінімальна нерухомість )гможливила ті фінансові витрати, 
які потрібні були під час збирання документів та самої 
легітимаційної процедури.

I. Джерела
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Докз^енти, що подавалися шляхтою до губерніальних 
дворянських депутатських зібрань типові. їх типологія доз
воляє скласти уяву, з одного боку, про зусилля щодо збиран
ня доказів дворянського походження, з іншого, про вимоги з 
боку дворянських зібрань. Прикладом таких доказів сл)ггува- 
тимзггь нам документи, які 20 грудня 1802 р. подали до 
Київського дворянського депутатського зібрання уроджені 
Сумовські герба Ястшембєц з с. Потіївка Васильківського 
повіту.

Наперед зазначемо, що Ястшембєц-С)гмовські родом з 
Сандомірського воєводства належали на той час до впливо
вих та заможних чиншовиків. До цієї родини належало 
кілька службовців та орендарів у маєтках графів Браницьких 
герба Корчак. Шлюбні зв'язки Сумовських кінця XVIII -  по
чатку XIX ст. демонструють їх пов'язанність з офіцерськими 
родинами колишньої Білоцерківської ландміліції XVIII ст. 
Докази їх дворянського походження були визнані Київським 
дворянським депутатським зібранням 1 червня 1808 р. й на
далі ця родина спромоглася зберегги цей статус під час де- 
класації 1830-1840-х pp. та отримати 13 вересня 1845 р. 
підтвердження своїх прав Герольдією Сената^о.

Отже, до клопотання про визнання їх дворянського по
ходження Сумовські додали у 1802 р. наступні документи” :

1) два метричних свідоцтва з книг Заславського па
рафіяльного костьолу про хрещення 23 квітня 1727 р. Войце- 
ха, сина Станіслава і Катерини, ур. Лісовської, Сумовські^, та 
про поховання З березня 1737 р. Станіслава Сумовського;

2) метричне свідоцтво про хрещення в Брагилівській па
рафіяльній церкві 17 листопада 1751 р. Марцина, сина Вой- 
цеха і Анни, )фодженої Рокосовської, Сумовських;

Інкорпорація шляхти Правобережної України...

Список дворян Киевской губернии. -  Киев, 1906. -  С. 264.
" ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 11650, 11694, 11695, 11696, 11697.
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3) метричне свідоцтво про хрещення в Брагилівській па
рафіяльній церкві 2 січня 1756 р. Станіслава, сина Войцеха і 
Анни, ур. Рокосовської, Сумовських;

4) свідоцтво видане замість метричного свідоцтва Яцьку 
Войцеховому Сумовському священиком та чотирма свідками 
про його народження та хрещення в с. Дулицьке;

5) свідоцтво видане від благородних осіб Київської гу
бернії Марцину, Станіславу і Яцькові Сумовським, синам 
Войцеха, онукам Станіслава, про їх дворжське походження;

6) зображення герба Ястшембєц;
7) список членів родини Сумовських ("посемейньїй спи

сок");
8) поколінний розпис роду Сумовських (генеалогічна 

схема).
Ці документи є типовими доказами дворянського поход

ження, які збиралися шляхтою та подавалися разом з клопо
танням до губерніальних дворянських депутатських зібрань 
Правобережної УкраїБіи з 1801 р.

Отже, типологія доказів дворянського походження ви
глядає настзшним чином:

1) метричні свідоцтва;
2) свідоцтво дванадцяти благородних осіб про дворянсь

ке походження;
3) ДОК5ГМЄНТ про склад родини;
4) генеалогічна схема;
5) зображення герба.
Як бачимо, ці нечисельні документи, яких виявилося до

сить для визнання Київським дворянським депутатським 
зібранням дворянського походження Сумовських герба Яст
шембєц, демонструють, перш за все, родовід легітимованих 
осіб від їхнього діда. З іншого боку, зібрані докази не дають 
жодного уявлення про майновий стан Сумовських. Врахо
вуючи, що, за нашими спостереженнями, такі докази збира
лися переважною більшістю шляхетських родин, маємо дійти
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висновку, що протягом першої третини XIX ст. губерніальні 
дворянські депутатські зібрання Правобережної України 
звертали з^агу не на володіння цими родинами нерухомістю 
та кріпаками, що набрало актуальності під час роботи 
ревізійних комісій, а на їх шляхетське походження. Таким 
чином, той факт, що зубожіла шляхта (тобто більша частина 
шляхти правобережних губерній) не була легітимована про
тягом 1801-1830 pp. не можна пояснювати конфліктом між 
буквою російських законів щодо ознак дворянського поход
ження та реаліями шляхетського буття. Безперечно, ця не
спроможність мала суто економічне, а не політичне 
підгрунтя.

Інкорпорація шляхти Правобережної України...
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Джерела з генеалогії шляхетських родів 
в архівосховищах Правобережної Україйи: 
сгруетура, стан та перспективи досліджень*

Проблеми генеалогічних досліджень
Генеалогія шляхетських родів через характерну для них 

територіальну мобільність належить до найскладніших про
блем у цій спеціальній історичній дисципліні. Повною мірою 
це стосується і періода формування, становлення та розвитку 
нового адміністративного ладу, встановленого на теренах 
давньої Речі Посполитої окупаційними владами Австрії, 
Прусії та Росії.

Ці процеси мали свої особливості на теренах Київського, 
Волинського, Брацлавського та Подільського воєводств, на 
яких в 1797 році було утворено Київську, Волинську та 
Подільську губернії. Часті переїзди родин між повітами од
ної чи різних губерній через сл)^бову необхідність, оселен
ня на цих теренах вояків коронного війська, які походили з 
інших воєводств давньої Речі Посполитої, переселення на ці 
терени (або через них до Причорномор'я) шляхетських ро
дин з колишнього Великого князівства Литовського призвело

* Текст написано на прохання історика і генеалога Адама Пщулковського (Варшава) 
влітку 2007 року. Публікується вперше.



до значних територіальних переміщень шляхти. Джерела, 
які збереглися з того часу, містять чимало перекручень шля
хетських прізвищ та імен внаслідок їх неадекватного пере
кладу на російську мову. Через паралельне ведення в цих гу
берніях справочинства як польською, так і російською мова
ми аж до Листопадового повстання, непоодинокими були 
випадки кількох перекладів поспіль, що призвело до ще 
масштабніших спотворень шляхетських прізвищ.

Певною мірою ці процеси носились після Листопадового 
повстання, коли російська влада розпочала масштабну де- 
класацію шляхти. Процес декласації попри різницю щодо 
початкової формальної процедури для різних прошарків 
шляхти завжди мав однаковий фінал: повітова поліція при- 
М5шіувала декласовані шляхетські родини самим подати не
обхідні документи до відповідних установ з метою запису до 
міщанських чи однодворських громад. Найбільш ефектив
ним способом уникнення цієї процедури було раптове пере
селення шляхетської родини до іншого повіту. Таким чином, 
після Листопадового повстання до звичайних мотивів, які 
стимулювали шляхту до переселень, додалися й нові. Пере
селення та заява про неоголошення відповідній родині )гказу 
чи рішення про декласацію часто ставали достатнім 
підгрунтям для отримання дозволу на ще одну подачу до
казів дворянського походження до дворянського депутатсь
кого зібрання, а отже дозволяло отримати легальний привід 
уникнути поліційного примусу.

Всі ці процеси тривали до 1864 року, коли подальша тя
ганина щодо доведення дворянської гідності була значно 
ускладнена відміною ведення всіх справ «о бьівшей польской 
шляхте». Для подальшого змагання з російською бюрокра
тичною машиною за збереження станових прав шляхту при
мушували до обов'язкової подачі разом з іншими документа
ми також і довідок про сплату протягом трьох років податків.
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що незворотньо вело до записання шляхетських родин до 
міщанських та однодворських громад.

З огляду на ці процеси дослідження генеалогії шляхетсь
ких родів, які мешкали на теренах Правобережної України в
XIX столітті, вимагає максимального залучення джерел. В ба
гатьох випадках без віднайдення справи про дворянське по
ходження шляхетської родини, або документу, який містить 
витяги з такої справи, дослідження її генеалогії є надзвичай
но складним, або й цілком неможливим. В зв'язку з цим про
блема вивчення структури збережених джерел, стану та пер
спектив їх дослідження є надзвичайно важливою.

Структура збережених джерел
Базовий корпус джерел з генеалогії шляхетських родів 

становлять фонди дворянських депутатських зібрань (далі -  
ДЦЗ) трьох правобережних губерній. Всі вони збереглися До 
наших часів саме як цілісні фонди установ, а не колекції 
пізніше зібраних розрізнених документів. Фонди Київського, 
Волинського та Подільського дворянських депутатських 
зібрань зберігаються в державних архівах відповідно 
Київської, Житомирської та Хмельницької областей. Джере
ла, які відклалися в цих фондах з кінця XVIII століття і до по
чатку XX століття, можна поділити на п'ять загальних типів:

Тип І -  справи, утворені ДЦЗ з клопотань та документів, 
поданих шляхтою (справи про дворянське походження, до- 
писання нащадків та родичів до складу вже визнаних дво
рянських родів, видачу довідок з указів та рішень).

Тип II -  справи, створені ДЦЗ в результаті своєї діяльності 
(ж)фнали та протоколи засідань, родовідні книги).

Тип III -  справи, створені та отримані ДЦЗ під час декла- 
сації шляхти та дворянства для/від ревізійних комісій 
(різноманітні реєстри та списки).

Тип IV -  справи, отримані ДЦЗ від повітових маршалків 
чи утворені з поданих від них документів (повітові списки 
шляхти та дворян).
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Тип V -  справи про внутріпшю діяльність ДЦЗ (справи 
про дворянські вибори, затвердження, призначення, нагоро
ди маршалків, деп)пгатів та чиновників ДЦЗ, витрати цих ус
танов, їх організацію тощо).

Окрім фондів ДЦЗ в державних архівах зберігаються та
кож фонди канцелярій повітових маршалків, проте в усіх 
відомих нам випадках йдеться не про збережений фонд ус
танови, а про утворену пізніше колекцію документів без 
відповідної внутрішньої структури!. Разом всі ці фонди 
налічують понад ЗО тисяч справ.

Крім фондів ДЦЗ та канцелярій повітових маршалків 
дуже важливим є фонд Київської центральної ревізійної 
комісії (далі -  ЦРК), який зберігається в Центральному дер
жавному історичному архіві України (м. Київ). В ньому 
зберігається 2638 справ. Попри таку порівняно невеличку 
кількість справ, цей фонд є дуже важливим через дві обста
вини.

В ньому зберігається документація ЦРК (протоколи та 
журнали засідань, різноманітні списки та реєстри), в яких 
містяться витяги зі справ про дворянське походження та 
якими охоплюються всі три губернії.

в ньому відклалась також певна кількість справ (тип І), 
які були надіслані до ЦРК з ДЦЗ та з певних причин не були 
повернуті назад. Такі справи становлять більшу частину цьо
го фонду.

Слід зауважити, що невеликі колекції чи поодинокі спра
ви (типи І, III та IV) відклалися у фондах губерніальних уста
нов, до яких вони були надіслані для проведення процедури 
декласації. Крім того, клопотання та документи шляхти, які 
подавалися до Д ЦЗ, були записані до актових книг повітових
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судів, які частково збереглися (наприклад, у Державного 
архіві Вінницької області).

Стан дослідження джерел
По всім згаданим фондам свого часу були створені опи

си, які дозволяють з більшою чи меншою точністю визначити 
зміст справ. Проте описи не дозволяють швидко віднайти 
потрібні джерела у випадках зі справами II, III та IV типів.

Ситуація з опрацюванням справ II, III та IV типів є одною 
з найгірших по всім фондам. Кожна із справ містить великий 
масив даних, однак пошук ускладнююється відсзпгністю по
кажчиків до них. Таким чином, дослідник змушений опраць
овувати десятки, а іноді і сотні грубих справ у пошуку не
обхідної інформації про певний рід. Через значну кількість 
аркушів такі справи видаються в дуже обмеженій кількості і 
тому їх дослідження може розтягнутися на місяці та роки. 
Частина таких справ перебуває в поганому стані і потребує 
реставрації, тому архіви відмовляють дослідникам у їх вив
ченні. Напевно найбільше таких справ, що потребують рес
таврації, містить фонд ЦРК.

Виключенням з цієї ситуації є колекція родовідних книг 
по Київській губернії, яка зберігається в складі фонду 
«Київське дворянське депутатське зібрання» (Державний 
архів Київської області). Свого часу архівістами була створе
на картотека по цим джерелам, яка дозволяє швидно 
з'ясувати, в яких справах міститься запис про відповідні дво
рянські роди. Крім прізвища на картках вказано повіт, а час
то також ім'я шляхтича, який подавав клопотання від імені 
родини. Картотека охоплює всю колекцію родовідних книг: 
від початку XIX до початку XX ст. і є доступною для 
дослідників. Суттєвим недоліком цього доробку є відсутність 
інформації про родові герби, хоча родовідні книги за першу 
третину XIX ст. містять і зображення, і описи, і назви родових 
гербів для переважної більшості легітимованих родів.
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Нажаль робота зі створення таких картотек не була про
довжена і тому велика колекція ж)фналів та протоколів 
Київського дворянського депутатського зібрання лишається 
не опрацьованою. Слід за)гважити, що саме в журналах і про
токолах містяться відомості про шляхетські родини, яким бу
ло відмовлено в легітимації. За нашими підрахунками до ро
довідних книг Київської губернії було записано не більше за 
чверть всіх родин, які клопоталися про визнання за ними 
дворянської гідності. Отже, близько 75% шляхетських родин 
Київської губернії не потрапили до існуючої картотеки. В 
інших архівах така робота ще не почата, або лишається при
ватною справою окремих дослідників, які створюють карто
теки виключно для власного користування.

Без)гмовно, найбільш цінною та масовою частиною дже
рел про родоводи ішіяхти з часів російського панування є 
справи І типу. В них містяться оригінальні документи, які 
шляхта подавала на доказ свого дворянського походження. 
Серед них можна виділити такі: малюнки та описи родових 
гербів, витяги з актових та метричних книг, свідоцтва два
надцяти благородних осіб та різних установ, які засвідчили 
відповідне походження шляхтичів та пояснили факти з їхніх 
біографій, листування дворянських депутатських зібрань 
щодо видачі чи засвідчення певних документів, розшуку 
шляхтичів тощо. Всі ці документи щодо певного роду ком
пактно зібрані під одною чи кількома обкладинками і дозво
ляють за короткий час охопити інформацію, яка або вже не 
збереглася в першоджерелах, або розпорошена по сотням і 
тисячам справ у багатьох архівах. На пошук документів, які 
відклалися в справах І типу, могло б піти багато років. Саме 
тому до цього типу справ прикзгга максимальна увага 
дослідників.

Як вже зазначалося, переважна більшість справ І типу 
зберігається на Правобережжі в чотирьох архівах.
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Фонд «Київське дворянське депутатське зібрання» (Дер
жавний архів Київської області) містить майже 14000 справ І 
типу. По цим справам існує опис у трьох томах. На жаль, 
інформація в описі є мінімальною: лише прізвище. Іноді вка
зується рік початку справи, або імена легітимованих. Як по
казує наший багаторічний досвід дослідження цього масиву 
джерел, в описах міститься велика кількість помилок, які де
зорієнтують дослідників щодо справжнього змісту справ. На
приклад, справа № 10395 згідно з описом має містити доку
менти про рід Савицьких, натомість в ній йдеться про рід 
Жудрів з Радомишльського повіту. Таким прикладів існує 
дуже багато. Ще більше випадків, коли дослідник знає з 
інших джерел про мешкання певної родини на теренах 
Київської губернії в XIX столітті та навіть має відомості про 
подавання нею документів до Київського дворянського депу
татського зібрання, проте не може знайти самої справи у 
фонді «Київське дворянське деп)пгатське зібрання» і вважає, 
що справа не збереглася. Натомість вона може зберігатися в 
тому фонді під іншим, помилковим прізвищем. Певна 
кількість справ І типу з цього фонду містить документи 
кількох різних родин, що ніяк не відбито в описах. Крім того, 
до частини справ свого часу випадково були підшиті доку
менти інших родів, про що також неможливо зараз дізнатися.

Слід також зауважити, що цей фонд дійшов до наших 
часів у добрій комплектності. Він містить чимало справ, їх 
копій, а також листування з дворянськими депутатськими 
зібраннями ІЕшгах губерній. Нам зустрічалися справи, копії 
докз^ентів, указів та рішень, які були передані з Віленської, 
Вітебської, Волршської, Катеринославської, Курської, 
Мінської, Могилівської, Московської, Подільської, Полтавсь
кої, Псковської, Таврійської, Харківської, Херсонської, 
Чернігівської губерній, а також остзейських губерній і Цар
ства Польського. Зафіксовані випадки, наприклад по 
Мінській губернії, коли справа про дворянське походження
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князів Жижемських не збереглася в Національному 
історичному архіві Беларусі, але є в копії у Києві в фонді 
«Київське дворянське депутатське зібрання». Такі випадки 
були можливі через переїзди дворян та через купівлю маєтків 
у різних губерніях. Певна частина документів походить та
кож з ІЕШГих частин давньої Речі Посполитої, що потрапили 
до Австро-Угорської імперії та Пруського королівства.

Фонд «Волинське дворянське депутатське зібрання» 
зберігається в Державному архіві Житомирської області та 
містить понад 7000 справ. Переважна бип>шість цих справ на
лежать до І типу. Потрібно відзначити, що опис цих справ 
був свого часу укладений досить ретельно. Ми не зіткалися з 
випадками, коли б інформація, яку містить опис, не 
співпадала б з реальним змістом справи. Проте, як і в попе
редньому випадку, інформації в описі замало -  відсутні дані 
хоча б про місце мешкання родини та герб.

Великим недоліком цього фонду є його значні втрати в 
минулому. Можливо, його упорядковували ще за часів 
діяльності Волинського дворянського депутатського 
зібрання. Про це опосередковано свідчить той факт, що 
більшість збереженних справ І типу належить до середини
XIX -  початку XX ст. Отже втрати торкнулися здебільшого 
справ дрібної шляхти, яка не спромоглася довести чи 
підтвердити своє дворянське походження в 1830-1860-ті роки. 
Саме справи таких родин втратили своє практичне значення 
для російської влади після 1864 року та могли підлягати 
утилізації. Факт втрати значної кількості таких справ нега
тивно відрізняє фонд «Волинське дворянське депутатське 
зібрання» від аналогічного фонду в Києві.

У фонді «Подільське дворянське депутатське зібрання» 
(Державний архів Хмельницької області) відклалося 7925 
справ. Більшість з них є справами І типу. Недоліки опису такі 
ж, як і в попередньому випадку. Слід також підкреслити, що 
в порівнянні з кількістю родин, які були легітимовані
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Подільським дворянським депутатським зібранням у першій 
третині XIX століття, в цьому фонді збереглося лише близько 
половини всіх справ І т»шу.

Фонд ЦРК («Центральная комиссия по ревизии действий 
дворянских депутатских собраний Киевской, Подольской и 
Вольшской губерний»), як вже було зазначено вище, скла
дається з 2638 справ. Значна їх частина -  це справи І типу. 
Походять вони з усіх трьох губерніях, хоча, згідно з описами, 
переважна більшість надійшла свого часу до цієї Комісії з 
Подільського дворянського депутатського зібрання.

Справи І типу в переважній більшості випадків містять 
документи декількох родин зшитих разом. В описі дається 
перелік прізвищ легітимованих. Іншої інформації, яка б вка
зувала принаймні повіт, з якого родина подавала документи, 
в описі немає. Дуже велика частина справ І типу з цього 
фонду знаходиться в незадовип>ному стані й тому 
дослідники часто отримують відмову у видачі через не
обхідність реставрації таких справ.

Певний поступ щодо дослідження джерел І -  IV типів 
з'явився у зв'язку з видавничою програмою «Шляхта Ук
раїни», яка реалізовується з 2000 року. На цей момент у її 
рамках вже опубліковано сім книг^, які дозволяють 
дослідникам зорієнтуватися в окремих колекціях джерел. 
Цими публікаціями охоплено всі чотири фонди, про які зга
дується вище. Проте ці результати є дуже скромними в 
порівнянні з масштабами проблем, які чекають на своє 
вирішення. Слід зауважити, що реалізація програми знайш
ла підтримку у адміністрації Центрального державного 
історичного архіву України (м. Київ) та Державного архіву 
Київської області. Прихильно до неї ставиться також і 
адміністрація Державного архіву Хмельницької області, про 
що свідчить допомога з опрацюванням джерел про
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легітимовану шляхту Літинського повіту. Загальну 
підтримку цьому проекту надає також Державний комітет 
архівів України. Під загальним патронатом цих установ і бу
ли здійснені згадані публікації.

Перспективи вивчення джерел
На цей момент є цілком зрозумілим, що в активізації 

досліджень, а особливо в створенні каталогів і покажчиків, 
публікації списків і гербівників по фондам трьох дворянсь
ких депутатських зібрань та ЦРК зацікавлена як наукова 
громадськість, так і адміністрація архівів.

Для дослідників важливо максимально оптимізувати 
процес пошуку необхідних джерел. Для адміністрації архівів 
актуальною є проблема зменшення кількості видачі справ 
при покращенні обслуговування запитів дослідників. Є оче
видним, що за умов існування більш інформативних описів 
згаданих фондів, або після створення спеціалізованих карто
тек, кількість запитів на видачу справ як І, так і інших типів, 
мають різко зменшитися. Якщо зараз перед дослідником ро
ду, припустимо, Добровольських стоїть непроста задача оп
рацювання в Державному архіві Київської області до сотні 
справ, то за наявності інформативного каталогу йому буде 
достатньо виписати лише кілька справ за умови, що він не 
ставить перед собою задачі системного дослідження всіх 
родів з таким прізвищем, а цікавиться лише певною роди
ною. Зараз він мусить працювати в читальному залі за оп
тимістичного розвитку подій близько чотирьох тижнів. Ра
зом з тим працівники фондів та читального залу змушені 
витримувати значні навантаження через дотримання всіх 
вимог при видачі справ до читального залу та повернення їх 
назад до фондів. При цьому досліднику часто вистачає годи
ни, аби з'ясувати, що серед виданих справ відс)пгні ті, що йо
го цікавлять. Натомість він отримує певну частину справ, 
зміст яких не відповідає зазначеному в описі, і може після
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тижнів сподівань не отримати потрібної справи, бо він не 
зможе виявити її через помилки в описах.

Всі ці аргументи спонукають як дослідників, так і 
адміністрації архівів шукати прийнятного рішення пробле
ми. Вона полягає в необхідності активізувати видавничу 
діяльність, зокрема, в рамках програми «Шляхта України», а 
також об'єднати зусилля для створення інформативних ката
логів. На сьогодні адміністрація Державного архіву Київської 
області, в якому зберігається майже половина збережених 
справ І типу (фонд 782, опис 1), готова всіляко сприяти ство
ренню каталогу по цим джерелам на паперових носіях 
(потрібно каталогізувати 13957 справ). Він має стати складо
вою частиною вже існуючого та доступного для дослідників 
каталогу цього архіву, а також продовжити започатковану 
колись роботу по вивченню та каталогізації фонду «Київське 
дворянське депутатське зібрання».

Джерела з генеалогії шляхетських родів...
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II. СТРУКТУРА СТАНУ





Шляхта Васильківського повіту 
за сповідними розписами 
православних храмів початку XIX ст.*

1. Проблемні питання дослідження родів православної шляхти 
Огляд території Васильківського повіту 
Васильківський повіт з'явився в останні роки XVIII ст. 

внаслідок реформи адміністративно-територіального уст
рою, яку провів імператор Павел І. Ця реформа замінила 
намісншггва часів Єкатєріни II губерніями, які складалися з 
повітів. Останні були дещо меншими ніж їх попередники - 
округи.

Губерніально-повітова система не була безпосередньо 
пов'язана з колишньою польською системою 
адміністративно-територіального поділу, яка відбивала 
історичний процес господарчого та власницького розвитку 
округ. Через це старі округи, що складалися протягом 
кількох століть, іноді були розірвані на кілька частіш та 
увійшли до різних повітів. Це спричиняє значну незрз^чність

* Перша публікація тексту: Чернецький Є. Шляхта Васильківського повіту Київської гу
бернії за сповідальними розписами православних храмів початку XIX ст. (Біпоцерківщина, 
Васильківщина, Мотовилівщина, Рокитнянщина, Фастівщина). -  Біла Церква; Мустанг, 
1999.-26 с.



для дослідження будь-яких питань, що стосуються 
історичного розвитку окр)гг Київщини, зокрема Середнього 
Поросся, тому що розгляд певної проблеми в повітових ме
жах зовсім не дає можливості отримати повну картину про
цесів, які відбувалися перед XIX ст.

Саме тому в дослідженні православних шляхетських 
родів Середнього Поросся, що розпочинається цим видан
ням, ми не зможемо одразу отримати чіткого уявлення про 
предмет нашої уваги. Лише отримуючи фрагмент за фраг
ментом, ми зможемо перейти від повітової системи до 
історичної, скласти уявлення про процеси шляхетської ко
лонізації в окремих історичних округах, перш за все -  в 
Білоцерківському старостві та тих його частинах, що 
розійшлися по руках протягом XVII-XVIII ст.

Зосередження саме на шляхетських родах, що трималися 
на початку XIX ст. православного сповідання, викликане ха
рактером джерел, що досліджувалися автором. На жаль, по
шуку та дослідження джерел, що могли б повно показати й 
римо-католицькі шляхетські роди, автор ще не проводив, хо
ча й не виключає цього в майбутньому.

Цей недолік -  не єдиний з тих, що не дають змоги судити 
про нашу розвідку як таку, що повно охоплює шляхетський 
родовий загал. Багато шляхетських родів ще у XVIII ст. втра
тили шляхетські права й саме тому ми зустрічаємо на почат
ку XIX ст. так багато селян з шляхетськими прізвищами. Крім 
того, чимало шляхетських родів чи їх гілок протягом XVIII ст. 
встигли перетворитися на церковні, представники яких 
спадково обіймали певні парафіяльні посади (від настоятеля 
до церковного сторожа включно). Характер використаних 
автором джерел не дозволив на цьому етапі показати родо
вий склад шляхти, що перетворилася на селянство протягом
XVIII ст. Що ж стосується церковних родів, то це питання 
надто складне, щоб його вирішувати в такій скромній праці. 
Склад місцевих церковних родів формувався не тільки на
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базі шляхти, але й на базі колишньої козацької старшини, 
старого родового козащва та міщанства, й тому тільки 
спеціальних перегляд один за одним всіх місцевих церковних 
родів може дати нам реальну картину їх станового поход
ження. Шляхетська форма прізвищ, яку приймали представ
ники церковних родів у XVIII ст., сама по собі не може бути 
підставою для зарахування їх носіїв до шляхти.

Припущення щодо походження того чи іншого шля
хетського роду, зроблені на підставі простого збігу прізвищ, 
мають попередній характер і при спеціальному дослідженні 
мож)ггь суттєво змінюватися.

До складу Васильківського повіту )^ійшло декілька 
історичних округ. На півночі, по Унаві та її притокам розта
шовувалося Фастівське біскупство -  великий маєток, що 
складався з містечка Фастова та багатьох навколишніх сіл, що 
належав (з XVI ст.) київським римо-католицьким єпископам. 
Поруч знаходилася Мотовилівщина -  спочатку ленне во
лодіння в складі Білоцерківського староства, потім приват
ний маєток Аксаків та їх спадкоємців (у XIX ст. -  
Руліковських). Центром цього маєтку було містечко Велика 
Мотовилівка. Ще північніше, на Стзтні лежало місто Ва
сильків з округою, що належало майже до самого кінця XVIII 
ст. Києво-Печерській лаврі. В північно-східному куті повіту 
знаходилася Василівщина з центром у містечку Василів, що 
належала в другій половині XVIII ст. графам Тарновським. 
Основну територію повіту -  середню, західну та південну 
частини -  займали північні округи колишнього 
Білоцерківського староства, яке з 1778 р. стало графством: 
місто Біла Церква з ближчою околицею, Ротківське та Шам- 
раївське намісництва, Триліське, Блощинське, Яблунівське, 
Настаське диспозиторства, Рокитнянський маєток.

Така фігура повіту не дає можливості побачити картину 
шляхетської колонізації середньої та південної (передстепо- 
вої) смуг Білоцерківського староства, що активно заселялися
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у XVIII ст. Тільки Білоцерківський степ, що колонізувався 
здебільшого в др)тій половині XVIII ст., майже весь увійшов 
до Васильківського повіту.

Оглядаючи кількісну картину розміш;ення шляхетських 
родів по парафіям Васильківського повіту, бачимо кілька зон 
та окремих центрів, що різняться між собою за рівнем кон
центрації шляхетських осель.

Перш за все звернемося до таблиці, в якій зведено 
відомості про кількісний склад родів православної шляхти.

Таблиця кількості православних шляхетських родів

II. Структура стану

Потіївка 84 Темберщина 5
Озерна 63 Вільшанка Барахтянська 5
Півні 32 Лопатиніцина 4
Чупира 31 Насташка 4
Вінцентівка 23 Красний Ліс 4
Блощинці 20 Пруси 4
Біла Церква 17 Малополовецьке 4
Яблунівка 14 Паляничинці 4
Триліси 11 Ковалівка 4
Житні Гори 10 Великополовецьке 4
Фастів 10 Шпендівка 4
Пилшіча 10 Шамраївка 3
Дулицьке 10 Кожанка 2
Мазепинці 8 Сухоліси 2
Острів 6 Васильків 2
Королівка 6 Деремезна 2
Рейментарщина 5 Велика Мотовилівка 1

Яхни 1
Найбільшу концентрацію шляхетських осель знаходимо 

в самому південному кутку повіту. Тут розташовувалися 
найзначніші центри шляхетського життя -  села Потіївка,
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Озерна, Ч)шира, -  в яких мешкало на початку XIX ст. близько 
180 родів православної шляхти. Навколо цих сіл розташову
валися села з меншою кількістю шляхетських осель, з яких 
вирізнялися Біла Церква, Блоппшці, Яблунівка, Пилипча 
(близько 60 родів православної шляхти). В цілому в цій 
південній частині мешкало більше половини православної 
шляхти повіту -  близько 250 родів.

На просторах Білоцерківського степу, що зі всіх ста- 
ростівських земель колонізувалися в останню чергу, та Ро- 
китнянщини бачимо незначні осідки православної шляхти: 
Бінцентівка, Житні Гори, Острів, Рейментарщина, Тембер- 
пщна та інші села і містечка. Загалом у північно-західній час
тині повіту мешкало близько 70 православних шляхетських 
родів.

Аналогічну картину бачимо при огляді північно-західної 
частини Васильківського повіту. В тутешніх парафіях меш
кало близько 100 родів православної шляхти. Значнішими 
шляхетськими осідками були Півні, Триліси, Фастів, Ду- 
лицьке, Мазепинці (близько 70 родів). Цікаво, що зовсім не 
знаходимо православної шляхти в селах, які лежали в поріччі 
Ротка (колишнє Ротківське намісництво Білоцерківського 
староства). Можливо, це треба пояснити тою обставиною, що 
ці землі були добре колонізовані білоцерківським 
міщанством та козацтвом ще з XVI ст. й тому в пізніші часи, 
особливо в порівняно спокійніше XVIII ст. шляхетська ко
лонізація не мала тут можливостей для розвитку^.

З цього можна зробити й інше припущення. Можливо, 
що скупченість шляхетських родів саме на півдні повіту має

Шляхта Васильківського повіту...

' Пізніші дослідження дозволили з’ясувати, що поротоцька шляхта була доволі чисель- 
ною, але належала до римо-католицького обряду і тому її не вдалося зафіксувати на підставі 
використаних у цьому тексті джерел. Найбільший осідок поротоцької шляхти -  це село 
Мар’янівка Васильківського повіту (Білоцерківське графство). На теренах Фастівського 
біскупства (згодом казенний маєток) виділяється за кількістю шляхти село Фастівець, в яко
му найбільше волів мали шляхтичі з Люблінського воєводства Пшонки (Пшонковські) герба 
Яніна.
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свідчити про значну колонізадійну увагу старостівської 
адміністрації до земель, що лежали на південь від Росі, в 
першій половині та середині XVIII ст., якщо саме цим часом 
дат5̂ ати появу основної маси захожих шляхетських родів на 
Середньому Пороссі.

2. Походження православної шляхти Васильківського повіту.
Обрахунки потужності шляхетських родів
Навіть з побіжного огляду реєстру православних шля

хетських родів Васильківського повіту можна зробити висно
вок про існування місцевих та захожих родів. При цьому 
складається враження, що захожих родів було значно більше 
ніж місцевих.

Як приклади захожих родів, про які ми можемо говорити 
досить впевнено, варто згадати Барановських (Півні, Ду- 
лицьке, Потіївка), Болсуновських (Блощинці, Чупира), Ви- 
говських (Яблунівка, Озерна, Чупира, Лопатинщина), 
Дідковських (Півні, Шамраївка, Дулицьке), Закусил (Чупи
ра), Каленських (Біла Церква), Кобилинських (Півні, Пилип- 
ча, Паляничинці), Мошковських (Потіївка), Недашковських 
(Півні), Ходаковських (4jrnnpa), Чоповських (Чупира). Ці ро
ди, скоріш за все, походять із Заушшя на Овруччині й ведуть 
свій родовід з кількох осіб тюркського походження, які отри
мали в кінці XIV ст. земельні пожалування від удільного кня
зя київського Володимира Ольгердовича^. Можливо, що до 
цих зауських родів треба додати ще декілька зі списку шлях
ти Васильківського повіту, в яких прізвища, можливо, зазна
ли деяких змін.

Мабуть, в колонізації земель Васильківського повіту взяли 
участь не тільки представники зауських шляхетських родів. 
Можна пригадати рід Барвінських (Темберщина, суч. Узин), 
добре відомий на Західній Україні. Один з
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західноукраїнських Барвінських -  Іван Дем'янович -  вже в 
середині XVIII ст. приїхав з Галичини на Київщину як свя
щеник і дав початок потужному церковному роду, що згодом 
осів у багатьох по парафіях Південної Київщини. Чи 
Барвінські з Темберщини були його нащадками, чи тільки 
гілкою з єдиного стовб)фу Барвінських з Галичини, поки що 
невідомо, але сам факт, що гілка (чи гілки) ішіяхетського ро
ду з Галичини існ)гвала серед православної шляхти Ва
сильківського повіту, є досить показовим.

Як бачимо, навіть без ґрунтовних генеалогічних 
досліджень можна досить впевнено говорити принаймні про 
частину повітової піляхти як про захожу. Гадаємо, що серед 
повітової шляхти можна віднайти також роди з Волині та 
Поділля. Постає питання: коли саме ці роди потрапили на 
терени майбутнього Васильківського повіту? Відповідь на це 
запитання є важливим не тільки в генеалогічному аспекті, 
але й для розуміння колонізаційних процесів на Середньому 
Пороссі загалом.

Відомий дослідник історії населених місцевостей 
Київщини Лаврентій Похилевич вважав, що переселення 
шляхти на територію Білоцерківського староства розпочало
ся на початку XVIII ст., мабуть, після повернення краю під 
владу Речі Посполитої. Ось характерна цитата із статті в 
"Сказаннях о населенньїх местностях Киевской губернии" 
про село Хрещатий Яр Таращанського повіту: "Село назьіва- 
ется также окрестньши жителями Христиновкой и Скаржи- 
новкой. Первое название заимствовано от местности, а вто- 
рое дано в начале прошлого века по фамилии Скаржинского, 
служившего при старостах Белоцерковских и водворявшего 
здесь по поручению их шляхту, переселявшуюся из Литвьі. 
Жителей обоего пола 718, из коих лишь 178 крестьян. Ос- 
тальньїе свободного состояния, большей частью из польской
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ішіяхтьі. Латинствующих нет"з. Як бачимо, Л. Похилевич 
вважав, можливо, на підставі переказів, записаних у середо
вищі повітової шляхти, що переселення відб)^алося з тери
торії Великого князівства Литовського. За попереднім викла
дом цілком видно, що принаймні частина повітової піляхти 
дійсно переїхала на Білоцерківщину "з Литви", а власне з ук
раїнських земель, що перебігали у складі Князівства.

Не можна погодитися з типовим для минулого століття 
виразом "польська шляхта" За свідченням самого 
Л. Похилевича пшяхта була православного обряду. Як відомо 
з етнографічних досліджень того часу, та й сам Л. Похилевич 
це неодноразово констатує -  шляхта за своїм побутом та мо
вою становила частину з^раїнського хліборобського насе
лення Київщини. Наприклад, про шляхту с. Чупири 
Л. Похилевич пише: "Лет за 200 зто бьш хутор принадле- 
жавший насташскому мещанину Чупьіре. Теперь здесь жи- 
телей обоего пола 1150. Большую половину их составляет 
шляхта, а в числе ее до 80 хсиц об. Пола держатся еще латин- 
ства, хотя, как и везде в губернии, усвоили нравьі и язьж ма- 
лороссиян. По-польски считают себя обьясняться только с 
ксендзами, сохраняюш;ими в нашем крає совместно с некото- 
рьіми богатьіми помещиками, остатки полонизма. Между со
бою шляхтичи польские говорят обьїкновенно по малорос- 
ски"4. Можливо, що певна її частина дійсно етнічно належала 
до польського народу чи була полонізована в попередні 
століття, але у XIX ст. повітова шляхта вже була майже на 
100% українізована. Цьому особливо сприяла та обставина, 
що шляхтичі в переважній більшості власноручно працюва
ли на землі серед )^раїнського селянства, й це мало 
найбільше значення в процесі згкраїнізації шляхти.

II. Структура стану

’ Похилевич Л. Сказания о населенньа местностях Киевской губернии, или Статисти- 
ческие, исторические и церковньїе заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах в 
пределахгу^рниинаходящихся. -К..: Типография Киево-Печерской лаври, 1864. -С . 426.
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Негативне ставлення до "польської шляхти" до 
більшовицького перевороту спиралося на погляд , що саме ця 
шляхта є, по-перше, зверхником та полонізатором місцевого 
"русского" населення, по-друге, соціальною базою польсько
го національно-визвольного руху. Не торкаючись другого 
аргументу, треба зазначити, що перший, прийнятий у висо
ких колах Імперії, практично не відповідав дійсності. Про 
етнографічний трш повітових шляхтичів минулого століття 
(спостереження зроблене, мабуть, напередодні другого поль
ського повстання 1863 p.), вже було сказано. Цікаво, що й па
сажі самого Л. Похилевича частіше не стосуються повітової 
шляхти. Ось один з них: "короли польские, желая как наис- 
корее утвердить в зтом крає польский и папский злемент, 
давали привилегии шляхте латинского исповедания на засе- 
ление земель, из которьіх природньїе русские жители -  дав- 
ние владетели земель, бьши разогнаньї оружием и притесне- 
ниями и оставленьї только подчинившиеся новому порядку 
вещей. Впрочем привилегии даваемьі бьши дожизненно и 
под тем условием, что земля не переставала бьггь собственно- 
стью староства. Однако так случалось, что отец для сьша вьі- 
прашивал у короля продолжение пользования хутором или 
деревушкой; затем, по соизволению королевскому, зтот сьш 
утверждался в деревне, таким же способом врук и дальней- 
шие потомки. Не одна позтому деревня, под предлогом дав- 
них заслуг и известной земской давности, сделалась из ста- 
ростинской вотчинной. Гетман Браницкий, сделавшись вла- 
дельцем Белоцерковщиньї, с зтого поводу принужден бьш 
вести значительное число процессов, и по многим из них он 
доказал перед судами неправильность владения мелких по- 
мешдков и законную принадлежность имений к Белоцерков- 
ской его В О Т Ч И Н е " 5 .  Як бачимо, йдеться зовсім не про шляхту, 
що займалася хліборобством по селах, а про окремих іплях-
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тичів (ротмістр Темберський, Юзеф Спендовський, ротмістр 
Буркат та інші), що отримували невеличкі маєтки по старос
тву в тимчасове корисіування й осаджували там ту ж саму 
шляхту на правах чиншовиків, як і простих селян. Про по
лонізм повітової шляхти треба говорити досить обережно 
через нез'ясованість цього питання. Репліки, що хоча й вихо
дили на адресу переяславського єпископа з-під пера право
славного білоцерківського протопопа, священика Василя 
Зражевського (в 1768 p.), все ж таки заслуговують на увагу: 
протопоп прохав єпископа, щоб "всемилостивое пастьірское 
изволили явить благоразсмотрение и к приходам оудовст- 
вующим вскоре ставленников в священство производить, по- 
неже самоволци онии (уніати.- прим. Авт.) своих попов на- 
силием определяют и народ возмущают, и все делается за 
скудость священства. В приход Потеевку для шляхтьі просил 
о определении инаго священника с консистории, а оний 
бьівший при приходе, за отлучение от православия, шляхтою 
вьігнан и не допущен к служению..."*. Як бачимо, питання 
про польськість повітової шляхти ще потребує окремого 
дослідження.

Повертаючись до питання про нижчу відмітку шляхетсь
кої колонізації на просторах Білоцерківського староства, тре
ба зазначити, що певний матеріал для цього питання подає 
люстрація Білоцерківського староства 1765 р. У ній зокрема 
зазначається, що село Чупира -  один з трьох найбільших 
осідків шляхти -  було тоді ще слободою, яку осадив овруць
кий ловчий Якуб Корицинський за правом, наданим 
білоцерківським старостою Мнішхом. Точна дата цього пра
ва не вказується, але ясно, що воно було видане вже після 
1761 p., коли Мнішех отримав посаду білоцерківського ста
рости. Посада осадника Чупири -  овруцький ловчий, -  хоча 
й мала на цей час вже значення почесного звання, все одно

II. Структура стану
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привертає нашу увгау, враховуючи ту групу шляхти із За- 
ушшя на Овруччині, яка досить чітко виділялася поміж 
інших шляхетських родів. Вказується також, що було тоді в 
Чупирі "osi^dlych slobodzian6w kilkadziesi^t"^.

Якою спокусливою не видається можливість датувати по
чаток шляхетської колонізації півдня Васильківського повіту 
1760-ми роками, треба визнати, що факт пізнього осадження 
Чупири не дає для цього потрібних підстав. Два інших цен
три місцевого шляхетства -  сс. Озерна й Потіївка -  назива
ються в люстрації 1765 р. серед звичайних сіп, ніяких згадок 
про їх осадження ми з цього документу не отримуємо. На
впаки, з попереднього викладу видно, що 1768 р. потіївська 
шляхта була вже такою місцевою групою, з якою треба було 
рахуватися православному протопопові. Мабуть, недавні пе
реселенці не вели б себе так впевнено.

Можливо, треба погодитися з Л. Похилевичем, що пере
селення шляхти дійсно могло відбутися на початку XVIII ст., 
хоча стосовно ціпої низки родів таке твердження є невірним, 
або є підстави в ньому сумніватися. Річ у тім, що певна час
тина шляхти, хоча, можливо, і не є автохтонною, але, скоріш 
за все, потрапила на Середнє Поросся ще перед XVIII ст. Так, 
ми можемо припускати, що прізвище Волотовських (Дулиць- 
ке. Озерна) походить від місцевої річки Волоти (в люстрації 
Білоцерківського староства 1622 р. згадується <йкесь поселен
ня Устя Волоти). Кажановські (Кижановські?) (Озерна), мож
ливо, були нащадками шляхтичів Кежановських, які, за 
свідченням люстрації Білоцерківського староства 1616 p., з 
1555 р. несли ленну службу з володіння Скоруліно (Коро- 
винці). Також можна припускати, що прізвище Соботовичів 
(Потіївка) походить від річки Собот (притока Кам'янки).

Крім цього треба ще зазначити, що і в часи Хмельниччи
ни на Білоцерківщині були значні осідки шляхти. Це сто-
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сується, наприклад, білоцерківської шляхти, а також знаме
нитої настаської шляхти, з якої набиралася особиста корогва 
українських гетьманів. Відомо, що 1649 р. гетьман Богдан 
Хмельницький видав універсал, яким звільнив настаську 
шляхту від всіх повинностей та утисків. Це було 
підтверджено гетьманом Петром Дорошенком в )гніверсалі 
1676 р.

Ми можемо зробити тільки приблизний підрахунок, 
спираючись на статистику, яку навів у своїй праці 
Л. Похилевич. На жаль, ця статистика не охоплює всього 
шляхетського загалу, і тому окремі цифри потрібно встанов
лювати по аналогії.

З відомостей, що стосуються ще XVIII ст., видно значну 
потужність тутешньої шляхти. Так, "в 1768 году предводите- 
ли гайдамацкие Швачка и Бондаренко обьявили в Хвастове 
таксу на жидов и ляхов, назначив за голову ляха 7 злотьіх, а за 
жида З злота и 15 грошей. В зто же время латинский Хвастов- 
ский костел ограблен, а ксендзьі прогнаньї и убито гайдама
ками до 600 душ шляхтьі, погребенньїх в месте, ще теперь 
находится могила близ ньшешней Воскресенской церкви''^. 
Гадаємо, що йдеться переважно про шляхту з Фастівського 
біскупства, яка збіглася під охорону замкових укріплень. З 
пізніших відомостей Л. Похилевича, що відображають 
кількість шляхти вже в середині XIX ст., по окремих селах, 
"деревням" та приселках Фастівщини (Мала Снітинка, 
Снігурівка, Офірна Фастівська, Фастовець та білоцерківська 
Мар'янівка) нараховувалося близько 1500 шляхти православ
ного та римо-католицького обрядів^.

В значніших південних осідках православної шляхти -  сс. 
Потіївкі, Озерному, Чупирі -  Л. Похилевич нараховує до 3000 
православної шляхти й до 300 римо-католицькоро. Шляхта

II. Структура стану
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цих трьох сіл у родовому відношенні становить приблизно 
половину всього шляхетського загалу Васильківського повіту. 
Тому ми можемо як дуже приблизну цифру назвати для се
редини XIX ст. 6000 осіб православної шляхти.

Висновки
1. Православні шляхетські роди жили протягом XVIII-XIX 

ст. в населених пунктах (містах, містечках, селах), які досить 
рівномірно охоплювали територію Васильківського повіту 
Київської губернії.

2. Найбільш концентровані шляхетські осідки знаходи
лися в XIX і, можливо, в XVIII ст. у південному куті повіту. 
Більші центри шляхетського життя -  села Потіївка, Озерна,
Ч)шира.

3. Серед повітової шляхти були місцеві та захожі роди.
4. Можливо, що початок шляхетської колонізації окремих 

місцевостей Білоцерківського староства треба датувати по
чатком XVIII ст., але існують свідчення про шляхетську ко
лонізацію староства ще з часів перед Хмельниччиною.

5. Повітова шляхта у XIX ст. була вже майже повністю ук- 
раїнізована; певна її частина здавна належала до ук
раїнського народу та відображала український 
хліборобський тип (зауська шляхта).

6. Православна шляхта XIX ст., можливо, й у XVIII ст. 
трималася православ'я, за винятком кількох десятиліть пану
вання на території Білоцерківського староства греко- 
католиків. Поряд з православною шляхтою існувала також й 
римо-католицька шляхта, частина якої трималася цього 
сповідання і протягом XIX ст.

7. В середині XIX ст. на теренах Васильківського повіту 
мешкало, можливо, близько 6000 тисяч православної шляхти. 
Ця цифра є дуже приблизною.
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Список православних иіляхетських родів 
Васильківського повіту (1812-1815 рр.У^

АНДРІЄВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Блощинці; Свято-Димитріївської церкви, с. Чупира; Свято- 
Миколаївської церкви, с. Вінцентівка.

АНДРОНЕКИ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

АНТОНОВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Блощинці.

АРТИМОВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
м. Васильків.

БАПНСЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка; священо-церковнослужителі, парафія Свято-Різдвянської 
церкви, с. Велика Мотовилівка.

БАКУНОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Блощинці.

БАЛАПЖЕВИЧІ, пшяхта, парафія Свято-Миколаївської церк
ви, с. Вінцентівка.

БАЛЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церк
ви, с. Озерна.

БАЛЯСНИКИ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Насташка.

БАРАНОВСЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Злотоустівської церк
ви, с. Півні, мешкали у слободі Волиці (у джерелах: Волпц) 
фастівського володіння київського римо-католицького біск)ша; 
Свято-Михайлівської церкви, с. Дулицьке; Свято-Покровської 
церкви, с. Потіївка; поселяни, парафія Свято-Преображенської 
церкви, с. Ольшаниця; посполиті, парафія Свято-Миколаївської 
церкви, с. Вінцентівка; Свято-Різдвянської церкви, м-ко Рокитне.

БАРВІНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Темберп^ина.

БАРДИШЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Йосипівської церкви, 
с. Житні Гори.

II. Структура стану
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БАРЛИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні, мешкали в самих Півнях та в слободі Дмитрівці 
фастівського володіння київського римо-католицького біскупа.

БАРОНОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Блощинці.

БАРЩЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

БАЧИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Пилипча, мешкали в присілку Городипц; свяш;ено- 
церковносл)жителі, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. Чер
кас; Свято-Покровської церкви, с. Потіївка; посполиті, парафія Свя- 
то-Покровської церкви, с. Кодаки.

БЕЗКОШЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, 
с. Потіївка.

БЕЛЕКЕВИЧІ (БЕЛЬКЕВИЧІ), пшяхта, парафія Свято- 
Димитріївської церкви, с. Чупира.

БЕЛЬКЕВИЧІ див. БЕЛЕКЕВИЧІ
БЕРЕЖЛНИЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-

Хрестовоздвиженської церкви, с. Красний Ліс.
БЕРЕЗЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 

Блопщнці.
БЕРЕЗОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 

м-ко Біла Церква; Свято-Миколаївської церкви, с. Вінцентівка; Свя- 
то-Миколаївської церкви, с. Темберпщна; священо- 
церковнослужителі, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. Яцки; 
Свято-Михайлівської церкви, с. Вільшанка Барахтянська; поспо
литі, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. Снітинка; Свято- 
Покровської церкви, с. Макіївка; Свято-Покровської церкви, с. Ро
машки; Свято-Різдвянської церкви, с. Велика Мотовилівка; Свято- 
Миколаївської парафії м-ко Біла Церква; поселяни, парафія Свято- 
Преображенської церкви, с. Ольшаниця.

БІЛЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церкви, 
с. Озерна; священо-церковнослужителі, парафія Свято- 
Михайлівської церкви, с. Черкас; посполиті, парафія Свято- 
Миколаївської церкви, с. Вінцентівка, мешкали в слободі Ліпщнка; 
Свято-Миколаївської церкви, с. Вінцентівка; Свято-Покровської 
церкви, с. Ромашки.
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БЛИНДОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

БОБРАНИЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Яблунівка; Свято-Димитріївської церкви, с. Пилршча, мешкали в 
присілку Городипц.

БОБРОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Яблунівка; Свято-Михайлівської церкви, с. Острів.

БОГДАШЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської 
церкви, с. Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського во
лодіння київського римо-католицького біскупа.

БОЖЧЕНКИ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Триліси.

БОЛВАНОВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церк
ви, с. Чупира.

БОЛГАРИ, пшяхта та міш;ани, парафія Свято-Миколаївської 
церкви, м. Васильків.

БОЛСУНОВСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Михайлівської церк
ви, с. Блопі;инці; Свято-Димитріївської церкви, с. Чупира.

БОРАЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Блоштінці.

БОРИМСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

БОРОВЕЦЬЮ (БОРОВИЦЬЮ), шляхта, парафія Свято-
Троїцької церкви, с. Пруси.

БОРОВИЦЬЮ див. БОРОВЕЦЬЮ
БОРОВСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Володимирівської церкви, 

с. Ковалівка.
БОХАНЕВИЧІ (ВУХАНЕВИЧІ), пшяхта, парафія Свято-

Троїцької церкви, с. Пруси; посполиті, парафія Свято-
Воскресінської церкви, с. Синява. Бохоневичі, шляхта, парафія Свя- 
то-Миколаївської церкви, с. Ябл)шівка. Бохановичі, свяш;ено- 
церковнослужителі, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Острів; посполиті, парафія Свято-Воскресінської церкви, с. Синява, 
мешкали в слободі Салиха.

БРЕЗЕЦЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.
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БРЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

БРУГОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

БРУЧКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Вінцентівка.

БУДКЕВИЧІ, пшяхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Яблунівка.

ВУНЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, с. 
Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біск)ша.

ВУТЕЛЬСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Триліси.

ВУШЕНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ВАСЕКЕРСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ВАСЬІСЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Різдвянської церкви, м- 
ко Біла Церква.

ВАШКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ВЕЛЧИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Богословської церкви, с. 
Шпендівка, мепікали в присілку Розаліївка (в джерелі Рузаліївка).

ВЕНЦКОВСЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ВЕРТЕЛЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ВИГОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Яблунівка; Свято-Різдво-Богородичної церкви, с. Озерна; Свято- 
Димитріївської церкви, с. Чупира; Свято-Різдвянської церкви, с. 
Лопатрішцина.

ВИНАРЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ВИСОЦЬЮ, шляхта, парафія Свяіх>-Йосипівської церкви, с. 
Житні Гори; Свято-Покровської церкви, с. Потіївка; посполиті, па
рафія Свято-Покровської церкви, с. Ромашки; Свято-Троїцької 
церкви, с. Королівка; Свято-Миколаївської церкви, м-ко Біла Церк
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ва; Свято-Миколаївської церкви, с. Мазепинці, мешкали в присілку 
Дрозди; Свято-Миколаївської церкви, с. Бирюки.

ВИШНЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димрггріївської церкви, 
с. Чупира; посполиті, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. ]^да.

ВОВКОВЕНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ВОВКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, 
с. Чзшира.

ВОЙЦЕХОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Йосипівської церкви, 
с. Житні Гори.

ВОЛОСОВИЧІ, пшяхта, парафія Свято-Успенської церкви, м-ко 
Біла Церква.

ВОЛОТОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Дулицьке; Свято-Різдво-Богородичної церкви, с. Озерна, Свято- 
Покровської церкви, с. Потіївка.

ВОЛЬСЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церк
ви, с. Озерна; Свято-Покровської церкви, с. Потіївка.

ВОЛЯНЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ГАЛАМБОВСЬКІ (ГОЛЕМБОВСЬКІ), шляхта, парафія Свято- 
Миколаївської церкви, с. Вінцентівка.

ГАЛЕВИЧІ, пшяхта, парафія Свято-Троїцької церкви, с. Ко- 
ролівка.

ГИЛЕВИЧІ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церк
ви, с. Малополовецьке.

ГЛИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ГЛОВАЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдвянської церкви, с. 
Лопатинпщна.

ГОЛЕМБОВСЬЮ див. ГАЛАМБОВСЬКІ
ГОЛУБОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 

церкви, с. Озерна.
ГОЛЬСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 

Ябл}тавка.
ГОРАЗИ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 

Потіївка.
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ГОРАЙМИ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, м-ко 
Біла Церква.

ГОРАШ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ГОРНЕЦЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Йосипівської церкви, с. 
Житні Гори.

ГРАБОВСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Кожанка; Свято-Покровської церкви, с. Потіївка; Свято-Троїцької 
церкви, с. Пруси.

ГРАСКЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ГРИГОРЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церк
ви, с. Чупира.

ГРИГОРОВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Дулицьке; [свяш;ено-церковнослужителі (?)], парафія Свято- 
Димитріївської церкви, с. Пилипча.

ГРИГУРКИ (од. ГРИГУРКА), шляхта, парафія Свято-Різдво- 
Богородичної церкви, с. Озерна.

ГРИЬЖОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ГРИНОВЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ГРИНЧЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покробської церкви, с. 
Потіївка.

ГРУШЕВСЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ГУЦЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Різдвянської церкви, м-ко 
Біла Церква.

ПЛЧЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ДАБІЖІ (од. ДАБІЖА), пшяхта, парафія Свято-Покровської 
церкви, с. Потіївка.

ДАМЕЛОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димрггріївської церк
ви, с. Чупира.

ДАШКЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні.
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ДЕБРОВСЬКІ, шляхта, парафія СвятоРіздво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ДЕМБРОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Малополовецьке; Свято-Миколаївської церкви, с. Мазе- 
пинці.

ДЕМКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Мазепинці.

ДЕНБРОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Насташка.

ДЗЯДЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ДІДКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
кМвського римо-католицького біскупа; Свято-Покровської церкви, 
с. Шамраївка; Свято-Михайлівської церкви, с. Дулицьке.

ДІЛЬОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ДОБРАНОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ДОБРАНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, 
с. Пилипча, мешкали в присілку Городипц.

ДОБРИНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ДОБРОВОЛЬСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, 
м-ко Фастів; Свято-Хрестовоздвиженської церкви, с. Рейментарш;и- 
на; посполиті, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. Черкас.

ДОЛИНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Вінцентівка.

ДОМАРЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа.

ДРОЗДОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Вінцентівка.

ДРОСИ, пшяхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Вінцентівка. ДРОСЕЬЖИ, шляхта, парафія Свято-Покровської 
церкви, м-ко Фастів.
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ДУБЕНЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ДУЛКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Блопщнці.

ДУМАНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Триліси.

ЕСМОНТИ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, с. 
Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа.

ЄРЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ЖЕБРЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Вознесінської церкви, с. 
Великополовецьке.

ЖИЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, с. 
Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біск)ша.

ЖОВТИЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Вінцентівка.

ЖУРАВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Триліси.

ЖУРАКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Вінцентівка; свяш;ено-церковнослужителі, парафія Свято- 
Димитріївської церкви, с. Чупира; Свято-Воскресінської церкви, с. 
Синява.

ЗАБАВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Чупира.

ЗАВАДСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Вільшанка Барахтянська; Свято-Хрестовоздвиженської церкви, с. 
Рейментарпщна.

ЗАГОРОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, 
с. Чупира; Свято-Успенської та Свято-Різдвянської церков, м-ко 
Біла Церква; посполиті, парафія Свято-Різдвянської церкви, с. Ве
лика Мотовилівка.

ЗАГОРСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.
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ЗАДЗГУСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, с. 
Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
кшвського римо-католицького біскупа.

ЗАКАБЛУКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Успенської церк
ви, м-ко Біла Церква; Свято-Михайлівської церкви, с. Блощинці; 
посполиті, парафія Свято-Троїцької церкви, с. Мала Вільшанка.

ЗАКРЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Богословської церкви, с. 
Яхни; посполиті, парафія Свято-Вознесінської церкви, с. Великопо- 
ловецьке; Свято-Михайлівської церкви, с. Черкас.

ЗАКуСИЛИ (од. ЗАКуСИЛО), шляхта, парафія Свято- 
Димитріївської церкви, с. Чупира.

ЗАЛЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Вільшанка Барахтянська.

ЗАЛУЗЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ЗАМЛАНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Блопщнці.

ЗАРЕМБИ, шляхта, парафія Свято-Хрестовоздвиженської 
церкви, с. Красний Ліс.

ЗАХАРЕВСЬЮ, шл5іхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Вільшанка Барахтянська.

ЗБІГСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церкви, 
с. Озерна.

ЗДЕБСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Ч)шира.

ЗЕКОВЕЦЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ЗЕМБОЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Блощинці.

ЗІНЬКЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Вінцентівка.

ЗЬОТОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Блопщнці.

ІВАНЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка; посполиті, парафія Свято-Різдвянської церкви, м-ко Біла 
Церква.
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ІВАШКЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Острів; Свято-Димитріївської церкви, с. Чупира.

ШВОВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Віш];ентівка.

ІЛЕНЕЦЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церк
ви, с. Озерна.

ІЛЬНИЦЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Мржолаївської церкви, с. 
Вінцентівка; посполиті, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Острійки; Свято-Троїцької церкви, с. Мала Вільшанка; Свято- 
Троїцької церкви, с. Мала Вільшанка, мешкали в присілку Сороко- 
тяги.

КАЖАНОВСЬЮ (КИЖАНОВСЬЮ?), шляхта, парафія Свято- 
Різдво-Богородичної церкви, с. Озерна.

КАЛЕНСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, м- 
ко Біла Церква; посполиті, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Снітинка, мешкали в с. Хвастовець.

КАЛНИЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Йосипівської церкви, с. 
Житні Гори.

КАМІНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, с. 
Півні, мешкали у слободі Волиці (у джерелах: Волпц) фастівського 
володіння київського римо-католицького біскупа; Свято- 
Покровської церкви, м-ко Фастів.

КАНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церкви, 
с. Озерна.

КАПЛЕНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

КАПУСТИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

КАРПІНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдвянської церкви, с. 
Лопатишцина.

КВЯТКОВСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, 
с. Пилипча, мешкали в присілку Бакалах; посполиті, парафія Свя- 
то-Троїцької церкви, с. Мала Вільшанка.

КЕВЛИЧІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Паляничршці.

КИСЕЛЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Блопщнці.
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КЛЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-РіздвоБогородичної церкви, 
с. Озерна.

КЛОКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Йосипівської церкви, с. 
Житні Гори.

КЛЬОЩ [в джерелі: КШОЦЬ] (од. КЛЬОЦЬ), шляхта, парафія 
Свято-Димитріївської церкви, с. Чупира.

КОБИЛИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церк
ви, с. Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа; Свято-Димитріївської церк
ви, с. Пилютча, мешкали в присілку Городишд; Свото- 
Михайлівської церкви, с. Паляничинці.

КОВАЛЬСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Мазепинці; Свято-Димитріївської церкви, с. Пилипча, мешкали в 
присілку Городищі; Свято-Покровської церкви, с. Потіївка; свяпце- 
но-церковнослзжителі, парафія Свято-Катерининської церкви, с. 
Ксаверівка; Свято-Володимирівської церкви, с. Ковалівка; поспо
литі, парафія Свято-Покровської церкви, с. Коженики; Свято- 
Василівської церкви, с. Трушки.

КОЗАКОВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Вінцентівка.

КОЗЕЦЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церк
ви, с. Малополовецьке.

КОЗЛОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Володимирівської церк
ви, с. Ковалівка; Свято-Злотоустівської церкви, с. Півні, мешкали у 
слободі Дмитрівці фастівського володіння київського римо- 
католрщького біскупа; посполиті, парафія Свято-Тро’іцької церкви, 
с. Мала Вільшанка; Свято-Покровської церкви, с. Казенна Мото- 
вилівка, мешкали в с. Офірна; Свято-Різдвянської церкви, с. Велика 
Мотовилівка.

КОЗШНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Шамраївка; свяш;ено-церковнослужителі, парафія Свято- 
Катерининської церкви, с. Ксаверівка.

КОНДРАТЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церк
ви, с. Блопщнці.

КОННАНИ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.
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КОНОФЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

КОРБУТИ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

КОРДУНИ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церк
ви, с. Озерна.

КОРЕНЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

КОРЖЕЛЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Яблунівка.

КОРЗУНИ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

КОСИНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Вознесінської церкви, с. 
Великополовецьке.

КОСМАЧЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церк
ви, м-ко Біла Церква.

КОСМЕНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

КОСТРИЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Велика Солтанівка.

КОХАНОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Триліси; священо-церковнослужителі, парафія Свято- 
Димитріївської церкви, с. Пилипча.

КОЩЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Яблунівка.

КРАСЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа.

КРАСУЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Мазепинці; Свято-Успенської церкви, с. Триліси.

КРАШЕВСЬІСІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, м- 
ко Фастів.

КРИЖАНОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церк
ви, с. Темберпщна; Свято-Різдво-Богородичної церкви, с. Озерна; 
священо-церковнослужителі, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна; посполиті, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Мазепинці.
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КРИОІД (?), шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Чупира.

КРИХОВЕЦЬИ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

КРОПИВНИЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церк
ви, с. Вінцентівка.

КРУЛЕКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церк
ви, с. Блощинці.

КУЛАКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна; свяш;ено-церковнослужителі, парафія Свято- 
Миколаївської церкви, с. Вінцентівка; посполиті, парафія Свято- 
Успенської церкви, с. Триліси.

КУЛЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церк
ви, с. Озерна.

КУЛИКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

КУЛЬКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

КУЛЬЧИЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа; Свято-Злотоустівської 
церкви, с. Півні, мешкали у слободі Волиці (у джерелах: Волщі) 
фастівського володіння кшвського римо-католицького біскупа; 
Свято-Миколаївської церкви, с. Вінцентівка; Свято-Михайлівської 
церкви, с. Паляничинці; посполиті, парафія Свято-Різдвянської 
церкви, м-ко Рокитне. Кульчицькі-Кульчиченки, посполиті, па
рафія Свято-Йосипівської церкви, с. Житні Гори.

КУСЬІСЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

КУЩЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Пилипча, мешкали в присілку Городищі.

ЛАГАДОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Троїцької церкви, с. 
Королівка.

ЛАЗАРЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Богословської церкви, с. 
Шпендівка, мешкали в присілку Розаліївка (в джерелі Рузаліївка).

ЛАЗОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Богословської церкви, с. 
Шпендівка, мешкали в присілку Розаліївка (в джерелі Рузаліївка).

II. Структура стану

88



ЛАСТОВЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ЛЕМЕШЕНСЬКІ, шляхта, парафія СвятоПокровської церкви, 
с. Потіївка.

ШПЧЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-РіздвоБогородичної 
церкви, с. Озерна; парафія Свято-Покровської церкви, с. Потіївка.

ЛОДЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Острів.

ЛОЗЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церк
ви, с. Озерна; посполиті, парафія Свято-Покровської церкви, с. Ко- 
женики; Свято-Воскресінської церкви, с. Синява, мешкали в слободі 
Салиха; посполиті, парафія Свято-Воскресінської церкви, с. Синява.

ЛОМАЧАНСЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ЛОМЕНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Преображенської церк
ви, с. Сухоліси; Свято-Покровської церкви, с. Потіївка.

ЛУВКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, м- 
ко Біла Церква; Свято-Покровської церкви, с. Потіївка.

ЛУЖЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Вінцентівка; Свято-Михайлівської церкви, с. Блопщнці; Свято- 
Різдво-Богородичної церкви, с. Озерна.

ЛУЗАНОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Блош;инці; Свято-Хрестовоздвиженської церкви, с. Рейментар- 
пщна.

ЛУКАШЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні, меппсали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа; Свято-Покровської церкви, 
м-ко Фастів; "жидовские работники", парафія Свято-Воскресінської 
церкви, м-ко Фастів.

ЛУКОМСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ЛЯЛОЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, м-ко 
Фастів.

МАКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Яблунівка.

МАЛИНОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-
Хрестовоздвиженської церкви, с. Красний Ліс; Свято-Вознесінської
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церкви, с. Великополовецьке; СвятоРіздвоБогородичної церкви, с. 
Озерна.

МАРВІНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, 
с. Чупира.

МАРИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Чупира.

МАРТУШЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церк
ви, с. Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа.

МАРЧЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, м-ко 
Біла Церква; посполиті, парафія Свято-Миколаївської та Свято- 
Троїцької церков м-ко Біла Церква.

МАСЛИ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. Ма- 
зепинці.

МАТУШЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна; свяпі;ено-церковнослужителі, парафія Свято- 
Покровської церкви, с. Шамраївка; Свято-Покровської церкви, м-ко 
Біла Церква; посполиті, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Шамраївка.

Ї^ШЛЯКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Володимирівської 
церкви, с. Ковалівка; Свято-Михайлівської церкви, с. Паляничинці.

МЕЛАНОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

МЕЛЯНОВСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

МЕЬіЧИНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Преображенської 
церкви, с. Сухоліси.

МЕТЕЛЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Блощинці.

МИНОРЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

МИХАЛЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдвянської церкви, с. 
Деремезна.

МИХАЛОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна; свяш;ено-церковнослужителі, парафія Свято- 
Миколаївської церкви, с. Синява.
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МОГИЛКИ (од. МОГИЛКА), шляхта, парафія Свято-Різдво- 
Богородичної церкви, с. Озерна.

МОГОРИТИ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

МОКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

МОКРИЦЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Блопщнці; Свято-Покровської церкви, с. Потіївка; посполиті, па
рафія Свято-Покровської церкви, с. Саварка.

МОНАСТИРСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Володимирівської 
церкви, с. Ковалівка.

МОШКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

МІЛЬКЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Мазепинці.

НАГУЄВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

НАЩЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, м- 
ко Біла Церква.

НЕДАШКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської 
церкви, с. Півні, меншали у слободі Волиці (у джерелах: Волпц) 
фастівського володіння київського рршо-католицького біск)̂ па.

НЕКРАШЕВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Йосипівської церкви, 
с. Житні Гори.

НЕЗАБИТОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Йосипівської церк
ви, с. Житні Гори.

НИКОЛАЄВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, 
с. Потіївка.

НОВАЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Шамраївка.

НОВІЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Хрестовоздвиженської 
церкви, с. Красний Ліс; посполиті, парафія Свято-Воскресінської 
церкви, м-ко Фастів.

НОЖЕНСЬЮ, ішіяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ШКГПНИ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Триліси.
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ОБОДЗИНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ОБРЕМСЬКІ, шляхта, парафія СвятоУспенської церкви, с. 
Триліси.

ОБСЯНЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ОКРИПКОБСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської 
церкви, с. Чуїшра.

ОЛЕЯРСЬЮ, шляхта, парафія Свето-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ОЛЬШЕБСЬКІ (ОЛИШЕБСЬКІ?), шляхта, парафія Свято- 
Покровської церкви, с. Потіївка.

ОРЕЄБСЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ОРЛОБСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ОСМОЛОБСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церк
ви, с. Півні, меппсали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа.

ПАБЛОБСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, 
с. Пилипча, мешкали в присілку Городищі; свяш,ено- 
церковнослужителі, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. Поло
ги.

ПАПРОЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, с. 
Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа.

ПАРЧЕБСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Троїцької церкви, с. Ко- 
ролівка.

ПАШЕНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ПАШКЕБИЧІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Малополовецьке; Свято-Бознесінської церкви, с. Белико- 
половецьке; Свято-Миколаївської церкви, с. Мазепинці.

ПЕЛЬКЕБИЧІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Дулицьке; Свято-Димитріївської церкви, с. Чупира.

ПЕРЕКГУРДИ (од. ПЕРЕКГУРДА), пшяхта, парафія Свято- 
Йосипівської церкви, с. Житні Гори.

II. Структура стану

92



ПЕРЛОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ПЕСЛЯЧКИ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, с. 
Півні, меппсали у слободі Забара (?) фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа.

ПЕТРОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Чупира; свяш;ено-церковнослужителі, парафія Свято-Антоно- 
Феодосіївської церкви, м. Васильків; Свято-Трьохсвятительської 
церкви, с. Пипщки; Свято-Введенської церкви, с. Погріби.

ПИШКАШ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ПЛИСОВЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдвянської церкви, с. 
Лопатинщрша.

ПЛОНСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, м-ко 
Фастів.

ПОДГУРСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Триліси; різночинці, парафія Свято-Миколаївської церкви, м. Ва
сильків.

ПОДОЛЬСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ПОКОРНИЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, 
м-ко Фастів.

ПОРОХНЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Вінцентівка.

ПОЦЕЛЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Яблунівка.

ПОШКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ПУГАРЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ПІКУЛЬСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

РАДКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Яблунівка.

РАДОМСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Вільшанка Барахтянська.
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РАСТОВЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка; священо-церковносг^жителі, парафія Свято- 
Богословської церкви, с. Лосятин.

РАСТОВСЬЮ, піляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

РАЧЕНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

РАЧИНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Вінцентівка; посполиті, парафія Свято-Різдвянської церкви, с. Ве
лика Мотовилівка.

РАЧКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
м-ко Біла Церква.

РЕПЕЛЬОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородрічної 
церкви, с. Озерна.

РИБЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Троїцької церкви, с. Ко- 
ролівка.

РИПЕНСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

РОБАКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, 
с. Чупира.

РОГОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

РОЗГНЯТОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церк
ви, с. Кожанка.

РУБЛЬОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні.

РУДАВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, м- 
ко Біла Церква.

РУДКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна; Свято-Покровської церкви, с. Потіївка.

РУДНИЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Чупира; посполиті, парафія Свято-Успенської церкви, м-ко Біла 
Церква; свяпі;ено-церковнослужителі, парафія Свято- 
Злотоустівської церкви, с. Півні; Свято-Димитріївської церкви, с. 
Пилипча; Свято-Михайлівської церкви, с. Вільшанка Барахтянська.

САВИЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, м-ко 
Біла Церква; міпцани, парафія Свято-Покровської церкви, м. Ва
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сильків; казенні селяни, парафія Свято-Покровської церкви, м. Ва
сильків; посполиті, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. Бло- 
щинці, мешкали в присілку Томилівці.

САДОВСЬЮ, піляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна; Свято-Димитріївської церкви, с. Чупира; Свято- 
Хрестовоздвиженської церкви, с. Рейментарщина; священо- 
церковнослужителі, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. Бирю- 
ки; Свято-Миколаївської церкви, с. Синява; Свято-Богословської 
церкви, с. Фурси; Свято-Михайлівської церкви, с. Матюші; поспо
литі, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. Прілипча, мешкали в 
присілку Глибочці.

САМБОРСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Дулицьке; Свято-Троїцької церкви, с. Королівка; священо- 
церковнослужителі, парафія Свято-Воскресінської церкви, м-ко 
Фастів.

САТІНСЬЮ (?), шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Триліси.

САХНОВСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

СВЕГОЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Мизхайлівської церкви, с. 
Острів.

СЕЛЕЦЬКІ (СИЛЕЦЬЮ?), шляхта, парафія Свято-Покровської 
церкви, с. Потіївка.

СИНГАЄВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церк
ви, с. Пилипча, мешкали в присілку Городинні.

СИЧИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Чупира.

СІЦЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. Ду
лицьке.

СКВИРЧИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської 
церкви, с. Півні, мешкали у слободі Воліщі (у джерелах: Воллці) 
фастівського володіння київського римо-католицького біскупа.

СКОПЕНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

СКУРСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, м-ко 
Фастів; міпі;ани, парафія Свято-Покровської церкви, м. Васильків.
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СЛЕДКЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, м- 
ко Фастів.

СЛИВІНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-РіздвоБогородичної 
церкви, с. Озерна; посполиті, парафія Свято-Хрестовоздвиженської 
церкви, с. Красний Ліс.

СЛОДІ^ВИЧІ, пшяхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Дулицьке; свяшіено-церковнослужителі, парафія Свято- 
Трьохсвятительської церкви, с. Пищики; Свято-Троїцької церкви, с. 
Мала Вільшанка; Свято-Василівської церкви, с. Трушки.

СЛОДКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Троїцької церкви, с. 
Пруси.

СОБОЛЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, 
с. Острів.

СОБОТОВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

СОВЛОВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

СОНКЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

СОСНОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Хрестовоздвиженської 
церкви, с. Рейментарпщна.

СПЛАВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

СТАРВІНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, 
с. Чупира.

СТАХОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

СТЕБЕЛЬСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Мазепинці.

СТЕНЖЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

СТРОНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Триліси.

СТУДЗІНСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.
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СТУЛЬСЬЮ, шляхта, парафія СвятоЗлотоустівської церкви, с. 
Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького 6icKjnia.

СТІХОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

СУСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка; свяш;ено-церковнослужителі, парафія Свято-Покровської 
церкви, с. Макіївка.

ТАРНАВСЬЮ (ТЕРНАВСЬКІ), шляхта, парафія Свято-Різдво- 
Богородичної церкви, с. Озерна; священо-церковнослужителі, па
рафія Свято-Михайлівської церкви, с. Вільшанка Барахтянська; ка
зенні селяни, парафія Свято-Миколаївської церкви, м. Васильків.

ТИЧИНИ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, с. 
Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа.

ТОКАРСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ТОПАЛЬСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Богословської церкви, с. 
Шпендівка, мешкали в присілку Розаліївка (в джерелі Рузаліївка).

ТОПОРОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церк
ви, с. Півні, мешкали у слободі Волиці (у джерелах: Волщі) 
фастівського володіння київського римо-католицького біскупа.

ТОЧИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, с. 
Півні.

ТРЕМБИЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні, мешкали у слободі Дмрггрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа.

ТРИГОДИ, пшяхта, парафія Свято-Троїцької церкви, с. Ко- 
ролівка.

ТРОЦЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. На- 
сташка; свянцено-церковнослужителі, парафія Свято-Успенської 
церкви, с. Насташка; Свято-Покровської церкви, с. Острійки.

ТРОЩИНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ТУЛЬВЕНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Яблунівка.

Шляхта Васильківського повіту...
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ФІГОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Вінцентівка.

ФІЛЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ХОДАКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церк
ви, с. Ч)шира.

ХОДКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні, мешкали у слободі Волиці (у джерелах: Волшд)
фастівського володіння київського римо-католицького біскупа.

ХОЛОДОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Вінцентівка.

ХОІДЕНСЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ХУДИКОВСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, 
с. Темберщина.

ЦЕЛЕЦЬЮ (ЦЕШЦЬЮ?), пшяхта, парафія Свято- 
Михайлівської церкви, с. Дулицьке.

ЧАЙКОВСЬЮ, пшяхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка; посполиті, парафія Свято-Воскресінської церкви, с. Синя
ва, мешкали в самій Синяві та в слободі Салиха.

ЧАРСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церкви, 
с. Озерна.

ЧЕРВЕНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Успенської церкви, с. 
Насташка.

ЧЕРЕНАНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ЧЕРНЕЦЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Яблунівка.

ЧИЖЕВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ЧОПОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Чупира. Чоповш;енки-Чоповські, посполиті, парафія Свято- 
Покровської церкви, с. Ромашки.

ШАЛКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, 
с. Чупира.

ШАЛУХИ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної церк
ви, с. Озерна.
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ШАРАНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Яблунівка.

ШИМАНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Злотоустівської церкви, 
с. Півні, мешкали у слободі Дмитрівці фастівського володіння 
київського римо-католицького біскупа; Свято-Злотоустівської 
церкви, с. Півні, мешкали у слободі Волиці (у джерелах: Волпц) 
фастівського володіння київського римо-католицького біскупа; 
Свято-Йосипівської церкви, с. Житні Гори; посполиті, парафія Свя- 
то-Успенської церкви, м-ко Біла Церква.

ШИШКОВСЬЮ (ШЕІПКОВСЬКІ), шляхта, парафія Свято- 
Покровської церкви, с. Потіївка.

ШМІГЕЛЬСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдвянської церкви, с. 
Деремезна.

ШОВКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свягго-Димитріївської церкви, 
с. Чупира.

ШУШКОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна.

ЩЕПАНОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церк
ви, с. Острів.

ЩИРЕЦЬКІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Вільшанка Барахтянська.

ЮРЕВИЧІ, шляхта, парафія Свято-Поі̂ ровської церкви, с. 
Потіївка.

ЮРКОВСЬКІ, пшяхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Дулицьке; Свято-Миколаївської церкви, с. Темберщина.

ЯГОДЕНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ЯКУВОВСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Покровської церкви, с. 
Потіївка.

ЯНКОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Різдво-Богородичної 
церкви, с. Озерна; посполиті, парафія Свято-Різдвянської церкви, с. 
Велика Мотовилівка.

ЯНОВСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Димитріївської церкви, с. 
Пилипча, мешкали в присілку Бакали; свяш;ено- 
церковнослужителі, парафія Свято-Богословської церкви, с. Лося- 
тин.
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ЯНЧЕВСЬКІ, шляхта, парафія СвятоМріколаївської церкви, м- 
ко Біла Церква.

ЯШШЕВСЬКІ, шляхта, парафія СвятоДимитріївської церкви, 
с. Чупира.

ЯСИНСЬКІ, шляхта, парафія Свято-Михайлівської церкви, с. 
Блопщнці.

ЯСІНСЬЮ, шляхта, парафія Свято-Миколаївської церкви, с. 
Вішхентівка.
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Походження неосілої шяяхти 
Махнівського повітзг*

Неосіла шляхта на теренах Київської губернії кінця XVIII 
-  початку XIX ст. складалася з двох rpjoi. До першої 
відносилися чиншовики, які наймалися на двірську та еко
номічну служби по різним маєткам. Такі шляхтичі досить 
часто змінювали місце свого мешкання і, тому підпадали під 
російське визначення "неоседлой" шляхти. Друга група ста
новила найбідніший прошарок шляхти. Ця зубожіла шляхта 
прийшла до КМ'вської губернії у пошуках краш;ого життя. 
Шляхта другої групи переважно не мала навіть чиншових 
садиб, а мешкала по чужих дворах на правах сусідів. Тільки 
родинні пов'язання з чиншовиками дозволяли таким іплях- 
тичам перервати свої нескінченні мандри. Джерела дозволя
ють з'ясувати, на яких підставах зубожіла шляхта мешкала по 
шляхетським, міщанським, селянським садибам. Цікавими є 
кілька сюжетів з 1795 р. по Таращанському повіту 
(білоцерківське село Тетерівка)!. Серед "неоседльїх" поспо-

* Перша публікація тексту: Чернецький Є. Походження неосілої шляхти Махнівського 
повіту Н Правобережний щорічник. -  Біла Церква, 2002. -  Випуск 1. -  С. 13-24.

' Чернецький Є. Інкорпорація шляхти Правобережної України до російського дворянст
ва поч. XIX ст. : типологія доказів (на прикладі документів Сумовських (Шумовських) герба



лрггих зустрічаємо Герасима Михайлового Дабіжу^ (60 р.) з 
дрЗ^иною Федорою Іванівною (40 р.) і дочкою Катериною 
(13 p.). Вони мешкали як «суседи» у дворі Григорія Кравця й 
займалися роботою^. Серед нечисленної групи «вольньїх лю
дей из черного народа» (!) у тому ж селі бачимо Федора 
Лук'янового Ястремського Qastremski) (25 p.), який з дружи
ною мешкав у панському домі та займався «сапожницким 
рукомеслом»^.

Неосіла шляхта першої грутш, як ми припускаємо, нале
жала до чиншових родин і була визнана у правах російського 
дворянства, або, принаймні, подавала відповідні документи 
до Київського дворянського депутатського зібрання. Тому 
походження та генезу цієї групи можна дослідити по збере
женому архіву цієї установи.

З цілком протилежною ситуацією ми зустрічаємося при 
з'ясуванні походження та аналізі генези неосілої шляхти дру
гої групи. В переважній більшості така шляхта або взагалі не 
подавала доказів свого дворянського походження, або ці до
кази були настільки скромними, що не дозволяють 
розв'язувати такі питання. Врахуймо і те, що значна частина 
неосілої шляхти другої групи взагалі не потрапила під час 
ревізій 1795, 1811 та 1816 років до шляхетських відомостей, а 
була вписана до селянства і часто під щойно прибраними у 
новому соціальному середовишд прізвиськами. Остання об
ставина значно ускладнює дослідження процесів декласації у 
середовищі неосілої шляхти.

Чи не єдиним масовим джерелом, яке зафіксувало по
ходження та, іноді і генезу неосілої шляхти другої групи, є 
ревізькі сказки та шляхетські відомості кінця XVIII -  початку
XIX ст. Особливо цінними є так звані «дрполнительньїе»

Ястжембець) II Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. -  Біла Церк
ва: Видавництво ТОСК, 2001. -  С. 261-262.

 ̂Дабіжі -  шляхетський рід герба Ястаїембєц.
 ̂М К О , ф. 280, оп. 2, спр. З, арк. 974 зв.
 ̂Там само, арк. 975 зв.
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ревізькі сказки, які зафіксували саме таку шляхту, що на мо
мент проведення ревізії за різними обставинами перебувала 
«в неизвесгаой отлучке». У додаткові сказки потрапили та
кож прибульці, які недовго мешкали в певній місцевості й з 
тих чи інших мірк)гвань не були вписані до ревізьких списків. 
Дуже цінними у цьому відношенні є додаткові сказки 1800 
року, які були складені по всім повітам Київської губернії. 
Пізнавальний потенціал сказок 1800 р. ми й продемонст
руємо на прикладі такого документу, що стосується 
Махнівського повіту^. Саме цей повіт, що розташовувався на 
межі Київщини, Волині і Поділля, вочевидь, був одною з 
найбільш контактних зон у правобережному регіоні.

Під час укладання додаткових ревізьких сказок у 1800 
році по Махнівському повіту було зафіксовано 571 особа, 
яких віднесли до неосілої шляхти. Переважно це були неод
ружені чоловіки (всього 374 чоловіка та 197 жінок). 
Найбільше неосілої шляхти (дещо менше половини від зага
лу) було зафіксовано в м. Махнівка та м-ку Самгородок 
(відповідно 128 і 81 особа)^.

У більшості випадків сказка 1800 р. про неосілу шляхту 
Махнівського повіту зафіксувала походження родин та осіб. 
Всього було зафіксовано 249 осіб/родин^. З них 132 осо
би/родини описані як місцеві уродженці, старовинні меш

Походження неосілої шляхти Махнівського повіту...

’ Махнівський повіт Київської губернії (Махнівка -  суч. Комсомольське Козятинського 
району Вінницької області).

 ̂Підрахунки по окремим населеним пунктам виглядають наступним чином. Бродецьке 
ч. 6 ж. З, Вахнівка ч. 8 ж. З, Войтовці ч. 4 ж. 4, Волчинці ч. 12 ж. 8, Воскодавинці ч. 7 ж. 2, 
Глуховці ч. 9 ж. 1, Губин ч. 6 ж. 1, Жидовці ч. 6 ж. 4, Кашперівка ч. З ж. 2, Кікошівка ч. 2 ж. 
О, Королівка ч. 2 ж. О, Куманівка ч. 15 ж. 13, Марковці ч. 6 ж. 4, Махнівка ч. 86 ж. 42, Мша- 
нець ч. З ж. О, Непедівка ч. 1 ж. О, Обухівка ч. З ж. З, Ординці ч. 6 ж. 2, Павлівка ч. 2 ж. О, 
Панасівка ч. 1 ж. О, Пляхова ч. 14 ж. 8, Прилука і Турбів (разом) ч. 7 ж. О, Рубанка ч. 6 ж. З, 
Рубанка ч. 2 ж. 1, Самгородок ч. 44 ж. 37, Сошенськ ч. 1 ж. О, Спичинці ч. 2 ж. 2, Спичинці, 
Васильківці, Жидовці, Булаї, Малинка, Педоси, Кулишів, Черемошне, Степанки (разом) ч. 55 
ж. 31, Хажин ч. 1 ж. О, Черемошне ч. 16 ж. 9, Чернорудка ч. 2 ж. 1, Юзефівка ч. 1 ж. О, 
Юрівка ч. 29 ж. 11, Невідоме село ч. 6 ж. 2.

 ̂Під особою/родиною маємо на увазі окремі родини та окремих осіб, які мешкали са
мостійно, не були одружені і не мали дітей.
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канці, або відомостей про їх походження не вказано*. Пе
реїзди 117 осіб/родин, зафіксовані додатковою сказкою 1800 
року, відбулися протягом 1770-1780 років. З них лише 18 ро
дин переїхали протягом 1770-1789 років. Решта випадків 
припадає на 1790-ті роки.

II. Структура стану

Роки Переїзди Роки Переїзди
1790 7 1796 16
1791 2 1797 7
1792 5 1798 4
1793 11 1799 2
1794 19 1800 1
1795 19

Як видно з наведеної виш;е таблиці^, пік переїздів припа
дає на період між другим та третім розподілом Речі Поспо
литої.

Відомості додаткової сказки 1800 р. дозволяють з'яс)пвати 
основні міграційні шляхи неосілої шліяхти Махнівського 
повіту;

1) з "цесарського кордону" -  28 о/р;
2) з Подільської губернії -19 о/р;
3) з Волинської губернії -18 о/р;
4) з "пруського кордону" -14 о/р;
5) з Великого князівства Литовського -10 о/р;
Як бачимо, найбільш інтенсивним був шлях з 

Люблінщини та Галичини через Поділля на Київщину. З 89 
випадків далеких та відносно далеких переїздів 47 випадків 
(52%) стосується саме цього напрямку міграційного руху. 28 
випадків (31%) стосується руху з Литви, Білорусі та Волині. 
Певно, до цього ж напрямку міграційного руху, до певної

'  Ще 28 родин/осіб переїзджало або BcqjewHi Махнівського повіту (21 випадок), або із 
сусідніх повітів Київської губернії (з П’ятигорського -  4 випадки, зі Сквирського -  3).

’ У таблиці не враховано шість випадків, коли рік переїзду не було вказано.
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міри, слід віднести і переселенців з "пруського кордону" 
(припускаємо, що переважно йдеться про вихідців з Мазовії 
та Підлясся), які складають 15%.

На підставі наведених вище відомостей доходимо на- 
СТ5ГПНИХ висновків:

1) неосіла шляхта Махнівського повіту наприкінці XVIII -  
на початку XIX ст. (571 особа) розподілялася на дві групи: 
службовців панських маєтків (близько 64%) та зубожілу 
шляхту (близько 35%);

2) у середовищі неосілої шляхти переважали неодружені 
чоловіки, тому ця група мала бути досить мобільною;

3) майже половина всієї неосілої шляхти Махнівського 
повіту мешкала в 1800 році у повітовому місті та великому 
містечку Самгородок (обидва населених пункти розташову
валися безпосереднього на межі Київської губернії);

4) переважна більшість неосілої шляхти переїхала до 
Махнівського повіту в 1790-х роках, причому пік переїздів 
припадає на роки другого та третього розподілів Речі 
Посполитої (1793-1796);

5) найбільш інтенсивними були міграції з Люблінщини, 
Галичини та Поділля (52%), менш інтенсивними -  з Литви, 
Білорусі та Волині (31%); помітну частину складали пересе
ленці з Мазовії та Підлясся (15%).

Походження неосілої шляхти Махнівського повіту...
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Додаток. Список неосілої шляхти 
Махнівського повіту (1800 р.)

АЛЕКСАНДРОВИЧ Михайло, син Григорія, 26 p., 1800 Вой- 
товці, прийшов з "цесарського кордону в часи польського 
замішання", був на російській військовій службі, 1795 пішов у 
відставку прапорщиком Київського гренадерського полку й осе
лився у Войтовцях [1, арк. 59].

АНДРІЄВСЬКІ, 1800 Жидовці, мешкали на землі пом. Собансь- 
кого, 1793 прийшли з м. Гусятин Подільської губ. [1, арк. 50 зв.].

АНДРуШЕВИЧІ, 1800 Юрівка, 1788 прийшов з с. Кущинці 
Подільської губ. [1, арк. 35].

БАРАНОВСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі Карвіцького [1, арк. 4].

БАЧИНСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

БЕРЕЗОВСЬКІ, 1800 Жидовці, були в російській службі [1, арк.
41].

БЕРЕЗОВСЬКІ, 1800 Жидовці, мешкали на землі пом. Собансь
кого, 1793 прийшли з с. Великий Чернятин Махнівського пов. [1, 
арк. 50 зв.].

БЕРЕЗОВСЬЮ, 1800 Черемошне, мешкали на землі пом. Со
банського, 1795 прийпши з с. Малахове Штинського пов. [1, арк. 51 
зв.].

БІЛЕЦЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота По- 
тоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18].

БОБРОВИЧІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
Карвіцького [1, арк. 4].

БОНЧКОВСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18].

БОРУЦЬКІ, 1800 Обухівка, прийшли 1794 з м-ка Жванець 
Подільської губ. [1, арк. 12].

БРАНЕЦЬКИЙ, 1800 Волчинці, мешкали на землі пом. За
гребської, 1783 перейшов з м. Кракова у Прусії [1, арк. 38 зв.].

II. Структура стану
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БРЖЕЗОВСЬКІ, 1800 Юзефівка, 1794 прийшли з "пруського 
кордону" з с. Домброва [1, арк. 57],

БУГУСЛАВСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі коронного підкоморія гр. Вінцентія Потоцького, прибули до 
Махнівки 1798 з Прусії [1, арк. 5].

ВуРЖЕМОВСЬКІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Про- 
та Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні меш
канці Самгородка [1, арк. 18 зв.].

ВУРМАНИ, 1800 Махнівка [1, арк. 7].
БЯЛОВРЖИСЬКІ, 1800 Пляхова, мешкали на землі гр. Потоць

кого, 1798 прийшов з м. Луцька Волинської губ. [1, арк. 28 зв.].
ВАКУЄНОВСЬКІ (?), 1800 Кашперівка, мешкали на землі 

поміщика Дьюковського (?), прийшли бл. 1780 з "цесарського кор
дону" [1, арк. 14].

ВАСАЛОВСЬКІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18 зв.].

ВЕНЦЕРИНСЬКІ, 1800 Обухівка, прийшли 1795 з с. Мала 
Клітинка [1, арк. 12].

ВЕРПАХОВСЬКІ (?), 1800 Юрівка, мешкали на землі "старости 
Раковського",1785 прийшов з м. Бердичів Житомирського пов. Во
линської губ. [1, арк. 36].

ВЕСЕЛОВСЬКІ, 1800 Жидовці, мешкали на землі пом. Собансь- 
кого, 1793 прийшли з с. Губин Махнівського пов. [1, арк. 50 зв.].

ВИЗБОВСЬКІ, 1800 Черемошне, мешкали на землі пом. Со- 
банського, 1796 прийшли з с. Овсяники Махнівського пов. [1, арк. 
51 зв.].

ВПОСЛАВСЬКІ, 1800 Павлівка, мешкали на землі гр. Жевусь- 
кого, 1797 прийшов з "пруського кордону" з м. Рава [1, арк. 31].

ВІХОЦЬКІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18].

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, 1800 Махнівка, каліка, який мешкав при 
костьолі [1, арк. 11].

ВОЛЬСЬКІ, 1800 Волчинці, мешкали на землі пом. Загребської,
1794 перейшов з с. Рогізна Сквирського пов. [1, арк. 38 зв.].

Походження неосілої шляхти Махнівського повіту...
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ВОНЯТИЦЬКІ (?), 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Про- 
та Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні меш
канці Самгородка [1,17].

ВРУВЛЕВСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі коронного підкоморія гр. Вінцентія Потоцького [1, арк. 5 зв.].

ГАЄВСЬКІ, 1800 Губин, мешкали на землі гр. Внінського, 
місцеві уроженці [1, арк. 52].

ГАЛИНСЬКІ, 1800 Педоси, мешкали на землі пом. Собанського, 
1793 прийшли з с. Дзвина (?) Вінницького пов. [1, арк. 51].

ГЕМВІЦЬЮ, 1800 Черемоппси, мешкали на землі пом. Собансь
кого, 1794 прийшли з с. Івличі Литовської губ. [1, арк. 46 зв.].

ГИЖІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота Потоцько
го (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці Самго
родка [1, арк. 17 зв.].

ГОРЕЦЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. 3].

ГОШОВСЬКИЙ, товариш коронного війська, 1800 Воскода- 
винці, прийшов з с . ... Махнівського пов. [1, арк. 49 зв.].

ГРАВОВСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

ГРАВОВСЬКІ, 1800 Педоси, мешкали на землі пом. Собансько
го, 1791 прийшли з с. Лозна Літинського пов. [1, арк. 51].

ГРАВОВСЬКІ, 1800 хутір Королівка при с. Пиковець, уроженці 
Королівки [1, арк. 56].

ГРИНЕВИЧІ, 1800 Юрівка, старовинний мешканець Юрівки [1, 
арк. 35].

ГРОНДОВСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1,17].

ГРОХОЛЬСЬЮ, 1800 Пустоха, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор шамбелян Прши...), 1795 прийшли з Білоруської 
губ. [1, арк. 42].

ГРОШЕЦЬЮ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміпщка "ста
рости Раковського" ("посесора Габрого"), старовинні мешканці 
Юрівки [1, арк. 27 зв.].

ГУНДЕРСТУП Дітріх, вчений механік і "гидроикус", 1800 
Махнівка [1, арк. 6].

II. Структура стану
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ГуРСЬКІ (?), 1800 Глуховці, мешкали на землі гр. Прота П о  
тоцького, 1793 прийшли з с. Пляхова Махнівського пов. [1, арк. 54].

ГУРСЬКИЙ, 1800 Махнівка, каліка, який мешкав при костьолі 
[1,арк. 11].

ДАБЕіКА Шимон, син Анджея, 25 p., 1800 Пляхова, мешкали на 
землі гр. Потоцького, старовинний мешканець Пляхової [1, арк. 28].

ДАЛЕЦЬКІ, 1800 Спичинці, мешкали на землі пом. Собансько- 
го, 1797 прийшли з с. Бугаївка П'ятигорського пов. [1, арк. 50].

ДАРМАНСЬКІ, 1800 Чернорудка, меіпкали на землі пом. Гова- 
ковської (?), 1794 прийшли з с. Дриглів (?) Житомирського пов. [1, 
арк. 43].

ДЕЩИНСЬКІ (?), 1800 Прилука, мешкали на землі гр. Бор- 
женцького, прийшли бл. 1796 з "цесарського кордону" м. Тарнопо- 
ля [1, арк. 15].

ДЗЕВАЛТОВСЬКІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Про
та Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні меш
канці Самгородка [1, арк. 18 зв.].

ДИКНЕГОВИЧ, 50 p., 1800 Волчинці, мешкали на землі пом. 
Загребської, 1780 перейшов "в малолетстве" з Мінського воєн. [1, 
арк. 38].

ДОБЛЕЦЬКІ, 1800 Непедівка, мешкали на землі гр. Віцентія 
Тишкевича, 1796 прийшов з "цесарського кордону" [1, арк. 21].

ДОБГОВОЛЬСЬКІ, 1800 Махнівка, "во услужениях" при дворі 
гр. Прота Потоцького [1, арк. 1].

ДОМАНСЬКІ, 1800 Т)фбів, мешкали на землі гр. Борженцького, 
пррійшли бл. 1796 з "цесарського кордону" м-ка Христинопіль [1, 
арк. 15 зв.].

ДОМБЮВСЬКІ, 1800 Глуховці, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького, 1797 прийшли з,с. Терешпіль Волинської губернії [1, арк. 
54].

ДОМБРОВСЬКІ, 1800 Ж р ід о в ц і, мешкали на землі пом. Со- 
банського, 1794 прийшли з м. Вінниці [1, арк. 50 зв.].

ДОМБРОВСЬКІ, 1800 Ординці, мешкали на землі поміщ. То- 
маша Абрамовича, 1793 прийшов з "цесарського кордону" з с. Яни- 
ки [1, арк. ЗО].

Походження неосілої шляхти Махнівського повіту...
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ДРЕМІНСЬКІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18].

ДРОЗДОВСЬЮ, 1800 Юрівка, 1793 прийшов з с. Чечелівка 
Подільської губ. [1, арк. 35].

ЕЗДЕБСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. 3].

ЖИВАГО (?), 1800 Махнівка, шляхта на землі Міхала 
Білинського [1, арк. 8].

ЖОЛТКОВСЬКИЙ, 40 p., 1800 Волчинці, меншали на землі пом. 
Загребської, 1775 перейшов "в малолетстве" з Мазовецького воєв. [1, 
арк. 38 зв.].

ЗАДЗИКИ (?), 1800 Черемошне, мешкали на землі пом. Со
банського, 1795 прийшли з м. Львова [1, арк. 51 зв.].

ЗАЛЕВСЬЮ, 1800 Бродецьке, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор староста Чацький), старовинні мешканці Бро- 
децького [1, арк. 58].

ЗАРИЦЬЮ, 1800 Куманівка, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького, 1795 прийпши з с. Погоріла Вінницького пов. Подільської 
губ. [1, арк. 23].

ЗВЕРКОВСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор Карвіцький), старовинні мешканці Самгород
ка [1,16].

ЗВОЛИНСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. 3].

ЗЕШНСЬЮ, 1800 Спичинці, мешкали на землі пом. Собансько
го, 1795 прийшли з с. Кашперівка П'ятигорського пов. [1, арк. 50].

ЗЛОЦЬЮ, 1800 Бродецьке, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор староста Чацький), старовинні мешканці Бро- 
децького [1, арк. 58].

ЗУВОВСЬЮ, 1800 Педоси, мешкали на землі пом. Собанського, 
1789 пррійшли з Кривошинських хуторів Літтшського пов. [1, арк. 
51].

ІЗДЕБСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18 зв.].
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ІЛЬЇНСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота По- 
тоцького (посесор генерал Карвіцькии (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18 зв.].

КАЛИНОВСЬКІ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміш;ика 
"старости Раковського" ("посесора Габрого"), старовинні мешканці 
Юрівки [1, арк. 27].

КАМІНСЬЮ, 1800 Махнівка, шляхта на землі Хаїма Хмель
ницького [1, арк. 9].

КАРАСЕВИЧІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі гр. Крашицького (?) [1, арк. 2].

КАРЖЕВСЬЮ, 1800 Махнівка, "во услужениях" при дворі гр. 
Прота Потоцького [1, арк. 1].

КАРПИНСЬЮ, 1800 Павлівка, мешкали на землі гр. Жевусько- 
го, 1797 прийшов з "цесарського кордону" з м. Лешцна [1, арк. 31].

КАЧАНОВСЬКИЙ, фурман генерала Нумсена (?), 1800 ..., по
ходив з м. Махнівка [1, арк. 40].

КАЧИНСЬЮ, 1800 Спичинці, мешкали на землі пом. Собансь- 
кого, 1794 прийшли з с. Немичинці Подільської губ. [1, арк. 50].

КАЧУРОВСЬКІ, 1800 Куманівка, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького, "кумановецькі уроженці і мешканці" [1, арк. 22].

КАШТЕЛЯНСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. 3].

КВЯТКОВСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали да землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1,17].

КЕРНІЦЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
коронного підкоморія гр. Вінцентія Потоцького [1, арк. 5 зв.].

КОБЕРНИЦЬЮ, 1800 Куманівка, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького, 1796 прийшли з с. Радзівилівка [1, арк. 19].

КОВАЛЬСЬЮ, 1800 Кашперівка, мешкали на землі майорші 
Здеховської, старовинні мепіканці Кашперівки [1, арк. 13].

КОЗЛОВСЬЮ, 1800 Пляхова, мешкали на землі гр. Потоцького,
1793 прийшов з Мінської губернії [1, арк. 28 зв.].

КОМАРНИЦЬКІ, 1800 Марковці, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького, 1795 прийшли з "цесарського кордону" м-ка Бака (?) 
[1, арк. 24].
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КОНТСЬЮ, 1800 Мшанець, мешкали на землі гр. Прота По- 
тоцького (посесор шамбелян Пріли...), старовинні мешканці 
Мшанця [1, арк. 42].

КОПРОВСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі коронного підкоморія гр. Вінцентія Потоцького, прибули до 
Махнівки 1798 з Прусії [1, арк. 5].

КОПЧИНСЬЮ, 1800 Рубанка, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор Ян Тишкевич), 1799 перейшли з с. Сніжна 
Сквирського пов., одр. З Шингелевською [1, арк. 37].

КОРЧЕВСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
Карвіцького [1, арк. 4 зв.].

КОРЧИНСЬКІ, 1800 Васильківці, мешкали на землі пом. Со- 
банського, 1794 прийшли з с. Городок Махнівського пов., згад. його 
швагр Терпиловський [1, арк. 50].

КОРЧИНСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. 3].

КОСИНСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
Карвіцького [1, арк. 4].

КОЦЮБИНСЬКІ, 1800 Бродецьке, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор староста Чацький), старовинні мешканці Бро- 
децького [1, арк. 58].

КРАСКОВСЬЮ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміпщка 
"старости Раковського" ("посесора Габрого"), старовинні мешканці 
Юрівки [1, арк. 27].

КРАУЦЬКІ, 1800 Черемошки, мешкали на землі пом. Собансь
кого, 1770 прийшли з с. Лабунь Волинської губ. [1, арк. 46 зв.].

КРЖЧКОВСЬКИЙ, товариш коронного війська, 1800 Воскода- 
винці, 1794 прийшов з с. Гритине Підляської землі [1, арк. 49].

КРИЖАНОВСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі Карвіцького [1, арк. 4 зв.].

КРИЖАНОВСЬКИЙ, лакей генерала Нумсена (?), 1800 ..., по
ходив з м. Варшави [1, арк. 40].

КРИЖЕВСЬЮ, 1800 Педоси, мешкали на землі пом. Собансько
го, 1770 прийшли з с. Левківка Махнівського пов., згад. швагер Ге
расимович [1, арк. 51].

КРОТОВИЧІ, 1800 Куманівка, чиншовики на землі посесора 
Звенигородського судді Марціна Куманієвського [1, арк. 19].
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КРОТОФІНСЬЮ (?), 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі коронного підкоморія гр. Вінцентія Потоцького [1, арк. 5 зв.].

КРУКАШЕВИЧ, колипшій жовнір, 1800 Войтовці, мешкав на 
землі пом. Малиновської, 1794 прийшов з "цесарського кордону" з 
с. Берестечко [1, арк. 48].

КРУКОВСЬЮ, 1800 Рубанка, мешкали на землі посесора 
Філіціяна Моргульця (заставний посесор Даввд Абрамович), 1794 
прийшли з "пруського кордону" з м-ка Біскупець [1, арк. 53].

КУЛИКОВСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі Карвіцького [1, арк. 4 зв.].

ЛАВРОВСЬКИЙ, колишній жовнір, 1800 Хажин, мешкав на 
землі пом. Людвіка Мазаракі, 1790 прийшли з с. Михайлівка Во
линської губ. [1, арк. 47].

ЛАСТОВЕЦЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі Карвіцького [1, арк. 4 зв.].

ЛАСТОВСЬКИЙ, колршшій жовнір, 1800 Войтовці, мешкав на 
землі пом. Малиновської, 1794 прийшов з "пруського кордону" з с. 
Липки [1, арк. 48].

ЛЕАЛЬСЬЮ (?), 1800 Жидовці, мешкали на землі пом. Собансь- 
кого, 1796 прийшли з м. Вінниці [1, арк. 50 зв.].

ЛЕВАЬЩОВСЬКІ, 1800 Пляхова, мешкали  ̂на землі гр. Потоць
кого, 1798 прийшов з м. Житомира, одруж. З Голевучівною [1, арк. 
28].

ЛЕВИЦЬЮ, 1800 Мшанець, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор шамбелян Прши...), старовинні мешканці 
Мшанця [1, арк. 42].

ЛЕЩИНСЬКІ, 1800 Губин, мешкали на землі гр. Бнінського,
1796 прийшли з м-ка Новохвастів [1, арк. 52 зв.].

ЛІПСЬЬа, 1800 Глуховці, мешкали на землі гр. Прота Потоцько
го, уроженці Глуховця [1, арк. 54].

ЛПИНСЬКІ, 1800 Кз^анівка, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького [1, арк. 19].

ЛИХНЕВИЧІ, 1800 Малинки, мешкали на землі пом. Собансь- 
кого, 1795 прийшли з м-ка Погребиице Махнівського пов. [1, арк. 50 
зв.].
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ЛЯВДАНСЬКІ, 1800 Пляхова, мешкали на землі гр. Потоцького, 
1797 прийшов з м-ка Острополя Волинської губ., одруж. З Адамсь- 
кою [1, арк. 28].

ЛЯВДОНСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі коронного підкоморія гр. Вінцентія Потоцького [1, арк. 5].

ЛЯСКОВСЬКІ, 1800 Волчинці, мешкали на землі пом. Загребсь- 
кої,1785 перейшли з "цесарського кордону" з с. Доброволя [1, арк. 
38].

МАГНУШЕВСЬЮ (?), 1800 Марковці, мешкали на землі гр. 
Прота Потоцького, 1785 прийшли з с. Ровка (?) Махнівського пов. 
[1, арк. 24].

МАЛЕЦЬКІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18 зв.].

МАЛИІПЕВСЬКІ, 1800 Прил)тка, мешкали на землі гр. Бор- 
женцького, прийшли бл. 1796 з "цесарського кордону" с. Заремби 
[1, арк. 15].

МАНАСТИРСЬКІ, 1800 Турбів, мешкали на землі гр. Бор- 
женцького, прийшли бл. 1796 з "цесарського кордону" м-ка Ожо- 
говці [1, арк. 15 зв.].

м а рій с ьк і, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміїцика "ста
рости рановського" (посесор ксьондз Нестерський, базиліанський 
експровінціал), 1790 прийшли з с. Лимешівка Подільської губ. [1, 
арк. 26].

МАРКЕВИЧІ, 1800 Волчинці, мешкали на землі пом. Загребсь- 
кої,1794 перейшли з с. Лесовщизна Волинської губ. [1, арк. 38].

МАТКОВСЬКІ, 1800 Булаї, мешкали на землі пом. Собанського,
1795 прийшли з с. Ружична (?) Вінницького пов. [1, арк. 50 зв.].

МАТуСЕВИЧІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1,17 зв.].

МАЦІЄВИЧ Яків, син Яна, 36 p., одр. З Марціяною, дочкою 
Вавжинця, ЗО p., 1800 Губин, мешкали на землі гр. Бнінського, 1794 
прийшли з с. Іршель Волинської губ. [1, арк. 52].

МЕДИНСЬКІ, 1800 Губин, мешкали на землі гр. Бнінського,
1794 прийшли з с . .. .хої Волинської губ. [1, арк. 52].
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МЕРЖИНСЬКИЙ Антоні, 1800 Кікошівка, мешкав на землі 
пом. Бачинського, 1790 прийшов з  с. Залізниця Литовської губ. [1, 
арк. 32].

МИСЮРЕВИЧІ (?), 1800 Спичинці, мешкали на землі пом. Со- 
банського, 1796 прийшли з с. Бугаївка П'ятигорського пов. [1, арк. 
50].

МИТЛОВСЬКІ, 1800 Спичинці, мешкали на землі пом. Со- 
банського, 1795 прийшли з с. Васильківці Махнівського пов. [1, арк. 
50].

МИХАЛЬСЬКІ, 1800 Ординці, мешкали на землі поміщ. Тома- 
ша Абрамовича, 1794 прийшов з "пруського кордону" з м. Раків [1, 
арк. ЗО].

МЛОХОВСЬКІ, 1800 Педоси, мешкали на землі пом. Собансько- 
го, 1796 прийшли з м. Кам'янця-Подільського [1, арк. 51].

МОРОВСЬКІ, 1800 Юрівка, 1796 прийшов з с. Вишнополе Во
линської губ. [1, арк. 35].

МРОЗИНСЬКІ, 1800 Кікошівка, мешкав на землі пом. Бачинсь
кого, 1795 прийшов з "цесарського кордону" з с. Дуки [1, арк. 33].

МЯЛКОВСЬКІ, 1800 Губин, мешкали на землі гр. Бнінського, 
місцеві зфоженці [1, арк. 52].

НЕВОРЖЕВСЬКІ, 1800 Кулишове, мешкали на землі пом. Со- 
банського, 1796 прийшли з с. Великі Гадомці Махнівського пов. [1, 
арк. 51].

НЕЛИПОВИЧ, посесор, 1800 Юрівка, 1795 прийшов з м-ка 
Ямпіль Волинської губ. [1, арк. 34].

НЕСТЕРОВИЧІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі Карвіцького [1, арк. 4].

НОВИЦЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
коронного підкоморія гр. Вінцентія Потоцького [1, арк. 5].

НОВИЦЬКІ, 1800 Рубанка, мешкали на землі гр. Прота Потоць
кого (посесор Ян Тишкевич),1784 перейшли з Литви [1, арк. 37 зв.].

ОЛІЄР Генріх, 1795 Санкт-Петербург {“був по справах"), 1800 
Махнівка [1, арк. 10].

ОРЕХОВСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
коронного підкоморія гр. Вінцентія Потоцького [1, арк. 5 зв.].

ОРЕХОВСЬКИЙ, 1800 Махнівка, каліка, який мешкав при ко
стьолі [1, арк. 11].
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ОРЛОВСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота По- 
тоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18 зв.].

ОРХОВСЬКИЙ, підпоручик у відставці, 1800 Махнівка [1, арк.
7].

ОСТРОВСЬКИЙ, 1800 Махнівка, каліка, який мешкав при ко
стьолі [1, арк. 11].

ПАВЛОВСЬЮ, 1800 Куманівка, чиншовики на землі посесора 
Звенигородського судді Марціна Куманієвського [1, арк. 19].

ПАВЛОВСЬКІ, 1800 Рубанка, мешкали на землі посесора 
Філіціяна Моргульця (заставний посесор Давид Абрамович), 1794 
прийшли з "цесарського кордону" з м. Любліна [1, арк. 53].

ПАНОВСЬКИЙ, лакей генерала Нумсена (?), 1800 ..., походив 
"Римської імперії з венгрів" [1, арк. 40].

ПАРТИНСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1,17].

ПАЧУЄСЬКІ (?), 1800 Самгородок, меншали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 17 зв.].

ПЕТРИКОВСЬЮ (?), 1800 Махнівка, шляхта на землі МіхаЛа 
Білинського [1, арк. 8].

ПЕТРОВСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

ПЕТРОВСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мепжанці 
Самгородка [1, арк. 18].

ПЕТРОВСЬЮ, 1800 Черемошки, мешкали на землі пом. Со
банського, 1792 прийшли з с. Могилянка Литовської губ. [1, арк. 46].

ПІНЕВСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
коронного підкоморія гр. Вінцентія Потоцького [1, арк. 5].

ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ, 1800 Махнівка, каліка, який мешкав при 
костьолі [1, арк. 11].

ПОЛЯНСЬКИЙ, 1800 Махнівка, каліка, який мешкав при ко
стьолі [1, арк. 11].

РАДЗІНСЬЮ, 1800 Пляхова, мешкали на землі гр. Потоцького,
1797 прийшов з м. Варшави, одруж. з Острожською [1, арк. 28].
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РЕПЕШОВСЬЮ, 1800 Махнівка, "во уо^жениях" при дворі гр. 
Прота Потоцького [1, арк. 1].

РИПЧИНСЬКІ, 1800 Степанки, мешкали на землі пом. Со- 
банського, 1794 прийшли з с. Іршель Волинської губ. [1, арк. 51 зв.].

РОЄЦЬЮ, 1800 Вахнівка, мешкали на землі генерал-майора 
Третецького, 1795 прийшли з м-ка Бара, одр. з Дрезнель [1, арк. 44].

РОЖИЦЬЮ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміпщка "ста
рости Раковського" ("посесора Габрого"), 1791 прийшов з м-ка Чер
вона Волинської губ. [1, арк. 27 зв.].

РУДНИЦЬЮ, 1800 Педоси, мешкали на землі пом. Собансько- 
го, 1770 прийшли з с. Киянівка Літинського пов. [1, арк. 51].

САВИРСЬЮ (?), 1800 Куманівка, чріншовики на землі посесора 
Звенигородського судці Марціна К)^анієвського [1, арк. 19].

САВИЦЬКИЙ Мацей, син Олександра, 27 p., 1800 Юрівка, 
мешкали на землі поміщика "старости рановського" (посесор 
ксьондз Нестерський, базиліанський експровінціал), 1793 прийшов 
з с. Лаврівка Волинської губ. [1, арк. 26].

САДОВСЬЮ, 1800 Куманівка, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького, старовинні мешканці Куманівки [1, арк. 19].

САРНИЦЬЮ, 1800 Самгородок, меншали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1,17 зв.].

САФТЕПКИ, 1800 Рубанка, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор Ян Тишкевич),1797 перейшли з м. Житомира до 
с. Волоські Махаринці, а звідти 1799 до Рубанки [1, арк. 37].

САЧЕВСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18].

СЕРЖИНСЬЮ, 1800 Прилука, мешкали на землі гр. Борженць- 
кого, прийшли бл. 1796 з "цесарського кордону" с. Вольське (?) [1, 
арк. 15 зв.].

СІКОРСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
Карвіцького [1, арк. 4].

СИНКЕВИЧ, 1800 Панасівка, мешкали на землі гр. Вінценти 
Тишкевича, прийшов з батьком (який вже помер) невідомо звідкіля 
[1, арк. 55].
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СКИЛЕЦЬКІ (?), 1800 Марковці, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького, старовинні мешканці [1, арк. 45].

СКОВАЛЬЧИНСЬКІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. 
Прота Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні 
мешканці Самгородка [1, арк. 18].

СКУЛЬСЬЮ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміщика "ста
рости Раковського" ("посесора Габрого"), старовинні мешканці 
Юрівки [1, арк. 27].

СОКОЛОВСЬКІ, 1800 Махнівка, "во усл)?жениях" при дворі гр. 
Прота Потоцького [1, арк. 1].

СОШИЦЬКІ, 1800 Черемошки, мешкали на землі пом. Со- 
банського, 1790 прийшли з м-ка Меджибіж Подільської губ. [1, арк. 
46 зв.].

СТАНАШЕВСЬКІ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміщика 
"старости рановського" (посесор ксьондз Нестерський, ба- 
зиліанський експровінціал), 1790 прийшов з м. Сандомір у Прусії 
[1, арк. 26].

СТАРЧЕВСЬКІ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміщика "ста
рости Раковського" ("посесора Габрого"), старовинні мешканці 
Юрівки [1, арк. 27].

СТАТКЕВИЧІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. 3].

СТАТКЕВИЧІ, 1800 Рубанка, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького (посесор Ян Тишкевич),1800 перейшли з м-ка Тетіїв 
П'ятигорського пов. [1, арк. 37].

СТАШЕВСЬИ, 1800 Жидовці, мешкали на землі пом. Собансь
кого, 1792 прийшли з с. Синяви (?) Вінницького пов. [1, арк. 50 зв.].

СТОЦЬКІ, 1800 Войтовці, староврінні войтовецькі мешканці [1, 
арк. 59].

СТРЕЛЕЦЬКІ, 1800 Жидовці, мешкали на землі пом. Собансь
кого, 1792 прийшли з "пруського кордону", згад. його швагр Не- 
дзельсьїсий [1, арк. 50 зв.].

СТРЖЕЛЕЦЬКІ, 1800 Турбів, мешкали на землі гр. Борженць- 
кого, прийшли бл. 1796 з "цесарського кордону" с. Ржемень [1, арк.
15 зв.].
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СТРШЕЛЬБИЦЬКІ, 1800 Кікошівка, мешкав на землі пом. Ба- 
чинського, 1795 прийшов з "цесарського кордону" з м. Бальська (?) 
[1, арк. 33].

СУХОДОЛЬСЬКІ, 1800 Махнівка, ішіяхта на землі Хаїма Хмель
ницького [1, арк. 9].

ТАРНАШИНСЬКІ, 1800 Махнівка, ішіяхта на землі Хаїма 
Хмельницького [1, арк. 9].

ТАРНАШИНСЬКИЙ, 1800 Махнівка, каліка, який мешкав при 
костьолі [1, арк. 11].

ТИШКИ, 1800 Чернорудка, мешкали на землі пом. Говаковсь- 
кої (?), 1795 прийшли з "пруського кордону" до м-ка Білопілля, а 
звідти в 1799 [1, арк. 43].

ТОЛОЧКИ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

ТОМАШЕВСЬКІ, 1800 Пляхова, мешкали на землі гр. Потоць- 
кого, 1798 прийшов з "цесарського кордону" [1, арк. 28 зв.].

ТОМАШЕВСЬКИЙ, фурман генерала Нумсена (?), 1800 p., по
ходив з Литви [1, арк. 40].

ТОРЕВИЧІ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміщика "старос
ти Раковського" ("посесора Габрого"), 1795 "зайшли з Литви" [1, 
арк. 27 зв.].

ТУРКОВСЬКІ (?), 1800 Махнівка, шляхта на землі Міхала 
Білинського [1, арк. 8].

УЛЯТОВСЬКІ, 1800 Бродецьке, мешкали на'землі гр. Прота По- 
тоцького (посесор староста Чацький), старовинні мешканці Бро- 
децького [1, арк. 58].

УРБАНСЬЮ, 1800 Куманівка, мешкали на землі гр. Прота По- 
тоцького, "кумановецькі уроженці і мешканці" [1, арк. 22].

ФАБІРОВСЬКІ, 1800 Губин, мешкали на землі гр. Бнінського, 
місцеві уроженці [1, арк. 52 зв.].

ФРАНЦИШКА Якуб, фурман генерала Нумсена (?), 1800 p., 
походив з м-ка Сатанів "цесарського володіння" [1, арк. 40].

ХАРЧЕВСЬКІ, 1800 Махнівка, шляхта на землі Міхала 
Білинського [1, арк. 8].

ХАРЧЕВСЬКІ, 1800 Махнівка, шляхта на землі Хаїма Хмель
ницького [1, арк. 9].
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ХМЕЛЕВСЬКІ, 1800 Жидовці, були в російській службі [1, арк.

ХОЇНСЬЮ, 1800 Вахнівка, мешкали на землі генерал-майора 
Третецького, 1780 прийшли з "цесарського кордону" з м. Любліна, 
одр. З Петровською [1, арк. 44].

ХОЛОДОВСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

ЦЕЛЕСНИЦЬКІ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1, арк. 18 зв.].

ЦЕТЕВИЧІ, 1800 Вахнівка, мепікали на землі генерал-майора 
Третецького, 1797 прийшли з с. Васильківці Махнівського пов. [1, 
арк. 44].

ЦШЕЦЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. 3].

ЦІОТУЛЬСЬКІ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміпщка "ста
рости Раковського" (посесор Римишвський (?)), 1790 прийшли з с. 
Теренівка Волршської губ. [1, арк. 25].

ЦІШЕВСЬЮ, 1800 Сошенськ, мешкали на землі поміщ. Комар- 
ницького, 1786 прийшов з "цесарського кордону" [1, арк. 29].

ЧАЙКОВСЬЮ, 1800 Глуховці, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького, старовинні меппсанці Глуховця [1, арк. 54].

ЧАЙКОВСЬЮ, 1800 Куманівка, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького, "кумановецькі уроженці і мепжанці" [1, арк. 22].

ЧАЙКОВСЬЮ, 1800 Пляхова, мешкали на землі гр. Потоцького, 
1794 прийшов з "пруського кордону" з Підгір'я [1, арк. 28 зв.].

ЧАРНЕЦЬЮ: Мацей, син Даніеля, 46 років, з дружиною 
Марією, дочкою Яна, 16 років, 1800 Махнівка (передмістя), чиншо
вики на землі Карвіцького [1, арк. 4 зв.].

ЧЕРНІХОВСЬЮ, 1800 Черемошки, мешкали на землі пом. Со
банського, 1790 прийшли з с. Хмелинець Литовської губ. [1, арк. 46].

ЧИЖЕВСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
гр. Крашицького [1, арк. 2].

ЧИЖЕВСЬЮ, 1800 Махнівка, "во услужениях" при дворі гр. 
Прота Потоцького [1, арк. 1].
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ЧИЖЕВСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор генерал Карвіцький (?)), старовинні мешканці 
Самгородка [1,17 зв.].

ЧІРКОВСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
гр. Крашицького [1, арк. 2].

ЧИХОВСЬКІ, 1800 Жидовці, мешкали на землі пом. Собансько- 
го, 1792 прийшли з с. Шендерівка Махнівського пов. [1, арк. 50 зв.].

ШАШКЕВИЧ, капрал коронного війська, 1800 Воскодавинці, 
1798 прийшов з с. Сошенськ Махнівського пов. [1, арк. 49].

ШАШКЕВИЧІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі гр. Крашицького [1, арк. 2].

ШАШКОВСЬЮ, 1800 Ординці, мешкали на землі поміщ. То- 
маша Абрамовича, 1795 прийшов з м. Махнівка [1, арк. ЗО].

ШИМАНОВИЧІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

ШИМАНСЬЮ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

ШИМАНСЬКІ, 1800 Черемошки, мешкали на землі пом. Со
банського, 1795 прийшли з "цесарського кордону" з с. Шимани [1, 
арк. 46].

ШОВКОВСЬКИЙ, 1800 Спичинці, мешкали на землі пом. 
Маршицького, 1792 перейшов з "цесарського кордону" з Підгір'я, 
одр. З Ястрембською [1, арк. 39].

ШУХАЄВСЬКІ, 1800 Махнівка, шляхта на землі Міхала 
Білинського [1, арк. 8].

ЩЕПАНОВСЬКІ, 1800 Педоси, мешкали на землі пом. Собансь
кого, 1793 прийшли з с. Борш;агівка Сквирського пов. [1, арк. 51].

ЩОРОСІНСЬЮ (?), 1800 Махнівка, пшяхта на землі Хаїма 
Хмельницького [1, арк. 9].

ЮНАШКЕВИЧІ (?), 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на 
землі шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

ЮРКЕВИЧІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

ЮРКОВСЬЮ, 1800 Самгородок, мешкали на землі гр. Прота 
Потоцького (посесор Карвіцький) [1,16].

Походження неосілої шляхти Махнівського повіту...

121



ЮРКОВСЬКІ, 1800 Юрівка, мешкали на землі поміпщка "ста
рости Раковського" ("посесора Габрого"), старовинні мешканці 
Юрівки [1, арк. 27 зв.].

ЯБЛОНСЬЮ, 1800 Махнівка, "во услужениях" при дворі гр. 
Прота Потоцького [1, арк. 1].

ЯВОРСЬЮ, 1800 Куманівка, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького, 1795 прийшли з с. Погоріла Вінницького пов. Подільської 
губ. [1, арк. 23].

ЯГЕЛЬНИЦЬЮ, 1800 Глуховці, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького, 1780 прийшли з "цесарського кордону" [1, арк. 54].

ЯКУВОВСЬЮ, 1800 Глуховці, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького, 1797 прийшли з с. Бабушки Волинської губ. [1, арк. 54].

ЯКуВОВСЬЮ, 1800 Марковці, мешкали на землі гр. Прота По
тоцького, старовинні мешканці, одр. З Головінською [1, арк. 45].

ЯКуВОВСЬЮ, 1800 Прилука, мешкали на землі гр. Борженць- 
кого, прийшли бл. 1796 з "цесарського кордону" с. Блажків [1, арк. 
15].

ЯШЦЬЮ, 1800 Глуховці, мешкали на землі гр. Прота Потоцько
го, старовинні мешканці Глуховця [1, арк. 54 зв.].

ЯНОВСЬКІ, 1800 Вахнівка, мешкали на землі генерал-майора 
Третецького, 1795 прийшли з "пруського кордону" з м-ка Койцер- 
жина [1, арк. 44].

ЯНОШКЕВИЧ, фурман генерала Нумсена (?), 1800 ..., походив 
з м. Махнівка [1, арк. 40].

ЯРЧЕВСЬКІ, 1800 Махнівка, шляхта на землі Хаїма Хмельниць
кого [1, арк. 9 зв.].

ЯСИНСЬКІ, 1800 Махнівка (передмістя), чиншовики на землі 
шамбеляна Піуса Собанського [1, арк. З зв.].

Використане джерело:
1. ДАКО, ф. 280, оп. 2, спр. 71,59 арк.
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III. РОДИ





Хоєцькі герба Любіч
з Поличинців та Дідовщини*

Предком Хоєцьких герба Любіч з Дідовщини був Каспер 
Хоєцький, дідич на Хоєчні-Сибішіяках і Вільчонці-Хосчні в 
Лівській земш .̂ Його онук Єжи Хоєцький оселився в 
Київському воєводстві й у 1730 р. )шовноважив свого сина 
Яна-Самуеля вимагати спадку по їхньому відповідно дідові 
та прадідові Касирові Хоецькому^.

Ян-Самуель мав синів; лівського підстолія (1765), 
лівського підчашого (1768) Яна, який в ролі каптурового судді 
та посла Лівської землі підписав елекцію короля Станіслава- 
Августаз, та київського бурграбія (1735), брацлавського гра
ничного коморника (1737), epaLpiaBCbkoj-o войського (1744), 
брацлавського граничного судцю і київського підвоєводу 
(1757), овруцького стольника (1758), житомирського хорун
жого (1759), київського хорунжого (1774) Франципіка- 
Казімєжа^. Останній отримав від свого батька маєтки Ост-

* Текст публікується вперше.
' Herbarz polski. C zi^i I. Wiadomo^ci histotyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich // 

UtoiyI і wydal A. Boniecki. -  Warszawa, 1900. -  Tom III. -  S. 43.
 ̂Ibidem. -  S. 43-44.

’ Ibidem. -  S. 44.
* Ibidem.



риківці і Самчики у Вінницькому повіті та мав доживотгя на 
Скуржинцях, Пурпуровцях і Ягодзинцях у Брацлавському
ВОЄВОДСТВІ5.

Францишек-Казімєж мав синів Гілярія і Яна- 
Непомуценаб. Гілярій володів маєтками в Лівській землі 
(Жуків) та в Луцькому повіті (Збитень, Волиця), був 
київським скарбником (1775), київським підвоєводою і 
гродзьким суддею, нарешті київським земським суддею (1784) 
та кавалером ордену св. Станіслава (1791)7. Брацлавський 
граничний суддя, київський старший войський (1785), 
кількаразовий сеймовий посол, маршал дворянства Ва
сильківського та Махнівського повітів Ян-Непом)щен 
Хоєцький був одружений з Катажиною Борейківною. Він во
лодів маєтком Поличшщі» в Махнівському (згодом Бер
дичівському) повіті та Дідовщинським ключем у Сквирсько- 
му повіті. Дідовщину з прилеглими селами він купив у князя 
Григорія Долгорз^ого в 1810 р.’. Ці маєтки згодом, внаслідок 
родинних поділів розійшлися по його нащадкам^. В 1820 р. у 
нерозподіленому між синами Яна-Непомуцена Хоєцького 
володінні було 1500 кріпаків чоловічої статі^і.

Перша легітимація Хоєцьких герба Любіч відбулася у 
Житомирі. 19 грудня 1802 р. "граничньїй судья Брацлавского 
воєводства, хоронжий народовой кавалерии Иван-Непомук 
Казимиров сьш, Ивана-Самуила вн5гк, Юрьев правнук, Ива-

III. Роди

’ Ibidem.
‘ Ibidem.
’’ Ibidem.
'  Зараз у Козятинському районі Вінницької області.
’ Aflanazy R. Dzieje rezydencji па dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 11. Wojew6dztwo 

kijowskie oraz uzupelnienia do tomdw 1-10.-Wroclaw, 1997.-S . 182.
Перший поділ закінчився в 1825 p. між синами Яна-Непомуцена Хоєцького. Серед 

нащадків Яна-Непомуцена Хосцького, наприклад, онук -  Болеслав-Владнслав, син Пйотра, -  
був власником сс. Поличинці і Калена в ^рдичівському повіті (його брат Зигмунт загинув 
на Кавказі в 1854 p.). Онукам Пйотра -  Тадеушу і Зигмунту, синам Евариста, -  дісталися 
відповідно Дідовщина та Томашівка. Правнуки Яна-Непомуцена Казімєж і Вінцентій, сннн 
Фелікса-Генріха, володіли відповідно сс. Голяки та Татаринівка в Сквирському повіті 
{НегЬапpolski... -  S. 44-45).

" ДАКО, ф. 782, оп. 2, спр. 386, арк. 337 зв., 339.
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нов праправнук, Каспров три раза правнз^к герба Любич Хо- 
ецкий с братом и сьшовьями Владиславом, Дионисием, Пет
ром, Фадеем и Феликсом" визнані Волинським дворянським 
депутатським зібранням у давньому дворянстві з внесенням 
до 6-ї частини родовідної книги дворян Волинської гу- 
бернііі2. з  його синів Дионизій був хорунжимЧ а потім мар
шалом дворянства Махнівського повіту^ ,̂ Пйотр -  деп)ггатом 
цивільного департаменту Київського головного судуі^, мар
шалом дворянства Сквирського повіту̂ б̂  Тадеуш -  пор)^чи- 
ком польської гвардіїі7, а Фелікс -  депутатом Київського 
головного судуі8. Київське дворянське деп)ггатське зібрання 
27 вересня 1820 р. визнало чотирьох синів Яна-Непомуцена 
Хоєцького зі Сквирського повіту в давньому дворянстві з вне
сенням до 6-ї частини родовідної книги дворян Київської гу- 
берніР’. Герольдія затвердила 26 березня 1835 р. рішення 
Київського дворянського депутатського зібрання від 14 лис
топада 1833 р. про визнання давнього дворянства Хоєцьких 
герба Любіч2о.

Родовід
Каспер^' (Гаспер22). * t  
X В. з Суських^з. * . . t 
1. Ян, син Каспера^ .̂ * . . t

Хоєцькі герба Любіч з Поличинців та Дідовщини

ДАКО, ф. 782, оп. 2, спр. 386, арк. 338,339.
” ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 5 зв.-б; оп. 2, спр. 386, арк. 339.

ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 9-9 зв.; Herbar:polski... -  S. 44.
ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 9-9 зв.
Herbarzpolski... -  S. 44.

”  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 5 зв.-б, 9-9 зв.; оп. 2, спр. 386, арк. 339; Herbarz 
polski... -  S. 44.

“  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 9-9 зв.; HerbarzроШ ... -  S. 44.
”  ДАКО, ф. 782, оп. 2, спр. 386, арк. 337-339.
“  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 447, арк. 29 зв.

Herbarz polski... -  S. 44.
“  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 2.
“ Там само.
”  Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 43.

127



1) Єжи, син Яна25. * . . t
X ... Катажина з Щенсяіцьких“  (Щенслінсьїсих^т). * . . |
(1) Ян-Самуель, син Єжи“ . * ..., t  17502».

X ... N з Кєрекєшів г. ЛюбічЗ®. * ..., t
a. Ян, син Яна-Самуеля і̂. * ..., t

а) Каєтан, син Яна̂  ̂ *...,•(•
b. Францишек-Казімеж, син Яна-Самуелязз. * ..., t  17^9^.

х1 . ... N із СпендовськихЗ®. * . . t
х2 . ... Катажина з Пшилуських^б. * ..., t
a) N, син Францишка-Казімєжа37 * ..., f
b) N, син Францишка-КазімєжаЗв. * . . f
c) Гілярій, син Францишка-Казімєжа і Катажини з

Пшилуських39. * Самчики (?) 19.01.1755« t 
х1. ... N із Стемпковських". * ..., t  
х2. ... N із Міхаловських^. * ..., t  
хЗ. ... N Ь Прушинських^. * ..., t

d) Ян-Непомуцен, син Францишка-Казімєжа і Катажи- 
ни з Пшилуських^. * ... 1748^, t  • • • 1817^.

III. Роди

“  Ibidem.-S. 43-44.
“  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 2 зв.
”  Там само.
“  Herbar:pohki... -  Tom 111. -  S. 44.
”  Nie4 J. Chojecki Franciszek Kazimierz // Polski Siownik Biograficzny. -  Krakdw, 1937. -  T.

111. -  S. 392.
“  Herbarzpolski... -  Tom 111. -  S. 44; Warszawa, 1907. -  Tom X. -  S. 46.
”  Ibidem. -  S. 44.
”  Ibidem.
”  Ibidem.

Nie6 J. Chojecki Franciszek Kazimierz... -  S. 392.
“ Ibidem.-S. 393.
“  Herbarzpolski... -  Tom 111. -  S. 44; Nie6 J. Chojecki Franciszek Kazimierz... -  S. 393.
”  Nie6 J. Chojecki Hilary II Polski Siownik Biograficzny. -  Krak6w, 1937. -  T. 111. -  S. 393.
“  Ibidem.
”  Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 44; Nie6 J. Chojecki Franciszek Kazimierz... -  S. 393.
*  Nie6 J. Chojecki Hilary... -  S. 393.
"'Ibidem .-S . 394.

Ibidem.
Ibidem.

"  Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 44; Nie6 J. Chojecki Franciszek Kazimierz... -  S. 393.
“  Chojecki Z. Chojecki Jan Nepomucen II Polski Siownik Biograficzny. -  Krak6w, 1937. -  T.

111.-S. 394.
Ibidem.
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X ... Катажина з Борейків г. власного, дочка Яна- 
Павла і Анни з Малинських г. Порай^ .̂ * . . |

(a) Владислав, син Яна-Непомуцена^». * . . t
(b) Гелена, дочка Яна-Непомзщена^ .̂ * . . t

X ... Юзеф Руліковський г. Кораб, син Ігнация і 
Маріанни з Галензовських. * 1778, t 1860.
х2. ... Софія Борейко г. Ястшембєц, дочка 
Вацлава і Юзефи з Ганських г. Корчак^о. * 

t
(c) Дионизій, син Яна-Непомуцена^і. * 1790̂ 2, f

X ... Анна з Кумановських г. Остоя, дочка
Фабіана^з. * . . t 

аа. Гелена, дочка Дионизія^ .̂ * 1820̂ 5, f
X ... N Хилінський^. * . . t 

bb. Евзебій-Владислав-Гіполит, син Дионизія^ .̂ * 
182258, t 188559.

X Франципіка з К)^ановських г. Остоя^. *
. . .л

сс. Генріх-Фелікс, син Дионизі#і. * Поличинці 
20.10.182362, t

Хоєцькі герба Любіч з Поличинців та Дідовщини

Pulaski К. Кгопіка polskich rodow szlacheckich Podola, Wofynia і Ukrainy / Opr. naukowe 
T. Epszteina і SI. G6rzynskiego. -  Warszawa, 1991. -  T. II. -  S. II; Herbarzpolski... -  Tom III. -  
S. 44; Chojecki Z. Chojecki Jan Nepomucen... -  S. 395.

ДАКО, ф. 782, on. I, cnp. 12555, арк. 3.
Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach RzeczypospoliteJ. T. 11. Wojew6dztwo 

kijowskie oraz uzupelnienia do tom6w 1-10. -  Wroclaw, 1997. -  S. 273.
Ibidem.
ДАКО, ф. 782, on. 2, cnp. 447, арк. 29 зв.; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12555, арк. 5 зв.-6.
Фабіан Кумановський був маршалом дворянства Літинського повіту (в Подільській 

губернії") {Herbarzpolski... -  Tom III. -  S. 44).
Ibidem.

”  ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12555, арк. 5 зв.-6.
^  Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.

ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12555, арк. 9-9 зв.; on. 2, cnp. 447, арк. 29 зв.; Herbarz polski... 
-Tom  III.-S . 44.

Обряд CB. хрещення Евзебія-Владислава-Гіполита відбувся 19.08.1822 p. (ДАКО, ф. 
782, on. 1, cnp. 12555, арк. 23). Про рік його народження див. : Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 
44.

Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
Ibidem.
ДАКО, ф. 782, on. 2, cnp. 447, арк. 29 зв.; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
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X ... Генріха з Весьлевськихбз. * . . t  
аа) Маріянна (Марія^ )̂, дочка Фелікса-Генріха.

* Татаринівка 14.08.1861*5, -|- 
 ̂ Пеон Подгорськийг. Бродзіцз відм., 

син Віктора і Броніслави з Машевсь- 
ких“ . *..., t  

bb) Казімєж, син Фелікса-Генріха*^. * Тата
ринівка 7.09.1862*8, -|- 
X ... Ромуальда з Гулевичів*’. * ..., t  

сс) Ян-Бернард , син Фелікса-Генріха^. * Тата
ринівка 20.06.186471, -|- 

dd) Анна-Софія, дочка Фелікса-Генріха^. * Та
таринівка 2.05.18667*, t

Генріх-Фелікс народився в с. Поличинцях Махнівської парафії й через слабкість та 
побоювання припадку був охрещений капеланом ксьондзом Артемоном Волковським 
3.11.1823 р. лише з води. Доповнення обряду св. хрещення відбулося 5.01.1842 р. в 
Дідовщинському костьолі. Свідками були ясновельможні Тадеуш Хоєцький і маршалкова 
Катажина Хоєцька, депутат Фелікс Хоєцький і маршалкова Регіна Хоєцька (ЦД1АК України, 
ф. 1041, оп. 1, спр. 25, арк. 8; ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 23; Herbarzpolski... -Т о т
1II.-S.44).

Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
^  Ibidem.

Маріянна народилася вечором. Обряд св. хрещення був здійснений 25.08.1861 р. в 
Борщаївському костьолі. Хрещеними батьками стали дворяни Людвік Змігродзький і Регіна 
Хоєцька, а свідками були дворяни Тадеуш Хоєцький і Юзефа Змігродзька, Феліціан 
Змігродзький і Юлія Хоєцька, Фелікс Хоєцький і Катажина Змігродзька (ДАКО, ф. 782, оп. 
1,спр. 12555, арк. 103).

“  Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44; Rodzina. Herbarz szlachty polskiej / Opr. S. hr. 
Uruskiego przy wsp61udziale A. A. Kosinskiego, wykonczony і uzupelniony przez A. 
Wlodarskiego. -  Warszawa, 1917. -  T. XIV. -  S. 138.

Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
“  Казімєж народився вечором. Обряд св. хрещення був здійснений 9.09.1862 р. в Бор

щаївському костьолі. Хрещеними батьками стали дворяни Людвік Змігродзький і Юлія 
Хоєцька, а свідками були Феліціан Змігродзький і Текля Хоєцька, Фелікс Хоєцький і Юзефа 
Змігродзька (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 104; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44).

Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
Ibidem.
Ян-Бернард народився вечором. Обряд св. хрещення відбувся 30.06.1864 р. в Бор

щаївському костьолі. Хрещеними батьками стали дворяни Людвік Змігродзький і Рейна 
Хоєцька, а свідками були дворяни Пйотр Хоєцький і Юзефа Змігродзька (ДАКО, ф. 782, оп. 
1, спр. 12555, арк. 105; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44).

Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
’̂ Анна-Софія народилася вранці. Обряд св. хрещення було здійснено 15.05.1866 р. в 

Борщаївському костьолі. Хрещеними батьками стали дворяни Феліціан Змігродзький і Юлія

III. Роди
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X ... Леон Бурчак-Абрамович г. Любіч, син 
Леопольда74. * t 

ее) Вінцентій (Вікентій)-Пйотр, син Фелікса- 
Генріха з̂. * Татаринівка 16.07.1867^^ t 
X ... Марія з Гулевичів77. * . . t 
(аа) Марія, дочка Вікентія-Пйотра. * 

Клітенка 25.07.189778, t 
ff) Валерій-Юзеф, син Фелікса-Генріха. * Тата

ринівка 10.04.186979, І 
gg) Дионизій, син Фелікса-Генріха^о. * Тата

ринівка 10.04.1869®!, І 
X Ванда-Марія з Бондаржевських® .̂ * 

t
(аа) Фелікс, син Дионизія. * Київ 

21.01.190383, t

Хоєцькі герба Любіч з Поличинців та Дідовщини

Хоєцька, а свідками були Тадеуш Хоєцький і Софія Змігродзька, Фелікс Хоєцький і Катажи- 
на Змігродзька (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12535, арк. 6).

Herbarzpolski... -  Tom III. -  S. 44; Aflanazy R. Dzieje rezydencji... -  S. 385, 390.
ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12535, арк. 3; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
Вікентій-Пйотр народився вечором. Обряд св. хрещення відбувся 16.07.1867 р. в Бор- 

щаївському костьолі. Хрещеними батьками стали дворяни Феліціян Змігродзький і Юлія 
Хоєцька, а свідками були дворяни Тадеуш Хоєщ>кий і Юзефа Змігродзька (ДАКО, ф. 782, оп. 
1, спр. 12535, арк. 3; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44).

Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
Село Клітенка належало до Острожецької парафії Вінницького деканату. Обряд св. 

хрещення Марії відбувся 6.08.1897 р. в Острожецькому костьолі. Хрещеними батьками ста
ли дворяни Генріх Хоєцький і Феліція, дружина Максиміліана Хоєцького, а свідками були 
Болеслав Хоєцький і Генрієтга, дружина Генріха Хоєцького (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12535, 
арк. 13).

Обряд св. хрещення Валерія-Юзефа відбувся 23.04.1869 р. в Бррщаївському костьолі. 
Хрещеними батьками стали дворяни Тадеуш Хоєцький і Катажина Змігродзька, а свідками 
були Феліціан Змігродзький і Юзефа Зміфодзька (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12535, арк. 4).

Herbarz polski... -  Tom III -  S. 44.
Обряд св. хрещення Дионизія відбувся 23.04.1869 р. в Борщаївському костьолі. Хре

щеними батьками стали дворяни Феліціан Змігродзький і Юзефа Змігродзька, а свідками 
були Тадеуш Хоєцький і Катажина Змігродзька (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12521, арк. 4; спр. 
12535, арк. 5; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44).

”  ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 12521, арк. 5.
Обряд св. хрещення Фелікса був здійснений ксьондзом Пйотром Змігродзьким 

27.02.1903 р. в Київському костьолі. Хрещеними батьками стали Генріх Хоєцький і Феліція 
Хоєцька, а свідками були Калікст Бондаржевський і Ромуальда Хоєцька (ДАКО, ф. 782, оп. 
1,спр. 12521, арк. 5).
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(bb) Станіслав, син Дионизія. * Київ 
12.12.190484, t 

(сс) Марія, дочка Дионизія. * Київ
1.12.190785,1 

hh) Валерія, дочка Фелікса-Генріха8б. * ..., t 
X ... Леон Подгорський г. Бродзіц з відм.87. *

іі) Юзефа-Христина, дочка Фелікса-Генріха88. * 
Татаринівка 24.07.187689, t 

dd. Софія, дочка Дионизія^о. * . . |
X ... Миколай Кумановський г. Остоя̂ .̂ * 

t
ее. Текля, дочка Дионизія^ .̂ * . . t

(d) Барбара-Катажина-Юзефа, дочка Яна- 
Непомзщена. * Поличинці 14.11.1794^  ̂t

(e) Пйотр, син Яна-Непомуцена94. * 17969̂ , |
X ... Реґіна з Пєньковських г. Тромби9 .̂ * ..., f 
аа. Камілла, дочка Пйотра^ .̂ * ..., t

III. Роди

Обряд св. хрещення Станіслава був здійснений ксьондзом вікарієм Юзефом 
Змігродзьким 6.09.1905 р. в Київському костьолі. Хрещеними батьками стали Калікст Бон- 
даржевський і Валерія Подгорська (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12521, арк. 6).

Обряд св. хрещення Марії був здійснений ксьондзом законовчителем Юзефом 
Змігродзьким 28.02.1908 р. в Київському костьолі. Хрещеними батьками стали Калікст Бон- 
даржевський і Ксаверія Хоєцька. Копію з метричної книги підписав у Житомирі в 1908 р. 
заседатель ксьондз кафедральний канонік Пйотр Змігродзький (ДАКО, ф. 782, оп. І, спр. 
12521, арк. 7).

Herbarzpolski... -  Tom 111. -  S. 44.
Ibidem.

** Ibidem.
Обряд CB. хрещення Юзефи-Христини відбувся 27.07.1876 p . в Борщаївському кость

олі. Хрещеними батьками стали предводитель дворянства Тадеуш Хоєцький і Феліція (?) 
Хоєцька, а свідками були Кароль Ружищ>кий і Марія Хоєщ>ка (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 
12555, арк. 122).

Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
Ibidem.
Ibidem.
Хрещеними батьками були Лукаш Бромірський і Катажина Дам (?) (ДАКО, ф. 782, оп.

1,спр. 12555, арк. 39).
ДАКО, ф. 782, оп. 2, спр. 447, арк. 29 зв.; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12555, арк. 5 зв.-6.
Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44; Rodzina... -  Warszawa, 1916. -  T. XIII. -  S. 343.
Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
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X ... Граф Кароль-Пйотр-Ян-Непомуцен- 
Миколай Тишкевич г. Леліва, син графа 
Габріеля і Елеонори з Фокс-Потоцьких г.
Любіч98. *...181699,1

ЬЬ. Броніслава, дочка Пйотра о̂о. * . . t 
X ... Владислав Гулевич^оі. * . . t 

сс. Еварист-Ігнацій-Леонард, син Шотра^о .̂ * 
1827̂ 03, t 1882104.
X ... Марія із Страшинських, дочка Генріха̂ о̂ .

*.. .Л
аа) Леонтія (Леонілла)-Елодія-Марія-Юзефа, 

дочка Евариста-Ігнація-Леонарда^об. * То- 
машівка 4.01.18651° ,̂ t 
X Владислав Завадзький^о».

ЬЬ) Таде)ші-Цеслав-Юзеф, син Евариста̂ ^̂ . *
1868110,1

сс) Зигмунт-Фелікс-Юзеф, син Евариста- 
Ігнація-ЛеонардаШ. * Дідовщина 
17.04.1871112, t

Хоєцькі герба Любіч з Поличинців та Дідовщини

Herbarzpolski... -  Tom 111. -  S. 44; Dunin-Borkowski J., hr. Almanack blqkitny. Genealogia 
zyjqcych rodowpolskich. -  Lw6w. -  Tom dnigi. -  S. 951-952; Aftanazy R. Dzieje rezydencji... -  T.
11.-S . 147.

^  Aftanazy R. Dzieje rezydencji... -  T. 11. -  S. 147.
Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 44.
Ibidem.
ДАКО, ф. 782, on. 2, cnp. 447, арк. 29 зв.; Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 44.
Обряд CB. хрещення Евариста-Ігнація-Леонарда відбувся 8.11.1827 p. (ДАКО, ф. 782, 

on. 1, cnp. 12555, арк. 23). Про рік його народження див.: Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 44.
Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 45.
ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12555, арк. 118; Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 45. Зга

дується 15.06.1884 p. в ролі поміщиці c. Шаліївка Сквирського повіту, яка виріщила замеш
кати у Варшаві (запит з канцелярії варшавського обер-поліцмейстераЧдо Київського дво
рянського депутатського зібрання). З Дворянського зібрання була відповідь про відїзд 
Хоєцької 8.07.1884 р. за кордон та про відсутність відомостей про її перебування на той 
момент (ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12555, арк. 128, 129).

ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12559, арк. 1-4 зв.; Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 45.
‘“’ Обряд CB. хрещення Леонтії-Елодії-Марії-Юзефи відбувся 14.01.1865 p. в 

Дідовщинському костьолі, хрещеними батьками стали предводитель дворянства Фелікс 
Хоєцький і Людвіка Страшинська, а свідками були депутат Фелікс Хоєцький і Ксавера 
Хоєцька (ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12559, арк. 7).

Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 45.
ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 12559, арк. 1-4 зв.; Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 45.
Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 45.
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X ... Яніна-Марія-Теодозія з 
МержБІнських̂ із. * ..., t  

(аа) Ян (Непомуцен)-Мар'ян, син Зишунта- 
Фелікса-Юзефа. * ... 7.06.1903“4, f  

dd) Броніслава-Марія-Юзефа-Анна, дочка
Евариста-Ігаація-Леонардаїі5 * Дідовщина
1.09.1877И6, t  

dd. Болеслав-Владислав (Володимирів^,
Пйотраив. * ... 1829«9, t  
X Старокостянтинів 25.11.186З120. Ксавера- 

Михалина-Сусанна з Прушинських г.
Равіч, дочка Мечиславаї̂ і і Гелени з Чечелів 
г. Єліта. * Старокостянтинів 29.09.1842122, 
t

III. Роди

Ibidem.
Обряд св. хрещення Знгмунта-Фелікса-Юзефа відбувся 30.04.1871 р. в 

Дідовщинському костьолі. Хрещеними батьками стали поміщик Пйотр Хоєцький і Ксавера, 
дружина поміщика Болеслава Хоєцького, а свідками були поміщик Тадеуш Хоєцький і 
Регіна, дружина Пйотра Хоєщ>кого, поміщик Болеслав Хоєцький і дівиця Регіна Тишкевич 
(ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12559, арк. 5; Herbarzpolski... -  Tom 111. -  S. 45).

ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 12559, арк. 17.
Обряд св. хрещення Яна (Непомуцена)-Мар’яна відбувся 23.08.1903 р. (ДАКО, ф. 782, 

оп. 1, спр. 12559, арк. 17).
Herbarz polski... -  Tom 111. -  S. 45.
Обряд св. хрещення Броніслави-Марії-Юзефи-Анни відбувся 22.09.1877 р. в 

Дідовщинському костьолі. Хрещеними батьками стали ксьондз канонік Максиміліян Бе- 
лявський і Регіна, дружина поміщика Пйотра Хоєцького, а свідками були поміщик Пйотр 
Хоєцький і удова Сабіна Рудніцька (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12559, арк. 6).

ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 9-9 зв.; оп. 2, спр. 447, арк. 29 зв,
В шлюбній метриці Болеслав Хоєцький записаний з Поличинець Махнівської парафії 

(ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 143-143 зв.; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44).
Обряд CB. хрещення Болеслава-Володимира відбувся 7.09.1830 p. (ДАКО, ф. 782, on. 

1, спр. 12555, арк. 23). Про рік його народження див: Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
'^"Свідками були Кароль Тишкевич, Еварист Хоєцький та інші (ДАКО, ф. 782, оп. 1, 

спр. 12555, арк. 143-143 зв ).
Свідками були Кароль Тишкевич, Еварист Хоєцький та інші (ДАКО, ф. 782, оп. 1, 

спр. 12555, арк. 143-143 зв.).
В шлюбній метриці Ксавера-Михалина-Сусанна Прушинська записана з Решнівки 

Старокостянтинівської парафії (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 12555, арк. 143-143 зв.; Herbarz 
polski... -  Tom III. -  S. 44). Її мати Гелена з Чечелів г. Єліта була дочкою старокостян- 
тинівського хорунжого Ксаверія і Феліції з Хоєцьких {Rodzina... -  Warszawa, 1905. -  Т. II. -  
S. 401).
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ее. Зигмунт-Тадеуш-Віктор, син Пйотра^ з̂. * 
1831124,1

(f) Тадеуш, син Яна-Непомуценаі25. * ... 1797^“ , -f 
X ... Юлія з Чечелів г. Єлітаі27. * ..., t  
аа. Маріанна-Христина, дочка Тадеуша. * ... 1832, 

t Голяки 14.03.1836128.
ЬЬ. Вінцентій-Вільгельм, син Тадеуша. * Великі 

Голяки 5.04.1836129, t

Хоєцькі герба Любіч з Поличинців та Дідовщини

ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 12555, арк. 9-9 зв.; оп. 2, спр. 447, арк. 29 зв.; Herbarz 
po /i* /...-T om lII.-S .44 .

Обряд св. хрещення Зигмунта-Тадеуша-Віїсгора відбувся 30.03.1832 р. (ДАКО, ф. 782, 
оп. 1, спр. I25S5, арк. 23 зв.). Про його рік народження див.: Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 
44.

ДАКО, ф. 782, on. 2, спр. 447, арк. 29 зв.; Herbarz polski... -  Tom III. -  S. 44.
ДАКО, ф. 782, on. I, cnp. 12555, арк. 5 зв.-б.
ЦЦІАК України, ф. 1041, on. 1, cnp. 20, арк. 10 зв.
її поховав 16.03.1836 р. “на могилках парафіяльних” адміністратор Дідовщинського 

костьолу ксьондз Максиміліан Бєлявський (ЦДІАК України, ф. 1041, оп. 1, спр. 20, арк. 132).
Обряд св. хрещення Вінцентія-Вільгельма був здійснений 19.04.1836 р. в 

Дідовщинському костьолі тамтешнім адміністратором ксьондзом Максиміліаном 
Бєлявським. Хрещеними батьками стали ясновельможні маршалок Еразм Міхаловський і 
статська радниця (?) Катажина Хоєцька, а свідками були ясновельможні депутат Фелікс
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(g) Фелікс, син Яна-Непомуценаїзо. * ІвОО̂ зі, f  
е) N, дитина Францишка-Казімєжаі“ . * . . t

2. Войцех, син Каспераізз. * . . t
3. Павел, син Каспераіз^. * . . f
4. Адам, син Kacnepa^ ŝ. * . . t
5. Пйотр, син Каспераізб. * . . t

III. Роди

Хоєцький і маршалкова Кляра Івановська (ЦДІАК України, ф. 1041, оп. 1, спр. 20, арк. 10 
зв.).

ДАКО, ф. 782, оп. 2, спр. 447, арк. 29 зв.; Herbarzpolski... -  Tom III. -  S. 44.
ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 12555, арк. 5 зв.-б.
Nie6 J. Franciszek Kazimierz... -  S. 393.
ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 12555, арк. 2.
Там само.
Там само.
Там само.
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Коротка історична хроніка 
Пуделко-Шанявських герба Юноша 
зОситняжки*

Старовинний рицарський рід Шанявських герба Юноша 
згадується в Лукувській землі Люблінського воєводства вже 
на початку XV ст. Саме тоді предок цього роду Миколай 
отримав від короля Владислава Ягайла в нагороду за числен
ні заслуги маєток Шаняви в Лукувській землі. З того часу рід 
Шанявських розрісся потужним деревом, окремі лінії якого 
користувалися при домками Бончек, Бротка, Валендзік, Віль- 
чек, Гживач, Гзар, Дукат чи Дукач, Зьомак, Крачек, Осєлек, 
Пєрожек, Пуделко, Ринда, Саломон, Скшек, Смерга, Солда, 
Стронік чи Лз^говський .̂ В 1757 р. в лукувсьКих актах згаду
ються Шанявські придомків Страннік і Земак^. До цього роду

* Текст публікується вперше. Автор дякує директору Інститута палеобіології ім. Романа 
Козловського Польської Академії Наук, проф. Губерту Юноша-Шанявському (Варшава) за 
люб’язне надання матеріалів про рід Шанявських герба Юноша з Оситняжки, зокрема, й 
відомостей з родинного архіву, а також Олегу Росовецькому за допомогу в опращованні 
частини джерел.

‘ Dunin-Borkowski J.-S., hr. Spis nazwisk szlachty polskiej. -  Lw6w, 1887. -  S. 441; Stupnicki
H. Herbarz polski і imionospis zasluzonych w Polsce ludzi wszystkich stanow і czasow, ulozony 
porzqdkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego / manuskryptow. -  Lw6w, 1862. -  
Tom III.-S . 112.

 ̂ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 13166, арк. 51-51 зв., 53-53 зв.



належить чимало видатних діячів. Кілька Шанявських пере
селилися в XVII-XVIII ст. до українських воєводств Речі По
сполитої, де започаткували окремі гілки. Одною з них була 
гілка на Оситняжці в Чигиринському повіті, яку заложили 
Шанявські придомку Пуделко. їм і присвячено ця коротка 
історична хроніка.

1754 p., вересня 20 королівським привілеем, виданим у 
Варшаві, уряд лукувського земського підсудка після смерті 
Марціна Ястшембського був наданий Антонію Шанявсько- 
МуЗ.

1757 p., травня 27 у Варшаві конколевніцький староста 
Філіп-Нереуш з Шаняви Шанявський продав частини в 
сс. Шаняви, Матиси, Царі і Саламони (Салішони?) в Лукувсь- 
кому повіті Люблінського воєводства, які дісталися йому в 
спадок від батька, ловчого Великого князівства Литовського 
Фабіана Шанявського, за 1452 злотих 20 грошів лукувському 
земському підсудку Вавжишцо-Антонію Шанявському. В 
акті, внесеному до лукувських актів, згадується Теодор Ша
нявський -  молодший брат Фіпіпа-Нереуша^.

1784 p., квітня 16 в Смілі київський воєводич, генерал- 
майор російських військ, дідич Смілянського, Шполянського, 
Городиського, Вільшанського та інших ключів, граф на Виш- 
ничу і Ярославлі, Священої Римської імперії князь Франци- 
шек-Ксаверій Любомірський надав скарбникові лісних при
бутків Шанявському доживотне право на двір з господарчи
ми будівлями над Розливом нижче шпику на порожніх 
ґрунтах с. Юзефівка в Туріянському ключі Смілянської во
лості. Шанявський міг поселити на цих землях чотирьох сло
бодян, надавши їм три роки слободи, потім ще три роки от
римувати від них чинш та відробітки на свою користь, а по

III. Роди

’ Там само, арк. 47-47 зв., 49. 
'Там  само, арк. 55-62зв.
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тому всі ті повинності мали йти на користь князя Лю- 
бомірськогоз.

1787 p., квітня 9 Ігаацій-Юзеф Пуделко-Шанявський, 
нурський чашник* (1787), уклав в Тасманці передшлюбну 
угоду з київським гродзьким бурграбієм Теодором 
Міхаловським з Любомирки про свій пшюб з рідною сестрою 
останнього Анною, дочкою Ігнація і Гелени з Валентіїв- 
Радзейовських, онукою Стефана і Олександри-Агати з Пале- 
цьких г. Остоя. З цієї угоди видно, що Гелена з Валентіїв- 
Радзейовська походила з дідичів с. Радзійовці Летичівського 
повіту Подільського воєводства. Крім Міхаловського й Пу- 
делко-Шанявського цю угоду підписали запрошені приятелі 
Ф. Хойновський, Даміан Скарбек-Міхаловський, Раймунд 
Дзержанський і Фабіан Кіналевський^.

В 1792 р. Юзеф Дацибог-Каменський поступився Звени
городському скарбникові Пйотрові Шанявському вакансією 
товариша народової кавалерії в корогві ротмистра Дом- 
бровського з усім спорядженням».

В 1794 р. ломжинський скарбник Ігнацій-Юзеф Шанявсь- 
кий продав Зданкевичу частину урочища Розлив^.

В 1796 р. скромний маєток Ігнація-Юзефа Шанявського 
описаний таким чином: "Подданньїх и крестьян неимеет а 
имеет Чигиринского уезда Ф)ггор назьіваемьгй Розлив с при- 
надлежащими до его двумя садами, мельницею, сеножатью, 
лукою и протчею к тому пахотною землею"

1797-1798 pp. в родинному списку Марцина та Юзефа 
Шанявських, синів Антонія, зазначено, що вони "мешкають в
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Чигиринському повіті, жодних добр не мають, рангів не ма
ють, на службі не були"іі.

В 1797 р. Ігнацій-Юзеф Шанявський подав клопотання до 
Вознесенської "комиссии о разборе дворянства" про визнан
ня за його родом прав російського д в о р я н с т в а ^ ^ . Такі ж кло
потання до Київського дворянського депутатського зібрання 
подавали 1 серпня 1802 р. сам Ігнацій-Юзеф Ш а н я в с ь к и й ^ з ,  а 
в 1832 р. його син Северин від імені свого брата Пйотра Ша- 
нявського^ .̂ Перша легітимація Шанявських відбулася 31 
жовтня 1796 р. у Вознесенській комісії про "разбор" дворян
ства. Випис про це Ігнацій-Юзеф Шанявський отримав у 
1797 р.і5, Наст)гпні легітимації Шанявських відбувалися в 
Київському дворянському депутатському зібранні 31 жовтня 
1802 14 березня 1833 рЛ'̂ , 11 листопада 1835 р. (про
відшкодування Шанявськими гербового м и т а ) і8 .  указ Ге
рольдії про затвердження рішень Київського дворянського 
деп)ггатського зібрання ш;одо дворянського походження Ша
нявських герба Юноша датований 11 жовтня 1835 р. 
Повіренний дворянин Северин Сагатовський, син Юзефа, 
просив від імені Пйотра і Миколая Шанявських у клопотанні 
до Дворянського зібрання від 13 листопада 1835 р. про вида
чу двох копій з того указу Сената^ .̂

В 1800 р. Ігнацій-Юзеф Шанявський позивав у Черкась
кому суді дідича Злотопільського ключа генерал-майора Ми
колая Висоцького за вигнання зі слободи Розливно.
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1804 p., травня 24 Київське дворянське деп5ггатське 
зібрання визнало дворянське походження Рафала Шанявсь- 
кого, сина Марцина й ухвалило внести його до 1-ої частини 
родовідної книги дворян Київської губернії. Родина Рафала 
Шанявського, сина Марціна, оселилася в м-ку Ружин 
Сквирського повіту. По ревізії 1816 р. родина Рафала була 
записана в Ружині. Там само Дворянин 2-го розряду Рафал 
Шанявський мешкав і 20 квітня 1834 p., коли був укладений 
родинний список, підписаний за нього неграмотного дворя
нином Г. Єрличем^і. 29 квітня 1858 р. в Сквирському 
повітовому суді розглядалося клопотання дворянина Мак- 
симіліана Шанявського, сина Р а ф а л а 2 2 .

1807 p., грудня 15 розпочалася публічна діяльність 
(здебільшого в Чигиринському повіті) Пйотра-Блажея Ша
нявського. Спочатку він навчався "в публичньїх училиш;ах" 
На цивільну службу вступив 15 грудня 1807 р. до Експедиції 
контрактових актів згідно з рішенням Київської палати 
цивільного суду. Цю посаду він обіймав до 1811 p., коли його 
тою ж Палатою було обрано в адвокати. Дворянство Чиги
ринського повіту обрало Пйотра-Блажея Шанявського писа
рем Чигиринського повітового суду на три роки й 15 листо
пада 1811 р. його було затверджено на цій посаді. На наступ
них дворянських виборах його було обрано до того ж суду 
засідателем на три роки й затверджено на цій посаді 18 лис
топада 1814 р. Нарешті в 1818 році йоґо було обрано земсь
ким справником Чигиринського нижнього земського суду 
(російськомовний документ окреслює в 1819 р. Пйотра- 
Блажея Шанявського як начальника Чигиринської повітової 
ПОЛІЦІЇ23). Цієї посади він позбувся наприкінці 1820 р. у 
зв'язку з "возобновлением обпщх дворянских вьіборов на
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трехлетие с 1821 года"24, але його таки було переобрано на 
цій посаді ще на три роки. Найбільїшш кар'єрним досяг
ненням Пйотра-Блажея Шанявського стало обрання та за
твердження на впливовій посаді чигиринського повітового 
судді. До виконання суддівських обов'язків він приступив 14 
червня 1837 p., "во время каковой его службьі неоднократно 
исправлял должность предводителя дворянства, а в прошлом 
1838 году при производивптахся дворянских виборах при- 
сутствовал вместо предводителя дворянства". На посаді судді 
Шанявський перебував до 20 січня 1839 р. Указом Сенату від
16 жовтня 1839 р. був нагороджений чином колезького 
реєстратора. 16 лютого 1840 р. в Чигиринському земському 
суді він виконав присягу на той чин. У формулярному спи
ску, складеному 25 серпня 1841 p., його записано колишнім 
суддею Чигиринського повітового суда25.

Влітку 1832 р. з дітей Пйотра-Блажея на навчанні числи
лися син Домінік і дочка Марія^б. В 1841 р. сини Пйотра- 
Блажея -  Домінік і Юзеф -  навчалися в Київському 
університеті св. Володимира, Костянтин -  в Київській 2-й 
гімназії, маленькі Станіслав та Ігнатій ще були при ньому, а з 
дочок старша Марія вже була заміжньою (за поміїщосом 
Київського повіту Феліксом Березовським), маленькі ж Юлія 
й Теофіпія мешкали при батькові̂ ^. 12 квітня 1844 р. колезь
кий реєстратор Пйотр-Блажей Шанявський подав до 
Київського дворянського депутатського зібрання клопотання 
про причислення його дітей Станіслава, Юлії-Пульхерії і 
Теофиіії до його роду, записанного до родовідної книги дво
рян Київської губернії28. Рішєння про причислення Дво
рянське зібрання ухвалило 29 квітня 1844 р.̂ 9. До Герольдії
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рапорт про це рішення було підписано 11 травня 1844 р.зо, а 
указ Герольдії про затвердження цього рішення датований 7 
вересня 1844 р.зі.

Пйотр-Блажей Шанявський брав )діасть у заставах частин 
різних сіл. Наприклад, Миколаю Рожнятовському належала 
частина с. Триліси Чигиринського повіту й була заставлена 
ним за певну суму (ймовірно за 3000 рублів сріблом). Його 
спадкоємці мали право викупити цю частину Триліс. В пере- 
купах певний час часташою Триліс володів підсудок Чиги
ринського повіту Пйотр-Блажей Шанявський, викупивши її в 
Ігнація Ржонзовського. 15 грудня 1815 р. в Чигирині хорун
жий Чигиринського повіту Ян Нововейський викупив у 
Пйотра-Блажея Шанявського заставні права на частину 
Триліс32. В 1817 р. земський підсудок Чигиринського повіту 
Пйотр-Блажей Шанявський за 3000 карбованих рублів набув 
у колишнього київського земського судці Героніма 
Грудзінського в трьохрічне заставне володіння частину с. 
Оситняжка (11 к р іп а к ів ) з з .  Влітку 1832 р. Пйотр-Блажей Ша
нявський володів по заставному праву 40 кріпаками в с. 
Оситняжка Чигиринського повіту та по дружині не- 
виділеною ще частину с. Трилісиз^. З родинного списку 
Пйотра-Блажея Шанявського, підписаного 15 грудня 1832 р. 
предводителем дворянства і кавалером Нечаєм, видно, що 
частина Оситняжки (кріпаків: 11 чоловіків, 9 жінок та при
дбаних й оселених там З чоловіка і З жінки) Конкурсовим су
дом вже визначена була за ним дідичне володіння. Крім того, 
він арендував половину с. Тимошівка (189 кріпаків чоловічої
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статі). Мешкав тоді в Тимошівцізз. В 1840 р. володів 40 
кріпаками чоловічої статі в с. О с и т н я ж к а ^ б .

До 1832 р. Миколай Шанявський ніколи на цивільній 
службі не служив. Лише згадується, що в минулому він вико
нував доручення чигиринського повітового предводителя 
дворянства "в холерное время". Згідно із заставним контрак
том, який було засвідчено в 1825 р. в Чигиринському 
повітовому суді, він володів в с. ОситЕїяжка 32 кріпаками чо
ловічої статі та ЗО жіночої. Близько 1832 р. внаслідок ревізії 
Конкурсового суду та частина Оситняжки стала його 
дідичною власністю (в 1832 р. кріпаків: 26 чоловіків та 25 
жінок). Мешкав Миколай Шанявський в Оситняжці (1832 p.). 
Тоді його син Дионизій навчався в Злотополі в училишд, за
снованому там Харківським університетом. Другий син 
Юзеф перебував при батькові, а дочка Бенигна навчалася в 
училищі37. На початку 1838 р. дідич с. Оситняжка Миколай 
Шанявський клопотався в Київській казенній палаті про 
звільнення його від сплати земського збору, яким були об
кладені так звані дворяни 2-го розряду що не були затверд
жені в дворянстві Герольдією. В зв'язку з тим, що указ Ге
рольдії про визнання дворянського походження Шанявських 
вже відбувся, їх мали зарахувати до дворян 1-го розряду, які 
не сплачувати земський збір. 22 квітня 1838 р. Київська ка
зенна палата надіслала листа до Київського дворянського де- 
путатського зібрання у цій с п р а в із » .  ЗО квітня 1838 р. Дво
рянське зібрання розглянуло лист Казенної палати та клопо
тання Миколая Шанявського. Вирішено було надіслати ге
нерал-губернатору подання з цього питанняз®. Нарешті 31 
травня 1838 р. Казенна палата надіслала до Дворянського 
зібрання листа зі згодою щодо припинення Шанявськими
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сплати земського збору^. В 1840 р. предметом розгляду 
Київської палати карного суду став конфлікт між Миколаєм 
Шанявським та інпшм дідичем с. Оситняжка Зубовським. 
Шанявський звинувачувався "в аресте четьірнадцати волов, 
побоях и раздевании двух крестьян". З цього приводу протя
гом березня-квітня того року тривало листування між 
Київською палатою карного суду та Київським дворянським 
депутатським зібранням щодо дворянства, імені та по бать
кові Миколая Шанявського^і.

1846 p., лютого 18 розпочалася військова служба Юзефа- 
Героніма Шанявський, сина Пйотра-Блажея, який закінчив 
Київський університет св. Володимира зі ступенем дійсного 
студента та чином губерніального секретаря. Потому всту
пив 18 лютого 1846 р. на війському службу фейерверкером 4- 
го класу в батарейну № 4 батарею 12 Артилерійської брига
ди. Був підвищений до звання юнкера 25 травня 1846 р. в тій 
же батареї. 13 листопада 1847 р. був відряджений до батарей
ної 2-ї батареї Учбової Артилерійської бригади для складан
ня іспиту в артилерійському відділенні Військово-вченого 
комітету для підвищення до звання офіцера польової арти
лерії. 28 березня 1848 р. отримав звання прапорщика з при
значенням в батарейну № 4 батарею 12-ї Артилерійської 
бригади. 23 квітня того року виїхав до місця служби й 20 
травня прибув до своєї батареї. Брав участь в поході 1849 р. 
російських військ проти )ггорських повстанців. 2 травня 1849 
р. прапорщик Шанявський поблизу від містечка Радзівіллове 
перейшов кордон й всіупив на терени Австрійської імперії. 
Перебуваючи в колонні під орудою генерал-лейтенанта Бу- 
шина, він перетнув Карпати. Брав участь в битвах з угорсь
кими повстанцями поблизу м-ка Грабо (5 червня) та під час 
заняття м. Кашау (12 червня). Протягом 14-16 червня брав 
участь в поході загону генерала Чеодаєва на м. Дебрецен, а
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протягом 24 червня -  8 липня - в поході на м. Мішкольц. 13 
липня був у битві при с. Зольца з угорськими військами під 
орудою Гьоргея. З 20 липня брав участь в поході армії на 
Дебрецен, 21 липня -  в битві при Дебрецені. За участь в цій 
битві був нагороджений орденом св. Анни 4 ст. з написом "За 
храбрость". З ЗО липня по 2 серпня був у поході від м. Дебре
цена до м. Гросс-Вардейна. Нарешті протягом 13 серпня -  19 
вересня брав участь у поході назад до Російської імперії. Під 
час походу на Угорщину З липня 1849 р. був підвищений до 
звання підпоручика. За Угорську кампанію був нагородже
ний срібною медаллю "за усмирение Венгрии и Трансильва- 
нии в 1849 году" В 1850 р. був у відпусці 29 днів (з ЗО верес
ня). 1 травня 1851 р. його перевели в легку № 4 батарею 11 
Артилерійської бригади. До місця нової служби переїхав 11 
липня того ж року. 20 червня 1853 р. для Шанявського поча
лася перша кампанія війни з Османською імперією. Того дня 
він вир)шіив у похід на придунайські князівства у складі 4-го 
Артилерійського корпусу. 26 червня підпоручик Шанявсь- 
кий перетнув р. Пр5гг поблизу м-ка Скуляни й таким чином 
потрапив на терени Князівства Молдавії. Далі брав участь у 
поході через міста Ясси, Васлуй, Бирлат, Текуч і Фокшани. В 
Князівство Валахію встзоіив 8 липня й рухався походом через 
міста Римник, Бузео, Урзічені і 19 липня 1853 р. увійшов з 
військами до м. Бухарест. 13 жовтня 1853 р. його підвищили 
до звання порз^чика зі старшинством з 2 вересня того ж року. 
Брав участь 20-21 лютого 1854 р. у боях, коли турецькі батареї 
вели артилерійний вогонь по російським батареям, влашто
ваним при с. Ольтениця, а турецька піхота здійснила спробу 
форсувати Дунай й висадитися на його лівий берег. 27-28 
лютого був при артилерійному обстрілі батареями, влашто
ваними генерал-лейтенантом Хлульовим при Ольтешщько- 
му карантині, турецьких позицій в Туртукаї та занятих ними 
островів. Шанявський брав також участь і в другій турецькій 
кампанії (з 1 березня 1854 р. до повернення військ на терени
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Російської імперії). 6 березня був при артилерійному обстрілі 
батарей поблизу Ольтениці острова Малого Кічу, а 8 березня 
при витісненні турецьких військ з островів між Туртукаєм і 
Ольтеницею. 10 квітня був при артилерійному обстрілі ту
рецьких кораблів поблизу фортеці Сілістрія з батарей, вста
новлених на лівому березі ІХупая та островах. 1 червня брав 
участь у поході загону генерал-лейтенанта Павлова на с. Ко- 
лопетри, а 4 червня -  у поході загону генерал-майора князя 
Бевутєва з табору Осадного корпусу на с. Колопетри. 5 черв
ня був у поході того ж загону від Колопетри на сс. Бабу і Вай- 
деміру. Ночами з 9 на 10 і з 10 на 11 червня брав участь у 
знятті облоги фортеці Сілістрія, з 12 червня -  у відступі 
Осадного корпусу з-під Сілістрії до місця влапггованого на
проти острова Тільхія, 13 червня -  в остаточній переправі 
військ Осадного корпусу з-під Сілістрії на лівий берег Дуная. 
З 15 червня до 4 вересня повернувся з військами через ду
найські князівства за Прут в межі Російської імперії. Ша- 
нявський також брав участь у військових діях проти турок, 
англійців, французів та сардинців у Криму. В першу кам
панію (18 жовтня 1854 -1  січня 1855 pp.) був у битві 24 жовтня 
на Інкерманських висотах, а з 24 до 27 жовтня на південному 
боці Севастополя. З 27 жовтня до З грудня брав участь у по
ході по Криму, а з З по 7 грудня -  у форсованому марші від 
аула Кабази до м. Перекоп у складі загону генерал- 
лейтенанта Рижова. Під час другої кампанії (1 січня -  9 жовт
ня 1855 р.) був у поході від м. Євпаторія до аулу Богай. 5 лю
того брав участь в посиленій рекогносцировці при м. 
Євпаторія під орудою генерал-лейтенанта Хрульова. Протя
гом 5-10 лютого був у складі Євпаторійського загону на по
зиції при аулі Богай. З 10 лютого до 28 квітня був у поході по 
Криму. З 27 квітня до 5 травня був на позиції на північному 
боці м. Севастополь. 5 травня переправився через Бухту й по
трапив на першу захистну лінію для командування правим 
фасом 5-го бастіону. З 10 на 11 травня перебував під сильним
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арпгилерійним і штуцерним вогнем серед 12000 чоловік між 5- 
м і 6-м бастіонами. З 11 на 12 травня ^уь  при відбитті атаки 
неприятеля в окопах між 5-м і 6-м бастіонами. З 5 на 6 червня 
був під час посиленої канонади по всій захистній лінії Сева
стополя. 6 червня брав участь у відбитті штурму Севастопо
ля. За хоробрість виявлену того дня був нагороджений орде
ном св. Анни з мечами. 24 серпня був при сильному бомбар
дуванні 1 і 2 відділень захистної лінії, а 25 і 26 серпня при по- 
силенному бомбардуванні Севастополя. 27 серпня був під час 
штурму Севастополя. Вночі з 27 на 28 серпня у складі Сева
стопольського гарнізону переправився на північний бік Се
вастополя. З 28 серпня до 9 жовтня був на позиціях та в похо
дах по Криму. 9 жовтня виступив з Криму в поході до Бери- 
славля у складі легкої № 4 батареї 11 Артилерійської брига
ди. В Бериславлі переб)гвав до закінчення Кримської війни. 
За Кримську війну був нагороджений срібною медаллю "За 
защиту Севастополя" та бронзовою медаллю на андріївській 
стрічці "в память войньї 1853-1856 годов". За відзначення під 
час битви був підвищений 26 жовтня 1855 р. до звання штабс- 
капітана. За перебування на півдешіому та північному боках 
Севастополя чотири місяці і три дні, на підставі наказу по 
Військовому відомству від 6 грудня 1854 p., кожен місяць вра
ховано йому за рік, а день - за 12 днів служби. З 31 грудня 
1855 р. отримав відпустку на 28 днів. 9 лютого 1856 р. його 
перевели в легку № 6 батарею 11 Артилерійської бригади. 15 
березня 1856 р. був затверджений на посаді бригадного ка- 
значея 11 Артилерійської бригади з відрядженням до бри
гадного штабу. До місіщ нової служби він відбув 29 березня, а 
прибув 20 квітня того ж року. 11 липня 1856 р. його перевели 
до штабу 11 Артилерійської бригади. Жодного разу не був 
пораненим. Через родинні обставини ЗО грудня 1856 р. вий
шов у відставку в чині капітана й з мзшдиром. Його посл)^-
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ний список було підписано 12 вересня 1857 р. в Царському 
Селі^. В 1893 р. відставний капітан Юзеф-Геронім Шанявсь- 
кий, син Пйотра-Блажея, і його син Пйотр-Зишзшт клопота
лися перед Київським дворянським депутатським зібранням 
про причислення останнього до дворянського роду Ша- 
нявських^з. 11 листопада 1893 р. Пйотр-Зиґмунт Шанявський 
клопотався перед Дворянським зібранням про видачу йому 
свідоцтва, яке могло б слугувати "видом на жительство". Цей 
документ він просив надіслати за адресою: с. Вук)ггичівка 
Акимівської волості Єлизатградського повіту Херсонської гу- 
бернії44. В березні 1894 р. Пйотр-Зиїмунт Шанявський з того 
ж села просив Дворянське зібрання про видачу ще одного 
свідоцтва ("для представлення в Государственньїй Дворян- 
ский Земельньїй Банк"). Його видали того ж м іс я ц я ^ з .  На
решті 19 серпня 1896 р. Пйотр-Зиґмунт Шанявський просив 
Дворянське зібрання про причислення його до дворянського 
роду Шанявських. Для листування він вказав те ж с. Вуку- 
тичівку^б.

1864 p., листопада 20 Юзеф Шанявський, син Миколая, 
звернувся з клопотанням до Київського дворянського депу
татського зібрання клопотання про причислення його дітей 
Миколая, Станіслава й Антонія^ ,̂ рішення про причислення 
до дворянського роду Шанявських трьох синів Юзефа Ша- 
нявського було прийняте 12 січня 1865 р.^. В 1869 р. він же 
клопотався про видачу копії рішення про визнання дво
рянського походження його сина Антонія, яка була потрібна 
для вст5шу останнього до навчального за к л а д у ^ ^ .
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ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13167, арк. 22-23 зв. 
■“ Там само, арк. 1.
■” Там само, арк. 4-4 зв.

Там само, арк. 7, 8.
“ Там само, арк. 17-17зв.
"  ДАКО, ф. 782, on. 1, спр. 13166, арк. 253-254. 
'"Там само, арк. 260-262зв.

Там само, арк. 256.
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1867 p., 15 березня Гелена з Пєньковських Шанявська 
(дружина засланого на Сибір повстанця Домініка-Пйотра 
Шанявського, сина Пйотра-Блажея), яка мешкала в с. 
Лип'янка Чигиринського повіту, підписала клопотання до 
Київського дворянського деп5ггатського зібрання про при- 
числення до дворянського роду Шанявських їхніх дітей. 
Текст клопотання уклав та переписав черкаський громадя
нин Мартініан Шишковський, син Матвія. До Києва клопо
тання Шанявської було надіслане поштоюзо. Рішення Дво
рянського зібрання про причислення до дворянського роду 
трьох дітей Домініка-Пйотра і Гелени з Пєньковських Ша
нявських після тривалих бюрократичних процедур було ух
валене ЗО грудня 1871 р.5і.

1894 р„ березня 5 Київське дворянське депутатське 
зібрання видало Пйотру-Зиґмунту Шанявському, сину Юзе- 
фа-Героніма, свідоцтво про дворянство роду Ш а н я в с ь к и х ^ г .

1905 р./ січня 17 Київське дворянське депутатське 
зібрання своїм рішенням причислило Юзефа-Шимона, 
Фелікса-Станіслава і Вацлава-Антонія Шанявських, синів 
Станіслава-Сабіна, до дворянського роду Шанявських. Ука
зом Сенату по Департаменту Герольдії від 27 травня 1905 р. 
це рішення було затверджене. 15 червня 1905 р. Дворянське 
зібрання просило Київську міську поліцію повідомити про це 
та врз^чити відповідні документи Станіславу-Сабіну Ша
нявському, сину Юзефа, який мешкав у Києві на вул. Ми
хайлівській в будинку № 1853.

Родовід
Казімєж®̂ . *..., t
X ... Іоанна з Ростовських^з. * ..., t

III. Роди

* ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13176, арк. 1-1 зв.
Там само, арк. 8-10 зв.

”  ДАКО, ф. 782, оп, І, спр. 13166, арк. їв.
”  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13177, арк. 2-2 зв.
”  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 31-31 зв.



1. Ян, син Казімєжа^б. * ... 168857, і
X ... Анна58. * t
1) Антоній, син Яна59. * Степанівка (?)... 1716^, t

X ... Іоанна (Анна) з Рурських (Горських) f
(1) Марцін, син Антоніяб2. * ... 1726^, |

a. Юзефа, дочка Марціна^. * ... 1786^, f
b. Рафал, син Марціна^б. * ... 1786̂ 7, f

X ... Олександра зі Смелевських (?), дочка N і 
Маріанни^. *..., t

a) Лукаш, син Рафала. * ... 1821̂ 9, f
b) Гелена, дочка Рафала. * 182570, f
c) Цезарія, дочка Рафала. * 1827ті, t
d) Максимиліян, син Рафала. * 182872,

(2) Ігнацій-Юзеф, син Антонія. * Степанівка (?)... 173973, f

Там само, арк. 31-31 зв.
^  Там само, арк. 4-4 зв., 31-31 зв.

Обряд хрещення здійснив ксьондз Ян Дунін-Вонсович. Хрещеними батьками стали 
кам’янецький стражник Адальберт Тубулевич і летичівська скарбникова Горська з с. Бакота 
(ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 31-31 зв.).

ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 4-4 зв.
Там само, арк. 3.

^  Обряд св. хрещення відбувся 9 червня 1716 р. в Кам*янещ>-Подільському кафедраль
ному соборі. Хрещеними батьками стали мещканці с. Степанівка Марцін Огонський і Гелена 
Квасневська (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 41-41 зв.).

ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 3 ,43,45-45 зв.
“ Там само, арк. 6 зв.

Там само.
^  Там само.

Там само.
^  Там само.

Там само.
Рафаловатеща удова Маріанна Смелевська (?) народилася в 1774 р. (ДАКО, ф. 782, оп. 

1, спр. 13166, арк. 1-1г).
ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 1-1г.
Там само.
Там само.
Там само.
Обряд св. хрещення Ігнація-Юзефа відбувся 2 лютого 1739 р. в Черченському кость

олі. Хрещеними батьками стали уроджені Станіслав Фаленський і Аполонія Пенковська, а 
свідками були уроджені Франціщек Квасневський і Маріанна Гілінська (всі з с. Степанівка) 
(ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. З, 43,45,45 зв.). Виписку з метричних книг Черченсь- 
кого парафіяльного костьолу 12 січня 1788 р. брав Ігнацій Незабитовський (ДАКО, ф. 782, 
оп. 1, спр. 13166, арк. 45^5 зв.). Черченський костьол св. Трійці Дунаєвецького деканаїу
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X Любомирка 9.05.1787. Анна зі Скарбек-Міхаловських, 
до^ а  Ігаація і Гелени з Валентіїв-Радзейовських^ .̂ * 
1761”  t

а. Пйотр-Блажей, син Ігаація-Юзефа^б. * Турія (?)... 1788^, 
t
X Триліси 10.01.1819. Доміцеля з Рожнятовських, дочка 

Миколая^. *..., t
а) Домінік-Пйотр, син Пйотра-Блажея. * Триліси

30.08.181979,1
X ... Гелена з Пєньковських, дочка Г ер о н ім а * * . * 

t
(a) Стефан-Геронім, син Домініка-Пйотра. * 

Лип'янка 2.09.186381, t
(b) Марія-Сатурніна, дочка Домініка-Пйотра. * 

Лип'янка 29.11.186482, t

III. Роди

знаходився в м-ку Черче (суч. с. Черче в складі Залучанської сільської ради Чемеровецького 
району Хмельницької області. В тому ж районі знаходиться і с. Степанівка (в складі 
Більської сільської ради) {Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ. -  Київ, 
1969. -  Перший том. -  С. 465,466; Litak S. Kosciol iacinski w Rzec^pospolitej okolo 1772 roku. 
-Lublin, 1996.-S . 367).

ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 13166, арк. 4-4 зв., 135-138.
Там само, арк. 6 зв.
Там само.

^  Обряд св. хрещення Пйотра-Блажея відбувся в с. Турія в тамтешній православній 
церкві Вознесіння Господнього. Хрещеними батьками стали хорунжий національної кава
лерії Юзеф Дромерецький і злотопільська президентова Анна Лінгурова. Випис з метричних 
книг було зроблено 5 березня 1803 р. (ДАКО, ф. 782, on. 1, cnp. 13166, арк. 6 зв., 67-67 зв., 
69).

Триліси належали до парафії Мошнівського костьолу. Свідками обряду св. вінчання 
були дворяни Матвій Врублевський, Казімєж Рожнятовський, Домінік Макаревич (ДАКО, ф. 
782, on. 1, cnp. 13166, арк. 103-103 зв, 105-105 зв., 123-123 зв., 125).

Обряд св. хрещення відбувся 2 листопада 1819 р. в с. Триліси (парафія Мошнівського 
костьолу). Хрещеними батьками стали Домінік Грудзінський і Францишка Тишковська 
(ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 107-107 зв., 109-109 зв.).

ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13176, арк. 1.
Обряд св. хрещення був здійснений 13 жовтня 1863 р. в Злотопільському костьолі його 

настоятелем ксьондзом Антонієм Яворовським. Хрещеними батьками стали ротмістр Юзеф 
Шанявський і удова Доміцеля Шанявська, а свідками були Еварист Пєньковський і дівиця 
Теофіля Пєньковська (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13176, арк. 2).

“  Обряд св. хрещення здійснив 25 березня 1865 р. в Злотопільському костьолі його на
стоятель ксьондз Антоній Яворовський. Хрещеними батьками стали КЬеф Шанявський і 
Катажина Пєньковська (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13176, арк. 3).
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(с) Ян-Макарій, син Домініка-Пйотра. * Лип'янка 
2.01.1866, t

b) Марія, дочка Пйотра-Блажея. * 1821̂ 3, t
X ... Фелікс Березовський® .̂ * ..., t

c) Юзеф-Геронім, син Пйотра-Блажея. * ... 5.10.1824®5, t

X Олександра з Солтанів® .̂ * ..., t 
(а) Пйотр-Зигмунт, син Юзефа-Героніма® .̂ * Маслове 

29.06.186188, t
d) Костянтин-Феліціан, син Пйотра-Блажея.

* Осигаяжка 17.04.182689, t
e) Анна, дочка Пйотра-Блажея. * ... 1826^, t
f) Юлія-Пульхерія, дочка Пйотра-Блажея. * Тимошівка

21.06.183291, t
g) Теофілія, дочка Пйотра-Блажея. * Оситняжка 

30.01.183592, t
h) Станіслав, син Пйотра-Блажея. * Тимошівка 

16.04.183693, t

Пуделко-Шанявські герба Юноша з Оситняжки

” ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 129-130.
Там само, арк. 236-237.
Обряд св. хрещення відбувся 2 січня 1825 р. в Злотопільському костьолі. Хрещеними 

батьками стали київський суддя Геронім Грудзінський і Анна Шанявська (ДАКО, ф. 782, оп.
1,спр. 13166, арк. 119-119 зв., 121).

“  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13167, арк. 18.
ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. їв. ,

** Обряд св. хрещення був здійснений 23 лйлня 1861 р. в Злотопільському костьолі його 
настоятелем Антонієм Яворовським. Хрещеними батьками стали Ігнацій Балєвич і Доміцеля 
Шанявська, а свідками були Владислав Роєщ>кий і Катажина Балєвичева, Домінік Шанявсь- 
кий і Марія Тишковська (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13167, арк. 7, 18).

Костянтин-Феліціан народився вечором. Обряд св. хрещення відбувся 9 червня 1829 р. 
в с. Оситняжка (парафія Злотопільського костьолу). Хрещеними батьками стали підсудок 
Чигиринського повіту Казімєж Сагатовський і дівиця Зузанна Рожнятовська (ДАКО, ф. 782, 
оп. 1,спр. 13166, арк. 123-123 зв., 125).

^  ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 129-130.
Обряд св. хрещення відбувся 7 липня 1832 р. в с. Тимошівка (парафія Смілянського 

костьолу). Хрещеними батьками стали колишній суддя Геронім Грудзінський і Текля Сага- 
товська (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 133-134,238).

Обряд св. хрещення відбувся 25 червня 1835 р. в с. Оситняжка (парафія Зло
топільського костьолу). Хрещеними батьками стали Костянтин Шанявський і дівиця 
Маріанна Шанявська (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 239).

”  Обряд св. хрещення відбувся 7 травня 1836 р. в с. Тимошівка (парафія Смілянського 
костьолу). Хрещеними батьками стали Альфонс де Прінце і Кляра Красовська, а свідками 
були Юзеф Чернявський і Катажина Мацевичева (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 240).
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і) Ігаацій, син Пйотра-Блажея. * ... 1838̂ 4, f
b. Уріпуля (Єрина), дочка Ігаація-Юзефа^з. * ... 17899̂ , |
c. Миколай, син Ігаація-Юзефа^ .̂ * Турія (?)... 1792̂ 8, t

X Сологубівка 26.11.1818. Гонората з Чарнецьких9^. * 
t

a) Дионизій-Луціан, син Миколая. * Оситняжка
12.12.1820100, t

b) Бенігна, дочка Миколая. * ... 1823юі, |
c) Юзеф, син Миколая. * Оситняжка 30.05.1824Ю2, |

X ... Розалія з Гадомських^оз. * . . f
(а) Миколай-Фульгентій, син Юзефа. * Оситняжка 

22.02.1854104, -f
X Любава 9.06.1896. Гелена-Юлія Повальська, 

дочка Станіслава і Марії з Ордовськріх.
* Любава 22.01.1876105, t  

аа. Миколай, син Миколая-Фульгентія. * ..., t Во- 
лодимир-Волинський 18.02.1927106.
X ... Гелена. * . . . , !  Варшава 11.10.1948Ю7.

III. Роди

ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 235-235 зв. 
Там само, арк. 6 зв., 135-138.

^  Там само, арк. 6 зв.
Там само.
Обряд св. хрещення був здійснений 26 вересня 1792 р. настоятелем православної 

церкви в с. Турія, а запис про це внесено до метричних книг Смілянського костьолу. Хреще
ними батьками стали Міхал Завадзький і Анна Сінгурова (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, 
арк. 6 зв., 75-75 зв., 77).

^  Сологубівка належала до Оратівської парафії. Свідками обряду св. вінчання були ли- 
повецький марщал Францішек Шидловський, Кароль Якубовський, Форіунат Моргулець 
(ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 99, 101-101 зв.).

Обряд св. хрещення відбувся в с. Оситняжка (парафія Злотопільського костьолу) 26 
грудня 1820 р. Хрещеними батьками стали київський суддя Героним Грудзінський і Анна 
Шанявська (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 111-111 зв., 113-113 зв.).

ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 131-132.
Обряд св. хрещення відбувся зо травня 1824 р. в Злотопільському костьолі. Хреще

ними батьками стали дворяни Кароль Міхаловський і Соломонія Грудзінська (ДАКО, ф. 782, 
оп. 1, спр. 13166, арк. 115-115 зв., 117-117 зв.).

ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 255-255 зв., 258-258 зв., 259-259 зв.
Обряд св. хрещення Миколая-Фульгентія відбувся 4 квітня 1854 р. в Злотопільському 

костьолі. Хрещеними батьками стали дворяни Павел Іршикевич, син Антонія, і Гелена Бяло- 
зор (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 259-259 зв.).

Відомості, зібрані та надані проф. Губертом Юноща-Шанявським.
Там само.
Там само.
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аа) Станіслав, син Миколая̂ *®. * . . t  
bb) Йоланта, дочка Миколая̂ о®. * . . t  • • • Меш

кала в Канаді.
X t ••• Полковник польських

військ^ю.
сс) Владислав, синМиколая. * ..., t  Варшава”^

X ... Євгенія із Завадзьких. * ..., f  ... 1987^4 
(аа) Збігнєв, син Владислава. * 1930, t

1987.
X 1955 (?). Зофія із Смігонських“3. * 
ааа. Януш-Влодзімєж, син Збігнєва. *

1955 (?)«<
X Йоланта̂ і5 *
ааа) Агаєшка, дочка Янзшіа- 

Влодзімєжа. * 1985̂ *̂.
dd) Казімєж, син Миколая. * 1903, t  Варшава

8.09.1979И7
х1. ... Заремба і̂в. * ..., t  
х2. ... Маріанна з Вагінськихії®. * ..., t  

ее) Мірослав, син Миколая. * Гайсин 
18.08.1905, t  Вичесняк 4.10.19941“ .
X Гродзіск Мазовецький 6.01.1931. Фелікса з 

Багінських. * ..., t  Скєрнєвичі 
19.06.1989121.

(аа) N, дочка Мірославаі22. * ..., t

Пуделко-Шанявські герба Юноша з Оситняжки

‘“ Там
‘“’ Там
““ Там
“ ‘Там
“^Там
“’ Там
“^Там
“’ Там
“‘ Там
“ ’ Там
‘“ Там
“’ Там
‘“ Там
‘'‘Там

само.
само.
само.
само.
само.
само.
само.
само.
само.
само.
само.
само.
само.
само.
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(b) Станіслав-Сабін, син Юзефа. * Оситняжка 
28.03.1856123, t Оголчичі ... 1939«4.
X ... Ванда-Марія із Завроцькихі̂ з. * Груєц 

5.09.1871, t  Рівне ... 1940126. 
аа. Юзеф-Шимон, син Станіслава-Сабіна.

* Мипси 24.03.1895127,  ̂ . 1915128.
ЬЬ. Фелікс-Станіслав, син Станіслава-Сабіна. * 

Мипси20.11.1896129,  ̂ ...04.1918130. 
сс. Вацлав (Вячеслав)-Антоній, син Станіслава- 

Сабіна. * Митки 22.08.1899131, -j- Варшава 
13.07.1953132.
X ... 20.11.1928. Ядвіга Матулевич, дочка 

Міхала і Антоніни з Чехів. * Красностав 
3.08.1902, t  Варшава 3.09.1982ізз. 

аа) Лех-Станіслав, син Вацлава-Антонія.
* Люблін 20.08.1929, t Конське 29.10.1934. 

ЬЬ) Анджей-Марія, син Вацлава-Антонія. 
‘ Люблін 16.07.1932. 
х1. ... Данута з Хойновськихіз^. *

III. Роди

122 Там само.
Обряд св. хрещення Станіслава-Сабіна відбувся 10 травня 1856 р. в Злотопільському 

костьолі. Хрещеними батьками стали Конрад Котюжинський і Юлія Шанявська, а свідками 
були Зиґмунт Котюжинський і Теофілія Шанявська (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 
258-258 зв.).

Відомості, зібрані та надані проф. Губертом Юноша-Шанявським.
ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13177, арк. 5.
Відомості, зібрані та надані проф. Губертом Юноша-Шанявським.
Обряд св. хрещення Юзефа-Шимона здійснив 9 квітня 1895 р. в Барському костьолі 

його настоятель ксьондз Олександр Щавінський. Хрещеними батьками стали ксьондз 
Станіслав Завроцький і дівиця Марія Завроцька (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13177, арк. 5).

Відомості, зібрані та надані проф. Губертом Юноша-Шанявським.
Обряд св. хрещення Фелікса-Стшіслава здійснив ЗО грудня 1896 р. у Волковинещ>кій 

філіальній каплиці настоятель Барського костьолу ксьондз Олександр Щавінський. Хреще
ними батьками стали ксьондз Станіслав-Октавіан Завроцький і дівиця Марія Шанявська 
(ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13177, арк. 6).

Відомості, зібрані та надані проф. Губертом Юноша-Шанявським.
Обряд св. хрещення Вячеслава-Антонія був здійснений 26 вересня 1899 р. в Мед- 

жибізькому костьолі адміністратором того ж костьолу ксьондзом Станіславом Завроцьким. 
Хрещеними батьками стали дворяни Конрад Міхальський і дівиця Анна Завроцька (ДАКО, 
ф. 782, оп. 1, спр. 13177, арк. 7).

Відомості, зібрані та надані проф. Губертом Юноша-Шанявським.
Там само.
Там само.

156



х2. ... 1.01.1977. Ерденчимег з дому Гон- 
чингсумла. * Уланбатор 22.12.1942^^. 
ГОаністка.

(аа) Бартош-Барс, син Анджея-Марії.
* Варшава 13.05.1980ізб. 

сс) Кристина-Марія, дочка Вацлава-Антонія.
* Люблін 2.11.1935, t Варшава 13.10.1987. 

dd) Губерт, син Вацлава-Антонія. * Рівне
6.03.1938137
X Варшава 10.04.1966. Божена-Йоланта 

Домбровська, дочка Вітольда і Анни з
Рогацевичів з̂в. *

(аа) Томаш-Рафал, син Губерта. * Варшава 
29.08.1969139.
X Варшава 14.09.1996. Анна Мацейовсь-

ка.*... 1968140.
ааа. Марцин-Миколай, син Томаша- 

Рафала. * Варшава 12.04.2001і4і. 
bbb. Павел-Кароль, син Томаша-Рафала.

* Воломінє 25.08.2003142.
(ЬЬ) Рафал-Лукаш, син Губерта. * Варшава 

30.0̂ .1972143. 
dd. Станіслав, син СтанісЛава-Сабінаі44. * ..., t  
ее. Марія, дочка Станіслава-Сабіна. * Проскурів 

... 1913, t Александрув Лудзький ... 1991145.
X ... Едмунд Сердаковський. * 1912, t

1994146.

Пуделко-Шанявські герба Юноша з Оситняжки

Там само. 
Там само. 
Там само. 
Там само. 
Там само. 
Там само. 
Там само. 
Там само. 
Там само. 
Там само. 
Там само. 
Там само.
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III. Роди

(c) Антоній, син Юзефа. * Оситняжка 17.01.1860̂ *'̂ , t

(d) Сабіна, дочка Юзефа^ .̂ * . . t  
X ... Осінський̂ ^®. * . . t

(e) Ванда, дочка Юзефа. * 1871, t  1927і“ .
X ... Рудницький^зі. * t

(f) Марія, дочка Юзефа̂ г̂. * ..., t  
X ... Ільницький^®. * ..., t

Обряд св. хрещення Антонія відбувся 19 квітня 1860 р. в Злотопільському па- 
рафіяльному костьолі. Хрещеними батьками стали Кіндрат Котюжинський і Маріанна Бур- 
катова (ДАКО, ф. 782, оп. 1, спр. 13166, арк. 255-255 зв.).

Відомості, зібрані та надані проф. Губертом Юноша-Шанявським.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
Там само.
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ПОКАЖЧИК

Абрамовичі, 109, 113, 115,
116, 121 

Австрійська імперія, 145 
Австрія, 49
Австро-Угорська імперія, 56 
Адамські, 114 
Акимівська волость, 149 
Аксаки, 65 
Аксани, 33, 34 
Александровичі, 106 
Александрув Лудзький, м., 

157
Алєксандр І, російський 

імператор, 22,43 
Андрієвські, 76, 106 
Андронеки, 76 
Андрушевичі, 106 
Антоновичі, 76 
Артимовичі, 76 
Баба, с., 147 
Бабушки, с., 122 
Багінські, 76, 155 
Бака(?), м-ко, 111 
Бакали, присілок, 85, 99 
Бакота, с., 151 
Бакуновські, 76 
Балашкевичі, 76 
Балецькі, 76 
Балєвичі, 153 
Бальськ (?), м., 119 
Балясники, 76 
Бар, м-ко, 117 
Барановські, 68, 76 
Барвінські, 68, 69, 76 
Бардишевські, 76 
Барлинські, 77 
Бароновські, 77 
Барський костьол, 156 
Бартошевські, 33 
Барщевські, 77 
Бачинські, 77, 106, 115, 119 
Бевугєви, князі, 147 
Безкошевські, 77 
Белекевичі (Белькевичі), 77 
Белькевичі, 77 
Бердичів, м., 107 
Бердичівський повіт, 126 
Бережлницькі, 77

Березецькі, 77
Березовські, 77, 106, 142, 153 
Берестечко, с., 113 
Бериславль, с., 148 
Бєлявські, 135 
Бирлат, м., 146 
Бирюки, с., 80,95 
Біла Церква, м-ко, 41, 65, 66, 

67, 68, 77, 79, 80,81,83,
84, 85, 87, 89, 90,91,94,
99, 100 

Білецькі, 77, 106 
Білин, с., 15, 16 
Білинські, 110, 116, 119, 121 
Білинські г. Сас, 15,16 
Білопілля, м-ко, 119 
Білорусь, 15, 104, 105 
Білоруська губернія, 108 
Білоцерківська вотчина, 71 
Білоцерківська ландміліція,

45
Білоцерківське графство, 65,

67
Білоцерківське староство, 64,

65, 67, 69, 72, 73, 75 
Білоцерківський округовий 

архів, 52 
Білоцерківський степ, 66, 67 
Білоцерківщина, 40,41, 70, 

71,73
Більська сільська рада, 152 
Біскупці, м-ко, 113 
Блажків, с., 122 
Блиндовські, 78 
Блощинське диспозиторство, 

65
Блоідинці, с., 66,67, 68, 76, 

77, 78, 83, 84, 85, 86, 88, 
89,90,91,95, 100 

Бнінські, графи, 108,113,114,
115,119 

Бобраницькі, 78 
Бобровичі, 106 
Бобровські, 78 
Богай, аул, 147 
Богдановичі, 38 
Богдашевські, 78

Богуславський земський суд, 
18

Богуславський повіт, 18, 19 
Богуші, 37 
Божченки, 78 
Болвановичі, 78 
Болгари, 78 
Болсуновські, 68, 78 
Бондаренко, гайдамацький 

ватажок, 74 
Бондаржевські, 131, 132 
Бончек, придомок

Шанявських г. Юноша, 
137

Бончковські, 106 
Борацькі, 78 
Борейки, 126 
Борейки г. власного, 129 
Борейки г. Ястшембєц, 129 
Борженцькі, графи, 109, 114,

117, 118, 122 
Боримські, 78 
Борки Подухи, с., 18, 19 
Борковські, 18, 19 
Боровецькі (Боровицькі), 78 
Боровицькі, 78 
Боровські, 78 
Боруцькі, 106 
^орщагівка, с., 121 
Борщаївський костьол, 130, 

131, 132 
Боханевичі (Буханевичі), 78 
Бохановичі, 78 
Бохоневичі, 78 
Брагилівська парафіяльна 

церква, 45, 46 
Бранецькі, 106 
Браницькі г. Корчак, графи,

18, 32,45,71 
Брацлавське воєводство, 13,

14, 15, 17, 20, 49, 126 
Брезецькі, 78 
Брецькі, 79 
Бржезовські, 107 
Бродецьке, с., 103, 110, 112,

119
Бромірські, 132



Бротка, придомок
Шанявських г. Юноша,
137

Бруговські, 79 
Бручковські, 79 
Бугаївка, с., 109,115 
Бугуславські, 107 
Будкевичі, 79 
Бузео, м., 146 
Булаї, с., 103, 114 
Буневичі, 79 
Буржемовські, 107 
Буркати, 72, 158 
Бурмани, 107
Бурчак-Абрамовичі г. Любіч,

131
Бутельські, 79 
Бухарест, м., 146 
Бушенські, 79 
Бушини, 145 
Бялобржиські, 107 
Бялозори, 154 
Вайдемір, с., 147 
Вакуєновські (?), 107 
Валахія, князівство, 146 
Валендзік, придомок 

Шанявських г. Юноша,
137

Валентії-Радзейовські, 152 
Валентій, придомок 

Радзейовських, 139 
Вандич Пйотр, 9 
Варшава, м, 49,112,116,133, 

137, 138, 154, 155, 156,157 
Васаловські, 107 
Васекерські, 79 
Василів, м-ко, 65 
Василівщина, 65 
Васильків, м., 65, 66, 76, 78,

93, 95,97 
Васильківський повіт, 18, 20, 

21,23, 34,35, 40, 43, 45,
63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 
75, 126

Васильківці, с., 103, 112, 115,
120

Васлуй, м., 146 
Васькевичі, 79
Вахнівка, м-ко, 103, 117, 120, 

122
Вашковські, 79

Велике князівство Литовське, 
49, 70, 104, 138 

Великополовецьке, с., 66, 83, 
84, 87,90,92 

Велчинські, 79 
Венцеринські, 107 
Венщсовські, 79 
Верпаховські (?), 107 
Вертелецькі, 79 
Веселовські, 107 
Весьлевські, 130 
Виговські, 68, 79 
Визбовські, 107 
Винарецькі, 79 
Винарські г. Тромби, 42 
Висоцькі, 79, 140 
Вичесняк, с., 155 
Вишневські, 80 
Вишнич, м., 138 
Вишнополе, с., 115 
Віденська губернія, 55 
Вільчек, придомок

Шанявських г. Юноша,
137

Вільчонця-Хоєчня, маєток, 
125

Вільшанка Барахтянська, с., 
66, 77, 83,84,93,94,97,99 

Вільшанка Мала, с., 84, 85, 
86, 96

Вільшанський ключ, 138 
Вінницька область, 103 
Вінницький іродський суд, 15 
Вінницький деканат, 131 
Вінницький повіт, 108, 110, 

114,118,122,126 
Вінниця, м., 17, 109,113 
Вінцентівка, с., 66, 67, 76, 77,

79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 
88, 89,93,94,98, 100 

Вітебська губернія, 55 
Вітославські, 107 
Віхоцькі, 107
Владислав Ягайло, король, 

137
Вовковенські, 80 
Вовковські, 80 
Вознесенська “комиссия о 

разборе дворянства*’, 140 
Войтовці, с., 103, 106, 113, 

118

Войцеховські, 80, 107 
Волинська губерніальна 

ревізійна комісія, 40 
Волинська губернія, 25,26, 

32, 34, 42, 49, 55, 104, 107,
109, 112, 113, 114, 115,
117, 120, 122, 127 

Волинське воєводство, 16,26,
37,49 

Волинське дворянське 
депугатське зібрання, 32, 
51,56

Волинь, 42, 69, 103, 104, 105 
Волиця, маєток, 126 
Волиця, слобода, 76, 85, 88,

91,95,97, 98,99 
Волковинецька філіальна 

каплиця, 156 
Волковські, 130 
Володимир Ольгердович, 

удільний князь київський,
68

Володимир-Волинський, м.,
154

Воломінє, м-ко, 157 
Волосовичі, 80 
Волота, p., 73 
Волотовські, 73, 80 
Волчинці, с., 103, 106, 107,

109, 110, 114 
Вольське (?), с., 117 
Вольські, 80, 107 
Волянецькі, 80 
Вонсовичі пр. Дунін, 151 
Вонятицькі (?), 108 
Воскодавинці, с., 103,108, 

112,121 
Врублевські, 108, 152 
Вукутичівка, с., 149 
Габрий (?), 108, 111, 112, 117,

118, 119, 122 
Гадомські, 154 
Гадомці Великі, с., 115 
Гаєвські, 108 
Гайсин, м., 155 
Галамбовські (Голембовські),

80
Галевичі, 80 
Галензовські, 129 
Галинські, 108
Галичина, 16, 17, 69, 104, 105
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Ганські г. Корчак, 129 
Гембіцькі, 108 
Герасимовичі, 112 
Геремошки, с., 108 
Герольдія Сенаїу, 44,45, 127, 

140, 144 
Гживач, придомок

Шанявських г. Юноша,
137

Гзар, придомок Шанявських 
г. Юноша, 137 

Гижі, 108 
Гилевичі, 80 
Гілінські, 151 
Гілчевські, 81 
Глибочка, присілок, 95 
Глинські, 80 
Гловацькі, 80 
Глоговські, 17 
Глуховці, с., 103, 109, 113, 

120, 122 
Говаковські (?), 109, 119 
Голевичі (?), 113 
Голембовські, 80 
Головінські, 122 
Голубовські, 80 
Гольські, 80 
Голяки Великі, с., 135 
Голяки, с., 126, 135 
Гончингсумла, 157 
Горази, 80 
Горайми, 81 
Горані, 81 
Горецькі, 108 
Горнецькі, 81 
Городиський ключ, 138 
Городище, присілок, 77, 78, 

82, 88,92,95 
Городище, с., 86 
Городок, с., 112 
Горські, 151 
Гошо9Ські, 108 
Грабо, м-ко, 145 
Грабовські, 81, 108 
Граскевичі, 81 
Григоревські, 81 
Григоровичі, 81 
Григурки, 81 
Гриневичі, 108 
Гринковські, 81 
Гриновещ>кі, 81

Гринчевські, 81 
Гритине, с., 112 
Гродзіск Мазовецький, м.,

155
Грондовські, 108 
Гросс-Вардейн, м., 146 
Грохольські, 108 
Грошецькі, 108 
Грудзінські, 143, 152, 153,

154
Груєц, м., 156 
Грушевські, 42, 81 
Грушецькі, 17
Губин, с., 103, 107, 108, 113,

114, 115,119 
Гулевичі, 130, 131,133 
Гундерступи, 108 
Гурковські г. Слеповрон, 32 
Гурські, 109 
Гурські (?), 109 
Гурські (Горські), 151 
Гусятин, м., 106 
Гуцевичі, 81 
Гьоргей, 146 
Дабіжі, 81
Дабіжі г. Ястшембєц, 41, 102, 

109
Далецькі, 109 
Дам(?),132 
Дамеловські, 81 
Дарманські, 109 
Дацибог-Каменські, 139 
Дашкевичі, 81 
Дебрецен, м., 145, 146 
Дебровські, 82 
Дембровські, 82 
Демковські, 82 
Денбровські, 82 
Департамент Г ерольдії 

Сенаїу, 27,44, 142, 150 
Деремезна, с., 66, 90,99 
Державний архів Вінницької 

області, 53 
Державний архів

Житомирської області, 51, 
56

Державний архів Київської 
області, 51, 53, 55, 57, 58, 
59

Державний архів
Хмельницької області, 51, 
56, 57

Державний дворянський 
земельний банк, 149 

Державний історичний музей 
(Москва), 25 

Державний комітет архівів 
України, 58 

Дещинські (?), 109 
Дзвина(?), с., 108 
Дзевалтовські, 109 
Дзержанські, 139 
Дзядевичі, 82 
Дикнеровичі, 109 
Дідковські, 68, 82 
Дідовщина, с., 18, 125, 126,

133,134 
Дідовщинський ключ, 126 
Дідовщинський костьол, 130, 

133,134, 135 
Дільовські, 82 
Длуге, с., 18, 19 
Длуські, 18, 19 
Дмитрівка, с., 78, 82, 84, 86 
Дмитрівка, слобода, 77, 79, 

82, 83, 87, 88, 89, 90, 92, 
97, 99 

Доблецькі, 109 
Добрановські, 82 
Добранські, 82 
Добринські, 82 
Добровольські, 58, 82, 109 
Добровольські г. Дембно, 37 
Доброволя, с., 114 
Долгорукі, князі, 126 
Долинські, 82 
Доманські, 109 
Домарецькі, 82 
Домброва, с., 107 
Домбровські, 109, 139, 157 
Дорогичинський повіт, 18, 19 
Дорошенко Петро, гетьман, 

74
Дрезнелі, 117 
Дремінські, 110 
Дриглів (?), с., 109 
Дрозди, присілок, 80 
Дроздовські, 82, 110 
Дромерецькі, 152 
Дросенки, 82
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Дроси, 82 
Дубеневичі, 83 
Дубіцькі, 22
Дукат, придомок Шанявських 

г. Юноша, 137 
Дукач, придомок

Шанявських г. Юноша,
137 

Дуки, с., 115
Дулицьке, с., 46, 66, 67, 68, 

73, 76, 80,81,82, 92,95,
96, 98, 99 

Дулковські, 83 
Думанські, 83 
Дунаєвецький деканат, 151 
Дунай, p., 146, 147 
Дунін-Вонсовичі, 151 
Дьюковські (?), 107 
Ездебські, 110 
Експедиція контрактових 

актів, 141 
Есмонти, 83 
Євпаторія, м., 147 
Європа Центрально-Східна, 9 
Єкатєріна II, російська 

імператриця, 63 
Єлизаветградський повіт, 149 
Єревичі, 83 
Єрличі, 37, 141 
Жванець, м-ко, 106 
Жебрецькі, 83 
Жевуські, графи, 107, 111 
Живаго (?), 110 
Жидовці, с., 103, 106, 107,

109, 113, 118, 120, 121 
Жижемські, князі, 56 
Житні Гори, с., 66, 67, 76, 79, 

80,81,85, 86, 88,91,92,99 
Житомир, м.,37, 113, 117, 

126, 132 
Житомирське Полісся, 26 
Житомирський повіт, 25, 107, 

109 
Жицькі, 83 
Жовтицькі, 83 
Жолтковські, 110 
Жудри, 55 
Жуків, маєток, 126 
Журавські, 83 
Жураковські, 83 
Забавські, 83

Забара, слобода, 93 
Заволзькі, 133,154,155 
Завадські, 83 
Завроцькі, 156 
Загоровські, 83 
Загорські, 83
Загребські, 106,107,109,110,

114
Задзгуські, 84 
Задзики (?), 110 
Закаблуковські, 84 
Закревські, 84 
Закусили, 68, 84 
Залевські, 84, 110 
Залізниця, с , 115 
Залузькі, 84
Залучанська сільська рада,

152
Замланські, 84 
Заремби, 155 
Заремби, с., 84, 114 
Зарицькі, 110
Заславський парафіяльний 

костьол, 45 
Заушшя, 68, 73 
Захаревські, 84 
Збитень, маєток, 126 
Збігські, 84
Звенигородський повіт, 43 
Зверковські, 110 
Зволинські, 110 
Зданкевичі, 139 
Здебські, 84 
Здеховські, 111 
Зековецькі, 84 
Зелінські, 110
Земак, придомок Шанявських 

г. Юноша, 137 
Зембоцькі, 84 
Зінькевичі, 84 
Злотопіль, м-ко, 144 
Злотопільський ключ, 140 
Злотопільський костьол, 152, 

153, 154, 156, 158 
Злоцькі, 110
Змігродзькі, 130, 131, 132 
Зольца, с., 146 
Зражевські, 72 
Зубовські, 110, 145

Зьомак, придомок
Шанявських г. Юноша,
137

Зьотовські, 84 
Іванецькі, 84 
Івановські, 136 
Івашкевичі, 85 
Івличі, с., 108 
Іздебські, 110 
Ілвовичі, 85 
Іленецькі, 85 
Ільїнські, 111 
Ільницькі, 85, 158 
Інституг палеобіології ім. 

Романа Козловського 
Польської Академії Наук, 
137

Іршель, с., 114, 117 
Іршикевичі, 154 
Кабаза, аул, 147 
Кавіцькі, 113 
Кавказ, 126
Кажановські (Кижановські?),

73, 85 
Калена, с., 126 
Каленські, 68, 85 
Калиновські, 111 
Калницькі, 85
Каменські пр. Дацибог, 139 
Камінські, 85, 111 
Кам’янець-Подільський 

кафедральний собор, 151 
Кам’янець-Подільський, м.,

115
Кам’янка, p., 73 
Канада, 155 
Канські, 85 
Капленські, 85 
Капустинські, 85 
Карасевичі, 111 
Карвіцькі, 106, 107,108,109, 

110, 111, 112, 113, 114,
115,116,117,118,120,121 

Каржевські, 111 
Карпати, 145 
Карпинські, 111 
Карпінські, 85 
Катеринославська губернія, 

55
Качановські, 111 
Качинські, 111
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Качуровські, 111 
Кашау, м., 145
Кашперівка, с., 103, 107, 110, 

111
Каштелянські, 111 
Квасневські, 151 
Квятковські, 85, 111 
Кевличі, 85 
Кежановські, 73 
Керелівка, с., 42 
Керніцькі, 111 
Кєрекєші г. Любіч, 128 
Києво-Печерська лавра, 65 
Київ, м., 56,131,132, 150 
Київська 2-га гімназія, 142 
Київська губерніальна 

ревізійна комісія, 40 
Київська губернія, 16, 17,18, 

19,21,25,26, ЗО, 32, 33, 
34, 35, 36, 40, 42, 43, 49,
52, 53, 54, 55, 69, 75, 101, 
103, 105, 127, 141, 142 

Київська казенна палата, 144 
Київська міська поліція, 150 
Київська палата карного 

суду, 145 
Київська палата цивільного 

суду, 141 
Київське воєводство, 13, 14, 

15, 17, 20, 26,49, 125 
Київське губерніальне 

правління, 44 
Київське дворянське

депугатське зібрання, 23, 
ЗО, 43, 45, 46,51,53, 54,
55, 56, 59, 102, 127, 133, 
140, 141, 142, 144, 149,150 

Київське Полісся, 26 
Київський головний суд, 127 
Київський гродський суд, 139 
Київський костьол, 131, 132 
Київський повіт, 25, 142 
Київський університет св.

Володимира, 29, 142, 145 
Київщина, 13, 14, 15,23,24,

64, 69, 70, 103, 104 
Київщина Південна, 69 
Киселевські, 85 
Киянівка, с., 117 
Кікошівка, с., 103, 115, 119 
Кіналевські, 139

Кіча Мала, острів, 147 
Клецькі, 86 
Клітенка, с., 131 
Клітинка Мала, с., 107 
Клоковські, 86 
Кльоці, 86 
Княгницькі, 17 
Коберницькі, 111 
Кобилинські, 68, 86 
Ковалівка, с., 66,78, 86,90, 

91
Ковальські, 86,111 
Кодаки, с., 77 
Кожанка, с., 66, 81,94 
Коженики, с., 86, 89 
Кожухівка, с., 19 
Козаковичі, 86 
Козецькі, 86 
Козлінські, 86 
Козловські, 86,111 
Козятинський район, 103 
Койцержин, м-ко, 122 
Колопетри, с., 147 
Комарницькі, 111, 120 
Комаровські г. Наленч, ЗО 
Комсомольське, смт, 103 
Кондратевичі, 86 
Конкурсовий суд, 143, 144 
Коннани, 86 
Конофецькі, 87 
Конське, м., 156 
Коптські, 112 
Копровські, 112 
Копчинські, 112 
Корбути, 87 
Кордуни, 87 
Кореневські, 87 
Коржелецькі, 87 
Корзуни, 87 
Корицинські, 72 
Коровинці, с., 73 
Королівка, с., 66, 79, 80, 88, 

92, 94, 95, 97, 103 
Королівка, хугір, 108 
Корчевські, 112 
Корчинські, 112 
Косинські, 87, 112 
Космачевські, 87 
Косменські, 87 
Кострицькі, 87 
Котюжинські, 156, 158

Кохановські, 87 
Коцюбинські, 112 
Кощевські, 87 
Кравці, 41, 102 
Краків, м., 106 
Красевські, 87 
Красковські, 112 
Красний Ліс, с., 66, 77, 84, 89, 

91,96 
Красностав, м., 156 
Красовські, 153 
Красуцькі, 87 
Крауцькі, 112 
Крачек, придомок

Шанявських г. Юноша,
137

Крашевські, 87 
Крашицькі, графи, 111,120,

121
Кременецький фодський суд,

15, 16
Кременецький повіт, 37 
Кржчковські, 112 
Кривошинські хугори, 110 
Крижановські, 87, 112 
Крижевські, 112 
Крим, 147, 148 
Криницькі, 34 
Криоці (?), 88 
Криховецькі, 88 
Кропивницькі, 88 
Кротовичі, 112 
Кротофінські (?), 113 
Крукашевичі, 113 
Круковські, 113 
Крулековські, 88 
Ксаверівка, с., 86 
Кулаковські, 88 
Кулецькі, 88 
Куликовські, 88, 113 
Кулищів, с., 103 
Кулишове, с., 115 
Кульковські, 88 
Кульчицькі, 88 
Кульчицькі-Кульчиченки, 88 
Куманівка, с., 103, 110, 111,

112, 113, 116, 117, 119,
120, 122 

Куманієвські, 112, 116, 117 
Кумановські г. Остоя, 129,

132
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Курська губернія, 55 
Куськевичі, 88 
Кущевські, 88 
Кущинці, с., 106 
Лабунь, с., 112 
Лаврівка, с., 117 
Лавровські, 113 
Лагадовські, 88 
Лазаревичі, 88 
Лазовські, 88 
Ластовецькі, 89, 113 
Ластовські, 113 
Леальські (?), 113 
Левандовські, 113 
Левицькі, 113 
Левківка, с., 112 
Лемешенські, 89 
Лемпіцькі, 19,20 
Ленщно, м., 111 
Лесовщизна, с., 114 
Летичівський повіт, 139 
Лещинські, 113 
Лимешівка, с., 114 
Лип'янка, с., 153 
Липки, с., 113
Липовецький повітовий суд,

17
Лип’янка, с., 150, 152
Лисенко С., 42
Литва, 15, 69, 70, 104, 105,

115.119
Литовська губернія, 108, 115,

116.120 
Лихневичі, 113 
Лівська земля, 125, 126 
Лінгури (?), 152 
Ліпські, 113 
Ліпчевські, 89 
Лісовські, 45 
Літинський повіт, 58, 106,

108, 110, 117, 129 
Літинські, 113 
Ліщинка, слобода, 77 
Лодецькі, 89 
Лозецькі, 89 
Лозна, с., 108 
Ломачанські, 89 
Ломенські, 89
Лопатинщина, с., 66, 68, 79,

80, 85,93 
Лосятин, с., 94, 99

Лубковські, 89 
Луговський, придомок 

Шанявських г. Юноша,
137

Лужецькі, 89 
Лузановські, 89 
Лукашевичі, 89 
Лукомські, 89
Лукувська земля, 18, 19,137 
Лукувський повіт, 138 
Луцьк, м., 107 
Луцький повіт, 126 
Львів, м., 110 
Любава, 154
Люблін, м., 116, 120,156,157 
Люблінсьі^е воєводство, 18,

19, 67, 137,138 
Люблінщина, 104, 105 
Любомирка, с., 139,152 
Любомірські, князі, 138, 139 
Лявданські, 114 
Лявдонські, 114 
Лялоцькі, 89 
Лясковські, 114 
Магнушевські (?), 114 
Мазаракії, 113 
Мазепинці, с., 66, 67, 80, 82,

86, 87,90,91,92,96 
Мазовецьке воєводство, 110 
Мазовія, 105 
Макаревичі, 152 
Макіївка, с., 77,97 
Маковські, 89 
Малахове, с., 106 
Малецькі, 114 
Малинка, с., 103 
Малинки, с., 113 
Малиновські, 89, 113 
Малинські г. Порай, 129 
Малишевські, 114 
Маліновські, 17 
Малополовецьке, с., 66, 80, 

82, 86,92 
Манастирські, 114 
Марвінські, 90 
Марийські, 90 
Марійські, 114 
Маркевичі, 114 
Марковці, с., 103, 111,114,

118, 122

Маріушевичі, 90 
Марчевські, 90 
Маршицькі, 121 
Мар’янівка, с., 18, 67, 74 
Масли, 90 
Маслове, с., 153 
Матиси, маєток, 138 
Матковські, 114 
Матулевичі, 156 
Маїусевичі, 114 
Матушевичі, 90 
Матюші, с., 95 
Махаринці Волоські, с., 117 
Махнівка, м., 17,103,106,

107, 108,109,110,111,
112, 113, 114, 115, 116,
117,118,119,120,121,122 

Махнівська парафія, 130,134 
Махнівський повіт, 18,20,21, 

23, 34, 35, 101, 103, 104, 
105, 106,107, 108, 109,
112, 113, 114, 115, 120,
121, 126, 127 

Мацевичі, 153 
Мацейовські, 157 
Мацієвичі, 114 
Машевські, 130 
Машляковські, 90 
Меджибіж, м-ко, 118 
Меджибізький костьол, 156 
Мединські, 114 
Мелановські, 90 
Меленевські, 26 
Меляновські, 90 
Менчинські, 90 
Мержвінські, 134 
Мержинські, 115 
Метелевські, 90 
Мечковські, 38 
Минійки, с., 34 
Минорецькі, 90 
Миргородські, 42 
Мисюревичі, 115 
Митки, с., 156 
Митловські, 115 
Михайлівка, с., 113 
Михалевські, 90 
Михаловські, 90 
Михальські, 115 
Мілевські г. Корвін, 38 
Мількевичі, 91
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Мінська губернія, 25, 55, 111 
Мінське воєводство, 26, 109 
Міхаловські, 128, 135, 139, 

154
Міхаловські пр. Скарбек, 139, 

152
Міхальські, 156 
Мішкольц, м., 146 
Млоховські, 115 
Мнішхи, 72
Могилівська губернія, 55 
Могилки, 91 
Могилянка, с., 116 
Могорити, 91 
Моковські, 91 
Мокрицькі, 91 
Молдавія, князівство, 146 
Монастирські, 91 
Моргульці, 113, 116, 154 
Моровські, 115 
Москва, м., 25 
Московська губернія, 55 
Моссаковські г. Ястшембєц, 

ЗО
Мотовилівка Велика, с., 65,

66, 76, 77, 83, 86,94,99 
Мотовилівка Казенна, с., 86 
Мотовилівщина, 65 
Мошковські, 68, 91 
Мошнівський костьол, 152 
Мрозинські, 115 
Мшанець, с., 103, 112, 113 
Мялковські, 115 
Нагуєвські, 91
Настаське диспозиторство, 65 
Насташка, с., 66, 76, 82,97,

98
Національний історичний 

архів Беларусі, 56 
Нащецькі, 91 
Неворжевські, 115 
Недашковські, 68, 91 
Недзельські, 118 
Незабитовський Василь, 29 
Незабитовські, 91,151 
Незабитовські пр. Пєнек, 139 
Некрашевські, 91 
Нелиповичі, 115 
Немиричі, 26 
Немичинці, с., 111 
Непедівка, с., 103, 109

Нестеровичі, 115 
Нестерські, 114, 117, 118 
Нечаї, 143 
Николаєвські, 91 
Нікітіни, 91 
Ніколай І, російський 

імператор, 39 
Новацькі, 91 
Новицькі, 115 
Новіцькі, 91 
Нововейські, 143 
Новофастів, м-ко, 113 
Ноженські, 91 
Нумсени (?), 111, 112, 116,

119, 122 
Ободзинські, 92 
Обремські, 92 
Обухівка, с., 103,106,107 
Обуховичі, с., 32 
Овруцький повіт, 25 
Овруччина, 68, 73 
Овсянецькі, 92 
Овсяники, с., 107 
Огонські, 151 
Ожоговці, м-ко, 114 
Озерна, с., 66, 67, 68, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90,91, 92, 93, 94, 95,96,
97, 98, 99 

Окрипковські, 92 
Олеярські, 92 
Олієри, 115 
Олізари, графи, 37 
Олізари-Волчковичі, 26 
Ольтеницький карантин, 146 
Ольтениця, с., 147 
Ольтиниця, с., 146 
Ольшаниця, с., 76, 77 
Ольшевські, 92 
Оратівська парафія, 154 
Ординці, с., 103,109,115,121 
Ордовські, 154 
Ореєвські, 92 
Ореховські, 115 
Орловські, 92, 116 
Орховські, 116 
Осєлек, придомок

Шанявських г. Юноша,
137

Оситняжка, с., 137, 138, 143, 
144, 145, 153, 154, 156, 158 

Осінські, 158
Османська імперія, 13, 146 
Осмоловські, 92 
Остерський повіт, 25 
Остзейські губернії, 55 
Остриківці, масгок, 126 
Острів, с., 66, 67, 78, 85, 89, 

95, 96,99 
Острійки, с., 85, 97 
Островські, 116 
Острожецька парафія, 131 
Острожецький костьол, 131 
Острожські, 116 
Остропіль, м-ко, 114 
Отолчичі, с., 156 
Офірна Фастівська, с., 74 
Офірна, с., 86 
Павел 1, російський 

імператор, 33, 63 
Павлівка,с., 103, 107, 111 
Павлови, 147 
Павловські, 92, 116 
Палецькі г. Остоя, 139 
Паляничинці, с., 66, 68, 85,

86, 88, 90 
Панасівка, с., 103, 117 
Пановські, 116 
Папроцькі, 92 
Партинські, 116 
Парчевські, 92 
Пачуєські (?), 116 
Пашенські, 92 
Пашкевичі, 92 
Пашковські, 38 
Педоси, с., 103, 108, 110, 112, 

115, 117, 121 
Пелькевичі, 92 
Пенковські, 151 
Перекгурди, 92 
Перекоп, м., 147 
Перловські, 93 
Песлячки, 93 
Петриковські (?), 116 
Петровські, 93, 116, 120 
Пєнеки-Незабитовські, 139 
Пєньковські, 150, 152 
Пєньковські г. Тромби, 132
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Пєрожек, придомок 
Шанявських г. Юноша,
137

Пиковець, с., 108 
Пилипча, с., 66, 67,68,77, 78,

81,82, 85, 86, 87, 88, 92,
94, 95, 99 

Пилука, м-ко, 117 
Пишкані, 93 
Пищики, с., 93,96 
Півні, с., 66,67,68, 76, 77, 78, 

79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89,90, 91, 92, 93,
94,95,97, 98, 99 

Підгір’я, 15, 16, 120, 121 
Підлясся, 19, 105 
Підляська земля, 112 
Підляське воєводство, 19 
Пікульські, 93 
Піневські, 116 
Пінське воєводство, 22 
Піскорські, 32 
Плисовецькі, 93 
Плонські, 93
Пляхова, с., 103, 107,109,

111,113,114,116,119,120 
Пневські г. Абданк, 36 
Пневські г. Гонска, 36 
Пневські г. Лук, 36 
Пневські г. Наленч, 36 
Пневські г. Одровонж, 36 
Пневські г. Роля, 36 
Пневські г. Слеповрон, 36 
Пневські г. Ястшембєц, 36 
Повальські, 154 
Погорельські, 116 
Погоріла, с., 110, 122 
Погребище, м-ко, 113 
Погріби, с., 93
Подгорські г. Бродзіц з відм., 

130, 132 
Подгурські, 93
Поділля, 16, 69, 103, 104, 105 
Подільська губерніальна 

ревізійна комісія, 40 
Подільська губернія, 26, 34, 

42,43, 49, 55, 104, 106, 
110,111,114,118,122,129 

Подільське воєводство, 49, 
139

Подільське дворянське 
депутатське зібрання, 51,
56, 57 

Подольські, 93 
Покорницькі, 93 
Поличинці, с., 126, 129, 130,

132,134 
Пологи, с., 92 
Полтавська губернія, 55 
Польща, 9,15, 18 
Полянські, 116 
Поросся, 19
Поросся Середнє, 64,68, 69,

73
Порохнецькі, 93 
Погіївка, с., 45, 66, 68, 72, 73,

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81,82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89,90,91,92,93, 94, 
95,96, 97,98,99 

ПОТОЩ.КІ г. Любіч пр. Фокс, 
133

Потоцькі, графи, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122 

Похилевич Лаврентій, 69, 70, 
71,73, 74 

Поцелевичі, 93 
Пошковські, 93 
Правобережжя, 15, 54 
Правобережна Україна, ЗО, 

39,46,47,49,51 
Прилука, м-ко, 103, 109, 114, 

122
Причорномор’я, 49 
Прінце, де, 153 
Проскури-Сущанські, 38 
Проскурів, м., 157 
Пруси, с., 66, 78, 81, 96 
Прусія, 49,106,107,112,118 
Пруське королівство, 56 
Пруг, p., 146, 147 
Прушинські, 128 
Прушинські г. Равіч, 134 
Пршилуські (?), 108, 112, 113 
Псковська губернія, 55 
Пугарецькі, 93 
Пуделко, придомок

Шанявських г. Юноша,
137

Пурпуровці, маєток, 126 
Пустоха, с., 108 
Пшилуські, 128 
Пщонки (Пшонковські) г.

Яніна, 67 
Пщулковський Адам, 49 
Пясецькі придомку Скочиляс, 

38
П’ятигорський повіт, 109,

110, 115, 118 
Рава, м., 107
Радзейовські пр. Валентій, 

139,152 
Радзівилівка, с., 111 
Радзівіллове, м-ко, 145 
Радзійовці, с., 139 
Радзінські, 116 
Радковські, 93 
Радомишльський повіт, 25,

26, ЗО, 32,33,34,37, 38, 55 
Радомські, 93 
Раків, м., 115
Раковські, 107, 108, 111, 112,

117, 118, 119, 120, 122 
Растовецькі, 94 
Растовські, 94 
Раїунські, 19,20 
Раченські, 94 
Рачинські, 94 
Рачковські, 94
Рейментарщина, с., 66,67, 82,

83, 89, 95, 96 
Репеліовські, 117 
Репельовські, 94 
Речицький повіт, 25 
Решнівка, с., 134 
Ржемень, с., 118 
Ржонзовські, 143 
Рибецькі, 94 
Рижови, 147 
Римишвські (?), 120 
Римник, м., 146 
Ринда, придомок Шанявських 

г. Юноша, 137 
Рипенські, 94 
Рипчинські, 117 
Рівне, м., 156, 157 
Річ Посполита, 13, 14, 20,22, 

28, 29, 40, 49, 56, 69, 104,
105, 138 

Робаковські, 94
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Ровок, с., 114 
Рогацевичі, 157 
Рогізна, с., 107 
Роговські, 94 
Роєцькі, 117, 153 
Рожицькі, 117 
Рожнятовські, 143, 152, 153 
Розаліївка, присілок, 79, 88,

97
Розаліївка, с., 79 
Розгнятовські, 94 
Розлив, маєток, 138 
Розлив, слобода, 140 
Розлив, урочище, 139 
Розлив, хутір, 139 
Рокитне, м-ко, 76, 88 
Рокитницькі (?), 38 
Рокитнянський маєток, 65 
Рокитнянщина, 67 
Рокосовські, 45,46 
Романівка, с., 37 
Ромашки, с., 77, 79,98 
Російська імперія, 13, 14,26, 

28, 29,31,39,40,71, 146, 
147

Російська Федерація, 25 
Росія, 49
Росовецький Олег, 137 
Ростовські, 150 
Рось, p., 68
Ротківське наміснищїо, 65, 

67
Роток, p., 67
Рубанка, с., 103,112,113, 

115, 116, 117, 118 
Рубльовські, 94 
Руда, с., 80 
Рудавські, 94 
Руді-Руденки, 42 
Рудковські, 94 
Рудницькі, 94, 117, 158 
Рудніцькі, 134 
Р ^и н ,‘м-ко, 141 
Р^ицькі, 132 
Ружичиа, с., 114 
Руліковські, 65 
Руліковські г. Кораб, 129 
Саварка, с., 91 
Савирські (?), 117 
Савицькі, 55,94, 117 
Савицькі г. Новіна, 17, 18

Савицькі г. Слеповрон, 20 
Саратовські, 140, 153 
Садовські, 95, 117 
Саламони (Салішони?), 

маєток, 138 
Салиха, слобода, 78, 89,98 
Саломон, придомок

Шанявських г. Юноша,
137

Самборські, 95 
Самгородок, м-ко, 103, 105,

106, 107, 108, 109, 110,
111, 114, 116, 117, 118,
120, 121

Самчики, маєток, 126,128 
Сандомір, м., 118 
Саидомірське воєводство, 45 
Санкт-Петербург, м., 115 
Сарницькі, 117 
Сас, герб, 15 
Сатанів, м-ко, 119 
Сатінські (?), 95 
Сафтенки, 117 
Сахновські, 95 
Сачевські, 117 
Свегоцькі, 95 
Священа Римська імперія 

германської нації, 116,138 
Севастополь, м., 147, 148 
Селецькі, 95
Сенат Російської імперії, 32,

140, 142 
Сердаковські, 157 
Сержинські, 117 
Сибір, 150 
Сингаєвські, 95 
Синкевичі, 117 
Синява (?), с., 118 
Синява, с., 78, 83, 89,90, 95,

98
Сичинські, 95 
Сікорські, 117 
Сіл Істрія, фортеця, 147 
Сіцькі, 95
Скарбек-Міхаловські, 139, 

152
Скаржинівка, с., 69 
Скаржинські, 69 
Сквирський повіт, 16, 18,25,

107, 112, 121, 126, 127, 
133,141

Сквирський повітовий суд,
141

Сквирчинські, 95 
Скєрнєвичі, м., 155 
Скилецькі (?), 118 
Сковальчинські, 118 
Скопенські, 95 
Скоруліно, с., 73 
Скочиляс, придомок 

Пясецьких, 38 
Скульські, 118 
Скуляни, м-ко, 146 
Скуратовські, 26 
Скуржинці, маєток, 126 
Скурські, 95 
Скшек, придомок

Шанявських г. Юноша,
137

Следкевичі, 96 
Сливінські, 96 
Словаччина, 9 
Слодкевичі, 96 
Слодковські, 96 
Смелевські (?), 151 
Смерга, придомок

Шанявських г. Юноша,
137

Смігонські, 155 
Сміла, м., 138 
Смілянська волость, 138 
Смілянський ключ, 138 
Смілянський костьол, 153, 

154
Смолянці, с , 18, 19 
Снігури, 154 
Снігурівка, с., 74 
Сніжна, с., 112 
Снітинка Мала, с., 74 
Снітинка, с., 77, 85 
Собанські, 106, 107, 108, 109,

110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122 

Соболевські, 96 
Собот, p., 73 
Соботовичі, 73, 96 
Совловичі, 96 
Соколовські, 118 
Солда, придомок

Шанявських г. Юноша, 
137
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Сологубівка, с., 154 
Солтани, 153 
Солтанівка Велика, с., 87 
Сонкевичі, 96 
Сорокотяги, присілок, 85 
Сосновські, 96 
Сошенськ, с., 103, 120, 121 
Сошицькі, 118 
Спендовські, 72, 128 
Спичинці, м-ко, 103,109,110,

111, 115, 121 
Сплавські, 96 
Станашевські, 118 
Станіслав-Август, король,

125
Старвінські, 96 
Стародуб Олексій, 42 
Старокостянтинів, м., 134 
Старокостянтинівська 

парафія, 134 
Старчевські, 118 
Статкевичі, 118 
Стаховські, 96 
Сташевські, 118 
Стебельські, 96 
Стемпковські, 128 
Стенжицькі, 96 
Степанівка, с., 151, 152 
Степанки, с., 103, 117 
Стефанські, 38 
Стіховські, 97 
Стоцькі, 118 
Страннік, придомок 

Шанявських г. Юноша,
137

Страшинські, 133 
Стрелецькі, 118 
Стремінські, ЗО 
Стржелецькі, 118 
Стронік, придомок

Шанявських г. Юноша,
137

Стронські, 96 
Струшинські, 118 
Стршельбицькі, 119 
Стугна, p., 65 
Студзінські, 96 
Стульські, 97 
Сумовські (Шумовські) г.

Ястшембєц, 39,45,46 
Суські, 97, 127

Суходольські, 119 
С^оліси, с., 66, 89, 90 
Сущанські-Проскури, 38 
Таврійська губернія, 55 
Тамбовський почтамт, ЗО 
Таращанський повіт, 41,43, 

69, 101
Тарнавські (Тернавські), 97 
Тарнашинські, 119 
Тарновські, графи, 65 
Тарнопіль, м., 109 
Тасманка, с., 139 
Татаринівка, с., 126, 130, 131,

132
Текуч, м., 146 
Темберські, 72
Темберщина, с., 66,67,68,69,

76, 77, 87,98,99 
Теренівка, с., 120 
Терешпіль, с., 109 
Терпиловські, 112 
Тетерівка, с., 41, 101 
Тетіїв, м-ко, 118 
Тимошівка, с., 143, 144, 153 
Типтики (?), 22 
Тичини, 97
Тишкевичі, 112, 115, 117,

118, 134 
Тишкевичі г. Леліва, графи,

133
Тишкевичі, графи, 109 
Тишки, 119 
Тишковські, 152, 153 
Тільхія, острів, 147 
Ткачі-Ткаченки, 42 
Токарські, 97 
Толочки, 119 
Томашевські, 119 
Томашівка, с., 126, 133 
Томилівка, присілок, 95 
Топальські, 97 
Топоровські, 97 
Торевичі, 119 
Точинські, 97 
Трансільванія, 146 
Трембицькі, 97 
Третецькі, 117, 120, 122 
Тригоди, 97
Триліси, с., 66, 67, 78, 79, 83,

87, 88,91,92,93,95,96, 
143, 152

Триліське диспозиторство, 65 
Троцькі, 97 
Трощинські, 97 
Трушки, с., 86, 96 
Тубулевичі, 151 
Тульвенські, 97 
Турбів, с., 103, 109, 114, 118 
Турія, с., 152, 154 
Туріянський ключ, 138 
Турковські (?), 119 
Туртукай, с., 146, 147 
Угорщина, 9, 146 
Узин, с., 68 
Україна, 9, 20 
Україна Західна, 68 
Уланбатор, м., 157 
Улятовські, 119 
Уманщина, 41 
Унава, p., 65 
Урбанські, 119 
Урзічені, м., 146 
Устя Волоти, с., 73 
Фабіровські, 119 
Фаленські, 151 
Фастів, м-ко, 65, 66, 67, 74, 

82, 85, 87, 89,91,93,95,96 
Фастівець, с., 67 
Фастівська Воскресінська 

церква, 74 
Фастівське біскупство, 65,67,

74
Фастівський костьол, 74 
Фастівщина, 74 
Фастовець, с., 74, 85 
Фіговські, 98 
Філещ»кі, 98 
Флінта, придомок 

Білинських, 15, 16 
Фокс-Потоцькі г. Любіч, 133 
Фокшани, м., 146 
Францишки, 119 
Фурси, с., 95 
Хажин, с., 103, 113 
Харківська губернія, 55 
Харківський університет, 144 
Харчевські, 119 
Херсонська губернія, 55, 149 
Хилінські, 129 
Хлульови, 146 
Хмелевські, 120 
Хмелинець, с., 120
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Хмельницька область, 152 
Хмельницький Богдан, 

гетьман, 74 
Хмельницькі, 111, 119, 121,

122
Ходаковські, 68, 98 
Ходковські, 98 
Хоєцькі г. Любіч, 18, 19,20, 

21, 125 
Хоєчня-Сибілляки, маєток, 

125
Хоїнські, 120 
Хойновські, 139, 156 
Холодовські, 98, 120 
Хоценські, 98 
Хрещатий Яр, с., 69 
Христинівка, с., 69 
Христинопіль, м-ко, 109 
Хрульови, 147 
Худиковські, 98 
Царі, маєток, 138 
Царство Польське, 55 
Царське Село, 149 
Целесницькі, 120 
Целецькі (Целіцькі), 98 
Центральна ревізійна комісія 

(Київ), 40, 42, 52, 57 
Центральний державний 

історичний архів України, 
м. Київ, 52, 57 

Цетевичі, 120 
Цілецькі, 120 
Ціотульські, 120 
Цішевські, 120 
Чайковські, 38, 98, 120 
Чарнецькі, 17, 120, 154 
Чарські, 98 
Чацькі, 110, 112, 119 
Чемеровецький район, 152 
Чеодаєви, 145 
Червенські, 98 
Червона, м-ко, 117 
Черемошки, с., 112, 116, 118, 

120, 121 
Черемошне, с., 103, 106, 107, 

110
Черенанські, 98 
Черкас, с., 77, 82, 84 
Черкаський повіт, ЗО 
Черкаський суд, 140 
Чернецькі, 98

Чернігівська губернія, 25, 55 
Черніховські, 120 
Чернорудка, с., 103, 109, 119 
Чернявські, 153 
Чернятин Великий, с., 106 
Черче, м-ко, 152 
Черченський костьол, 151 
Чехи, 156 
Чехія, 9
Чечелі г. Єліта, 134 
Чечелівка, с., 110 
Чигирин, м., 143 
Чигиринська повітова 

поліція, 141 
Чигиринський земський суд,

142
Чигиринський костьол, 153 
Чигиринський нижній 

земський суд, 141 
Чигиринський повіт, 138,

139, 140, 141, 143, 150 
Чигиринський повітовий суд,

141, 142, 143, 144 
Чижевські, 98, 120, 121 
Чиховські, 121 
Чірковські, 121 
Чоповські, 26, 68, 98 
Чоповщенки-Чоповські, 98 
Чупира, с., 66, 67, 68, 70, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80,81,83,84, 85, 86, 88, 
90, 92, 93, 94, 95, 96, 98„ 
99, 100 

Чупири, 70 
Шаліївка, с., 133 
Шалковські, 98 
Шалухи, 98
Шамраївка, с., 66, 68, 82, 86, 

90,91
Шамраївське намісництво, 65 
Шанява, маєток, 138 
Шаняви, маєток, 137, 138 
Шанявські г. Юноша пр.

Пуделко, 137 
Шаранські, 99 
Шашкевичі, 121 
Шашковські, 121 
Швачка, гайдамацький 

ватажок, 74 
Швеці-Шевченки, 42 
Шендерівка, м-ко, 121

Шидловські, 154 
Шимани, с., 121 
Шимановичі, 121 
Шиманські, 99, 121 
Шингелевські, 112 
Шишковські, 150 
Шишковські (Шешковські),

99
Шмігельські, 99 
Шовковські, 99, 121 
Шпендівка, с., 66, 79, 88, 97 
Шполянський ключ, 138 
Шумовські (Сумовські) г.

Ястшембєц, 39 
Шухаєвські, 121 
Шушковські, 99 
Щавінські, 156 
Щенсліцькі (Щенслінські), 

128
Щепановські, 99, 121 
Щирецькі, 99 
Щоросінські (?), 121 
Юзефівка, с., 103, 107, 138 
Юнашкевичі (?), 121 
Юноша-Шанявський Губерт, 

137 
Юревичі, 99
Юрівка, с., 103, 106, 107, 108,

110, 111, 112, 114, 115,
117, 118, 119, 120, 122 

Юркевичі, 121 
Юрковські, 99, 121, 122 
Яблонські, 122 
Яблунівка, с., 66, 67, 68, 78, 

79, 80, 87, 89,93,97,98,99 
Яблунівське диспозиторство, 

65
Яворовські, 152, 153 
Яворські, 122 
Ягельницькі, 122 
Ягоденські, 99 
Ягодзинці, масгок, 126 
Якубовські, 99, 122, 154 
Ямпіль, м-ко, 115 
Яники, с., 109 
Яніцькі, 122 
Янішевські, 100 
Янковські, 99 
Яновські, 99, 122 
Яношкевичі, 122 
Янчевські, 100
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Ярославль, м., 138 Ястрембські, 121 Ястшембські г. Слеповрон,
Ярчевські, 122 Ястремські, 41,102 22
Ясинські, 100, 122 Ястшембєц, герб, 46 Яхни, с., 66, 84
Ясінські, 100 Ястшембські, 138 Яцки, с., 77
Ясси, м., 146
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Серія "Шляхта України "

Чернецький Євген
449 Правобережна шляхта за російського панування (кі

нець XVIII - початок XX ст.). Джерела, структура стану, ро
ди. - Біпа Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2007. -176 с. 
BBN-978-%6-8545-85-6
До збірника увійшли публікації Є. Чернецького, присвячені 

правобережній шляхті. Розглядаються питання збереження та до
слідження відповідних джерел з Київської, Волинської та Подільсь
кої губерній, а також структури шляхетського стану на матеріалі 
Васильківського та Махнівського повітів. Шляхетська генеалогія 
представлена дослідженнями двох родів: Хоєцьких герба Любіч та 
Пуделко-Шанявських герба Юноша.

Видання допоможе в біографічних та генеалогічних дослі
дженнях.

ББК63.3(4Укр)47



Лисенко С., Чернецький Є. Правобереж на шляхта (кінець XVIII -  перша 
половина XIX cm.). Список шляхти Волинської, Київської та П одільської 
губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія. -  
Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2007. -  448 с.

Легітимована правобереж на шляхта (кінець XVIII -  середина X IX  cm.) / 
Укладачі С. Лисенко, Є. Чернецький. -  Біла Церква: Видавець О. Пшон
ківський, 2006.
Том 2: Список легітимованої шляхти Київської губернії. -  224 с.
Том 3: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. -  240 с.
Том 4: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. -  224 с.
Том 5: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. -  240 с.

Правобереж ний гербівник / Уклав Є. Чернецький. -  Біла Церква: Вида
вець О. Пшонківський, 2006-2007.
Том 1: Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського по
вітів. -  160 с., [16] арк. іл.
Том 2: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801-1804 
pp.). -  204 с.

Придбай ці книги за найнижчими ціпами та підпишись 
на наступні видання серії за адресами 

Євгена Чернецького
поштова:

а/с 526, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09117 
електронні: 

bcvugt@magnus.kiev.ua, slepowron@rambler.ru 
сайт НТР: 

www.ntr.com.ua

Впиши своє ім ’я в історію української шляхти!
У всіх виданнях серії «Шляхта України», 
на які проводиться попередня піцниска, 

друкуються списки передплатників! 
Слідкуй за новідомлеіпіями на www.ntr.com.ua!

Публікації серії «Шляхта України»:

mailto:bcvugt@magnus.kiev.ua
mailto:slepowron@rambler.ru
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Сергій Лисенко, Євген Чернецький 
Правобережна шляхта 

(кінець ХУЛІ -  перша половина XIX ст.). 
Список шляхти Волинської, Київської 

та Подільської губерній, дворянські права якої 
перевірила Центральна ревізійна комісія.

У книзі досліджується соціальна історія право
бережної шляхти протягом кінця XVIII -  першої 
половини XIX ст. Найбільше уваги приділено про
цесам легітимації та декласації дрібної шляхти Во
лині, Київщини та Поділля, російському законодав
ству та урядовим заходам щодо інкорпорації цієї 
кількасоттисячної групи до соціальної структури 
Російської імперії. Дослідження доповнене спис
ком, що конкретизує родовий склад легітимованої 
шляхти Правобережжя.

^448 сторінок, формат 1 75x245, тверда обкла
динка.

Легітимована правобережна шляхта 
тт. П,Ш , ІУтаУ

Укладачі Сергій Лисенко, Євген Чернецький

Видання містять відомості генеалогічного, іс- 
торико-демографічного та юридичного характеру 
про шляхетські роди (майже 3000 з Київської губе
рнії та майже 7000 з Волинської губернії*), які з кін
ця XVIII і до середини XIX ст. були визнані Київсь
ким та Волинським дворянськими депутатськими 
зібраннями в російській дворянській гідності. По
дано дані про запис шляхетських родин по ревізіям 
1795, 1811, 1816 та 1834 pp., дати легітимаційних 
рішень дворянських депутатських зібрань та указів 
Г ерольдії.

928 сторінок (комплект з 4-х томів), формат  
160x205 мм, тверда обкладинка.



Правобережний гербівник 
Том І. Шляхта Васильківського, Таращанського 

та Звенигородського повітів
Уклав Євген Чернецький

Перший том “Правобережного гербівника” 
містить відомості про прізвища, герби, місця ме
шкання та походження шляхти, яка з кінця XVIII 
та впродовж першої половини XIX ст. мешкала в 
білоцерківських маєтках графів Браницьких (т. з. 
Білоцерківське графство) та їх сусідів (в межах 
Васильківського, Таращанського та Звенигород
ського повітів Київської губернії). Відомості зве
дені в список, який складають майже 3500 пози
цій, та доповнені зображеннями 152 гербів.

160 сторінок, кольорові ілюстрації на 32 
сторінках, формат 160x205 мм, тверда обклади
нка.

Л  раЬ6©ср«>киии
' Ф І '

Правобережний гербівник 
Том П. Нотатки нро легітимовану шляхту 

Київської губернії (1801-1804 pp.).
Уклав Євген Чернецький

Другий том “Правобережного гербівника” 
укладено на підставі нотаток з протоколів №№ 1- 
375 засідань “Комиссии Вьісочайше учрежденной 
для ревизии действий Киевского дворянского 
депутатского собрания”, які відбулися в 1838 р. й 
були присвячені розгляду частини легітимацій за 
1801-1804 pp. Нотатки доповнені відомостями із 
давніх гербівників та публікацій XIX -  початку 
XXI ст.

204 сторінки, формат 160x205 мм, тверда 
обкладинка.

|р< іЬ оі5< грс;)к м и и  ^  ггср&Шмик



Видавництво Олександра Пшонківського
Поштова адреса: а/с 43, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09112. 

Тел.: (044) 3311142, (04463) 32122, факс (04463) 44122. 
Електронна адреса: janina-book@ukr.net, www.janina-book.com.ua

Сказання о населенньїх мсстностях 
Кисвской губсрннн...

Собрал Лаврентий Похилевич

Книга, яка в 1865 році отримала Малу Уварівську 
премію, а в 2005 році -  перше місце на конкурсі 
“Книжковий дивосвіт України”. В ній зібрані історич
ні, статистичні та церковні відомості про села, містеч
ка і міста Київської губернії. На відміну від першого 
видання книга доповнена ґрунтовними покажчиками 
(близько 17000 позицій, половина з яких -  персоналії").

664 сторінки, ілюстрації, формат 175x245, тверда 
обкладинка.

Леоптій Войтович 
Княжа доба на Русі: портрети еліти

Одна з тринадцяти кращих книг 13-го Форуму ви
давців у Львові 2006 року! Зайняла третє місце на кон
курсі “Книжковий дивосвіт України” (Київ, 2006 p.).

У монографії досліджується правляча еліта Східної 
Європи кінця IX -  початку XVI ст. -  князі з династій 
Рюриковичів та Гедиміновичів, а також іншого похо
дження.

784 сторінки, формат 175x245 мм, тверда 
обкладинка.

Сергій Білокінь 
На зламах епохи: спогади історика

У спогадах відомого історика Сергія Білоконя ви
світлюється його власне минуле, шлях у науку, зна
йомство з видатними сучасниками, історія його колек
цій.

336 сторінок, формат 160x205 мм, тверда обкла
динка, суперобкладинка.
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