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Розділ пеРший

Родовід

Прізвище родини Малевичів похідне від давньоруського 
імені Мал. Від чоловічого імені є ще такі прізвища: Малько, 
Малюк, Маленко, Малов, Мальченко. Малевич — це прізвище 
волинсько-білоруської шляхти, воно зустрічається в польщі, 
литві, Україні і Білорусії. В польщі воно частіше розповсю-
джене в східних землях, особливо в Білостоцькій та Суваль-
ській, а також в місцях міграції поляків з Росії після револю-
ції 191� року і більшовицької війни 1920 року — у Варшаві, 
познані, люблині і Білостоці, і нарешті — на заході, де осе-
лилися вихідці зі сходу після останньої війни: у Вроцлавсько-
му, зеленогірському, Гожовському, Єленогорському, Бидгощ-
ському, Кашалінському, Щецинському і Гданському повітах.

історично прізвище Малевичів було пов’язане з землями 
Великого князівства литовського, а з початку ХVі ст. — зга-
дується в більшості описів шляхетських родин на великих 
територіях від Жмуді на півночі через Віленщину, полісся, 
Київщину, Волинь та поділля аж по південну Бесарабію, 
Буковину, що колись належали Молдавському князівству.
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1491 року вперше у джерелах зустрічається згадка про 
Малевичів. Родини з прізвищем Малевич знаходимо серед 
володарів садиби «однодворців», які втратили шляхетські 
привілеї під час численних ревізій, а також серед відомих 
родів, вписаних після розподілу до книг і генеалогічних мет-
рик ХіХ ст. усього західного краю Російської імперії.

У ХVі і ХVіі ст. прізвище Малевичів, об’єднаних гербом 
шеліга або Суліма, фіксується серед шляхетських родин у 
литві в осмянському повіті на південь-захід від Вільна, а 
також у лубенському і Гродзенському повітах. Габриєль і Ян 
Малевичі з осмянського повіту були учасниками виборів 
Яна ііі Собеського на короля польщі і Великого князівства 
литовського. В метриці Галіцийських земель значаться Ян і 
Антоній, сини Богдана, онуки Юрія з гербом Малевичів, 
«вірмени і шляхта Волоська, які, одержавши маєток у Хле-
бичині дольним у Коломийському окрузі, отримали вид на 
проживання у 1�16 р.». інші з Малевичів — Костянтин, син 
павла, був становим головою в дубенському повіті, а Ян, син 
Юзефа, фіскальним чиновником у Волковському повіті.

шляхетське походження Малевичів визначено у 1�5� і 
1�61 роках в родових книжках Гродненської губернії. Цей же 
гербовник вказує Юзефа і Томаша, які за заслуги, відзначені 
Комісією освіти у 1�90 році, знову отримали колись втрачені 
шляхетські привілеї. прізвище Малевичів знаходимо також 
в Галіції, де у 1�20 році Натанаель Малевич був рукопокла-
дений патером Базиліанського монастиря у Стоянові. Відомим 
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скарбником був Віктор Малевич, приходський ксьондз у селі 
Раків Мінського повіту. Він, переслідуваний за участь у Січ-
невому повстанні, помер у Городищі в 1��� році.

Серед прізвищ художників джерела згадують петра Ма-
левича, митця, що у 1��6—1��� роках працював у Радзивіл-
лів в Несвіжі. прізвище Малевичів досить часто зустрічаєть-
ся в різних історичних та геральдичних розробках польської 
шляхти, а у більшості російських генеалогічних книжок 
цього прізвища не згадують. Це без сумніву свідчить, хоча і 
опосередковано, про історичний зв’язок прізвища Малевич 
з польською родовою традицією, хоча переважно воно зу-
стрічається в землях давнього литовського королівства.

У пошуках джерел родоводу К. Малевича докладні істо-
ричні розвідки привели до полісся, Волині, поділля та Київ-
щини. перші пошуки сконцентрували увагу на території 
Волині, де в друкованих матеріалах зафіксовані імена двох 
братів: Костянтина Миколайовича Малевича, штабс-капіта-
на, полкового квартирмейстера 41 полку піхоти, що розміщу-
вався у дубно, а також Михайла Миколайовича Малевича, 
титулярного повітового чиновника, що виконував у Старо-
костянтинові обов’язки помічника бухгалтера, і нарешті його 
сина порфірія Михайловича Малевича, голови і Волинсько-
го відділу казначейства.

прізвище Малевич зустрічається у списках Волинської 
губернії двічі: у і і в Vі частині того вказівника. В першому 
випадку йшлося про ревізію і вписання до родової книги 
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26 травня 1�9� року родини, що вела початок від Стефанія 
Малевича і його сина Миколи, чиїми синами були відповідно 
Нікодим, Гедеон, Кшиштоф, а також ілля і їхні нащадки по 
чоловічій лінії ежі, Михайло і Микола. другий запис стосуєть-
ся родини, що нас цікавить, — Казимира Малевича, шляхет-
ське походження якої підтверджено вписанням до волинських 
книг наступних родових гілок: синів Артемія і Яна в році 
1�3�-му, у 1�49-му які продовжували лінії Яна, у 1�9�-му — 
синів Мартіна, а у 1903-му — Станіслава, сина Болеслава.

Акти російської Герольдії, що збереглися майже цілком 
(стосовно родини Малевича) в петербурзькому архіві (розділ 
«правительствующего Сената департамента Герольдий»), а 
також документи зібрання шляхетських депутатів Волинської 
губернії (передусім розділ Волинського дворянського депу-
татського зібрання) в Житомирському архіві, що містять, 
крім витягу з родовідної книги («Родословная книга Волын-
ского дворянства»), змістовну кореспонденцію, а також низ-
ку поміток, записів та свідоцтв, пов’язаних з ними, дозволи-
ли реконструювати чоловічу лінію роду Малевичів, а також 
фрагментарно пов’язану з нею жіночу лінію, оскільки, як 
відомо, дружини та дочки звичайно не виступали в родовід-
них списках.

історія родини Малевичів відслідковується з ХVі ст. В «Ро-
дословной книге» дворянського роду Малевичів з гербом та 
великою кількістю документів, пов’язаних з історією цього 
досить старовинного роду, що зберігається в Житомирсько-
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му обласному архіві, перший запис засвідчує, що 1604 році 
польским королем Сигизмундом III за вірні послуги предку 
Казимира Малевича надано привілеї. У ревізійному доку-
менті 1616 року описуються предки-бояри родини К. Мале-
вича. Так, серед боярських сіл Білоцерківського старостату 
згадані були Новоселичі, «посесорами» яких названі благо-
родні Малевичі, бояри білоцерківського замку, на що вони 
отримали довічне право від величності короля Августа в 
Вільно в року 1555-му, що підтверджено його величністю 
королем Стефаном у 15�� році, а «яко нинішній його світлість 
пан король наш у Варшаві на важливому сеймі в року 160�-му 
його підтвердив, у зв’язку з чим вони повинні правити вій-
ськову службу при білоцерківському старості або його заміс-
нику, а у зв’язку з тим, що вони самі признають замковий 
уряд, право їхнє добре, перевірці не підлягає».

Відомий ще один привілей короля Яна Казимира, що 
підтверджує «право на гарне селище Новоселиці» родині 
Малевичів від 25 жовтня 1663 року. Читаємо там, між іншим, 
що до короля надійшло прохання: «братів Григорія і Мак-
симіліана, Стефанія Жухальського, Стефанія Кислого, Якоба 
панцевича з Малевичів Новоселицьких з одного роду, яким 
завдяки великим порадам панів цнота, постійна віра Речі 
посполитої добре прищеплені, і які, як відомо, не брали 
участь у минулих завірюхах і бунтах на Україні, щоб нам, тим, 
хто має від предків одвічне право на добре селище Новосе-
лиці, назване в Київському воєводстві, це право було під-


