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Підручна бібліотека відділу рукописів Львівської національної
наукової бібліотеки України імені В. Стефаника відіграє роль науководовідкового апарату у процесі опрацювання рукописних матеріалів.
Відповідно до призначення бібліотеки відділу рукописів, у її книжковому фонді представлена література з тих галузей наукових знань,
об’єктом вивчення яких є рукописні фонди (археографія, джерелознавство, кодикологія, палеографія, філігранологія), також дослідження з наукових дисциплін, для яких матеріали відділу рукописів
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слугують джерельною базою, зокрема з історії Церкви, загальної
історії, історії України, історії європейських країн; допоміжних
історичних дисциплін: історіографії, дипломатики, генеалогії, геральдики, сфрагістики; книгознавства, архівознавства, мовознавства,
літературознавства, мистецтва та ін.
У науково-довідковій бібліотеці відділу рукописів зберігаються
книги з ліквідованих у 1939–1940-х рр. західноукраїнських книгозбірень, із видань яких формувалися фонди Львівської бібліотеки
АН УРСР на початку її функціонування. Історичні колекції книг
також зосереджені у фондах інших структурних підрозділів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
і вже були об’єктом зацікавлення дослідників М. Кривенко [5-8],
Т. Огородника [11; 12; 14], О. Осадці [13], Н. Падюки [12; 14],
В. Солук [18]. Предметом нашого огляду є збірка таких книг,
представлена в бібліотеці відділу рукописів.
Діяльність відділу рукописів як структурного підрозділу Львівської бібліотеки АН УРСР розпочалася у лютому 1940 р. за
рішенням Архівної Ради Львівської філії Бібліотеки АН УРСР
«…про створення відділу рукописів на підставі рукописних відділів
львівських бібліотек» [3; 9, c. 49]. Разом із формуванням архівних
фондів започаткувалася і науково-довідкова бібліотека відділу
рукописів. У звітах про роботу відділу зазначено, що вже у першому
кварталі 1941 р. працівники (С. Інґльот, Ю. Кречмар, Т. Лютман,
К. Оппенауер, Й. Фельдман) почали укладати каталог книг та
вибирати літературу у відділі концентрації Львівської бібліотеки
АН УРСР за профільним спрямуванням відділу рукописів [15,
арк. 10, 32, 33]. Книги до відділу концентрації [18] звозили з
розформованих на теренах Західної України у 1939–1940-х рр.
бібліотек установ, навчальних закладів, монастирів, а також із
приватних книгозбірень, які на той час з різних причин втратили
своїх власників [2, с. 148; 10, арк. 160].
На сьогодні фонд науково-довідкової бібліотеки відділу рукописів становить понад 3 500 одиниць зберігання. У ньому книги,
які були власністю інших бібліотек, видані у 1790–1939 рр., налічують понад тисячу томів. Встановити походження цих видань
можна на основі провенієнцій (автографів, факсиміле, екслібрисів,
штампів, наліпок). Такі власницькі знаки містять приблизно 40 %
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переглянутих нами книг, що є підтвердженням їх належності до
бібліотек львівських інституцій: «Студіону», Національного музею
у Львові імені Андрея Шептицького, Національного закладу «Оссолінеум», Фундації Віктора графа Баворовського, Поторицької бібліотеки, Львівського воєводського уряду, Військової бібліотеки;
товариств: Наукового товариства імені Шевченка, «Просвіти»,
Товариства руських ремісників «Зоря»; редакцій часописів: «Записки Чина св. Василія Великого» та «Нова зоря» у Львові; навчальних закладів Львова: Греко-католицької духовної семінарії
та Греко-католицької богословської академії, Духовної семінарії
латинського обряду, Семінарії історії суспільства і господарства
та Семінарії історії освіти та шкільництва університету Яна Казимира, Цісарсько-королівської політехнічної школи, Учительської
приватної жіночої ґімназії сс. Василіянок, гімназії ім. Франца
Йосифа, Львівського окружного союзу Товариства народної школи,
Християнського інтернату для студентської молоді; Цісарськокоролівської гімназії у Дрогобичі; монастирів: Центральної Василіянської бібліотеки у Львові, монастирів оо. Василіян у Добромилі,
Жовкві, Крехові, Свято-Йосафатського монастиря Студійського
уставу у Львові, Католицького чернечого ордену Товариства Ісуса.
Велику збірку становлять книги з приватних колекцій учених,
громадських діячів, бібліофілів, зокрема М. Грушевського, В. Абрагама, родин Барвінських та Бродзьких, О. Бальцера, Е. Бєлецького, Л. Бернацького, В. Віслоцького, І. Зілинського, К. Дідушицького, М. Камінського, Р. Луканя, С. Морачевського, О. Назарука,
М. Островського, родини Петровських, о. В. (Домета) Садовського,
А. Савчинського, С. Слізньової, архієпископа Й. Т. Теодоровича,
А. Філіпова, Б. Халіфа, Я. Хенцінського.
Як свідчать архівні документи, у 1940 р. Львівська бібліотека
АН УРСР здійснювала книгообмін з бібліотеками УРСР та інших
союзних республік [19]. Тому в відділі рукописів є видання з
книгозбірень Москви (Бібліотеки Імператорського Московського
товариства, Державної Публічної Бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна) та Санкт-Петербурга (Духовної Академії, Гімназії Імператорського людинолюбного товариства, Петровського училища
Купецького товариства).
У фонді відділу рукописів є по одній книзі з власницькими знаками
української бібліотеки у Чехії — Культурно-просвітнього кружка
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У[країнського] В[ійськового] Т[абору] в Йозефові, а також іноземних
книгозбірень: Королівської бібліотеки у Берліні, Курницької бібліотеки у Познані, бібліотеки графства Штольберґ-Верніґероде.
Охарактеризуємо найбільші збірки книг, що надійшли до підручного фонду відділу рукописів з названих вище бібліотек. Зокрема,
власністю книгозбірні Національного закладу «Оссолінеум» були
понад 30 видань. Це дослідження з генеалогії, геральдики, палеографії, а також описи рукописних збірок установ і приватних осіб,
бібліографічні видання та словники. Серед них — «Archive Königreiche Galizien und Lodomerien» Б. Дудіка (Wien, 1868), «Описание
иноязычныхъ и новейшихъ карпаторусскихъ рукописей библиотеки «Народного Дома» во Львове» І. Свєнціцького (Львовъ, 1905),
«Album paleographicum» (Cracoviae, 1935), десятитомне видання
«Herbasz polski» К. Несецького (Lipsk, 1839–1845), «Словарь украинскаго языка» Б. Грінченка (Кіевъ, 1907–1909). В «Оссолінеумі»
була книга «Geneza i historja Psałterza Floriańskiego» Л. Бернацького (Lwów, 1927), яку подарувала працівник бібліотеки Марія
Бернацька [1, с. 688], видання «Genealogie» О. Форст-Батаґлії (Berlin,
1913) містить дарчий напис від автора директорові Національного
закладу «Оссолінеум» у 1876–1918 рр. Войцехові Кентшинському,
книга «Archiwa w W. X. Poznańskiem i w Prusiech. Sprawozdanie z
podróży odbytej z polecenia komisji historycznej Akademii Umiętności w
lecie 1874 r.» С. Смольки (Kraków, 1875) надійшла до «Оссолінеуму»
з приватної колекції польського історика, професора Львівського
університету Владислава Абрагама.
Близько 20 книг походить з бібліотеки-архіву ОО. Студитів
«Студіон» [7, c. 165-166], у складі якої є література з історії Східної
Церкви, історії України, а також видання богослужбових книг та
описи рукописних збірок архівів та бібліотек. Це, зокрема, «Description
des peintures et autres ornements contenus dans les manuscrits grecs
de la Bibliothèque nationale» Г. Бордьє (Paris, 1883), «Галицько-руске
лїтературне відродженє» М. Тершаковця (Львів, 1908). У збірці
«Студіону» зберігаються книги з екслібрисом та факсиміле Митрополита Андрея Шептицького, колекція книг якого започаткувала бібліотеку ОО. Студитів [5, с. 248; 6, с. 432-433]. Серед книг «Студіону»
є видання «Поморский торжественникъ» В. Дружиніна (СанктъПетербургъ, 1911), подароване «преподобному отцеві A. Palmieri
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від автора 29.IV.1911». Митрополит Шептицький у 1909–1913 рр.
придбав книги з бібліотеки італійського монаха, теолога о. Аврелія
Пальмієрі [8, с. 468]. Екслібрис та факсиміле Андрея Шептицького
містить книга «Опись документовъ Виленскаго Центральнаго Архива древнихъ актовыхъ книгъ» (Вильна, 1901), яку автор Володимир
Голуб подарував С. Рубінштейну, видавцеві книг: «Высокочтимому
Симону Файвеліевичу Рубинштейну на добрую память… 18 января
1902 г.». У збірці «Студіону» є видання А. Петрушевича «Вопросы
и отвỂты. Библиографическо-историческія письма» (Львовъ, 1893)
з приватної бібліотеки священика, громадського діяча Василя Копитчака, яку в 1909 р. купив Митрополит Шептицький [6, с. 429].
Понад 20 книг мають штампи бібліотек монастирів ОО. Василіян
у Львові, Добромилі, Жовкві, Крехові. Збірку видань становлять
описи рукописних матеріалів бібліотек, музеїв, праці з історії
Східної Церкви, видання літописів, зокрема «Кириловскія рукописи
Дрезденской Королевской Публичной Библіотеки» С. Шевченка
(Кіевъ, 1911), «Холмская епархия и святители ея по 1866 годъ»
А. Петрушевича (Львовъ, 1867), «Славянская кирилловская палеография» Е. Карського (Ленинград, 1928), «Супральская рукопись,
содержащая Новгородскую и Кіевскую сокращенныя літописи»
(Москва, 1836). Серед книг бібліотеки монастиря ОО. Василіян у
Львові є видання «Дополненіе къ очерку славяно-русской библіографіи» (Санктъ-Петербургъ, 1874) та «Сводная Галицко-русская
летопись съ 1600 по 1700 годъ» (Львовъ, 1874) з дарчими написами
Я. Головацького: «Въ библіотеку Львовскаго Свято-Онуфрейскаго
монастиря… 1 окт. 1874 г.» та А. Петрушевича: «Для библіотеки
Святоонуфрейскаго монастыря чину св. Василія В. въ ЛьвовỂ…».
Більше десяти книг з підручного фонду відділу рукописів були
власністю Поторицької бібліотеки — приватної книгозбірні Дідушицьких, заснованої в с. Поториця під Сокалем та в 1857 р.
перевезеної до Львова. Збірка містить видання каталогів бібліотек
та описи рукописних збірок, дослідження з генеалогії та архітектури,
зокрема, «Zur Geschichte des ältesten polоnischen Psalters zu St. Florian
bei Linz» С. Дуніна-Борковського (Wien, 1835), «Katalog rękopisów
biblioteki publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie» (Lublin, 1917), «Niektóre rękopisma księgozbioru Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich»
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А. Батовського (Lwów, 1844), «Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich,
prymasów Korony Polskiéj i Wielkiego Księstwa Litewskiego» (Wilno,
1852). У складі бібліотеки Дідушицьких є книги «Dawne zamki i
twierdze na Rusi Halickiej» (Lwów, 1892) і «Zbiory archiwalne Tarnowskich w Dzikowie» (Warszawa, 1939), які подарували польські історики Александр Чоловський («Dzieduszyckiemu z wyrazem najgłędszej
czci poświęca awtor») і Mіхал Марчак («Bibliotece hr. Dzieduszyckich
imieniem biblioteki hr. Tarnowskich w Dzikowie ...»).
У підручній бібліотеці є кілька книг із штампами та наліпками бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка. Видання
стосуються досліджень кириличних рукописних книг та збірок.
Серед них «Каталогъ славяно-русских рукописей, приобретенныхъ
Московскимъ публичнымъ и Румянцевскимъ музеями» (Москва,
1871), «Хиландарскіе листки, отрывокъ кириловской письменности
ХІ-го вỂка» (Санктъ-Петербургъ, 1900), а також видання «Описание
рукописныхъ собраний, находящихся в городе Киеве» М. Петрова
(Москва, 1891–1904), яке було власністю Омеляна Пріцака. У 1936–
1939 рр. О. Пріцак був пов’язаний з діяльністю НТШ у Львові:
як студент Львівського університету брав участь у засіданнях
Історико-філологічної секції НТШ та виконував обов’язки секретаря комісії нової історії України НТШ [16, с. 336; 20].
В описуваному фонді є видання, що походять з книгозбірні Товариства «Просвіта» у Львові, зокрема описи рукописних книг з
Празьких архівів, видання літописів та публікація А. Соболевським запису XV ст. на книзі преп. Ісаака Сиріна. Також у збірці
«Просвіти» є книга «Сводная Галичско-русская лỂтопись съ 1700
до конца августа 1772 года» А. Петрушевича (Львовъ, 1887) зі
штампом бібліотеки українського мовознавця, літературознавця,
письменника та громадського діяча Омеляна Огоновського, який
подарував Товариству колекцію книг [17, с. 572].
У відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника є кілька
книг з бібліотеки Фундації Віктора графа Баворовського [4, с. 432;
15, арк. 8], зокрема науковий часопис «Archeion», «Katalog Biblioteki
Odnowskiej w przedaż przeznaczonej» А. Батовського (Lwów, 1852),
чотиритомне видання «Literatura polska od początków do Wojny
Światowej: książka podręczna informacyjna dla studjujących naukowo
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dzieje rozwoju piśmiennictwa polskiegо» Ґ. Корбута (Warszawa, 1929–
1931), дослідження з геральдики «Die polnischen Stammwappen ihre
Geschichte und ihre Sagen» Е. Зерніцького-Шеліґи (Hamburg, 1904).
Серед приватних бібліотек, які стали частиною підручного фонду
відділу рукописів, найбільшою є збірка книг (понад 50) українського історика, публіциста, політичного діяча Михайла Грушевського. Бібліотека відомого вченого зберігалася у Львові на вулиці Понінського, 6, у будинку родини Грушевських [6, с. 430].
До збірки входять видання літописів, архівних матеріалів, праць
з історії Церкви, дослідження з українського краєзнавства, історії
України, Росії та країн Європи. Зокрема, «Источники малороссийской
истории», які видав О. Бодянський (Москва, 1858), «Червенские
города: исторический очеркъ, в связи с этнографией и топографией
Червонной Руси» А. Лонгінова (Варшава, 1885), «Черты изъ истории
сословий в Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV–XV в.» І. Линниченка (Москва, 1894), «Киевский митрополитъ Петр Могила и его
сподвижники» С. Голубєва (Кіевъ, 1883–1898), «Моравия и Мадьяры:
съ половины ІХ до начала Х века» К. Грота (Санктъ-Петербургъ, 1881).
На книгах збереглися дарчі написи М. Грушевському: М. Василенка («Вопросъ о сервитутахъ в юго-западномъ краỂ» (Кіевъ,
1894), П. Голубовського («История Смоленской земли до начала
XV ст.» (Кіевъ, 1895), М. Довнара-Запольського («Очеркъ исторіи
Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия» (Кіевъ,
1891) та («Изъ истории литовско-польской борьбы за Волынь: (договоры 1366 г.)» (Кіевъ, 1896), П. Іванова («Историческія судьбы
Волынской земли съ древнỂйшихъ временъ до конца XIV вỂка»
(Одесса, 1895), П. Жуковича («Сеймовая борьба Православнаго западнорусскаго дворянства съ церковной уніей» (Санктъ-Петербургъ,
1910; 1912), В. Мякотіна («Изъ исторіи русскаго общества» (СанктъПетербургъ, 1906), С. Пташицького («Письмо Первого Самозванца
къ папе Клименту VIII от 24 апреля 1604 года» (Санктъ-Петербургъ,
1899), а також видання («Документы эпохи Богдана Хмельницкаго 1656–1657 гг.» (Кіевъ, 1911), подароване «Дорогому [Михайлу
Сергійовичу Грушевському] на спомин від видавця І. Каманіна».
Інші названі приватні збірки у підручній бібліотеці відділу
рукописів представлені однією чи кількома книгами, деякі з них
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містять дарчі написи авторів. Зокрема, видання «Rękopis w Eskoryalu
polskiego pochodzenia» С. Вітковського (Lwów, 1908) з колекції
Львівського архієпископа Вірменської Католицької церкви Йозефа
Теофіла Теодоровича має напис: «Najprzewiel. X. Arcyb. Teodorowiczowi z glębokim uszanowaniem»; книгу «Духовно-полемическія
сочиненія іерея Михаила Оросвиговскаго Андреллы противъ католичества и Уніи: тексты» Алексєй Петров (Prahа, 1932) подарував українському літературознавцеві, дійсному членові НТШ
«Д-ру Я. Гординскому». На титульній сторінці першого тому тритомного видання «Życia Sapiehów y listy od monarhów xiążąt, y
różnych panujących dotyczne pisane» К. Коґновіцького (Warszawa,
1790–1792) з колекції бібліофіла Софії Слізньової написано: «Jasnie
Wielmożney Jej Mci Pani Zofii Slizniowej Podkomorzyney Ptłu Słonimskiego Dobrodzice swoiey … w dzień Jey Imienin ofiaruje Awtor»,
книга «Inwentarz księgarni Baltazara Hybnera» А. Єнджейовської
(Lwów, 1929) була власністю Людвіка Бернацького (польського
історика літератури й театру, директора «Оссолінеуму» у 1918–
1939 рр.), про що свідчить напис автора: «U Wielmożnego Pana
Dyrektora D-ra Ludwika Bernackiego prosze o przyjęcie… Lwów
25.IX.1929». Видання «Geneza herbów polskich w herbarzu flamandzkim» (Lwów, 1925) авторка Г. Полячкувна подарувала в 1933 р.
члену Польського геральдичного товариства Емілеві Бєлецькому.
У ретроспективній частині бібліотеки відділу рукописів представлена збірка бібліографічних, енциклопедичних, довідкових
видань: «Галицько-руська бібліографія» (Львів, 1888, 1903) І. Левицького, два видання «Bibliografia historyi polskiej» (Lwów, 1891–
1904; 1931–1937) Л. Фінкеля, п’ятнадцятитомний довідник з історії
та географії Центрально-Східної Європи «Słownik geograficzny
Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich» (Warszawa,
1880–1900), статистичний довідник «Gemeindelexikon von Galizien»
(Wien, 1907), а також періодичні видання з архівознавства «Archivni
Časopis», «Archeion» і збірники праць товариств: «Галицько-Руської
матиці», «Народного Дому», Наукового товариства імені Шевченка.
Багатотомні видання у відділі рукописів комплектувалися з
примірників різних книгозбірень. Зокрема, «Записки Наукового товариства імені Шевченка» мають штампи бібліотек Учительської
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приватної жіночої ґімназії сс. Василіянок, монастиря ОО. Василіян
у Жовкві та автограф українського диригента, музикознавця, священика Володимира (Домета) Садовського; власниками двадцятичотирьохтомного збірника документів «Akta grodzkie i ziemskie
z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego» (Lwów, 1868–1935) були бібліотека Духовної семінарії
латинського обряду у Львові та Потурицька бібліотека; видання
«Литературный сборникъ, издаваемый обществомъ Галицко-русской
матицы» (Львовъ, 1895–1897, 1902, 1904–1908) належало львівським
книгозбірням: Руського Народного Дому, Центральної Василіянської бібліотеки та Товариства руських ремісників «Зоря».
Найстаріші видання у підручному фонді відділу рукописів походять з приватної колекції книг Софії Слізньової («Życia Sapiehów
y listy od monarhów xiążąt, y różnych panujących dotyczne pisane»
K. Коґновіцького (Warszawa, 1790–1792), книгозбірні Католицького
чернечого ордену Товариства Ісуса («Vergleichende Darstellung
der Grundmacht oder der Staatskräfte aller europäischen Monarchien
und Republiken» Й. Бізінґера (Wien, 1823), «Оссолінеуму» («Psałterz
królowéj Małgorzaty» (Wiedeń, 1834).
Ретроспективна частина науково-довідкової бібліотеки відділу
рукописів містить окремі фрагменти розпорошених фондів книгозбірень, розформованих у 1939–1940 рр. на теренах Західної
України. Зміст цих видань стосується різних аспектів вивчення
рукописних матеріалів. Найбільші тематичні збірки книг становлять
описи рукописних збірок архівів, бібліотек та музеїв, публікації
літописів, праці з історії України, історії Східної Церкви, дослідження генеалогії, геральдики, а також енциклопедичні та періодичні видання. Провенієнції на сторінках книг, що походять із
західноукраїнських бібліотек, які функціонували до 1939 р., розкривають науково-культурні зв’язки цих книгозбірень з авторами,
видавцями й колекціонерами.
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