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ПЕРЕДМОВА

Рукописні матеріали становлять одне з основних джерел для 
вивчення нашого минулого. Введення цих матеріалів у науковий 
обіг е основним завданням бібліотек і архівів як закладів, на 
які покладено обов'язки їх зберігання Й опрацювання.

Фонди відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки

ім. В.Стефаника АН УРСР мають давню історію. В їх основу покла
дено рукописні збірки бібліотек "Народного дому" (заснована 
1849 р.) і Наукового товариства 4м-. Т.Г.Шевченка (заснована 
1893 р.), У створенні яких велика особиста заслуга належала 
Я.Головацькому, І.Франкові, В.Гнатюкові та Зншнм відомим діячам 
культури Західної України. Відділові було передано також части
ну рукописних фондів бібліотеки "Оссолінеум" та інших публічних 
бібліотек м. Львова, що існували тут до 1939 р.

Крім того, в 1940-1941 рр. і в післявоєнні роки до відділу 
надійшов ряд архівів, рукописних збірок та окремих рукописів, в 
т.ч. особисті архіви радянських вчених, письменників, громадсь
ких діячів.

В даний момент збірка рукописів бібліотеки нараховує понад 
120 фондів, окремі з яких самі є великими збірками, що охоплюють 
сотні рукописних книг, десятки архівів та багато інших матеріал 
лів.

Уже сам перелік основних збірок, що лягли в основу фондів 
відділу, може свідчити про складність їх структури, що проявляє
ться не тільки в характері матеріалів, але також і в системі їх 
опрацювання та обліку. Створення довідково-інформаційного апара
ту для таких фондів - справа дуже складна і трудомістка, а охо
пити їх єдиним довідником практично неможливо. Покажчик "Особис
ті архівні фонди відділу рукописів" складено з метою дати за
гальну інформацію про склад і зміст особистих архівів - тієї 
частини рукописних фондів бібліотеки, до якої проявляється 
найбільший інтерес наукових дослідників.

Оскільки матеріали особистого походження відбивають важливі 
моменти класової та ідейно-політичної боротьби, а також громад-
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сьного і культурного життя на західноукраїнських землях кінця XIX- 
поч. XX от., покажчик включає інформацію про архіви представників 
різних політичних партій та ідейних напрямків.

В основу відбору матеріалів для покажчика покладено прийня
те в архівістиці поняття осооистого архівного фонду як сукупнос
ті матеріалів, що відклалися в результаті життя і діяльності 
окремої особи, сім'ї аоо роду.

Щоб запобігти непорозумінням, які можуть виникнути при ко
ристуванні покажчиком внаслідок різного тлумачення цього поняття, 
вважаємо за потрібне зрооити деякі уточнення. По-перше, до по
кажчика не включалися матеріали особистого походження, які не яв
ляють собою певного комплексу документів (.окремий твір, спогади 
і т. п.) і тому не піддаються описовій характеристиці. Включення 
їх до покажчика надало б йому не властивих для такого роду довід
ників рис інвентарного опису, а крім того, збільшило б його об
сяг, мало що підвищивши інформативну вартість. Незначні відхи
лення у цьому відношенні допущено відносно матеріалів М. Лисенка,
А. Рудницького, Г. Богданського і деяких інших фондоутворювачів з 
огляду на їх наукову вартість або на ту обставину, що вони ста
новлять частини відомих в науці архівних фондів.

Не відображені в покажчику також особисті матеріали, що 
входять до складу змішаних, переважно маєтково-родових поміщиць
ких архівів, в яких переважають майнові матеріали. Огляд цієї 
групи архівів (як правило, великих за обсягом матеріалу і широ
ких хронологічно), які становлять.значну частину рукописних фон
дів бібліотеки, відділ намічає підготовити окремо, описавши їх 
за схемою, яка більш відповідала б змістові і структурі матеріа*- 
лів цих фондів, ніж прийнята в даному покажчику.

При скаладанні даного* покажчика дотримано методики,- застосо
ваної у виданнях аналогічного типу, підготовлених Бібліотекою 
СРСР ім. В.І. Леніна, Академією наук СРСР та Головним архівним 
управлінням при Раді Міністрів СРСР.^

Опис кожного фонду, включеного до покажчика, складається з 
таких елементів: а/ назва фонду; б/ хронологічні межі його ма-*

^ Краткий указатель архивный фондов отдала рукописей. Государ
ственная ордена Ленина библиотека СССР им. В.И.Ленина.Мь, ̂ 48; 
Аохив Академии наук СССР. Обозрение архивны* материалов,
Т* і-Уі, М.-Л.і 'І933-І97П Личные архивные фонды в государ
ственны* храннлищах СССР. Т. 1-П* М., 1963^1964.
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теріалів; в/ склад матеріалів; г/ фізичний обсяг; д/ шифр, або 
шифри, під якими матеріали даного фонду зберігаються у відділі.

Назву архіву складають прізвище, ім'я, по батькові і ко

ротка біографічна довідка при особу, архів якої описується, В 
назвах сімейних і родових архівів прізвище сім'ї (роду) вказу
ється в множині, л потім подаються імена, по батькові і біогра

фічні дані тих представників сім'ї (роду), матеріали яких наявні 
в даному архіві. При цьому дані про членів однієї сім'ї (роду) 
розміщуються в хронологічній послідовності за датами народження. 
Якщо до складу сімейного (родового) архівного фонду входять ма
теріали видатної особи, то її ім'я і по батькові ставляться за 
першому місці (коли ці матеріали становлять основну частину фон
ду), а потім наводяться дані про інших фондоутворювачів.

Відомості про кожну особу в назві архіву розміщуються в та
кій послідовності: прізвище, ім'я, по батькові, вказівка на най
більш відомі псевдоніми, на різні написання прізвища або його 
переміну внаслідок шлюбу, титул, роки життя (якщо вони встанов
лені) і. коротка характеристика основної діяльності.

Назва фонду починається з справжнього прізвища або псевдо
німа, в залежності від того, що з них більш відоме.

Характеристика діяльності осіб широко відомих подається 
стисло. Натомість біографічні дані про маловідомих фоидоутворю- 
вачів, якщо їх вдалося виявити з літератури або матеріалів фон
ду, подаються дещо ширше.

Хронологічні межі матеріалів фонду визначаються роками. У 
випадках, коли точне визначення років було неможливе, вказують
ся десятиліття або частини століття. Якщо при хронологічно скон
центрованих матеріалах наявні окремі, далеко віддалені за часом 
документи, то це зазначається окремо.

Склад матеріалів фонду розкривається описово, у формі ко
роткого архівного огляду. При цьому укладачі не переслідували 
завдання дати вичерпний перелік документів, а лиши зорієнтувати 
читача в даному комплексі матеріалів. Як правило, в цій частині 
опису дається характеристика основних груп матеріалів фонду (ру
кописи праць і матеріали до них, матеріали державної, політичної, 
громадської діяльності, кореспонденція, біографічні матеріали і 
ін.), а наведені назви окремих праць, документів, прізвищ кораф* 
пондентів і т.п. служать лише для уточнення і донкретиаації уяв** 
лення читача про характер інтересів, занять, зв'язків даної осо-



- 8 -

би. Лише'огляди малих за обсягом архівів, у яких послідовне до
тримання такого принципу було неможливе, в окремих своїх части
нах наближається за формою до механічного переліку документів.

Назви і адміністративна приналежність населених пунктів по
даються за даними адміністративно-територіального поділу того 
періоду, до якого належить даний документ чи історичний факт. 
Назви загальновідомих державних австрійських і польських установ, 
політичних партій і течій, господарських і фінансових організа
цій і установ, культурно-наукових закладів і товариств, що діяли 
на території Західної України в минулому, даються українською 
мовою, назви менш відомих - відповідно також польською або ні
мецькою мовами, назви творів, періодичних видань - мовою, на 
якій вони написані чи надруковані.

Обсяг архіву подається в аркушах з округленням до тисяч або 
сотень. ̂ Лише обсяги, менші від двохсот аркушів, вказуються точ
ною цифрою.

Архіви, які становлять окремі фонди, позначаються в покажчику 
шифром, присвоєним їм у відділі. Архіви, які входять до скла
ду інших фондів, позначаються шифром фонду, до якого вони 
належать. При цьому вказуються також номери, під якими матеріали 
даного архіву значаться в описі фонду.

Крім розглянутих основних елементів окремі описи мають біб
ліографічну довідку про огляди фонду в друкованих виданнях, а 
описи фондів неопрацьованих і недоступних для користування - 
умовну помітку (ж), що ставиться перед назвою фонду.

В книзі зміщені допоміжні покажчики - іменний і географічний, 
а також список періодичних видань, альманахів і збірників.

Складачі покажчика свідомі того, що в їх роботі можуть вия
витися недоліки, оскільки розкриття архівів, що хронологічно 
охоплюють кілька століть і відбивають найрізноманітніші сторони 
людської діяльності - справа не легка і, в певній мірі^проблема
тична. Вони з вдячністю приймуть усякі суттєві зауваження і поради - 
і врахують їх у своїй майбутній роботі над довідниками до інших 
рукописних фондів оібліотеки.
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АРИТОВСЬКІ: Генрик (1871-1958) - географ і геофізик. ман
дрівник. учасник бельгійської антарктичної експедиції 
(Ї897-І899), зав.природничим відділом Нью-Йоркської пуб
лічної бібліотеки (1911-1919), професор і директор Інсти
туту геофізики і метеорології Львівського університету 
(І92І-І9&9); його дружина Яніна - громадська діячка.

1914-1929

Матеріали, пов'язані з заснуванням і діяльністю "Польського 
товариства ДОПОМОГИ працівникам науки" ("Polskie towarzystwo 
pomocy dla osEb, pracujących na polu naukoweia") в Швейца
рії (1915-1918): статут товариства, списки осіб, що користували
ся його позичками, прохання вчених, літераторів, художників,сту
дентів про надання їм допомоги, їх автобіографії, відгуки про 
них та рекомендації членів комітету товариства. Листування Ген- 
рика і Яніни Арцтовськах з членами комітету, організаціями,уста
новами і приватними особами в справі збирання коштів у фонд то
вариства, їх пересилки та розподілу.

Окремі матеріали з документального комплексу "Рапорти про 
Польщу", підготовленого за участю Г.Арцтовського для потреб аме
риканської делегації на мирних переговорах 1919 р* в Парижі - 
індекси до рефератів, карти та ін.

Матеріали наукової і службової діяльності Г.Арцтовського 
як професора Львівського університету і директора інституту 
геофізики і метеорології: особисте та офіційне листування з нау
ковими і державними установами, господарськими закладами, окре
мими вченими в справі геофізичних досліджень в Західній Україні, 
організації науково-дослідної праці, підготовки наукових кадрів 
і т.п.

Коротка автобіографія*Арцтовсьвого та бібліографія його 
наукових праць.

ф.9, №6 3,4,5; 750 $рк,
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БАМІВСЬКИЙ. Порфирій Іванович (1836-1920) - композитор, 
иузіікознавець, фольклорист, укладач відомого збірника 
"Русько-народні галицькі мелодії"; писав також популяр
ні праці з агрономії і оджільництва.

1889-1916

Текст (слова і нота) опери Ваяанського "Олекса Довбув". 
Рукопйб складеного ним посібника "Наука о сольках ірмолой- 

них" у двох редакцінх та короткий виклад на цв ж тему П.Любови- 
ча.

Чорновик праці "Студії топографічних назв сіл: Ляиок-Сорок 
з прилакачигч...", популярні праці з агрономії, бджільництва, в 
ж.ч. господарський порадник "Рольна хемія".

Жоиспекти, виписки з фольклористичних і літературознавчих 
жраць, записи українських народних пісень (а нотами), нотатки 
до характеристики "Украденого щастя" І.Франка, "Камінного хрес
та" В.Стефаника, драматичних творів Т.Бордуляка, Лопатиисьного 
та іи.авторів, матеріали преси про театральне і музична життя 
Галичини і т.п.

Виписки з питань фізіології, психології, медицини, зокрема 
описи поширених недуг та способів їх лікування, описки лікар
ських рослин, поради з водолікування, сомчнОІ і повітряної те
рапії, дієтичного харчування тощо.

Список книг бібліотеки Данайського.

БАРАНОВСЬКИЙ. жмюслав Алам (1844-1916) - літератор, педа- 
#0^, крайовий інспектор икіл в Галичині (а 1877 р.).

ол.НІ от. - 1916, окремі документи парної под.

Матеріали до історії икіл в Галичині (1772-1912) ріапога

В описку рукописних фондів ЛНБ ім. В.Стефаника АН УРСР як 
фонд № з вначиться велика колекція рукописів колишньої біб
ліотеки "Народного дону" у Львові. Примітка "8б.кн." означає, 
що даний рукопис належить до збірки рукописних книг цієї біб
ліотеки, яка має окремий опис.

ф.ї, № 495/2; ф.2, №  25-35 
і № 204 (зб.кн.)І; № 0  арк.
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характеру і походження. Одну частину їх складають більш або менш 
закінчені праці Барановського у вигляді статей, рефератів і лек
цій, як наприклад: "Historia szkolnictwa w Galicji od roku 1772
do 1912", "O rozwoju szkolnictwa ludowego w  Galicji", * 
а також матеріали до них, іншу й більшу - папери, що відклалися 
в результаті його педагогічної діяльності. Серед цих останніх 
слід відзначити: офіпійні звіти Барановського про інспекцію шкіл; 
записи, які він вів під час перевірки шкіл (очевидно, з метою 
збору матеріалів про них) та окружних вчительських конференцій; 
нотатки, зроблені на засіданнях Шкільної комісії Галицького кра
йового сейму, в роботі якої Барановський брав участь як пред
ставник Шкільної крайової ради; матеріали до анкети в справі ре
форми шкіл в Галичині (1909), в підготовці якої брав участь Ба
рановський; матеріали Галицького комітету 8-го Міжнародного кон
гресу з питань шкільної гігієни (1911).

Дрібні праці Барановського: бібліографічні нариси, некроло
ги, рецензії, лекції, фрагменти драматичних творів і оповідань, 
розвідки 8 географії, історії, етнографії (в т.ч.. реферат про 
караїмів та матеріали до нього: караїмські тексти, лексичні ма
теріали, стаття д-ра К.Фоя про мову караїмів Галича й ін.), пе
реклади (м.ін. переклад на українську мову початку "Слова о йод? 
ку Ігоревім"), матеріали до цих праць у формі нотаток і виписок.

Невелика за обсягом кореспонденція Барановського, що сто
сується головним чином його службових справ і наукових занять, 
м.ін. оправа видавництва журналу "Szkoła" та збору матеріа
лів про галицьких караїмів для німецьких орієнталістів.

Мемуарні матеріали: "Wspćmnienia pakucianina" - спо
гади Барановського про дитячі і молоді роки життя (до 1870 р.) 
та матеріали до них; щоденник за 1912-1916 рр* а сбжнрвнжж за
писами з воєнних років!

Документи особистого характеру, між ними свідоцтва про нав- 
чання, запрошення на 8аоідання наукових товариств, на конферен
ції, заповіт Барановського.

Путівник по Дрогобичу невідомого автора, складений біля
1880 р.

ф.4, на 1103-1115, 1579-1593;
8200 арк.
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* БАРТОСІНСЬКІ: Антоній (1825-1873) - юрист, нотаріус в м. 
Мелеііь: його син ̂  (нар. 1872 р.) - секретар Крайового ко
мітету (до 1918 р7У$ чиновник Тимчасового комітету самовря
дування (до 1929 р.), президент польської Спілки народних 
театрів і хорів у Львові (1320-1930-і рр*); представники 
старших і молодших поколінь роду Бартосінських та порідне
них а ним родин Нікузікських, ліновських, Забєльських, За- 
горовських й ін.

1820-1946

Листування Бартосінських, Пікузінських, Слотвінських, Лі- 
новських, Загоровських - сімейне і ділове.

Господарські матеріали по маєтку Пікузінських в с. Додеига 
Бжеського повіту Галичини - іпотечні виписки, контракти купів- 
ді-продажу маєтків і окремих земельних ділянок, документи судо
вих спорів; дрібні матеріали в майново-господарських справах 
Бартосінських; Ліновських й ін.

Службові папери Яна Бартосінського - кореспонденція, звіти, 
проекти, в т+ч. проект упорядкування лісового господарства на 
Львівщині; матеріали, зв'язані а Його діяльністю як президента 
Спілки народних театрів і хорів у Львові: статут Сиілйи, звіти 
їфз її діяльність, протоколи засідань ради Спілки, кореспонден
ція, рахунки, статті, присвячені історії Спілки та історії на
родного театру в цілому.

Літературні праці різних осіб, представлених в матеріалах 
архіву, зокрема розвідки з Історії театру, рецензії на театраль
ні вистави і т*й. Збірки І окремі списки літературних творів, в 
й.ч. перекладів з західноєвропейських мов на польську, колекція 
гравюр і аматорських рисунків, альбоми.

Студентські конспекти Актовій Бартосінського, його особисті 
напери, матеріали в справі опіки над його малолітніми спадкоєм
цями. Біографічні матеріали інших представників роду Бартосін- 
еьжжх та поріднених з ними родин.

ф.І2; 16000 арк.

БЄЙЬОВСЬКИЙ. Авгуот (1806-1876) - історик, літератор*пра- 
цівн№1з1Г845 р.) і директор (1869-1876) інституту "Оссо- 
лінеуж* у Львові, член-кореспондент Петербурзької академії 
наук.



- II -
1888-1868

Подорожні записки Бельовського 1838-1853 рр., які містять 
багато деталей до історії міст і сіл Галичини. Серед іншого, 
Бельовський описує в них топографічне положення населених пунк
тів, пам'ятники старовини, нотує перекази про події місцевого і 
історичного значення, наводить дані про етнічний склад населен
ня тощо.

Замітки про рукописи (частково і виписки з них), над якими 
працював або які оглядав Бельовський в бібліотекар і архівах Га
личини та під час закордонних наукових відряджень. В число об
слідуваних ним книго- і архівосховищ входять монастирські біб
ліотеки в Дрогобичі, Уневі, Крахові, бібліотеки Львова і Пере- 
мииля, Відня, Дрездена, Праги, Варшави, бібліотеки і архіви 
Москви і Петербурга. Між замітками про рукописи зустрічаються 
короткі подорожні нотатки, записи про зустрічі 8 вченими, зокре
ма з 0.Волинським, П.Безсоновим, В.Ундольським.

Невеликий алфавітний покажчик до рукописів бібліотеки Ос- 
солінських у Львові, де, м.ін., є вказівка на документ (правдо
подібно, ПІ8НІЮЄ втрачений), в якому говориться про листування 
Хмельницького 8 Кроквелем.

ф.5, №  2389-2394^ 5721;
600 арк.

ЕЕРНАИЬКИЙ. Людвик (1882-1939) - історик літератури і
театру, директор інституту "Оссолінеум" у Львові (1918-

1893-1939

Службова і ділова кореспонденція дернацького 1932-1939 рр., 
що стосується, головним чином, адміністративних справ "Оосолі- 
неуму* та його особистих наукових справ і інтересів. Тут - листи 
Ю.Біркенмейера, В.Брухнальського, О.Брюкнера, Р.Ганиинця, Ю.Го- 
рака, П.Кажена, І.Хшановського і багатьох інюих, а також числен
ні копії листів самого Бервацького.

Матеріали до бібліографії творів І.Красіцького та каталог 
пам'яток його життя і його епохи (портрети І.Красіцького, його 
рідних та видатних сучасників, речі особистого вжитку і т.п*),
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які знаходяться у.власності його нашадків (1935 р.).

Біографічні матеріали: автобіографії, написані Бернацьким 
в різні роки, посвідчення особи, шкільні свідоцтва, повідоїйен- 
ня про призначення на посади та переміщення по службі, декрети 
про надання почесних звань, дипломи на нагороди, відгуки про 
наукову діяльність Бернацького в пресі й ін.

ф.9, №№ 6,7,8; 700 арк.

БОГДАНСЬКИЙ. Генрик (1804-1887) - діяч польського визволь
ного руху, учасник повстання 1880-1831 рр., член ряду таєм
них політичних організацій в.Галичині 1830-х - поч. 1840-х 
рр., за фахом юрист.

1837, 1887

Рукопис спогадів Богданського з років його конспіративної 
діяльності в Галичині та ув'язнення у Відні і Львові (1832-1848), 
де він, поряд з історією таємних політичних організацій, торка
ється цілого ряду інших проблем політичного, громадського і 
культурного життя Галичини цього періоду. Зокрема, тут відобра
жені такі питання, як стосунки між селянством і шляхтою після 
повстання 1831 р. та напередодні скасування панщини, становище 
міщанства і його стосунки з селянами і поміщиками, національні 
стосунки, стаїґ народної освіти, преси та ін. Окремий, додатко
вий розділ спогадів присвячений подіям 1848 р. в Галичині.

Зроблений Богданеьким опис архітектурних пам'яток м+Жов- 
кви : замку, ратуші, костелів, синагоги, їх внутрішнього оз
доблення та творів мистецтва, предметів культури і старовини, 
які в них зберігалися у 1837 р.

ф.5, №№ 3486, 3537; 700 арк.

БОГІШИЧ Бальтазар (1834-1908) - етнограф, дослідник зви
чаєвого права південних слов'ян, професор Одеського уні
верситету (1869-1870): пізніше - міністр юстиції Чорного
рії (1893-1899).

1870-1871

звіт Богішича Вченій раді Одеського університету про від
рядження до Австрії з метою виявлення в бібліотеках і архівах
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Відня й ін. міст джерельних матеріалів з історії слов'янського 
права та ознайомлення з викладанням славістичних дисциплін в 
австрійських університетах і гімназіях.

Пояснення до списку слов'янських географічних назв (список 
відсутній), які трапляються на островах та північно-східному 
узбережжі Адріатичного моря (історія засолення, національний 
склад населення, особливості й взаємовідношення географічних 
назв різного походження і т.іи.).

ф.2, №№ 19,20; 32 арк+

БОСТЕЛЬ. Фердинанд (1860-1936) - історик, директор 2-ї?
державної гімназії у Львові.

1900-1930—і рр.

Бібліографічні матеріали до історії Львова, зокрема до 
історії фортифікаційних споруд, костелів,, монастирів: списки 
літератури, архівних документів, іконографічних матеріалів.

Зібрані достелем матеріали до історії 2-ї львівської гім
назії - біографічні довідки (у вигляді картотека) про її вчите
лів за 1850-ті - 1920-ті рр. (між ними Я.Головацький, О.Огоиов- 
ський, В.Щурат), фотографії викладачів та колиинізь вихованців 
гімназії.

Приватна кореспонденція Бостеля за 1914-^19 рр., значну 
частину якої складають листи з фронту і 8 полону мобілізованих 
до австрійської армії вчителів та колишніх учнів гімназії, до
лею яких спеціально цікавився Бостель.

ф.9, №  14-16; 670 арк.

БРАЙТЕР. Ернст (1865-1935) - публіцист, видавець і редак
тор тижневика "Monitor" , у Львові.(з 1895 р.), депутат 
австрійського парламенту (1900-1914).

1890 - 1910-ті рр.

Рукописи праць Брайтера: фрагменти брошури про європейські 
політичні партії та течії 1890-х рр. і виписки до цієї теми з 
праць В.Лібкнехта, К.Каутського, Т.Гертцки й ін.; стаття про
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ситуацію в робітничому, русі та робітничих партіях Галичини в се
редині 90-х рр.; уривки праці, присвяченої історії християнства 
та його ставленню до політичних доктрин, зокрема до вчення сс& 
ціалізму; виклад польською мовою твору угорського економіста 
Гертцкп "Freiland. Kin social-politisches Znkunftsbild".

Оригінал щоденника агента царської охранки у Варшаві
А.Вісневського кінця 1895 - початку 1896 рр., опублікованого 
правими пепеесівцями в 1901 р. у Лондоні під заголовком "Dzien
nik szpiega" із значними скороченнями в тексті.

Переклад на польську мову оповідання А.Крушельницького "На 
заробітках" із збірки "Пролетарі") та декілька уривків рукопи
сів різного 8МІСТУ, що походять, очевидно, з редакційної текн
"Monitora".

Підбірка матеріалів з галицької преси - переважно вирізки 
з "Monitora" за 1903-1913 рр. антирелігійного і антиклери
кального вмісту.

ф.І4; 350 арк.

БУДНИВ Степан Франкович (1933-1958) - поет, працівник ре
дакції районної газети "Червоні зорі" (с.Струсів, терно
пільської оол.).

1952-1970

Автографи і віддруковані на машинці списки поетичних творів 
ьудного: вірші, що за задумом поета мали увійти до збірки "Пе
редчуття весни" (1954-1956), вірші з циклів "Земля", "Люблю", 
^Щоденник бій", новели, етюди і вірші у прозі з підготовлюваної 
до друку збірки "Краплини сонця" (1957), поема "Любов", поезії 
зудного, що не,увійшли , до виданих чи підготовлюваних збірок 
(1954-1958).

Виконані Будним переклади чужих віршів, серед них - бол
гарського поета П.Матева, удмуртського - Г.Ходирева. Вирізки 
окремих публікацій Вудного з періодичних видань.

Щоденники Нудного зі студентських часів (1955 р.) та за 
останній період життя (серпень 1957 - квітень 1958).

Листи Нудного до В.Зубаря, Н.Кащук, Р.Лубківського,В.Лучука 
з долученими до них віршами адресанта.

Біографічні матеріали - атестат зрілості, виданий Струсів-
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ською середньою школою (1952 р.), окремі документи періоду нав
чання в університеті; фотографія а вечора-зустрічі тернопільчан 
з П.Г.Тичиною (1958), фотоматеріали з похорону Будиого^(помер 
20.УІ.І958 р.), рукопис статті Р.Лубківського про Вудного "Жит
тя - як спалах", його ж рецензія на книгу вибраних поезій Буд- 
ного для видавництва "Молодь" (1970).

ф.16; 430 арк.

БУчИНСЬКИЙ. Мелітон Йосипович (1847-1903) - фольклорисг,
публіцист'і громадо'^кйй діяч, адвокат у Станіславі поч.
1870-х рр.).

1815-1903

Рукопиои публіцистичних праць і літературних творів Вучин- 
ського: чорновики призначених для української і польської преси 
статей про громадське і культурне життя Галичини, зокрема Ста- 
ніславщини (преса, шкода, театр, стосунки на селі); переклади на 
німецьку мову українських пісень і дум та українські переклади 
сербських народних пісень, віршів німецької поетеси Б.йнж й із.; 
оригінальні вірші молодого Бучинського, в т.ч. збірка.поезій 
"Складання підгірського чоловіка" (1865-1870).

Матеріали, що стосуються фольклористичних занять і інтере
сів Бучинського - українські народні пісні, коломийки, колядки, 
щедрівки, загадки, прислів'я, зібрані ним в 1866-1872 рр. у різ
них місцевостях Галичини, описок записаних на Прикарпатті фоль
клорних творів, що включає біля 1000 назв, список висланих 
І.Рудченкові в 1871-1872 рр. фольклористичних матеріалів; фоль
клорні матеріали, зібрані іншими збирачами, в т.ч. народні пісні, 
казки, легенди, записані В.Волошинюком в селах Жжвачів і Гри* 
нівці на Станіслайщині, історичні пісні, записані О.СтзфаноЖйчаи, 
народні пісні в записах М.Лібрика, В.Иавроцького Й ів.

Матеріали, пов'язані з участю Бучинського в діяльності гро
мадських і культурно-освітніх організацій і товариств, серед 
них: тексти його промов на зборах студентського товариства "Оіч* 
з часів навчання у Відні, програми вечорів цього товариства, 
листування з ним пізніаих років; папери з архіву Стайіславеьжзї 
філії товариства "Просвіта", головою якої був БучиксьдвЙ з кій- 
ці 1880-х рр,, м.ін. звіти про діяльність І фінансові звіти
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правління філії, свисни членів, статут товариства 1876 р., ін
струкції про порядок заснування філій та ведення книг, корес
понденція, повідомлення для преси й ін.; матеріали до історії 
організаційного оформлення нароловецького руху в Галичині, м.ін. 
статут і списки членів молодіжного літературного товариства в 
Станіславі 1865 р., статут товариства "Галицька українська гро
мада" 1869 р., організаційні документи (статут, відозви до насе
лення) і кореспонденція першої політичної організації галицьких 
народовців "Народна рада" (1885-1892); матеріали про вибори до 
Галицького крайового сейму та австрійського парламенту в 1883- 
1897 рр. на Станіславщині, серед яких - протоколи засідань ви
борчих комітетів, їх відозви до виборців, протести виборців у 
зв'язку з порушенням виборчого законодавства, кореспонденція 
(велика частина цих документів написана Бучипським або адресова
на йому як членові виборчих комітетів). З інших матеріалів цієї" 
групи слід відзначити документи, що відображають контакти Бучин- 
ського з російськими народниками (рукопис програми журналу "Впе
ред!", кореспонденція),та матеріали до історії українського те
атру в Галичині (головним чином про збір коштів на будівництво 
театру у Львові).

Листи до Бучинського від вчених, письменників, політичних 
діячів Галичини, Наддніпрянської України і Росії, значна кіль
кість чорновиків його власних листів. Серед багатьох інших, ко
респондентами Бучинського були: О.Федькович, П.Куліш, О.Пчілка, 
М.Драгоманов, С.Подолинський, О.Терлецький, Є.Хелехівський, В. 
Навроцький, російські народники В.Смирнов, А.Лобов та інші. В 
архіві зберігається також складений самим Бучинським реєстр 
отриманої (1866-1873) і відісланої (1868-1873) ним кореспонден
ції.

Невелика кількість паперів, повйязаних з адвокатською прак
тикою Бучинського, переважно протоколи допиту обвинувачених і 
свідків та протоколи судових засідань 1874-1875 рр.

Матеріали архіву батька М.Бучинського, Йосипа Олександро
вича, пароха в с.Кутиська й ін. селах Станіславщини - кореспон
денція^ 1840-1860-х рр., проповіді, промови на похоронах, шлюбах 
і т.п.

Чужі матеріали, серед яких - листи до Є.Хелехівського, вір
ні Д.Танячкевича, вірші та уривки статей О.Терлецького, перекла-
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ди М.Подолинського, уривки щоденника (1866 р.) та спогади 
(1849 р.) невстановлених осіб.

ф.І7; 4700 арк.

БУЯК. Францішек (1875-1953) - історик-економіст, професор 
Тфаківського (1909-1918) і Львівського (з 1921 р.) уні
верситетів, керівник відділу економіки дрібних господарств 
Науково-дослідного інституту сільського господарства в Пу- 
лавах (1925-1929).

1894-1943

Матеріали до праці про стан заробітчанської еміграції в Га
личині, зібрані Буяком в селах Бжеськово повіту в І9П-І9І2 рр.; 
анкети першого сільськогосподарського перепису і перепису насе
лення 1921 р. в Польщі у с.Машкеніце Бжеського повіту та мате
ріали їх статистичного опрацювання, виконаного студентами семі
нару з суспільно-господарської історії при Львівському універси
теті.

Документи, зв'язані з діяльністю Буяка як керівника відділу 
економіки дрібних господарств Науково-дослідного інституту сіль
ського господарства в Пулавах: копії листів Буяка до міністер
ства сільського господарства, Малопольського сільськогосподар
ського товариства, дирекції інституту і його працівників у спра
ві фінансування, організації та координації робіт, зокрема, до
слідження рентабельності сільськогосподарських підприємств, у 
справі рецензування, підготовки до друку і видання праць інсти
туту й ін. Листи адресатів Буяка до нього в аналогічних справах.

Студентські конспекти Буяка (лекції проф. Львівського уні
верситету С.Смольки, ВйЗакшевського й ін. 8 історії стародавньо
го світу, історії Польщі, Австрії) 1894 / 95 рр. Дрібні біогра
фічні матеріали.

ф.18; 2100 арк.

ВАГИЛЕВИЧ. Іван Миколайович (1811-1866) - письменник, фоль
клорист, філолог, історик, етнограф, один а організаторів 
і провідних діячів "Руської трійці".

1829-1862
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Рукописна збірка оригінальних поетичних творів Вагилевича 
польською мовою, написаних в 1835-1841 рр. Серед них: вірші 
" Wspomnienie ", " Zycie ", " Мубі " віршована повість "Upiór", 
фрагменти драми "Maria".

Праці Вагилевича і зібрані ним матеріали до історії слов'ян 
і загальної історії, м.ін. переклад на польську мову "Повісті 
вреиенних Літ" під назвою "Kronika Nestorowa" роэвідна 
"WywĆd początku słowian od trako-illyrów", зауваження до 
твору А.Бельовоького "Początkowe dzieje Polski", виписки і 
хронологічні таблиці з давньої і нової історії України, Росії, 
Польщі, Литви, Чехії,Сербії та інших країн-, Європи, бібліогра
фічні нотатки.

Етнографічні праці Вагилевича та етнографічні і фольклорні 
матеріали, зібрані ним особисто та іншими збирачами, в тому чио- 
ЛІ: дослідження "Zarysy do demonografii", "Demonografіа 
ludzka", "Szełudywy Buniak", тематичні підбірки матеріалів 
про пам'ятки будівництва у слов'ян, слов'янську символіку та де
монологію, про обряд колядування у слов'ян, записи пісень про 
опришків і розбійників та ін. З чужих записів слід відзначити 
упорядковану Вагилевичем збірку колядок, записаних українськими 
семінаристами в різних районах Східної Галичини, колядки з Лем- 
ківщини, зібрані Бежецьким, народні пісні, записані І.Білинським 
і М.Кульчицьким на Стрийщині та М.Тим'яном в околицях Гпинян.

Рукописи праць Вагилевича і матеріали в галузі граматики 
і лексикографії: "Граматика малорусского языка" у двох примірни
ках, уривок підручника з української граматики невстановленого 
автора, переписаного Вагилевичем, його список "Лексикону^ П.Бе- 
ринди, українсько-німецько-латинський словник, складений Вагиде- 
ВИЧЄМ, стаття "Linde pod wzglądem jego stanowiska w filologii".

Бібліографічні праці Вагилевича: опис творів українських 
письменників ХУІ-ХУШ ст. - І.Потія, і.Галятовського, З.Копис- 
тенського, П.Могили, М.Смотрицького, Г.Кониського і багатьох ін.
написаних польською мовою, з додатком, що включає список праць 
українських письменників на латинській мові та короткі біогра
фічні довідки про авторів; бібліографія європейської, зокрема, 
слов'янської, гуманітарної наукивої літератури кінця ХУШ - по
чатку XIX ст. та ін.

Невелика кореспонденція Вагилевича, де серед інших - листи
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до нього польських письменників в.Поля і П.Вільконської та трв 
листи Вагилевича до М.Максимовича і837-і8?2 рр.

Матеріали до біографії Вагилевича: оригінали і копії доку
ментів з архіву Львівської греко-католицької консисторії за 
1837-1854 рр.,що стосуються видання "Русалки Дністрової", допу
щення Вагилевича до священницькогосану і позбавлення його, за
цікавлення особою Вагилевича з боку консисторії та органів дер
жавної влади и ін. Частина цих документів стосується цілого ряду 
осіб з оточення Вагилевича, в т.ч. М.Шашкевича, Я.Головацького 
та інших діячів "Руської трійці".

Ф.і9; ф.5, № 2411; 2500 арк.

ВАСИЛОВИЧ, Лев Іванович (літ.псевдонім - Лев Сапогівський; 
1858-1883) - письменник, збирач фольклору, за професією 
вчитель; притягався до слідства в ході процесу над І.Фран
ком і його товаришами у 1878 р.

1881-1882

Рукописи опублікованих і.неопублікованих художніх творів 
Василовича. Серед них оповідання: "Кав'ярня під трефовою дамою", 
"Марійка", "Безвинні", "Загубидуш", "Землячка", "У страху вели
кі очі", гумореска "Приднбашка з дороги".

ф.І, № 872; 178 арк.

** ВИШНВВСЬКІ: Адам - фінансист, економіст, член ряду європей
ських наукових товариств (народився в Галичині, постійно 
жив у Парижі); його дружина Габріеля (дівоче прізвище Гюго) 
- громадська діячка, феміністка, президент Міжнародної жі
ночої ліги за мир і жіночої ліги за міжнародне роззброєння, 
(1880-1900-ті рр.).

1851-1911, невелика кількість колекційних матеріалів 
1606-1816 рр.

Статути і проекти статутів акціонерних товариств, банків і 
т.п. Франції, Бельгії, Італії, Іспанії, Португалії, їх звіти. 
Проекти заснування фінансових закладів та промислових підприєм
ств у Франції та поза її межами, в т.ч. в Росії, прохання про 
Дозвіл на їх заснування та відкриття. Технічні проекти і кошто-
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риса будівництва промислових підприємств, водних споруд, теле
графних ліній і т.п., зауваження до них.

Листування А.Вишневського з представниками ділових кіл о 
Франції, Англії, Італії, Португалії й ін. державними установа
ми цих країн, міністрами, дипломатами, парламентаріями, редак
ціями газет і журналів, науковими установами, окремими представ
никами наукового, літературного і артистичного світу, французь
кої, англійської, італійської, іспанської титулованої знаті. В 
кореспонденції Вишневського знаходяться листи шведського короля 
Оскара II, Філіппа Бурбона, Б.Грімальді, Ф.Лесепса, Е.Фльорі, 
представників роду Гамільтонів, а також листи З.Качковського, 
Й.Бжозовської і багатьох інших.

Матеріали, що відклалися як наслідок науково-літературних 
інтересів і занять А.Вишневського - стаття про життя і твор
чість Дайте, виписки до історії французької поезії, матеріали 
з історії геральдики, збірка латинських каламбурів, а також не
велика збірка нотаріальних актів й Знших документів майнового 
характеру 1606-1816 рр.

Матеріали громадської діяльності Г.Вишневської: звернення, 
відозви, резолюції Міжнародної жіночої ліги за мир та Жіночої 
ліги за міжнародне роззброєння, а також відповідних національ
них жіночих об'єднань. Тексти промов Г.Вишневської та інших, 
діячок жіночого руху на з'їздах, конгресах. Відгуки преси про 
діяльність цих організацій в газетних і журнальних вирізках та 
виписках.

Листування Г.Вишневської як президента Міжнародної жіночої 
ліги за мир і Жіночої ліги за міжнародне роззброєння з відповід
ними національними організаціями і окремими їх діячками, а ре
дакціями газет і журналів, літераторами, художниками, артистами, 
в т<ч. численні чорновики і копії листів Вишневської.

Родинне листування Вишневських.
ф.25у 7000 арк.

ВІНЦКОВСЬКИЙ. Дмитро Іванович (1896-1917) - літератор, по
пуляризатор наукових знань, за фахом учитель, співробітник 
ряду галицьких часописів, член "Общества им. М.Качковско- 
го"; батько композитора Й.Ярославенка.

60-ті рр. XIX от. - 1917
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Численні автографи віршованих творів Вінцковського 1863- 

1917 рр., в т.ч. сатиричні поеми "Лейбусь" (1877) і "Мудрагелі" 
(1888), эбірка "Донські сонети" (1917), переклад балади А.Міц- 
кевича "Поворот батька" та ін.

Рукописи оповідань "Грошолюб" і "Треба штуками жити", на
рисів про Дрогобич і Олексу Довбуша, ряду статей на мовно-літе
ратурні, історичні та економічні теми, серед них - "Джон Локк, 
представитель сенсуалізму", "Добриня Никитич", "Руський финан- 
сист" (про І.Наумовича), "Асекурація", "Асекурація скота" та ін. 
Друкарські відбитки окремих статей Вінцковського.

Твори мемуарного жанру - "І8 шкільних літ", "Перекинчик", 
"Один момент 8 життя мого" (про службу Вінцковського в австрій-, 
ській армії), "Мое знакомство с Ф.Ив.Белоусом", "Згадка о Мн- 
хаиле Качковском".

Рукопис "Букваря шкод народних в Буковині", конспекти уні
верситетських лекцій 8 історії, філології, філософії тощо.

Записи народних жовнірських пісень XIX ст. Біоліографія 
творів Вінцковського 8а 1863-1880 рр.

Листи до Вінцковського в̂ .д окремих осіб і установ, в т.ч. 
від В.йнииина, Г.Полянського, редакції часопису "Учитель".

Біографічні матеріали - автобіографії, написані в рівний 
час (1878, 1887, 1888, 1915 рр.), шкільні, гімназійні та уні
верситетські свідоцтва, посвідчення члена "Галицько-руської ма
тиці" і "Народного дому", папери, що стосуюся війської служби 
і вчительської діяльності, паспорт на жиЇ8д у Росію эа 1890 р., 
фотопортрет 1915 р.; заповіт, зроблений в Києві 1917 р., родо-- 
відна схема, різні заяви, довідки, эаписн.

ф.2, №№ 119,238,239,310,320, 
407-432; 1300 арк.

ВІСЛОИЬКИЙ, Владислав (1887-1941) - вчений-славіст, біб
ліотекар, бібліограф, працівник інституту "Оссодінеум" та 
бібліотеки АН УРСР У Львові, редактор "Przewodnika bib
liograficznego" (1929-1931).

- 1918-1940

Бібліографічні праці і матеріали Віодоцького: а/ каталог 
рукописів бібліотеки "Оссолінеум" з питань виховання і шкільної
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справи; б/ алфавітний.покажчик літератури, переважно польської, 
з слов'янознавства, виданої в 1925-1940 рр. (у великій мірі 
стосується західноукраїнських проблем); в/ покажчик літератури 
на тему "Польща в чеському письменстві", г/ покажчик полоніотич- 
ної літератури, виданої в XIX - на початку XX ст. в Сілезії; 
д/ бібліографія польської літератури з бібліотекознавства, кни
гознавства і видавничої справи за 1929 р.

Праця ВІСЛОЦЬКОГО "PiauAstwo w Polsce і walka z nim" Ta 
бібліографія літератури про виробництво спиртних напоїв і алко
голізм ХІХ-початку XX ст.

Кореспонденція Віслоцького, що стосується його наукової і 
редакторської роботи та діяльності в польсько-чехословацькому 
клубі у Львові. Серед інших, тут є листи А.Бара, С.ЕстраЙхера,
А.Біркенмейера, С.Кота, Ю.Горака.

ф,9, №№ 209-216, 4500 арк. і 
біоліогр. карт.

ВІТКОВСЬКИЙ. Станіслав (1866-1950) - класичний Філолог і 
історик, професор (до 1939) і ректор (1930-1931) Львів
ського університету.

1852-1989 )

Праці Вітковського з класичної філології та історії старо
давнього світу, серед них: "Historia języka greckiego", "Gra
matyka grecka", "Metryka grecka i rzymska", "Wymowa w 
Grecii", "Epoka Peryklesa", "Historia Egyptu w epoce 
Ptolomeuszó^' та інші, а також матеріали до них. Статті з 
загальних проблем філології, рецензії, посмертні згадки про вче
них.

Папери, що відклалися внаслідок викладацької і науково-ад
міністративної діяльності Вітковського у Львівському універси
теті: протоколі засідань Академічного сенату та Вченої ради фі
лософського (історико-філологічного) факультету, а також інші 
матеріали npó їх діяльність; статути те регламенти праці колегії 
й загальних зборів професорів університету, комісій, семінарів; 
програми лекційних курсів, інструкції про порядок складання іс
питів; циркуляри міністерства віросповідань і освіти, листуван
ня з ним в наукових та адміністративно-фінансових справах; ма-
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теріади міжвузівських конференцій, нарад і ї.п. Окрему групу до
кументів складають матеріали філологічного семінару філософсько
го факультету за 1852-1918 рр. - проекти статутів і статуту се
мінару, розпорядження міністерства віросповідань і освіти, зві
ти про діяльність семінару, кореспонденція 8 державними устано
вами в справі асигнувань і т.п.

Матеріали, пов'язані з участю Вітковського в роботі науко
вих конгресів, конференцій - програми, тексти доповідей і про
мов, особисті звіти. *

Листування Вітковського з науковими закладами, видавниц
твами, окремими вченими, зокрема з Т.Корзоном, О.Бадьцером, 
У.Вількеном, П.Жукеном, Ф.Г.Кініоном, О.Колессою і багатьма 
інтими.

Біографічні матеріали: щоденник наукових занять (1922- 
1932) і науковий заповіт Вітковського, бібліографія йбго праць,, 
відгуки про його наукову і громадську діяльність в пресі, ре
цензії на його праці, каталог його бібліотеки.

Особисті папери Вітковського - свідоцтва, посвідчення осо
би, дипломи, патенти на нагороди. Невелика кількість матеріалів 
у майнових справах, серед них заповіт 1918 р., опис домашньої 
збірки творів живопису, страхові поліси, рахунки.

ф.28; 15000 арк.

ВОЗНЯК, Михайло Степанович (1881-1954) - літературознавець, 
академік АН УРСР (з 1929 р.), професор (з 1939), зав.ка-

суспільних наук АН УРСР у Львові (з 1951)

кінець XIX от. - 1954; колекційні матеріали від кіпця 
ХУШ ст.

Рукописи праць Во8няка з франкознавства: монографії "Ве
летень думки і праці" і "Від дитинства до повноліття Івана 
Франка", розвідки, статті і рецензії на праці, присвячені Франку.

Матеріали, що стосуються життя та діяльності І.Франка: 
автографи листів І.Франка до М.Зубрицького, В.Охрвжсвжча, Ж.ЙФ- 
пович, Д.Хоров'юка; автограф його поезії "Вандрівнжча діто8йс&^* 
Матеріали у справі допуску І.Франка до доцентури у Львівському
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університеті в 1885 р.

Оригінали і копії листів різних осіб, наукових та художніх 
творів, що стосуються І.Франка серед них підготовлене до друку 
листування І.Франка з М.Драгомановим; спогади сучасників Франка 
(М.Рошкевич, Д.Глібовицької, К.Попович), зібрані М.Возняком.

Праці 8 історії літератури ХУІ-ХУШ ст., серед них дослід
ження "Два острозькі твори кінця ХУІ сторіччя і їх автор", при
свячене полемічній літературі,."Мартин Броневський у православ
них" - про автора "Апокрисиса", пам'ятки полемічної літератури 
кінця ХУІ от.; статті "Два відзиви 1650-х років про Богдана 
Хмельницького", "Львівська братська школа в часі свого процві
тання", "Варіант доброгостівського тексту вертепу".

Рукописи монографій 8 історії літератури XIX ст.: "Життя 
і творчість Марка Вовчка", "Невикористана сила" (про О.Ю.Федь- 
ковича), "Творчість Панаса Мирного", праця "Нездійснене видав- * 
ня "Енеїди Котляревського" (про спробу К.Блонського видати 
"Енеїду" в 40-х рр. XIX ст.'у Галичині), дві статті, присвячені 
"Руській трійці", стаття "Січневі записки Якова Гопвацького з 
1856 р.".рецензія на фототипічне видання "Русалки Дністрової" 
(1951), матеріали до статті "Історія тексту "москаля чарівника" 
Котляревського".

Рукописи праць, присвячених Т.Шевченкові: "Шевченко і Пуш
кін", "Шевченко і Гоголь", "Перший етап зацікавлення Шевченком 
у Наддністрянщині", "5 рукописних писань Франка'про Шевченка", 
"Від появи'Кобзаря" Т.Г.ІНевченка до наших днів".

Статті, присвячені М.Драгоманову: "Критичні писання Михайла 
Драгоманова про українську літературу", "До Франкових характери
стик Драгоманова".

Рукописи статей "Кобринська., "вільна любов" і радикали", - 
про непорозуміння Н.Кобринської з радикалами в питанні еманси
пації жінок, "З архіву І.Франка про М.Старицького", "Михайло Ко
цюбинський в "Літературно-науковому Віснику", "Вклад Карпенка- 
Карого в українську літературу", "Слово Василя Стефаника"; праця 
"Зустрічі Франка з наддніпрянськими діячами" - про зв'язки Фран
ка з МІКоцюбинським, Лесею Українкою, Оленою Пчілкою, стаття, 
присвячена В.Самійленкові.

Праці М.Возняка про радянську літературу: "З любов'ю до 
людей, до міст і до дібров" - текст Яроиови до 50-річчя від дня 
народження М.Рильського, текст промови, присвяченої 50-річчв від
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дня народження Я.Галана, рукопис біоліографії літературознавця 
М.Мочульського.

Рукописи декількох праць з питань фольклору та етнографії, 
присвячені дослідженню текстів співаників ХУШ - поч. XIX 
стаття "Ой Морозе, Морозенку" - про історичну особу, якій цри- 
свячвна пісня; "Народний календар із Овруччини 50-х років XIX 
ст. в записі Михайла Пйотровського" - етнографічна розвідка про 
календарний цикл обрядів та вірувань.

Серед біоліографічних матеріалів, зібраних Возняком, є кар
тотеки матеріалів до історії давньої української літератури, 
історії мови, творчості членів "Руської трійці", І.Я.Франка,кар
тотека заголовків народних пісень з вказівками на першодруки і 
найбільш важливі публікації.

Обширне листування Возняка з ученими, громадськими і куль
турними діячами, серед Його кореспондентів: В.Адріанова-Перетц, 
М.Деркач, О.Дорошкевич, В.Касіян, С.Ковалів, О.Колесса, Ф.Ко- 
лесса, І.Крип'якевич, Є.Кирилюк, О.Кульчьцька, Д.Лукіянович,
В.Перетц, М.Рудницький, І.Свенціцький, А.Яворський.

Документи про наукову і службову діяльність Возняка, зокре
ма матеріали, що стосуються підготовки видання творів І.Я.Франка 
у 25 томах в 1941 р.; рецензії на науковці праці Возняка, окремі 
з яких написані відомими вченими (О.БідецькиЙ, М.РудзіЙ та ін.)*

Особисті папери: свідоцтво про народження, документи про 
освіту, паспорти, посвідчення особи, фотографії рідних і знайо
мих тощо.

ф. 29; 20000 ерк.

ВШЕЛЯЧИНСЬКІ: Владислав - викладач музики, керівник поль
ського Музичного товариства в Тернополі; йатей - їласиик 
маєтку в с.Купчинці на Тернопільщині.

1864-1896

Лібретто ораторії "Рай і пері", "Сцен з Фауста" та іажях 
вокальних музично-драматичних творів Р.Шуиана в перекладах
В.Виолнчинського на польську мову.

його рецензії на музичні концерти, повідомлення джя газе? 
про музичне життя Тернополя і Львова 18?0-*х рр.

Чернетки листів В.Вделячинського до правління змузжчнзгд
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товариства" і до редакцій газет у справах, пов'язаних зі спів
робітництвом з ними.

Конспекти В.Вшелячинського з історії польської літератури, 
виписки з творів польських і західноєвропейських письменників.

Рукописи виконаних М.Вшелячинським перекладів на польську 
нову рраць (переважно не зазначених ним)західноєвропейських вче
них з історії, географії, політичної економії, соціології, пе
дагогіки, агрономії. Його власні міркування про економічні та 
ін. проблеми, 8аписи думок, афоризмів і т.п.

ф.ЗО; 1900 арк.

ГАНЖНЕЦЬ. Ришард (1888-1958) - класичний філолог, історик 
античноїкультури, засновник і редактор часописів "Filo
mata" і "Przegląd Humanistyczny**, Професор ЛЬВІВСЬКО"* 
го університету (з 1920 р.).

І9И-І94І

Фрагменти наукових праць Ганшинця, між ними початок статті 
"Uber den Ursprung der Religion ais Weltanschauung".

Матеріали, пов'язані з науково-педагогічною діяльністю Ган- 
иинця, зокрема з його заняттями в семінарі з історії стародав
ньої культури на гуманітарному факультеті Львівського універси
тету: звіти про діяльністьссемінару, відношення до редактора і 
деканату, каталог бібліотеки семінару, фінансово-господарські 
матеріали. Заява Ганшинця з приводу введення у Львівському уні
верситеті в 1938 р. "лавкового гетто" - роздільного розміщення 
в аудиторіях студентів різних національностей, а також інші ма
теріали в цій справі (відозва демократичних студентських орга
нізацій Польщі, матеріали преси). Дзяої проблеми частково сто
сується також пуолічний виступ Ганшинця в Товаристві польського 
вчительства (Związek polskiego nauczycielstwa) "О stowa
rzyszeniach akademickich" Та стаття "Walka о szkoły aka
demickie" в коректурному відбитку. Програми занять на факуль
теті Класичної філології в 1940 р. та розклад іспитів.

Матеріали видавничих та редакторських справ Ганшинця,
И.ІН. журнал ВИСИЛКИ видань "Biblioteki Filomaty" та жур
налів, угоди з авторами, листи до Ганшинця від культурно-освіт
ніх закладів і товариств та окремих вчених, а також невідіслазі
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листи і копії листів самого Ганшинця.

Біографічні матеріали: автобіографія Ганшинця 1940 р., ка
талог його бібліотеки, запрошення на наукові з'їзди, конференції 
тощо.

ф.9, №  157-158; 600 арк.

ГЕЛЛЕР. Людвик (1865-1926) - директор Львівського міського
театру, польський культурний діяч,

1883-1917

Листування Геллера як директора польського міського театру 
у Львові з широким колом діячів польського і європейського 
театру, театральними колективами, редакціями газет і журналів у 
справах репертуару, ангажування артистів, написання і перекладу 
сценічних творів, організації аматорського театру, висвідлення 
театрального життя в пресі тощо. Серед кореспондентів Геллера 
знаходимо артистів: А.Дідур, М.Бзттістіні, С.Висоцьку, Я.Коро- 
левич-Вайдову, М.Менцінського, Я.Мрозовську; письменників: 
М.Вєльопольську, В.Воловського, Я.Каспровича, В.Оркана.

Листи до дирекції Львівського міського театру 1883-1893 ро
ки, головним чином за період, коли його директоре# був Ян Доб- 
жанський (1884-1886). Між ними листи від Б.Грабовського, Г.За- 
польської, О.Мишуги, З.Сарнецького, З.Ціхоцьк^ї, Ю.Шдезінгер.

Група листів (57) до секретаря театру М.Сахаровського 
(1883-1913). Серед кореспондентів - М.Балуцький, В.Белза, Ю.До- 
бжанський, Ю.Манн, А.Сарнецька, С.Козьм'ян, В.Рапацькжй.

Декілька документів з архіву канцелярії Львівського місько
го театру, зокрема контракт дирекції театру з композитором 
І.Падеревським та лібреттиотом А.Носсінгом про'Постановку опери 
" Маиги " (1901 р.) і аналогічний контракт з композитором 
Е.Длуськжм відносно опери "игжазі".

ф.5, №№ 6817-6819, 770 арк.

ГЛИНСМИЙ. Сидір Купріянович (1860-1931) - краєзнавець, 
збирач етнографічних матеріалів, популяризатор господар
ських 8нань, член Наукового товариства їм. Т.Г.Шевченка 
у Львові (з 1893 р.), парох в с.Буцневі Тернопільського 
повіту.
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1842-1931

Кореспонденція Глинського, яка охоплює кінець ХІХ-початок 
XX ст.: листи до нього від галицьких вчених, громадських діячів 
і письменників: В.Шухевича, К.Устияновича, Б.Януша, Ольги та 
Осипа Маковеїв, чеського етнографа Ф.Ржегоржа; значна група 
листів від селян-емігрантів з Буцнева з відомостями про стано
вище та побут переселенців у країнах американського континенту 
(США, Канаді, Бразілії, Аргентині й ін.);,листи від знайомих і 
родичів, що являють собою цікавий матеріал для вивчення життя 
і побуту греко-католицького духовенства (серед них - листи від 
Й.Білинського, в яких, зокрема, говориться про його зустрічі з
С.Крушельницькою в Єгипті, згадується Леся Українка).

Матеріали, пов'язані з участю Глинського в діяльності гро
мадських та культурно-освітніх організацій і товариств,^ зокре
ма Буцнівської шкільної ради, Тернобільського повітового това
риства охорони та опіки дітей, Комітету допомоги жертвам повені 
1927 р. - листи, звернення, розписки і квитанції та інше.

Майнові та побутові папери Глинського: контракти купівлі- 
продажу землі, матеріали майнових тяжб, податкові документи, 
господарські та побутові нотатки і т.п.

Біографічні матеріали-свідоцтва про хрещення і конфірмацію, 
свідоцтва про освіту, закордонний паспорт, грамота дійсного чле
на НТШ, службові призначення тощо.

Папери батька С.Глинського - Купріяна,пароха в с.Чернилів 
Руський, як от: службові призначення, господарські рахунки, по
даткові документи, а також папери матері - Юлії Глинської - 
особисті документи, листування й ін.

В архіві Глинського зберігаються також папери пароха в 
с.чернилів Руський М.Михалевича, автора настанови з бджіль
ництва "Пасіка", листи емігрантів-буцнівчан до своїх родичів 
та інші чужі матеріали.

ф.159; 9000 арк.

ГНАТЮК, Володимир Михайлович (1871-1926) - фольклорист і 
етнограф, академік АН УРСР, член-кореспондент АН ОРОР; 
секретар Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка у Львові 
Із 1898 р.),голова Етнографічної комісії цього ж товари
ства, рс/гакчор'Літературно-наукового вісника" (1898-1906).
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1890-1926.

Ділове листування Гнатюка з вченими, письменниками, худож
никами, пов'язане з його науковими заняттями та адміністратив
ною і редакторською діяльністю в Науковому товаристві ім. Ж.Г. 
Шевченка і "Літературно-науковому віснику". Крім листів від ко
респондентів з Західної України, серед яких - І.франко, М.Павлик,
В.Стещаник, О.Маковей, М.черемшина, Н.Кобринська, А.Крушель- 

ницькии, М.ірчан, І.Труш, О.Кульчицька, Ф.Колесса, С.Людкевич,
С.Крушельницька, В.Щурат, В.Шухевич, і.свенціцькии, в архіві 
багато листів від письменників і вчених з Наддніпрянщини, як от: 
М.Коцюбинського, Лесі Українки, И.Вороного, Б.Грінченка, А.Крим
ського, Г.Хоткевича, В.Доманицького, Ф.Вовка, О.Русова, М.Дика-' 
рева, К.Квітки, а також російських, чеських, польських та інших 
слов'янських і західноєвропейських діячів культури - В.Королен- 
ка, М.Горького, О.Шахматсва, Ф.Корша, Є.Будде, І.Бодуена де Кур- 
тене, О.Брюкнера, А.чернего, Ф.Главачка, ї.Полівки, А.Аарне, 
О.Броха, М.Вольперта, А.Ензена, М.Фасмера і багатьох інших.

Листи до Гнатюка від наукових установ, товариств, видав
ництв, бібліотек, в тому числі від Петербурзької академії наук, 
Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка, ' Українського пе
дагогічного товариства, ряду біоліотек України, Ме^сословаччини 
й ін.

Листи, адресовані Науковому товариству ім. Шевченка та ре
дакції "Літературно-наукового вісника" від О.Ашбота, Ф.Вовка, 
К.Квітки, О.Колесси, М.Петрова, В.Пачовського й ін. та від ряду 
наукових організацій і установ.

Копії і чернетки листів Гнатюка до різних осіб, серед них:
A. Аарне, В.Короленко, Ю.Зборовський. Родинне листування В.Гна- 
тюка та його дружини Олени Гнатюк.

Серед паперів Гнатюка знаходиться також чужа кореспонден
ція, м.ін. лист М.Коцюбинського до Л.Гарматія, О.Кульчицької до
B. Стефаника, по два листи І.Франка до Н.Кібальчич і О.Шахматова 
до Ф.Вовка.

Етнографічні матеріали: записи десяти українських народних 
казок ("Козак Мамарига", "Казка без правди", "Про сімох братів 
гайворонців і їх сестру" й ін.), легенди про опришків та біб
ліографічні нотатки Гнатюка; записи народних повір'їв, казов, 
пісень, колядок тощо, надіслані йому різними збирачами, між
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ними - записи народних пісень з околиць Фастова, колядок 8 По- 
тзлича, коломийок з сіл Долинського і Турківського повітів, Га
личини; статті й замітки з етнографії в газетних і журнальних 
вирізках.

Незначна кількість матеріалів, надісланих Гнатюкові для 
опублікування, серед них декілька фейлетонів Є.Бохенської з 
періоду першої світової війни.

Біографічні матеріали: дипломи члена-кореспондента Петер
бурзької академії наук та члена-кореспондента Чесько-словацько
го етнографічного товариства в Празі, грамота почесного члена 
товариства "Просвіта" у Львові, запрошення на наукові з'їзди, 
конференції і т.п.

ф.34; 4300 арк.

^ ГНИ ДЮК. Микола Якимович (1918з-1976) - учасник партизан
ського руху на Ровенщині під час Великої вітчизняної вій
ни, громадський діяч, начальник Львівського обласного 
управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової 
торгівлі, член Спілки письменників України.

1952-1970

Рукописи та машинописні списки документальних повістей та 
публіцистичних нарисів Гнидюка: "Про що дзвеніли рейки"^ "Стри
бок у легенду", "Наш гість - секретар обкому", "Якщо ти кому
ніст".

Косії та чернетки листів Гнидюка до піонерів і молоді.
Листи до Гнидюка від бойових друзів, піонерів, воїнів Ра

дянської Армії, письменників. Серед них листи від В.Беляева,
Р.Братуня, В.Лозового, Л.Носова та ін., а також вітальні листи, 
поздоровлення, запрошення від партійних організацій, радянських 
установ, творчих організацій, комсомольської і піонерської мо
лоді та окремих осіб з нагоди державних свят, визначних дат та 
ювілеїв.

ф.35; 8000 арк.

ГОГЕНДОРФ. Юліан - поміщик, учасник польського повстання
1830-1831 рр., в 1848 р. був членом Польської окружної
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ради в Бережанах і одним з організаторів Національної
гвардії в Бережанському циркулі.

ХУІ от. - 1884

Матеріали до історії польського повстання 1830-1831 рр., 
зокрема дій 2-го повстанського корпусу під командуванням гене
рала Раморіно, при штабі якого Гогендорф був деякий час ад'ютан
том: накази по корпусу, звернення до солдатів полковника В.За- 
мойського, дані про склад корпусу, звіти про видатки і стан 
корпусної каси, повстанські листівки. ^

Матеріали про події 1848 р. в Галичині: документи, пов'яза
ні з участю Гогендорфа в роботі польської Бережанської окружної 
ради та у формуванні частин Національної гвардії на Бережанщи- 
ні - списки членів Ради, відношення Ради до Гогендорфа як, її 
члена, інструкція про порядок комплектування і утримання кінних 
частин Національної гвардії, проект статуту Національної гвар
дії, рапорти про склад 1-ї і 2-ї рот Національної гвардії в Бе
режанському циркулі, донесення і розпорядження Гогендорфа як ор
ганізатора піших частин Національної гвардії.

Зауваження і нотатки Гогендорфа, які відображають його 
ставлення до тогочасних подій в Австрії і Галичині, а також за 
кордоном, зокрема до. скасування панщини, поділу Галичини на 
українську і польську провінції, діяльності польської Централь
ної національної ради у Львові, до революції у Франції й ін.; 
відозви, циркуляри і т.п. матеріали 1848 р. у друкарських від
битках і рукописних списках.

Нотатки і виписки Гогендорфа з історичних праць, м.ін. з 
"Історії французької революції" А.Тьера.

Розрізнені господарські матеріали, що стосуються маєтків 
Гогендорфів, зокрема сіл Бишова в Бережанському і Шутромінець 
у Чортківському циркулах: рахунки, квитанції, карти, м.ін. до
кладний план маєтку Шутром-інець 1830 р.

Група документів, зібраних для підтвердження шляхетського 
походження родини Масальських та надання їм князівського титу
лу в Росії. Серед них багато матеріалів по маєтках Масальських 
У Віденській і Гродненській губерніях ХУІ-ХУШ ст.

ф.5, №  ^234, 7285, 7286,
, 7287; 450 арк.
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ГОЛОВАЦЬКИЙ. Петро Федорович (1821-1853) - громадський і 
кульгурнйй діяч, викладач історії і геогоафії в Тернопіль
ській гімназії, учасник з'їзду українських вчених у 1848 р. 
у Львові, співробітник "Зорі Галицької".

1850-ті рр., два документи 1830-1840-х рр.

Рукопис праці Головацького "Основа землеписи и денній" 
(друга і третя частини) - короткий виклад всесвітньої історії 
від занепаду Західної Римської імперії (476 р.) до Віденського 
конгресу.

Ділове і приватне листування: листи від Я.Головацького 
1850-1853 рр< у справі складання і видання шкільних підручників, 
Друкування повісті "Тарас Бульба", перекладеної П.Головацьким на 
українську мову тощо; листи до П.Головацького від інших осіб, 
зокрема від брата Володимира, І.Наумоврча, Л.Сосновського, Т.Паг- 
ликова й ін., які теж стосуються, головним чином, видавничих і 
шкільних справ.

Біографічні матеріали Головацького: детальна автобіографія, 
кваліфікаційне свідоцтво про здачу екзаменів на звання вчителя 
гімназії з історії та географії, службові довідки і характерис
тики і т.п.

ф.2, №  273-275 і № 197 (зб. 
кн.); 200 арк.

ГОЛОВАЦЬКИЙ. Яків Федорович (1814-1888) - поет і вчений, 
член "руської трійці", професор української мови та літе
ратури (1848-1867) і ректор (1864) Львівського унівзрси- ' 
188^ Археолрафічної комісії у Вільнюсі (1869-

30-ті р. XIX ст. - 1888

Рукописи опублікованих і неопублікованих праць Головацько
го та матеріали, зібрані ним для наукових досліджень з загаль
ного і порівняльного мовознавства, історії української та ро
сійської літератури, фрльклору і етнографії.

Серед них "Южнорусский яаык, в особенности, галицко-угор- 
ское наречие" , "Язык южнорусский и его наречия", "Завваги до 
граматики української мови М.Жашкевича" , "Опис "Грамати
ки ЦерКОВНО-СЛОВЯНСЬКОГО ЯЗЫКа" МеЛѲТІЯ СМОТРИЦЬКОГО..,", ПОЧ6-
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ток розвідки про історичну долю української мови "Не всякий 
народ...", фрагмент статті про українську графіку і правопис, 
лексикографічні виписки з художньої літератури і фольклору та 
ін.

Праця Я.Ф.Головацького про історію польської орфографії; 
граматика латинської мови, переклад з німецької мови книги
A. І.Дюннебіра "Начало латинського языка"; словничок чеських 
слів; виписки, бібліографічні нотатки з історії та лексикогра
фії слов'янських мов; стаття "Критика В:Ламанского на краткий 
словарь мести славянских языков"; розвідки про походження і 
розвиток мов.

Рукописи досліджень з теорії та історії української літе
ратури, такі як "Теория словесности, ч.І", "Введение в историю 
литературы"; конспекти лекцій університетського курсу з україн
ської та староруської літератур; фрагмент статті про П.Куліта; 
виписки з історії літератури, зокрема, про Ф.Прокоповича,
Г.Сковороду, Н.Кукольника і М.Гоголя;!уривок статті про В.Бє
лінського.

Копії, зроблені Головацьким з окремих художніх творів 
українських письменників: Й.Бодянського, Л.Боровиковського,
І.Галки (М.Костомарова), Є.Гребінки, П.Гулака-Артемовгького,
B. Забіли, Г.Квітки-Основ'яненка, П.Кореницького,І.Котляревсько
го, П.Куліша, А.Метлинського, Р.Моха, М.Петренка, С.Писаревсько- 
го, М.Шашкевича, Т.Шевченка та ін., а також білоруської поеми 
невідомого автора "Тарас поляоовщик".

Рукописи перекладених Головацьким сербських, хорватських 
і словенських народних пісень, переклад балади Ф.Шіллера "Жу
равли Ибика".

Виконані Головацьким записи українських народних пісень, 
коломийок, колядок, щедрівок, гагілок, эагадок, повір'їв, при
повідок, голосінь; шумок, байок; матеріали до збірника "Народ
ні пісні Галицької і Угорської Русі", рукописна копія "Малоруо- 
ских пеоен" М.Максимовича; фольклорні записи інюнх збирачів, 
зокрема, І.Бірецького.

Дослідження і нариси Головацького а питань фольклористики, 
примітки і пояснення до зібраних ним українських народних пі
сень.

Матеріали про участь Головацького у підготозиі отноррзфіч- 
ниї виставки в Москві 1867 р. Спис експонатів, дідгбтоьпеыъж
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ним на цю виставку.

Документи, що стосуються викладацької діяльності Головаць
кого - пропам'ятна записка, звернена до депутатів Галицького 
сейму-, в справі читання предметів у Львівському університеті 
українською мовою, програма викладання курсу української літе
ратури на зимовий семестр 1862 р., списки студентів і слухачів 
цього курсу тощо.

Матеріали періоду роботи Головацького в Археографічній ко
місії уВільнюсі,серед них: листування, зв'язане з влаштуванням 
Вільнюської публічної бібліотеки, доповідна записка відносно її 
комплектування, эаписка про діяльність Археографічної комісії, 
список предметів, подарованих Головацьким Вільнюському музею в 
1877 р. та ін.

Широка кореспонденція Головацького, яка складається з лис
тів до нього від українських, російських та закордонних вчених, 
і літературних діячів та з чорновиків відповідей Головацького.
В архіві зберігаються листи від О.Ашбота, П.Батюшкова, А.Бичко- 
ва, Ф.Білоуса, Ф.Брокгауэа, І.Вагилевича, І.Воробкевича, В.Ган
ки, І.Головацького, П.Головацького, Я.Грота, І.Гушалевича, 
Б.Дідицького, О.Духновича, Д.Зубрицького, Д.Іловайського,Я.Кол
лара, Є.Копітара, М.Костомарова, П.Куліша, К.Ліске, Л.Майкова, 
Ф.Міклошіча, А.Могильницького, І.Наумовича, А.Петрушевича, 
Ф.Тютчева, О+Уварова, М.Устияновича, К.Шайнохи, І.Шараневича, 
П.Шафарика і багатьох інших. ^

Матеріали мемуарного жанру, зокрема фрагмент щоденника Го
ловацького з 1856 р., частина эаписок "Пережитое и перестрадан- 
ное", спогади під назвою "Эпизоды из событий 1861-1864 гг."

Невелика кількість особистих, службових і побутових папе
рів.

Крім того, в архіві знаходяться^ деякі чужі матеріали, в 
тому числі автограф "Дум" Данила Млаки (Сидора Воробкевича)
1865 р., поодинокі листи Ф.Білоуса, Ф.Кречмара, А.Петрушевича, 
Г.Шаикевича та ін. до різних обіб і установ.

ф.36; 10000 арк. *

* ГОЛУХОВСЬКІ. гр.: Агенор (1812-1875) - політик, галицький 
намісник 11849-1859, 1866. І87Ь), міністр внутрішніх справ 
Австро-Угорщини (1859-1860); його син Агенор (І849-І92І- -
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політик і дипломат, міністр зовнішніх справ Австро-Угорщи
ни, (1893-1906); інші члени родини Голуховськнх.

1847-1923

Родинне листування Голуховських, значну частину якого ста
новлять листи Агенора-старшого до дружини, Марії Голуховської, 
та листи Агенора-молодшого до батька, матері і дружини, Ганни 
Голуховської, уродженої Мюрат*

Матеріали з архіву Агенора-молодшого в справі реформи по
даткового законодавства Австро-Угорщини (1909-1913 рр.), в т.ч. 
протоколи засідань парламентської комісії у справі податкової 
реформи 1910 р., матеріали періодичної преси, брошури, проекти 
новел до закону про особисто-прибутковий податок.

Майново-господарські документи: рахунки видатків на утри
мання дому у Львові і Відні, рахунки особистих витрат, грошові 
перекази тощо.

Матеріали галицької і австрійської преси, присвячені па
м'яті Адама Голуховськсго - маршала Галицького крайового сейму 
(1914) та Агенора Голуховськсго молодшого (1921).

ф.37; 4000 арк.

^ ГОПЕНШТАНД. Якоб Давид (1904-1943) <- теоретик літератури і 
літературний критик, один з перших марксистських дослідни
ків в галузі стилістики, працівник Єврейського наукового 
інституту (Żydowski instytut naukowy) у ВІЛЬНЮСІ (з 
1939 р.), член КПС з 1933 р.; загинув під час фашистської 
окупації у Варшавському гетто.

1930-ті рр.

Рукописи праць Гопенштанда з історії польської, російської 
та західноєвропейських літератур, а також його лінгвістичних 
досліджень. Серед них чорновий текст статті про загальні тенден
ції розвитку новітніх літератур, завершені тексти та начерки ста
тей про класичну і сучасну польську літературу, зокрема, про 
творчість Б.Пруса, С.Херомського, В.Василевської; статті про 
роль і значення 0.Пушкіна в подальшому розвитку російської пое
зії, дослідження про становлення футуризму як поетичного напрям
ку в Росії; розвідки про лінгвістичні школи О.Потебні та І.но-
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дуена де Куртене.

Фрагменти праць з соціології та мистецтвознавства,зокрема 
про творчість Б.Ліпке, Ф.Парецького та ін. Матеріали для прайь 
Гопенштанда у вигляді нотаток і виписок.

Незначна за обсягом кореспонденція Гопенштанда кінця 
1930-х рр., серед якої знаходиться чорновий уривок його листа 
(адресованого, правдоподіоно, проф. В.Виноградову), де гово
риться про роботу групи варшавських літературознавців, до якої 
належали Гопенштанд, К.Будзик, Ф.Сідлецький й ін.

ф.9, №№ 404, 405; 2000 арк.

ГОРБАЦЕВИЧ. Федір Андрійович - протФіерей, благочинний 
Дрогочинського і Антопольського деканатів Віденської 
православної єпархії июсринський пов. Гродненської губ.)

1837-1844

"Укази" Литовської і Віденської духовної констисторії, 
адресовані Горбацевичеві як благочинному Антопольського дека
нату (справи церковної адміністрації, віросповідання, викладан
ня релігії і релігійного виховання в школі і поза школою, пер
сональні справи духовенства і т.п.) за 1843-1844 р.

журнал вихідної кореспонденції Дрогочинського деканату 
за 1837, 1839-1840 рр„

ф.9, № 1295; 400 арк.

ГОРДИНСЬКИЙ. Ярослав (1882-1939) - історик літератури і 
педагог, член філологічної секції Наукового товариства 
ім. Т.Г.Шевченка у Львові.

1836-1935

Історико-яітературні праці Я.Гординського: "З історії 
українського "прикладу" в др. половині ХУП ст." - підготовлене 
до друку у видавництві ВУАН дослідження про місце і роль прик
ладу в церковно-дидактичній українській літературі другої по
ловини ХУП ст.; рукопис "Опису рукописів біоліотеки монастиря 
св. Онуфрія ЧСВВ у Львові", що включає і неопубліковану частину 
цієї праці; "Печатки українського письменства" - курс лекцій,
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читаних під час зимового семестру 1922/23 навчального року в 
таємному Українському університеті у Львові; курс лекцій з істо
рії староруської літератури, читаних у 6-му класі жіночої гімна
зії василіан у Львові*

Папери вчителя та громадського писаря с.Ясенівець Рожнятів- 
ського пов. Федора Костраби: писані "яаичіем" вірші Ф.Костраби 
на побутові та громадсько-політичні теми (1861-1869), списки чу
жих віршованих творів, зокрема вірші про панщину, п'яниць і 
пияцтво , про духовенство; записи загадок, прислів'їв, апокри
фічних "небесних листів" тощо; нотатки про давні і сучасні Ф. 
Кострабі історичні події; записи Ф.Костраби про важливі події 
його особистого та громадського життя, замітки про врожаї, пого
ду, епідемії, стихійні лиха і т.п.

Невелика кількість матеріалів родинного архіву Горянських 
першої половини ДІХ ст., серед них листи, уривки богословських 
студій і ін.

ф.І, №  726, 894; ф.9, №  224, 
638, 639; 1300 арк.

ГОСТИНСЬКА, Анна (1854-1918) - артистка польського драма
тичного театру у Львові (з 1880 р.)

1898-1918, один док. 1878 р.

Кореспонденція Гостинської, переважну частину якої скла
дають привітання з нагоди свят і ювілеїв, зокрема з нагоди 30- 
річчя її виступів на львівській сцені, від родичів, друзів, ша
нувальників таланту Гостинської, молодіжних груп і товариств* 
Листи до Гостинської від дирекцій театрів, антрепренерів,артис
тів. Серед кореспондентів - Л.Геллер, Г.Запольська, М.Конопниць- 
ка, Л.Стафф, І.Сольська, М.Вольська й ін.

Декілька дрібних літературних праць А.Гостинської - фейле
тонів, кореспонденцій - в рукописах і газетних вирізках. Списки 
творів різних авторів, в т.ч. М.Конопницької, що, правдоподіб
но, входили до естрадного репертуару артистки.

Біографічні матеріали: відбитки з "Echo de Paris" з по
хвальним відгуком про Гостинську 8 нагоди гастролів Львівського 
театру в Парижі в 1913 р., стаття в "Gazecie Lwowskiej" про 
перебування її в Криниці в 1914-1915 рр.^ особисті папери Гос-
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ТННСЬКОЇ - шлюбне свідоцтво, паспорт, членські посвідчення рі8- 
них товариств, фотографія.

ф.з, ЫЙ2 160, 161, 1794;650 апк.

ГОШОВСЬКИИ, Юстин (нар. біля 1850 р.) - літератор, автор 
ряду поетичних і драматичних творів, в більшості неопуб- 
лікованих.

1873-1894

Друкарський відбиток драми "Kościuszko" (ЛЬВІВ, 1873) 
та збірки творів Гошовського під заголовком "Poezyi" (Львів, 
1874) з доповненнями і переробками автора. Рукописи історичної 
драми "Napoleon Bonapart", драматичної поеми "Przez zawód 
do prawdy" й інших творів.

Матеріали, пов'язані з участю Гошовського в конкурсах на 
літературну премію ім. Ф.Кохмана в 1§80-1890-х рр., між ними 
фундаційний акт про заснування преміального фонду, оголошення 
конкурсної комісії, список праць, поданих Гошовським на конкурс 
ж 1894 р., кореспонденція.

Конспекти зі стародавньої історії країн Сходу (Індія, Єги
пет і ін.), Греції і Риму, давньої історії слов'ян, історії 
мистецтва різних народів Європи, а також з історії астрономії.

ф.9, №  1034, 1047, 1333,
1595; 3000 арк.

^ ГРУШКЕВИЧІ: Теофіль (1846-1915) - філолог, педагог, учитель 
Івана Франка в дрогобицькій гімназії (1868-1892). редактор 
газети "Учитель" (1890-1892), укладач шкільних підручників; 
його син Ярослав (1873-1964) - лікар-окуліст, дійсний член 
Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка; інші члени родини 
Урушкевичів.

1861-1962

Матеріали до польсько-українського словника з численними 
синонімічними українськими відповідниками до ряду словникових
ПОЗИЦІЙ.

Нотатки для доповідей Т.Грушкевича про життя і творчість
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Т.Шевченка, текст виступу в Яворові з нагоди 100-річчя з дня на
родження М.Шашкевича; нотатки до лекцій з історії української і 
світової літератури; зроблений ним переклад короткої історії пе
дагогіки Л*Кельнера тощо.

Широке сімейне та ділове листування Т.Грушкевича. Серед 
його кореспонденції - листи від І.Верхратського, Н.Вахиянина, 
О.Огоновського, І.Пулюя, Ю.Романчука, К.Устияновича, А.Хомика 
та інших громадських і культурних діячів Галичини кінця XIX - 
поч.ХХ ст.

Біографічні матеріали Т.Грушкевича - широка автобіографія 
1897 р., в якій містяться спогади про І.Франка, щоденні записи 
з 1895, 1908-1915 рр., записні книжки, грамоти та посвідчення, 
видані різними установами і товариствами тощо.

Листи до. Я.Грушкевича від Х.Адчевбької, І.Бдажкевич, М.Ле- 
вицького, В.Стефаника, Т.Реваковича, С.Яричевського та ін., а 
також його велика родинна кореспонденція.

Біографічні та побутові матеріали Я.Трушкевича: посвідчен
ня, запрошення, візитні картки, ощадні книжки, записи грошових 
видатків, відбиток присвяченого йому некролога.

Дрібні матеріали, що стосуються інших членів родини Груш- 
кевичів.

ф.4І; 6000 арк.

^ ГУБРИНОВИЧ. Броніслав (1870-1933) - історик літератури, 
професор Львівського університету.

1905-1932, колекційні матеріали XIX ст.

Рукописи праць Губриновича з історії польської літератури 
XIX ст. та матеріали до них у вигляді виписок з літературних і 
архівних джерел, бібліографічних нотаток й ін.; рецензії на ху
дожні твори, наукові праці, театральні вистави в рукописах та 
друкарських відбитках, наукові реферати і пуолічні лекції, 
присвячені творчості А.Міцкевича, Ю.Словацького, Г.Сениевиче 
й ін.

Матеріали, пов'язані а підготовкою видання творів Ю.У.Ним- 
цевича та К.Бродзінського; вступні статті, тексти окремих тво
рів, примітки та коментарі до них Губриновича.
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Нотатки до лекцій з історії літератури, читаних Губринови- 

чем в 1920-х - на початку 1930-х рр. у Львівському університеті.
Листування Губриновича з польськими та закордонними вчени

ми і науковими установами, що стосується переважно його дослід
ницької і видавничої діяльності, участі в наукових з'їздах,кон
ференціях і т.п. Серед інших, кореспондентами Губриновича були: 
В.Брухн8льський, Ю.Калленбах, Ю.Кпяйнер, С.Пігонь.

Автографи та прижиттєві списки оригінальних творів і пере
кладів польських письменників хіХ ст., зібрані Губриновичем як 
матеріал для власних досліджень, м.ін. підбірки автографів пое
тів К.Бродзінського та М.Романовського.

ф.42; 8000 арк.

ГУШАЛЕВИЧІ: Іван ?у?иколайович (1823-1903) - письменник,, пе-^ 
дагог, громадський діяч; Михайло - поет і композитор,автор 
виданої в 1886 р. під псевдонімом М.Левич літературно-му
зичної збірки "Письма і композиції".

1848-1888

Зошит 8 власноручними записами віршів І.Гушалевича 1848 р. 
окремі вірші 8 його пізніших эбірок, м.ін. з "Цветов из наддне- 
стрянськой левады"; автограф історичної повісті у віршах "Галь- 
шка, оотрозька княжна". - .

Матеріали до читанок для народних шкіл у вигляді уривків 
і витягів 8 літописів, античної літератури, художніх творів і 
наукових праць європейських письменників і вчених XIX ст., в 
т.ч. галицьких, і самого І.Гушалевича. Серед залучених до збір
ки - твори Геродота, Впікжета, Сократа, Гердера, Гете, братів 
Грімм, Пушкіна, Лєрмонтова.

Папери М.Гушалевича: його власні музичні твори вокальних 
жанрів, серед них - кантати на честь Шевченка і Лисенка, роман
си. Записи музичних творів Шуберта, Монюшка, Лисенка, Вахнянина, 
Допатинського, Матюка. Альбом з творами російських композиторів, 
серед яких уривки з опери Глінки "Сусанін" та ряд його романсів, 
романси Балакирева, Булахова, Варламова, Мусоргського,Римського- 
Корсакова.

ф.І, № 497; ф.2, №  107-109 т* 
№  236,310 (зб.кн.); 600 арк.
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ДАВИДОВИЧ. Йосий Іванович (нар. 1864 р.) - збирач народних 
пісень, колекціонер; керівник податкової управи в Золочеві 
(до І9І8 р.) та скарбової каси в Старому Самборі (1923- 
1926).

1878-1931, колекційні матеріали ХУШ - поч. XX ст.

Літературні спроби Давидовича шкільних років українською 
та польською мовами, між ними віршовані спогади про с.Бдажів 
Симбірського повіту, де народився Давидович, новорічні, ювілей
ні й інші вітання, любовні вірші.

Сім номерів рукописної учнівської газети "Фуркало", яку, 
навчаючись в Самбірській,гімназії, видавав Давидович і де вмі
щував переважно свої твори за підписом "Драленко".

Твори Давидовича різних років, об^еднані в збірці "Зі ста
рих збутвілих шпаргалів", підготовленій в 1930-1931 рр. для пе
редачі Науковому товариству ім. Т.Г.Шевченка. Серед іншого, в 
ній вміщено автобіографію Давидовича та Оповідання автобіогра
фічного характеру "Михайло-практикант податковий" і "Пиріг".

Матеріали канцелярії церковної парафії в с.Нове Місто До- 
бромильського пов. (з філіальною церквою в с.Боневичі): майнові 
папери Новоміської церкви, в т.ч. копія умови продажу шляхтичем 
А.Богуським попові Якову у 1555 р. "на вічні часи" попівства в 
Новому Місті, інвентар церкви і плебанії, описи парафіяльного 
господарства і дані про прибутки від нього кінця ХУШ - початку 
XIX ст.; журнали для запису розпоряджень губернських і циркуляр
них органів влади, митрополичої консисторії й ін. 1787-1831 рр., 
в яких відображено ряд важливих моментів тогочасного життя,зокре
ма: підданські стосунки, податкові справи, введення в обіг па- 
нерових грошей, конфіскація золотої і срібної церковної утварі 
в зв'язку з кризою фінансової системи Австрії, боротьба з но- 
шестями віспи, холери, організація в селах початкових шкіл і 
т.п. (на окремих сторінках цих журналів трапляються ааписи іншо
го характеру, як, наприклад, програми періодичних перевірочних . 
іспитів для нижчого духовенства, кухонні і господарські приписи 
тощо); метрика вінчаних (1784-1884) і хрещених (1831-1838) в 
церквах новоміської парафії; свідоцтва про народження, хрещення, 
дозволи на шлюб, посвідчення про моральність, майновий стан; 
розпорядження Новоміської домінії, Симбірського повітового ста
роства й інші розрізнені матеріали парафіяльної канцелярії.

ф.І, № 569; 600 арк.
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ДАРОВСЬКІ: Мечислав (1810-1889) - учасник польського пов- 
станняПБЗО-1831 рр., діяч польського національного руху 
і організатор ремісничих спілок в Галичині; Олександр 
(1815-1874) - літератор, історик, власник маєтків у Київ
ській губернії (проживав переважно в Києві); інші члени 
родини Даровських та їх родичі.

ХУШ-ХІХ ст.

Тексти статей, промов, виступів М.Даровського, які сто
суються громадського і політичного життя Галичини др.пол. XIX 
ст#, м.ін. виборів до сейму, національних відносин, відзначен
ня ювілейних дат польського визвольного руху та його діячів.

Матеріали, пов'язані з участю М^Даровського в діяльності 
господарських організацій і товариств таких, як Галицьке гос
подарське товариство, Краківське господарсько-рільниче товарис
тво, Спілка ремісників у Львові й ін; Серед них слід назвати 
документи про участь Галичини у Лондонській (1862) та Віден
ській (1878) міжнародних промислових виставках, організацію 
крайової господарської виставки в Галичині в 1877 р., збір зер
на в Галичині для допомоги Франції у 1871 р., будівництво заліз
ниць, діяльність львівської ремісничої спілки "Гвіазда" тощо.

Рукописні матеріали, зібрані М.Даровським до історії поль
ського визвольного руху, м.ін. до історії повстання Костюшка, 
організації польських легіонів, діяльності Віденського конгресу, 
історії Польського королівства, повстань 1830-1831 і 1863-1864 
рр. Серед них - ряд оригінальних повстанських документів. По
дібного ж характеру 8бірка друкованих матеріалів з 1791-1897 
рр., яка, крім того, містить також матеріали до історі? громад
сько-політичного і культурного життя Галичини останніх десяти
літь XIX ст.

Папери О.Даровсьчого, які складаються переважно з автогра
фів його художніх і публіцистичних творів та праць інших авто
рів. Значна частина їх стосується підготовки до реформи 1861 р. 
на Правобережній Україні та ставлення до неї місцевого, пере
важно польського, дворянства.

До архіву входять також матеріали слідства над Ю.Собін- 
ським у процесі Ш.Конарського (у відписах) та маєткові папери 
родичів Даровських - Рильських, Скарбків й ін.

ф.8, №  6794-6796, 6798-6800, 
6805,6807, 6809; 1500 арк.



43

к ЛВЕРНИЦЬКИЙ, Юзеф (1779-1857) - генерал, учасник наполе
онівських війн, один з керівників польського повстання 
1830-1831 рр., діяч польської політичної еміграції у 
Франції.

1806-1858

Матеріали з часів наполеонівських війн, пов'язані переваж
но з історією герцоготва Варшавського та легіонів Домбровського: 
розпорядження і оголошення військових і цивільних властей, звер
нення до народу і армії, донесення і бюлетені про хід воєнних 
подій І ІН. .

Матеріали, що стосуються участі Дверницькогс у повстанні 
1830-1831 рр., зокрема походу на Волинь окремого повстанського 
корпусу під його командуванням? накази і розпорядження головно
командуючого повстанськими силами генерала Я.Скшинецького і 
повстанського уряду, накази Дверницького по підлеглих йому вій
ськових частинах і їх підрозділах, послужні списки офіцерів і 
підофіцерів корпусу Дверницького, списки нагороджених і відзна
чених повстанців, поіменні табелі видачі платні офіцерам, під
офіцерам і солдатам повстанської армії, рахунки і розписки різ
ного характеру; матеріали в справі інтернування корпусу Двер
ницького в Австрії, в т.ч. листування з австрійськими властями 
Львова і Відня та повстанським урядом у Варшаві, звернення 
Дверницького до солдатів і офіцерів корпусу.

Матеріали, що відображають життя і діяльність Дверницького 
в еміграції у Франції (1830-1840 рр.): листування з французьки
ми властями та політичними і військовими діячами Франції та 
Австрії (Луї Наполеон Бонапарт, маршал М.Мезон, К.Меттерніх й 
ін.), 8 польськими емігрантськими організаціями і їх окремими 
членами, з колишніми учасниками повстання (Я.Скшинецький, А.Гав- 
ронський, К.Ружицький, І.Пєтруський й ін.У; звіти про збір кош
тів на утримання політичних емігрантів, про діяльність польської 
військової школи в Парижі та ін.

Документи періоду проживання Дверницького в Галичині 
(1850-ті рр.): архів громадського комітету по збору коштів на 
створення фонду для виплати пенсії Дверннцькому (звернення в 
справі 8бору коштів, списки жертводавців, листування з агентами 
по 8бору, протокол поліцейського розслідування цієї справи й 
ін.), листування Дверницького з названим комітетом, а також
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його ділова і родинна кореспонденція.

Рукописи спогадів Дверницького в декількох, дещо відмінних 
між собою, варіантах, його літературні спроби, нотатки і т.п<г 

Особисті папери Дверницького, в т.ч. декрет повстанського 
уряду про надання йому військового звання генерала дивізії,його 
французький паспорт й ін.

В архіві Дверницького знаходяться також рукопис ппогадів 
командуючого артилерією корпусу Дверницького Ю.Вузини і розвід
ка А.Дуніна про битву під Воремлем.

ф.43; 2700 арк.
ОГЛЯД - "На ziemi naszej" (dodatek literacko-naukowy "Kurjera 
Lwowskiego"), luty 1909, Nr 4, s*4-$.

ДЕМБОВСЬКІ: Ігнатій (1789-1861) - офіцер армії герцогства 
Варшавського (1809-1812), депутат сейму Польського королів
ства, маршал сеймику Ліпнсвського повіту Плоцького воєвод
ства. власник маєтків Нацпольськ і Раков у Плоцькому воє
водстві; його син Зигмунт (1823-1896) - депутат Галицького 
крайового сейму, президент Галицького земельного кредит
ного товариства; син останнього Ігнатій (нар. 1861 р.) - 
чиновник Намісництва у Львозі, віце-президент Галицької 
крайової шкільної ради; інші представники роду Дембовських.

1756-1932

Службові і особисті папери Дембовських: патенти на шляхет
ство, чини і ордени, формулярні списки, повідомлення про при
значення і переміщення по службі, метричні і шкільні свідоцтва, 
університетські матрикули, дипломи І т.п.

Матеріали до генеалогії роду Дембовських, зібрані в сере
дині XIX ст+ Миколаем Дембовським: оригінали і засвідчені копії 
документів, виписки з архівних джерел і літератури, кореспонден
ція, рукописи часткових розробок з цієї теми, виконаних м.Дем
бовським, й ін. Серед паперів цієї групи знаходяться копії май
нових і господарських документів - заповіти*, передшлюбні кон
тракти, контракти купівлі-продажу маєтків, а також аналогічного 
характеру матеріали до генеалогії порідненого з Дембовськими 
роду Гумницьких.

ф.9, № 1265; 600 арк
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ДИКАРЄВ. Митрофан Олексійович (псевдрнім - М. Крамаренко)
ѴіёЬ4-І899) - етнограф і мовознавець, дійсний член Науко
вого товариства ім. Т.Г.Шевченка.

1892-1899

Рукописи етнографічних праць Дикареве, між ними: "Знадобн 
до української народної ботаніки", "Уривки з греко-слов'янської
міфології", "Народна гутірка з приводу коронації (1896)", "Апо
крифы, собранные в Курской области", "Опыт по истории развнтия
хрнстианской легенды" і багато інших, окремі - з примітками і 
приписками І.Франка і М.Павлика.

Фольклорні і етнографічні матеріали, зібрані Дикарєвим.та 
його численними кореспондентами в різних районах України і Ро
сії, переважно на Харківщині і Кубані? записи народних пісень, 
колядок, казок, переказів, анекдотів, повір'їв, звичаїв, обря
дів, прикмет, приписів народної медицини, господарських порад 
і ін. Велику частину їх становлять записи, зроблені основним 
кореспондентом Дикарева-його племінником П.Тарасевським у селах 
Вовчанського повіту та інших населених пунктах Харківської гу- 
оерніІА Слід також відмітити записи українських пісень В.Дем'я- 
ненка і в.Харитонова, опис весільного обряду в с.Ціпки на Пол
тавщині Г.Оннського, зоірку народних колядок, переказів тощо з 
різних місцевостей Катеринославщинй і Кубані хоруквого О.Пра- 
солова.

виписки Дькарева з етнографічних і фольклористичних праць 
Я.Головацького, П.Чубинського, Б.Грінченка, етнографічних ви
дань Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. Примірник "Воронеж- 
ского этнографического сборника" з помітками М.Дикарева.

Розроблені Дикаревим програми збору етнографічних матеріа
лів, м.ін. програма опису українського весілля, молодіжних від
носин на селі (вулиця, вечорниці, досвіди#), дитячого світогля
ду й ін.

Лінгвістичні праці Дикарєва: монографія "Исслецование над 
фонетическими изменениямх и лх главными свойствами", критичні 
зауваження до праці І.Бодуена де Куртене "Próba teorji аі- 
temacji fonetycznych", а також до діалектологічних праць 
Е.Будде, В.Міллера, П.Житецького й ін.

Записні книжки М.Дикарева з нотатками переважно наукового 
і службового характеру, його листування зі збирачами народної
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творчості, а також невелике особисте, в т.ч. родинне листування. 
Окремі особисті папери М.Дикарева, серед них диплом члена "Ку- 
банского зкономического общества".

$.151; 7500 арк. і карток
Огляд -"Збірник філологічної секції Наукового товариства імени 
Шевченка", т.УІ, Львів, 1903, с. У-ХП.

ЛІАМАНД. Герман (1860-1931) - юрист, економіст, громад
ський* і політичний діяч, один із засновників Польської 
соціал-демократичної партії (ПСДП) Галичини і Сілезії, 
провідний діяч Польської соціалістичної партії (ППС),де
путат австрійського рейхсрату і^польського сейму.

1774-1940

Економічні праці і матеріали Діаманда: рукопис монографії 
" Położenie gospodarcze Galicji pr^ed wojnę", друкарський 
відбиток статистичних таблиць до характеристики народного гос
подарства Австрії і Галичини з авторськими дописками, додатки 
до статті про нафтову промисловість Польщі, написаної для аме
риканської енциклопедії, та матеріали до історії нафтової про
мисловості в Західній Україні (1908-1928).

Рукописи і друкарські відбитки пуоліцистичних праць і про
мов Діаманда, щозіїуолікувалися в соціалістичній пресі Австрії 
і Галичини (переважна частина їх пов'язана з політичною діяль
ністю Діаманда і стосується, головним чином, господарського та 
політичного життя Галичини на початку XX от.).

Папери, що відклалися внаслідок депутатської діяльності 
Діаманда в рейхсраті, серед них: звіт про діяльність клубу 
польських соціал-демократів в рейхсраті за 1911-1913 рр„; мате
ріали, пов'язані з розглядом в рейхсраті питання про картельне 
законодавство в Австрії (1912); матеріали до питання про оплату 
праці робітників у гірничій промисловості Австрії, дані про роз
міри заробітків і умови праці борнславських нафтовиків (1913- 
1918); матеріали в справі реформи закону про вибори до ради 
и.Львова, в т.ч. статистичні дані про населення, витяги з вибор
чого законодавства ін. міст Австрії, проект Діаманда (1912-1917); 
матеріали Економічної комісії польського Головного національ
ного комітету (Naczelny komitet narodowy) - протоколи За
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сідань комісії, реферати членів комісії і матеріали 8 економіч
них проблем, пов'язаних зі справою відновлення самостійності. 
Польщі (господарський стан Польського королівства і Галичини, 
сезонна еміграція сільськогосподарських робітників 8 польських 
земель, текстильна промисловість у Королівстві і Галичині і 
т.п.); матеріали, що стосуються проекту розширення автономії 
Галичини в рамках Австрійської монархії, в т.ч. проект*положен- . 
ня про новий статус Галичини в державній системі Австро-Угорщини.

Документи, пов'язані з^діяльністю Діаманда в польському 
сеймі і сеймових комісіях, серед них: описовий і статистичний 
матеріал про стан соляної промисловості в Західній Україні, зі
браний Діамандом в зв'язку з обговоренням політики уряду в сто
сунку до державного соляного господарства (1927); переслані Йому 
для ознайомлення як депутатові сейму матеріали в справі надання 
американській фірмі Гарріман і К. концесії на виконання електри,- 
фікаційних робіт в Польщі (1929-1930) і ін. До цієї групи слід 
віднести також матеріали, що повстали в зв'язку з участю Діаман
да в міждержавних і міжпарламентських переговорах і конференціях, 
де він виступав, за дорученням сейму, як член або керівник поль
ських делегацій. Детально представлена, зокрема, оправа поль
сько-німецьких торговельних переговорів в 1919 і 1924-1926 рр+ 
Серед іншого, в архіві збереглися протоколи засідань делегацій, 
донесення про хід переговорів, донесення і реферати радників і 
експертів, в т.ч. донесення про стан німецької економіки, мемо
ріали польських послів в Берліні, статистичні дані про польсько- 
німецькі торговельні стосунки, кореспонденція, тексти договорів 
і ін. В матеріалах архіву відображена також організована Лігою 
Націй Міжнародна економічна конференція 1927 р. в Женеві та 
Міжнародна парламентська конференцій з питань торгівлі,1929 р. 
в Берліні.

Матеріали до"історії польської і європейської (переважно 
австрійської і німецької) соціал-демократії, що повстали в архі
ві Діаманда в зв'язку з виконанням ним керівних функцій в ПСДП 
або були ним спеціально зібрані. Серед них: документи а партій
ного архіву ПСДП, м.ін. маніфести партії про міжнародне стано
вище, про польське питання, передвиборні заяви і звернення; ма
теріали IX конгресу ПСДП 1904 р., матеріали в справі перегляду 
програми ППС (1905-1907), польські, австрійські, німецькі ео- 
ціал-демократнчні газети та вирізки з них, бровури; прстонедж
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засідання громадського суду (під головуванням Діаманда) у спра
ві відомого полвського письменника і філософа С.Бкозовського, 
обвинуваченого у співпраці з царською охранкою.

Листи до Діаманда від діячів польського і австрійського со- 
ціал-демократичного і соціалістичного руху, партійних установ, 
редакцій газет і журналів, а також його парламентська, особис
то-ділова і сімейна кореспонденція. Серед інших в архіві збе
рігаються листи: В.Адлера, В.Вітоса, Я.Ганецького, (зі згадкою 
про перебування В.І.Леніна у Кракові в 1913 р.), Г.Даниловсько- 
го, .І.Дашинського, В.Йодко-Наркевича, А.Немоевського, копії від
повідей Діаманда та його листи до дружини Терміни Діаманд, уро
дженої Лазерне.

Біографічні матеріали: особисті документи Діаманда, альбом 
карикатур художника К.Сіхульського " Österreichischer Reichs
rat in Karrikaturen" 8 1912 p., каталог бібліотеки Діаиан- 
да, фотографії, матеріали прееи до 70-річчя з дня народження та 
з приводу смерті Діаманда і ін.

Матеріали з родинних архівів Діамандів і Лазарусів, серед 
них: кореспонденція батька Г.Діаманда, Моріца Діаманда (1881- 
1899), майнові папери Г.Діаманда та його сім'ї (цінні папери, 
податкові документи); особисті папери, кореспонденція і ін. ма
теріали дружини і дочок Г.Діаманда та ін. членів родини; папери 
тестя Г.Діаманда, Моріца Лазаруса, директора Галицького іпотеч
ного банку і депутата Галицького краевого сейму (головне, ма
теріали анкети про причини занепаду торгівлі хлібом в Галичині 
в 1870-х рр.) та ін. членів родини Лазарусів по висхідній і ви
східній лініях, м.ін., літературні спроби Фрідеріки Лазарус 
(1920-і - 1930-і рр.).

Огляд - "Z Роїі Walki" , 1964, № 3.
ф.44, 15000 арк.

ЛІЛИИЬКИЙ. Богдан Андрійович (1827-1909) - письменник, жур
наліст, за фахом вчитель, редактор газети "Слово" (1861-. 
1871). голова Товариства ім. Качковського (з 1884 р.) і 
т-ва "Галицько-руська матиця".

1832-1907

Рукописи художніх творів, наукових та публіцистичних праць
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Дідицького, серед них: драма "Князь Данило" (початок), оповідан
ня "Суничниця", вірші - оригінальні і перекладні; біографії 
А.Добрянського і М.Качковського(уривки),численні рецензії і біб
ліографічні огляди, статті з мовознавства і історії літератури, 
газетні статті на злободенну тематику, в т.ч. велика серія ко
респонденцій на німецькій мові з 1891-1905 рр.

Редакційні матеріали газети "Слово", що стосуються переваж
но судових процесів проти Дідицького як її редактора. До них при
микають матеріали в справі відомого процеау Ольги Грабар (1882), 
у ході якого Дідицький притягався до слідства як колишній ре
дактор "Слова".

Матеріали, що відображають діяльність "Народного дому", 
"Галицько-руської матиці", Товариства ім. Качковського, страхо
вого товариства "Славія" та ін. органійацій і установ, де працю
вав Дідицький. Серед них такі документи, як списки членів "Га
лицько-руської матиці", фінансові звіти книгарні Ставропігій
ського інституту, звіти про стан бібліотеки "Народного дому", 
статути страхових товариств і т.п.

, Записки Дідицького з часів перебування Його на посаді вчи
теля української мови і літератури в Перемишльській гімназії(1855- 
1856) - списки учнів з відмітками про їх успіхи в навчанні і 
здібності, нотатки до лекцій, виписки з історії літератури,тво
рів Г.Державіна, В.Жуковського, 0.Пушкіна.

Листування Дідицького з культурно-освітніми і політичними 
організаціями і установами Галичини та з широким колом україн
ських і закордонних письменників, вчених, громадських діячів, 
викликане його редакторською, літературно-науковою і громад
ською діяльністю. Серед інших, в архіві зберігаються листи від 
Я.Головацького, О.Духновича, 0.Павловича, І.Воробкевича,

М.Устияновича,О.Огоновського,К.Паньківського,І.Линниченка,
О.Фамінцина, Ф.Ржегоржа, а також багато чернеток і копій листів 
самого Дідицького.

Біографічні матеріали: рукопио спогадів Дідицького під за- * 
головком "Своежитьевне записки" та його особисті документи - 
метричні виписки, свідоцтва про освіту, посвідчення, запрошення 
і т.п.

ф.2, № 4 3 ,  817, 318, 380, 331, 
333-335 і № 247 (зб. ки.)д 
2000 арк.
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ДОБРЯНСЬКИЙ. Вололислав Афанасійович (1832-1889) - співро
бітник часописів "Руоская правда", "Русский Сион", "Галиць
кий Сион" та ін., священик.

1850-1865

Вірші, писані в роки навчання в духовній семінарії, серед 
НИХ: "Aria**, "Pieśń do gwiazdeczki", "Pożegnanie".

Конспекти і нотатки зі слов'янської міфології, виписки з 
праць П.Шафарика, А.Нарушевича та ін.

Студентські записи лекцій а історії середньовіччя, матема
тики, природознавства, педагогіки, психології, лекції з історії 
християнства.

ф.2, №  149-157; 500 арк.

ЛУЛЕМБ'ЯНКА. Марія (1862-1919) - художниця, діячка поль
ського ЖІНОЧОГО руху, редактор часопису "Głos kobiet" 
у Львові.

1908-1927

Рукописи Дулемб'янки, що складаються з чернеток її статей, 
текстів промов та нотаток про жіночий рух та інші актуальні 
проблеми громадсько-політичного та культурного життя Галичини 
1900-х рр. (страйки, вибори і виборче законодавство, освіта й
ІЯ.) Ф

Документи, що відображають участь Дулемб'янки в громадсько
му житті, серед них: матеріали в справі громадської акцН,спря
мованої проти планів відділення Холмщини від Польського коро
лівства (І9П), в справі становища інтернованих в Угорщині поль
ських легіонерів, виборів до Галицькій^ сейму і т.п.

Листи до Дулемб'янки від діячок польського і міжнародного 
жіночого руху, жіночих організацій та окремих представників лі
тературно-наукового світу, серед них два листи Бодуена де Курте- 
не в справі російського видання творів М.Конопницької.

Матеріали біографічного характеру: каталог посмертної ху
дожньої виставки творів Дулемб'янки у Львові (1919), список П  
статей, опублікованих D 1908-1909 рр., підбірка друкованих ма
теріалів, що стосуються Дулемб'янки, серед них і її власні ста?-

* * *  ' ф.9, Ж 25-27, 500 арк.
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ДУХНОВИЧ. Олександр Васильович (1803-1865) - письменник, 
педагог, культурний і громадський дрнч Закарпатської 
України, вчитель Нряиівської гімназії.

1829-1855

Рукописна збірка творів Духновича під назвою "Забавки" в 
трьох частинах. У першій частині вміщені його поетичні твори, 
в другій - етнографічна розвідна "0 народах крайнянсквх иди 
карпатороссах уторених, под Бескидом в Земплинской, Унгской ж 
Шаріской столиця живущих", а третю складають біографічні, нари
си про М.Ломоносова і М.Сперанського, якого автор називає Ді- 
митрієн Спиранеькик.

Рукопис збірка "Загадки ж логогрифи", яка містить гумо
ристичні вірші Духновича, твори для дітей та понад сто зага
док і логогрифів; автограф комедії "Головний тарабарщик"*

Трактат "Естественно-духовные рассуждзния", в якому викла
дені філософські, історичні, правові та етичні погляди Духновж- 
ча; складений ним статут ПряиівськоІ капітули та інші духовні 
твори письменника.

ф.2, №№ 173-17? (зб. кн.);
530 арк.

ЖЕВУСЬКИЙі Вацлав (відомий в літературі як емір Тадж ель 
йагр) (1785-1831) - мандрівник, орієнталіст, поет, учас
ник польського повстання 1831 р.

І8М-І822

Матеріали з часів подорожі Жевуського до Туреччини і країн 
арабського Сходу в 1817-1820 рр., куди він їздив за дорученням 
царського двору з метою закупівлі коней: листи К.Нессельроде,
С.Строганова, російських і французьких консулів в Константино
полі, Алеппо й ін. та чернетки і копії відповідей Жевуоького; 
документи в справах позичок та ліквідації боргів, зроблених 
Жевуським підчас подорожі; опис повстання 1819-1820 рр. в Алеп
по (Північна Сірія), свідком якого він був.

Чорновий автограф з поправками поеми Жевуського, присвя
ченої визвольній боротьбі греків проти турецького панування та 
участі в ній Д.Г.Байрона.
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Нотатки Жевуськзгй в майново-грошових справах.

ф.5, № 3613. 135 арк.

ЖЕЛЕХІВСЬКИЙ, Юстин Васильович (1821-1900) - громадський 
діяч, викладач релігії і природознавства Перемишлянської 
гімназії, учасник з'їзду українських вчених у Львові в 
1848 р., секретар Руської ради в Дрогобичі (І848 р.)<,

1764-1900

Обширна автобіографія Желехівського, яка містить багато 
подробиць про події революційних 1846-1848 рр. в Галичині,зокре
ма про діяльність Руської ради в Дрогобичі та про з'їзд україн
ських вчених в жовтні 1848 р. у Львові. Подіям 1848 р. та їх 
учасникам присвячені також статті "Съѳзд галицко-русских учених 
в 1848 г. и их языковые прения" і "Д-р Евсевий черкавский и д-р 
Николай Зибликевич". Серед інших праць Жедехівського слід від
значити мемуарного характеру нариси "Город Перемишль перед 50 
летами" і "Церковь престольная перемышльская перед 50 летами".

Твори українських і польських письменників - сучасників 
Жедехівського в його записах, серед них переклади П.Гулака-Арже- 
ыовського з Міцкевича, оригінальні вірші Л.Данкевича, Б.Дідиць- 
кого, П.Леонтовйча, В.Поля, уривки з творів Пушкіна, Некрасова.

Записні книжки Желехівського, в яких серед виписок з нау
кової літератури, записів фольклорних творів, історичних анек
дотів, афоризмів трапляються нотатки про епізоди з власного 
життя та власні спостереження.

Кореспонденція Желехівського - ділова, особиста і родинна.
В числі інших тут е листи від Б.Дідицького, А.Добрянського, 
0*Духновича, М.Качковського.

Службові папери Желехівського: поелужний список* заяви про 
надання посад, зауваження Перемишльської консисторії на складе
ний ним підручник "богочестия", листування з Перемишльською кон
систорією і Крайовою шкільною радою, декрети про призначення на 
посади і ін.

Біографічні матеріали, між ними особисті папери (свідоцтва 
про народження, навчання, членство в товариствах) та генеало
гічна розвідка Желехівського "Родевод семьи Желеховских" і ма-
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уеріали до неї а 1764-1830 рр.

ф.47; 9(^ арк.
Огляд - "Вастнвк Народного дома". 1912, № 4, с. 53-66, № 5, 

с. 70-75, № 6, с* 86-93, № 7-8, с. 109-114, № 9-Ю, 
с, 121-122.

ЗАКЛИНСЬКІ: Гнат Онуфрійович (1818-1866) - наглядач шкіл 
Уотецького шкільного округу, священик; його сени: Леонід 
Гнатович (1850-1890) - вчитель, громадський діяч; Роман 
Гнатович (1852-1931) - літератор, істооид літератури, 
дослідник-творчості Ю.Федьковича; сини останнього: Богдан 
Романович (1886-1946) - педагог, автор шкільних підручни
ків з історії і географії України, збирач фольклорних ма
теріалів: Ростислав Романович (1887-1974) - вчитель, музей
ний працівник^ історик літератури, дослідник творчості 
І.Франка; інші члени родини Заклинських.

1809-1974

Невелика родинна і службова кореспонденція Гната Закливсько- 
го та матеріали, пов'язані з його педагогічною і священицькою 
діяльністю: донесення про стан народної школи в Маріамполі, чер
нетки прохань, заяв, передилюбних контрактів, заповітів і т.п. 
документів, складених Г.Заклинським на прохання його парафіян 
тощо.

Папери Леоніда Заклинського - етнографічні записки, випис
ки з історичних і літературознавчих праць; листи до нього від 
українських та польських вчених і громадських діячів, серед 
яких: О.Брюкнер, М.Бучинський, Є.Желехівський, В.Левицький (Вас. 
Лукич), О.Огоновський, О.Терлецький.

Рукописи Романа Заклинського: збірка його віршів під заго
ловком "Пісні Романа Нечекая", кореспонденції до газет, мате
ріали до історико-літературних праць, етнографічні нотатки; ме
муарні рукописи - записники, щоденникові записи, спогади різ
них років життя.

Листи до Р.Заклинського від В.Левицького (Вас.Лукнча), 0. 
Маковея, К.Малкцької, О.Огоновського, Т.Окуневського, М.Павлн- 
ка, Д.Яворницького й ін.

Матеріали з архіву Богдана Заклинського: рукописи його 
праць з педагогіки, методики викладання, складених ним шкільних 
підручників, як от: "Про народну течію в вихованні", "Діяльна



54
школа", ̂ Методика числення", "читанка для II класу"; матеріали 
дня педагогічних праць і підручників.

Чернетки листів Б.Заклинського до широкого кода громадська 
ках і культурних діячів, в тому числі до Х.Алчевської, В.Гнатю- 
ва, М.Ірчана, І.Калиновича, Уляни Кравченко, І.Крип'якевича, 
О.Кульчицької, Маріёки Підгірянки, до редакцій і видавництв - 
"Наша хата", "Неділя", "Дзвінок", "Наша земля".

Рукописи статей і доповідей Ростислава Заклинського з істо
ричної тематики,.таких як "Хмельницький після Переяславського 
договору", "йравдяни 70-х років і Драгоманов", тексти популярних 
лекцій про творчість Т.Шевченка, Ю.Федьковича, Лесі Українки,
№.Коцюбинського, 0.Корнійчука, М.Бажана та ін. письменників; 
етнографічні і фольклористичні розвідки і матеріали; біографічні 
нариси про батька й інших осіб з родини Заклинських.

Листування Р.Заклинського з літературознавцями і літерато
рами, м.ін. листи до нього від В.Вобинського, М.Ірчана, Є.Кур- 
тяка, Ф.Погребенника, П.Хоткевич; особиста і сімейнэ кореспон
денція.

Біографічні матеріали Р.Заклинського - документи про осві
ту, службову діяльність, різного роду посвідчення, фотографії 
тощо.

В архіві зберігаються також матеріали Корнила Гнатовича 
(1857-1884) і Корнила Романовича (1889-1966) Заклинських та ін
ших членів родини Заклинських.

ф.48, 6000 арк.

ЗАЛЕСЬКІ: Вацлав (літ.псевд. Вацлав з Одеська, 1799-1849) 
- письменник, фольклорист, політичний діяч, укладач збір
ки "Пісні польські і руські галицького люду", в 1848-1849 
рр. - губернатор Галичини: його син Філіпп (1836-1911) - 
галицький намісник (з 1883). міністр австрійського уряду 
в справах Галичини (1888-1893), президент польського пар
ламентського клубу (Koło polskiej в австрійському пар
ламенті ( 1893); син останнього Вацлав (1868-1913) тг
секретар Галицького намісництва (з 1896 р.), керівник 
секції міністерства сільського господарства Австрії (з 
1907), міністр в справах Галичини (1910), міністр фінан
сів Австрії (з 1911 р.); інші члени родини Залеських.

1806-1928

Літературні твори В.залеського: драма "Młody adwokat'



- 55 -
і фрагменти інших драматичних творів, переклади віршів Гете і 
Шіллера, критичні статті та рецензії. Матеріали для драми про 
Б.Хмельницького у формі виписок з історичних джерел і нотаток 
прот події на Україні і в Польщі в 1848-1858 рр., а також мате
ріали до інших літературних праць.

Службові папери В.Залеського, пов'язані головним чином з 
його діяльністю як емісара надвірної канцелярії по розслідуван
ню і ліквідації наслідків селянського повстання 1846 р. в Га
личині та з його діяльністю на становищі галицького губернато
ра. Серед них урядові інструкції Залеському, численні його ра
порти центральним властям у Відні (березень-квітень 1846 р.), 
меморіали і реляції галицьких губернаторів Франца і Рудольфа 
Стадіонів, чиновників губернаторства про становище в Галичині 
на початку 1848 р*$ пізніші донесення самого Залеського й ін.

Біографічні матеріали В.Залеського: нотатки з шкільних ро
ків, свідоцтва про заняття у Львівському університеті, призна
чення на посади, табелі виплати утримання \калуваннг), офіційна 
кореспонденція, генеалогічні матеріали, майнові папери, біогра
фія В.Залеського до 1848 р.

Папери Ф.Залеського: матеріали з часів перебування його на 
становищі галицького намісника і міністра Австрії в справах Га
личини - ноти, меморандуми, законопроекти, доповідні записки і 
ін. документи, що стосуються різних сторін господарського, по
літичного і культурного життя Галичини кінця XIX,ст*, зокрема, 
справ торгівлі, транспорту, виборчого законодавства, народної 
освіти і ін.; матеріали його діяльності в Галицькому крайовому 
сеймі і рейхсраті (1887-1897) - тексти промов, регламенти поль
ського парламентського клубу, проекти відповідей на інтерпеля
ції депутатів, відомості про наслідки виборів до сейму^ і рейж&* 
рату в 1889-1891 рр., матеріали роботи парламентських комісій 
тощо; широка кореспонденція Ф.Залеського з австрійськими і 
галицькими державними і політичними діячами (1859-1911); його 
особисті папери - метрики,"шкільні свідоцтва^ студентський ма
трикул, призначення на посади, патенти на чина і ордени, дай-* 
ломи на почесні звання, грамоти і ін.

Матеріали з архіву В.Залеського-онука: його ласти де ав
стрійських і галицьких державних установ і діячів, пам'ятні за
писки, проекти рішень, цифрові викладки та інші документи у 
справі виборів до сейму і рейхсрату (1906-1912), еміграції сіль-
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сьвогоонодарських робітників з Галичини до Прусії на початку 
1900 рр. (м.і.н. меморіал у цій справі відомого дослідника даної 
проблеми Л.Каро), крайового бюджету (1907), реорганізації управ
ління державними лісами і маєтками в Галичині (1907), розведен
ня коней (1907-1911), організації українського університету у 
Львові (1912) та ін. економічних і громадсько-політичних проб
лем Галичини; тексти промов В.Залеського перед виборцями, в Га
лицькому крайовому сеймі і в рейхораті, в польському парламент
ському клубі у Відні, на офіційних прийомах і конференціях; лис
ти до В.Залеського від австрійських і галицьких політиків кон
сервативного табору та його особисте листування (1859-1913); ма
теріали біографічного характеру (нотатки з часів університетсь
ких занять, уривок щоденника з 1907 р., призначення на посади, 
заповіт В.Залеського, матеріали преси про нього).

Велика група матеріалів по мабтку,3алеських Остап'е в Ска- 
латському пов. за 1884-1924 рр. - донесення управителів маєтку, 
бюджети, кошториси, орендні контракти, рахунки, розписки, лис
тування з орендарями і адвокатами і ін., а також розрізнені ма
теріали по інших маєтках Залеських і Ромашканів в Галичині та 
їх міських володіннях у Львові. Банківські рахунки та майнові 
папери Ромашканів і Залеських,

ф.5, №№ 7079-7084, 7095, 7096, 
7098, 7099, 7101, 7103, 7105, 
7111, 7115-7134, 7136, 7137; 
ф.9, № 1201; 11000 арк.

ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ, Василь Дмитрович (1833-1915) - письменник, 
автор оповідань 8 народного життя,* історичних нарисів 
і повістей та літературно-критичних праць.

II пол. XIX ст. - 1915

Рукописи неопублікованих літературознавчих творів Залозець- 
иого "Плеснеск и Кисань-дебрь в "Слово о полку Игореве", що є 
частиною обширної праці про "Слово" та "Из-под уцелевшей стрехж 
старой эры", присвяченої питанню мови української літератури в 
Галичині; фрагменти та начерки художніх творів і наукових праць 
Залоэоцького та матеріали до них.

Листи до Залозецького від видавництв, редакцій гаэет і жур-
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надів у справі публікації його художніх творів і наукових праць, 
серед них лист Ю.А.Яворського відносно підготовки видання зібра
них творів Залозецького.

Приватне і родинне листування Залозецького, м.ін. листи до 
нього від сина Романа (1861-1918) - професора Львівського полі
технічного інституту -з часів його роботи па посаді інженера 
першого в Галичині нафтоперегінного заводу в Печеніжині*

Матеріали біографічного характеру - візитні картки, групо
ві фотографії, шкільні і гімназійні свідоцтва синів Залозецько
го, 88ЯВИ тощо.

ф.З, № 174$ ф.9, № 561. 260 ара,

ЗАМОРСЬКИЙ. Броніслав - історик і публіцист, редактор ча
сопису Ognisko domowe".

1831-1894

Матеріали 3 редакційного портфеля " Ogniska domowego" 
в їх числі: автобіографія К.Бжозовського (1886) та його переклад 
на польську мову трагедії А.Вакері "Formoza", вірші Т.Ленар- 
товича, М.Бартус, С.Загайкевича і ін.

Листи до Заморського, що стосуються його редакторської 
діяльності і наукових занять, м.ін. листи від Ю.Влізінського, 
Т.Вінніцького, А.Гіллера, А.Сапеги.

Матеріали до історії повстань 1830-1831 і 1863-1864 рр., 
зібрані Заморським для своїх праць: копії рапортів про дії пов
станців па Люблінщині у 1863 р., списки керівників повстанських 
занонів, листи учасників і свідків подій обох повстань; спогади 
учасників повстання та"пізніші дослідження різних авторів в ав
тографах, серед них спогади Ф.Конопацького про хід повстання на 
Волині у 1863 р.; виписки з опублікованих і неопублікованих ме
муарів і записок учасників повстання, між ними виписки із спога
дів В.Замойського про перший період повстання 1880 р., Т*Віннід&* 
кого про дії відділу генерала Я.Єзьоранського (з планами битим 
під Кобилянкою), з нотаток В.Бентковського про події 1863 р. 
і т.п.

ф.З, №  137-139, 800 ари



88 -
ЗЛЗЯРСЬКИЙ. Станіслав (1878-1928) - історик літератури і 
етнограф,"секретар Польського етнографічного товариства 
у Львові.

1883-1919

Листи до Здзярського від редакцій, видавництв^, наукових 
установ і окремих вчених у справах, пов'язаних з його науковими 
заняттями та інтересами, зокрема а виданням журналу "та", 
органу Польського етнографічного товариства, та а роботою над 
монографією про Б.Залеського. Серед інших, в кореспонденції зна
ходяться два листи І.Франка - його відповіді Здаярському на пи
тання, що стосуються проблеми польсько-українських фольклорних 
зв'язків і впливів, а також листи від О.Денгсфа, А.Каліни, 
ЯьКарловича, І.Полівки, С.Тарновоького й ін.

Матеріали особистого, біографічного характеру: посвідчення" 
особи, икільні свідоцтва, матрикул та диплом Львівського універ
ситету, запрошення на наукові конференції, засідання наукових 
товариств і т.п.

ф.9, № 218, 230 ерк.

ЗЕЛІНС&КИЙ. Людвик (1808-1873) - літератор, редактор і ви
давець газети "Lwowianin".

1830-1872, колекційні матеріали ХУІ-ХІЖ от.

Рукопис неопублікованих частин повісті Зелінського "Panowa
nie Władysława Hermana" та матеріали для праці над ними.

Папери З редакційного архіву "Lwowianina", В тому ЧИСЛІ 
листування з кореспондентами газети, призначені для друку, але 
не опубліковані матеріали, переважну частину яких становлять 
8ібрані самим Зелінським давні рукописи різного змісту (наприк
лад, про історію боротьби Владислава II Ягайла а хрестоносцями, 
невідомого автора "Листи зі Стамбула" й ін.).

Матеріали, пов'язані з генеалогічними і геральдичними роз
шуками, які Зедінський проводив на замовлення або з власної іні
ціативи (для публікацій у "Lwowianinie"). Серед них велика 
колекція*документів ХУІ-ХІХ ст. в оригіналах і копіях: виписки 
з актових гродських і земських книг Луцька, Летичева, Житомира, 
Крем'янця, Кам'янця-Подільського, Красностава й ін., упорядксза-
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ні за іменами осіб, яких ці документи стосуються, індекс до по
дільських гродських і земських актових книг (1550-1785), індек
си шляхти Польщі і Литви, складені на основі різних документів, 
в т.ч* за основі Коронної і Литовської метрики, кореспонденція 
з зацікавленими особами.

Збірка матеріалів ХУІ-ХУШ ст., про становище римо-католиць- 
ких церков в Перемишльській діецезії (деканати Перемишль,Сянок, 
Кросно, Березів), переважно виписок з гродських книг та судових 
документів.

ф.52, 9000 арк.

ЗУБРИЦЬКИЙ, Денис Іванович (1777-1862) - історик, архівіст, 
дослідник історії Галичини; писав також популярні праці з 
агрономії.

1820-і - 1850-і рр., колекційні матеріали ХУІ-ХІХ ст.

Історичні праці Зубрицького, переважно в підготовлених до 
друку рукописах. Серед них: "Rya do historii narodu ruskiego
w Galicji", "Kronika niegdyś" bractwa a teraz Instytutu 
StawropigiaAskiego lwowskiego (1521-1601)", "Kronika miasta Lwowa", 
"Аноним Гнезненский и Иоанн Длугош".

Брошура "О uprawie koniczyny. Rada dla pospolitego 
rolnika" й інші популярні праці Зубрицького на сільськогоспо
дарську тематику.

Зібрані Зубрицьиим історичні документи і матеріали, основ
ну частину яких становлять широко відомі в історичній літературі 
"Теки Зубрицького". Вони складаються з оригіналів і копій грамот 
польських королів і великих князів литовських, різного роду кон
трактів, дарчих записів, боргових зобов'язань, заповітів, офі
ційного і приватного листування державних, військових, церковних 
діячів й інших документів ХІУ-ХІХ ст. (оригінальні документи, 
починаючи з ХУІ ст.). 8 інших матеріалів цієї групи можна відмі
тити виписки з архівних джерел до історії Львова, збірку друків 
з часів перебування військ Варшавського герцогства в Галичині 
(1809), матеріали до бібліографії стародруків у Польщі. В архі
ві знаходяться також списки рукописних документів з галицьких 
збірок, переданих Зубрицьким в 1843-1846 рр. різним науковим 
установам Росії та список грамот, висланих в 1845 р. Київській
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Археографічній комісії*

Кореспонденція Зубрицького з науковими установами, росій
ськими, галицькими і закордонними вченими. Серед них О.Бодян- - 
ський, Я.Головацький, М.Максимович, М.Надеждін, М.Погодін, І.Ра- 
ковський, І.Тутковський, П.Я.Шафарик, С.Шевирьов та ін.

Особисті папери Й інші матеріали біографічного характеру, 
між ними диплом члена-кореспондента Петербурзької академії наук 
і почесного члена "Императорского общества истории и древностей 
российских", диплом члена масонської ложі в Кракові на ім'я 
Зубрицького, матеріали, пов'язані з його юридичною практикою 
Й ін.

ф.Іь № 786; ф.2, №  501-506 і 
№ 425 (зб.кн.); ф.4, № 213, 
214, 1136, 1137, 1285, 1363- 
1365, 1630, 1631; ф.9, №№ 231, 
232, 234, 3000 арк.

Огляд -"Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління 
УРСР", 1968, № І, с. 49-53.

ІГЕЛЬ. Зигмунт - антиквар, власник антикварного магазину 
у Ж в о в і  (1920- і 1930-і рр.); його попередники з родини 
Ігелів.

1803-1939

Листування Ігелів 8 клієнтурою антикваріату - книгарнями, 
бібліотеками, науковими установами і товариствами, приватними 
особами - в справі купівлі-продажу книг за 1862-1939 рр. та 
алфавітний покажчик клієнтів 1920-1930-х рр. Комплектна підшив
ка рахунків книгарні Ігелів з кінця 1988 - початку 1939 р.

Каталоги книгарні Ігелів 1874, /1905 1932 рр. В при
писками і примітками про покупців.

Незначна кількість майнових та особистих паперів Ігелів 
та матеріали до історії антикваріату.

ф.9, №№ 164-166, 700 арк.

ІЛЬНИЦЬКИЙ. Василь Степанович (1823-1895^ - письменник і 
педагог, директор української академічної гімназії у 
Львові.
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1845-1894

Рукописи художніх творів Ільницького, між якими драма 
"Настя", історична повість "Рогнед8-Гориславна" й інші прозові 
твори, а також численні вірші.

його лінгвістичні праці: "Мислі і уваги над образованіеи 
малоруского язика (8 причини артикулу Николая Устияновнча, за
міщеного в числі УІ "Слова")" та "Die rutenische Sprache in 
ihrer Stellung zu anderen slawischen Mundarten",

Документи, що відображають педагогічну діяльність Ільниць
кого, серед них: матеріали для шкільних підручників з україн
ської літератури, історії, географії, природознавства у вигляді 
зроблених Ільницьким перекладів з праць іноземних авторів, ви
писок з творів українських письменників і т.п.; листування Іль
ницького як викладача і директора гімназії з Намісництвом, 
Крайовою шкільною радою й іншими установами в справі запровад
ження української мови в школах та видання урраїнських підруч
ників; донесення інспекторів про перевірку шкіл, зауваження до 
програм навчання, промови Ільницького на шкільних урочистостях 
й ін.

Невелика приватна кореспонденція Ільницького, м.ін. листя 
до нього від Б.Дідицького, О.Огоновського, Г.Оннкпевича, що 
стосуються його наукових і викладацьких занять.

Спогади Ільницького з років навчання у Станіславі і Відні 
(сягають по 1845 р.), а також його записки прб події 1848 р. в 
Галичині, зокрема про організацію Руської народної ради в Ста
ніславі та з'їзд українських вчених у Львові, учасником якого 
він був.

Студентські конспекти Ільницького, виписки, нотатки РІ8И0Г0 
характеру та анотований опис його архіву.

ф.І55, і800 арк.

ІНГЛЬОТ. Стефан ^нар: 1892 р.) - історик, додент Львівсько
го університету (з 1933 р.), працівник відділу рукописів 
Бібліотеки АН УРСР у Львові (1940-1941).

1928-1941

Рукопис праці Інгльота "Koloni w średniowiecznej Alzacji"



62
Виписки з історичної^тератури та бібліографія до праці "His
toria społeczna і gospodarcza średniowiecza".

Рецензії, інформації про наукове життя у Львові, реферате 
та інші дрібні праці Інгльота, написані на прохання видавництв 
(частина рецензій) або призначені для періодичних видань і пуб
лічних відчитів.

Матеріали, пов'язані з роботою Інгльота у відділі рукопи
сів Львівської бібліотеки АН УРСР: плани роботи, місячні і квар
тальні звіти про роботу відділу та індивідуальні звіти працівни
ків за 1940-1941 рр., робочий щоденник Інгльота за червень 1940- 
квітень 1941 р. тощо.

Незначна кількість листів до Інгльота від окремих осіб та 
установ, переважно в справах, зв'язаних з його науковою діяль
ністю, та фрагменти його родинного листування.

Окремі документи особистого, біографічного характеру.
ф.9и №  1104-1107, 1300 арк.

КАЖНОВИЧ, Іван Титович (1885-1927) - бібліограф і громад
ський діяч, секретар Бібліографічної комісії Наукового то
вариства ім. Т.г.Шевченка у Львові, редактор видавництва 
"Всесвітня бібліотека", редактор газети "Наше слово".

1907-1934

Рукописи опублікованих і неопублікованих праць Калиновича 
з питань бібліографії і книгознавства - бібліографічні огляди, 
довідки, списки, бібліографічно-статистичні нариси, передмови 
до покажчиків й ін. Серед них: бібліографічний огляд "Українська 
соціалістична література", бібліографічно-'-статистичні нариси - 
"Українська книга в небезпеці", "Сучасний стан українського дру
кованого слова", статті - "Сучасний отан української бібліогра
фії", "Що читати трудящим".

Літературно-критичні статті Калиновича,: нариси, рецензії, 
доповіді на літературні теми: "Маркіян Шашкевич та його значення 
у відродженні Галицької України", "Анатоль Франо (Проба характе
ристики)", "Стефан Жеромський та його творчість" й ін.

Рукописи та друкарські відбитки перекладених І.Калииовичем 
на українську мову творів В.Короленка, Л.Андреева, С.Ееромсько- 
го, Я.Врхліцького, Т.Манпа і ін., рецензії на окремі з цих по-
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рекладів у газетних і журнальних вирізках.

Публіцистичні праці Калиновича, в тому числі: "Про робітни
чий рух на Золочівщині", "Золочівщина в 1926 р.", "Як воюирь 
ущ-івці", праці з проблем народної освіти - "Про значення і 
завдання народної освіти", "Народні університети" й ін.

Зібрані Калиновичем матеріали до словників і покажчиків, 
у т.ч. матеріали до "Бібліографічного словника", "Українського 
словника псевдонімів і криптонімів", до покажчиків українських 
видавництв, науково-освітніх, громадсько-політичних, господар
ських організацій, закладів і товариств.

Картотека матеріалів до виданих і не виданих бібліографіч
них праць І.Калиновича, в т.ч. матеріали до широкопланової пра
ці "8агально-українська бібліографія" (біля 90000 бібліографіч
них карток).

Картотека охоплює матеріали до персональної бібліографії  ̂
класиків української літератури і письмецників-сучасників Кали
новича, вчених та інших діячів української культури, як: Т.Шев- 
ченко, Є.Гребінка, Марко Вовчок, І.Нечуй-Левицький, М.Коцюбин
ський, І.Франко, Леся Українка, В.Стефаник, 0.Олесь, В.Самій- 
ленко, В.Блакитний, П.Тичина, М.Ірчан; М.Бантии-Каменський, 
О.Бодянський, М.Костомаров, М.Драгоманов, А.Кримський, Ф.Колес- 
са; матеріали до бібліографії перекладів на українську мову тво
рів російських і зарубіжних письменників - М.Гоголя, О.Пуикіна, 
Л.Толстого, В.Короленка,Й-В.Гете, Ф.Шіллера, Г.Гейне, А.Міцке- 
вича, Марка Твена й ін.; матеріали до бібліографії історії 
України та історії української культури в тематичних рубриках, 
як наприклад: "Історія земель", "Прикарпатська Україна", "За
поріжжя", "Хмельниччина", "Гетьманщина", "Гайдамаччина", "Кжрж- 
ло-Мефодіевське братство", "Історія друкарства", "Мовознавство", 
"Етнографія", "Музика", "Українська мемуаристика", "Історія 
України на чужих мовах" і т.п. Матеріали цієї частини архіву, 
часто широко анотовані, подекуди доповнюються рецензіями в га
зетних і журнальних вирізках та біографічними даними про авто
рів.

Бібліографія матеріалів, друкованих в українських періодич
них виданнях часів Жовтневої революції і громадянської війни, в 
т.ч. - в деяких малотиражних і рідкісних (гектографічні видання 
в таборах для військовополонених, інтернованих і т.п.).

Листи І.Калиновича до дружини, Євгенії Калинович, а також
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чернетки його ділових і приватних ЛИСТІВ.

Листування І.Калиновича з науковими закладами, редакціями, 
громадськими організаціями, вченими і громадськими діячами. Сн- 
ред кореспондентів: В.Будзиновський, М.Вороний, М.Ірчан, А.Кру- 
шельницький, М.Рубакін, Т.Франко, В.Щурат, Українська Книжкова 
палата у Харкові й ін. ^

Матеріали видавництва "Всесвітня бібліотека" - книга про
токолів засідань дирекції видавничої спілки "Всесвіт" за 1918 р., 
списки виданої і запланованої до друку літератури, рецензії на 
видання "Всесвітньої бібліотеки", картотека передплатників, умо
ви з авторами і надіслані до друку матеріали, реєстри проданих 
і наявних книг, кореспонденція, рахунки.

Бібліографія друкованих праць І.Калиновича, матеріали до 
його біографії: уривок щоденника з 1909 р., записні книжки, ка
талог його бібліотеки, списки прочитаних книг, виписки і виріз
ки з періодичних видань зі згадками про Калиновича, довідки, 
посвідчення і т.п.

Родинне і ділове листування Євгенії Калинович, в т.ч. - з 
Народним комісаріатом освіти УРСР в справі виїзду до Радянсько
го Союзу.

Незначна кількість чужих, переважно бібліографічних, мате
ріалів.

ф.57, 100000 арк. і карток.

КАПНІСТ. Олексій Васильович (І797-Ї869) —  колезький рад
ник, почесний наглядач Миргородського повітового училища, 
предводитель дворянства Миргородського повіту, сиа пиоь-- 
менника В.В.Капніста; в І8І4-І825 рр. - офіцер лейб-гвар
дії, член "Союзу Благоденства", був заарештований і при
тягався до слідства у справі декабриотів.

1830-1850-ті рр., один документ з 1764 р.

Матеріали службової і громадської діяльності О.В.Капніста - 
офіційне листування в справі допомоги потерпілим від неврожаю 
районам Південної України, в справах Миргородського повітового 
училища, в опікунських справах.

Копія формулярного списку О.В.Капнзота 1833 р.
Зошит з віршами (уривок, 16 арр.) невідомого автора в стилі 

поезій В.В.Капніста, серед них: "На приезд кн. А.Л.Шаховского иа



Парижа", "Портрет Дехтырева", "Мой портрет", "Надгробная парик
махеру" й ін* (всього 18 віршів).

Універсал*гетьмана К.Розумовського про затвердження полко
вого хорунжого Якова Зарудного земським підсудком Остапівсько- 
го повіту Миргородського полку (1764).

ф.9, № 572, 37 арк.
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КАРЛОйИЧ. Ян (1886-1903) - мовознавець і етнограф.

1857-1889, 1905, матеріали родинного архіву з 1773-1874 рр.

Кореспонденція Карловича з польськими, російськими, захід
ноєвропейськими вченими, письменниками^ художниками та іншими 
діячами культури за 1857-1889 рр., де серед інших знаходяться 
листи до нього від І.Бодуена де Куртене, О.Брюкнера, П.Владими
рова, Д.В.Дрепнера, Е.Єлінека, О.Котляревського, Ю.І.Крашевсько- 
го, Т.Масарика, Е.Ожешко, ї.Полівки, В.Спасовича, Г.Спенсера, 
В.Ягіча, а також окремі чернетки листів Карловича.

Примітки і доповнення до Ш частини праці Карловича "Słow
nik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych 
w jgzyku. polskim, виданої посмертно (1905).

Біографічні матеріали: особисті документи Карловича, в т.ч. 
копія докторського диплому, виданого йому в 1866 р. Берлінським 
університетом, чуже листування, що стосується особи Карловича.

До архіву входять також кореспонденція батька Карловича 
Олександра Карловича 1844-1860 рр., дружини Карловича, Ірени 
Карлович, уродженої Сулістровської аа 1866-1886 рр. та родинне 
листування Сулістровських за 1773-1874 рр.

ф.58, 3500 арк.

КАЧКОВСЬКИЙ. Михайло Олексійович (1802-1872) - громадський 
діяч, радник окружного оуду в СамЗорі, депутат Галицького 
крайового сейму (з 1861 р.1, один з чденів-засновників 
"Галицько-руської матиці" і "Народного дому". В 1876 р. 
його іменем названо москвофільське просвітнє товариство 
"Общество им. Качковского".

1849-1890
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Колекція листів Качковського до діячів москвофільського та
бору в Галичині, в т.ч. його листи до Я.Головацького, Б.Дідиць- 
жого, В.Площанського, з 1849-1872 рр. в справах, пов'язаних з 
громадським і культурно-просвітним рухом в Галичині: видавниц
твом і розповсюдженням книг та часописів ("Слово", "Страхопуд"), 
розробкою українського правопису, впровадженням української мо
ви в установах нарівні з німецькою і польською, вивченням її у 
школах тощо.

Біографічні матеріали: збірка віршів на честь Качковського, 
написаних гімназистами Дрогобича і Станіслава з нагоди його іме
нин (1861-1868), оголошення про поминальні богослужіння і т.п.

ф.І, № 18, ф.2, № 302, 280 арк.

КЖЕЧУНОВИЧІ: Корнель (1814-1881) у економіст, політик, де-* 
пумт Галицького станового сейму (з 1843 р.), член коміте
ту Галицького господарського товариства і Ради м, Львова 
(1848-1861), депутат Галицького крайового сейму (з 1861 р.) 
і австрійського парламенту (з 1867 р.), поміщик; його син 
Олександр (1863-1922) - депутат Галицького крайового сей
му, поміщик.

1789-1919

Матеріали, пов'язані з діяльністю К.Кжечуновича як депута
та Галицького станового сейму, зокрема; в справі реформи панщин
них стосунків в Галичині: інструкція по введенню в дію постанов 
патенту від 25.XI.1846 р. про регламентацію панщинних повиннос
тей, уваги до цього патенту К.Кжечуновича та інших осіб, пети
ції поміщиків до цісаря та міністрів, статистичні викладки,лис
тування.

Матеріали діяльності К.Кжечуновича в Галицькому крайовому 
сеймі і сеймових комісіях - протоколи засідань, тексти промов, 
реферати, проекти, звіти, інструкції, виписки з документів і 
статистичних джерел, кореспонденція й ін., в т.ч. в справі 
опрацювання регламенту роботи сейму і його комісій, закону про 
вибори до сейму, закону про устрій сільських громад в Галичині; 
документи, що стосуються переговорів делегації Галицького сейму 
з чехами в 1866 р., справ господарства, шкільництва і т.п.; ма
теріали політичного угруповання "Клуб резолюціонїстів": статут, 
протоколи засідань, списки членів, заяви, відозви, рішення.
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Матеріали парламентської діяльності К.Кжечуновича: тексти 

промов, інтерпеляції, пам'ятні записки, зауваження до урядових 
проектів, стенографічні протоколи засідань рейхсрату та його 
комісій, протоколи засідань "Польського клубу" в рейхсраті і 
ін.

Матеріали до робіт над статутом м+Львова, серед них - про
ект статуту,розроблений К.Кжечуновичем, тимчасовий статут для 
м.Львова з 1850 р., статути інших міст Галичини, звіти сеймової 
комісії по розробці міських статутів.

Матеріали робіт над створенням постійного земельного ка
дастру в Галичині, в тому числі інструкція по таксації доходів 
від земельних угідь, класифікаційні тарифи, інструкція по роз
гляду протестів і скарг, звіти Крайового комітету і сеймової ко
місії в справі кадастральної оцінки земель, протоколи засідань 
крайової комісії в справах кадастру і зібрані нею матеріали про 
ціни на сільськогосподарські продукти, висоту орендних чиншів і 
Т.П., зауваження і внески присяжних таксаторів; зауваження 
К.Кжечуновича відносно кадастральної оцінки сільськогосподар
ської продукції в Галичині, матеріали преси, в т.ч. статті 
К.Кжечуновича з теорії і практики кадастрування в окремих від
битках і вирізках^ виписки з галицького кадастру 1820 р., дані 
кадастральноїо обміру 1848 р. в Галичині, матеріали кадастраль- 
них робіт в інших провінціях Австрії.

Збірка матеріалів до історії Галичини, зокрема до подій 
1848 р. - циркуляри галицьких губернаторів, розпорядження апе
ляційного суду і дирекції поліції, цісарські патенти про скасу
вання панщини, відміну цензури, маніфест про введення в Австрії 
конституції, заява Фердннанда І про зречення від престолу й ін<^ 
статути, заяви, відозви партій, організацій, товариств, прокла
мації, листівки, вірші, присвячені подіям 1848 р. в Галичині та 
Австрії, свідчення очевидців про бомбардування Львова і ін.

Особисті документи К.Кжечуновича: його біографія, збірка 
виписок, вирізок, документів до характеристики його діяльності.

Матеріали сеймової діяльності О.Кжечуновича: звіти Крайо
вого комітету і сеймових комісій, господарські проекти, рефера
ти і заяви в культурно-освітніх справах і т.п. (1900-ті і 
1910-ті рр.).

Майново-господарські папери Кжечуновичів: документи маєт
ків Бовшів, Бовшівець і Слобідка Бовшівецька Рогатинського по
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віту - описові і оціночні матеріали, матеріали в справі регламен
тації панщинних повинностей і скасування панщини, матеріали су
дових процесів, в т.ч. сервітутних, рахунки і ін.; плани, кошто
риси і рахунки на будівництво дому у Львові та рахунки домашньо
го господарства.

ф.63, 12000 арк.

КИРЧІВі Павло Олексійович (1862-1916) - письменник, збирач 
фольклору, за фахом вчитель, на початку 1890-х рр. був 
одним з редакторів журналу "Правда".

1880-і рр. - 1905

Рукописи художніх творів Кирчіва та його статей на педагогіч
ні теми. Серед них: повість "Обов'язок", оповідання Д "Бісик", 
"Злодій", "Несподіванка", "Через першу чару", новела "Лиха до
ля", вірші - "Дівчино моя", "Дуни мої", "Твій завіт", "Школяр
ський гимн", статті - "В який спосіб міг би учитель виробити 
собі довір'я в громаді і позискати її прихильність для школи", 
"Плач у дітей".

Матеріали до збірки українських народних пісень, де поряд 
з виписками 8і 8бірок М.Драгоманова, Я.Головацького, Є.Ярошин- 
ської е багато записів,зроблених Кирчівим та іншими збирачами, 
зокрема Г.Павлик, А.Кирчів, М.Кирчів, П.Кирчів, М.Попович,
0.Поповичем, Бурачинською.

Виписки Кирчіва з теорії віршування.
ф.І53, 500 арк.

КЛЕМЕРТОВИЧ. Михайло Михайлович (нар. 1836 р.) - журналіст; 
популяризатор наукових знань, співробітник газети Силово" 
(І86І-Ї886), редактор "Временника ставропигийского инсти
тута", "Вестника Народного дома" (1892-1902) і Інших га
лицьких періодичних видань, працівник канцелярії "Народ
ного дому ' у Львові.

1837-1902

Листи до Клемертовича як співробітника "Слова", редактора 
"Временника Ставропигийского института" і інших видань від ви
давців, кореспондентів і передплатників з 1862-1902 рр., в т.ч.
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від таких відомих в Галичині громадських 4 культурних діячів, як 
д.Вінцковський, В.Залозецький, Ю.Желехівський, ?^.Качковський, 
Т.КопистинськиЙ, І.Пелех, А.Петрушевич, А.Полянський, Г.Полян- 
оький, А.Пилиховський, М.Тиндюк. Невелике приватне і родинне 
листування Клемертовича за той же період.

Біографічні матеріали - шкільні та гімназійні свідоцтва, 
службові характеристики та призначення на посади в канцелярії 
"Народного дому", документи про членство Клемертовича в громад
ських і наукових організаціях і товариствах і т.п.

ф*2, №№ 214-217, 290; 220 арк.

КЛЯЙНЕР. Юліуш (1886-1957) - історик і теоретик літерату
ри, професор Львівського університету (1920-1941), член
ряду наукових установ і товариств.

1898-1940

Рукописи праць Кляйнера з історії польської літератури, 
зокрема його монографічні дослідження творчості З.Красіцького,
A. Міцкевича, Ю.Словацького, літературно-критичні статті, рецен
зії та ін. Матеріали, зібрані Кляйнером для своїх досліджень, в 
т.ч. оригінальні документи до біографії Ю.Словацького.

Рукописи і машинописні списки чужих праць, надісланих Кляй- 
нерові на рецензію або для вміщення їх у відповідних наукових 
виданнях.

Листування. Кляйнера з науковими установами, вченими, пись
менниками, художниками, серед яких - О.Брюкнер, Б.Воронецький,
B. Завістовський, Ю.Каден-Бандровський, П.Казен, Г.Корбут, Я.Ку
рок, В.ЛютославськиЙ, В.Натансон, Я.Парандовський, Е.Поромбович, 
В.Серошевський, Л.Стафф, Л.Фіпкель, В.Юимановсьиий; родинне лис
тування Кляйнера і членів Його сім'ї.

Матеріали біографічного характеру - шкільні свідоцтва,різ
ного роду посвідчення, видавничі умови, грошові документи, 
списки праць, родинні фотографії тощо.

ф.І47, 3000 арк.

КОБРИНСЬКА. Наталія Іванівна (1855-1920) - письменниця і 
громадська діячка, організатор жіночого руху в Галичині.
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1860-ті рр„ - 1935

Рукописи художніх творів Кобринської: нарис "Брати" з її 
власноручними виправленнями і підписом та оповідання "Душа" в 
перекладі О.Кобрлянської на німецьку мову.

Декілька листів Кобринської, в т.ч. листи до М.Шухевича і 
Й.Венгжина, в справах, що стосуються жіночого руху в Галичині 
та друкування її творів.

Українські народні пісні, коломийки, колядки, зібрані Коб- 
ринською, її чоловіком Т.Кобринським та іншими збирачами на Га
лицькому Покутті, серед них власноручні записи Кобринської. .

Автобіографія письменниці, написана для "Истории литерату
ры руской" О.Огоновського та власноручний анотований список її 
творів, надрукованих і написаних до 1893 р.

Список листів з архіву Кобринської та її батька І.Озарке- 
вича, зданих у 1925 р. д-ром Г.Величком в депозит бібліотеки 
Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка, а пізніше ним же відіб
раних.

ф.161, 260 арк.

КОВАЛЬСЬКИЙ. Василь Дем'янович (1826-1911) - громадський 
і культурний діяч, депутат Галицького крайового сейму (з 
1867 р.) і австрійського парламенту (з 1873 р.). один з 
членів і засновників "Галицько-руської матиці" і "Народ
ного дому", автор української читанки для середніх шкіл, 
наукових статей та оповідань.

1848-1902

Рукописи літературно-критичних та белетристичних праць Ко
вальського, між ними: рецензія на видану 1854 р. в Братіславі 
КНИГУ Я.ГоловацькоГО "Chrestomatia cerkovno-slovenskaja і 
drewnoruskaja v polzu uczenykiv vySSoi gimnazii c. k. 
avstrijskij d№r&avi" та йе Його статтю "Uber Igors 
Herren Zug gegen die Pplowcer", "Viertes
Prsgram des k. k. akademischen Btaatsgimnasiums in
Lemberg am Schlüsse deB Schuljahres 1853 "$

вірші Ковальського, Ного переклади драматичних творів з німець
кої та сербське! мов.
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Окремі документи, пов'язані з парламентською діяльністю 
Ковальського, в т.ч. петиція групи українських діячів культури 
(А.Петрушевича, І.Гушалевича, Т.Павликіва та ін.) до австрій
ського цісаря в справі охорони прав української мови та розши
рення її застосування в державних установах і викладання в шко
лах Східної Галичини.

Невелике за обсягом листування Ковальського з громадськи
ми і культурними діячами Галичини, в якому переважають чернетки 
і копії його власних листів, що стосуються відносин між україн
ськими політичними партіями в Галичині, проблеми розвитку у?:раї№- 
ської літературної мови, видавничих справ, заходів Ковальського 
у Відні по організації допомоги населенню під час голоду 1890 р. 
в Галичині й ін. Серед кореспондентів Ковальського були В.Глі- 
бовицький, Є.Желехівський, І.Шараневнч.

Різного роду виписки, нотатки й інші матеріали Ковальсько
го 8 кінця 1840-х - початку 1850-х рр., між ними: виписки з тво
рів Ю.У.Немцевича, й.Лелевеля (з історії .України і Литви до 
Люблінської унії), зі збірки білоруського фольклору, записи 
народних пісень, вірші І.Гушалевича і П.Леонтовича (Павла з 
Шуткова) в автографах й ін.

ф.З, №  245, 289, 120 арк.

К03АН0ВИЧ. Михайло (нар, 1807 р.) - письменник і громад
ський діяч, пьрох в-с-.Вільшаниця Тлумацького повіту, на
глядач шкіл Тисменицького шкільного округу, депутат Га
лицького крайового сейму від сільської курії (з 1870 р.).

1820-ті - 1870-ті рр.

Рукописи віршів Козановича українською і польською мовами, 
серед них збірка ЧІ0 Є8 ІЙ під назвою "Poezye М. Kozanowicza"; 
переклади на українську мову іншомовних поетичних творів; копія 
статті Я.Головацького 'Zustande der Russiaen in СаНізізд" та 
виписки з "Гайдамаків" Т.Шевченка,зроблені Козановичемізапиака 
М.Малиновського в зв'язку з постановкою австрійським мініотерот^ 
вом освіти питання про переведення українського письма на латин
ську графіку та вірші різних авторів в автографах.

Листування М.Кодановича з громадськими і культурними діяча
ми (В.Ковальський, М.Устиянович й ін.), а також його сдужбозз і



дідове листування.
Окремі документи дотісторії водій 1848 р+ в Галичині, ма

теріали студентського товариства "Академічний кружок" у Львові 
(вибори керівництва, підготовка і проведення шевченківських ве
чорів і ін.).

ф.І, № 402, 177 арк.

КОЗЛОВСЬКІ: Володимир (1858-1917) - галицький політичний 
і громадський діяч, депутат австрійського парламенту (з 
1888 р.) і Галицького крайового сейму (з 1889 р.). прези
дент Галицького господарського товариства (1905-1903). 
директор Земельного кредитного товариства у Львові (Ї9ІІ- 
1916); його батько Зигмунд (І83І-І893) - депутау австрій-^

віце-
батько ... ________  . . . ___ . , „  .
лицького станового сейму (з 1817 р.); інші представники 
роду Козловських по низхідній ЛІНІЇ.

1659-1917, родинні документи в копіях - з 1476 р.

Архівний фонд родини Козловських, який внаслідок переваги 
в ньому матеріалів, пов'язаних з діяльністю В.Козловського, 
увійшов у науковий обіг під назвою "Теки Козловськего", скла
дається з трьох основних груп матеріалів: а/ матеріали, що сто
суються публічної діяльності В.Козловського, його особистий 
архів; б/ матеріали до історії Галичини в ^772-1914 рр., зібра
ні В.Козловським; в/ родинні папери Козловських.

Основу особистого архіву В.Козловського становлять мате
ріали, зв'язані з його парламентською діяльністю, вони*відобра
жають його працю в польському парламентському клубі ("Koło 
polskie"), в клубі консерваторів та ^ численних парламентських 
комісіях, аа дорученням яких він опрацьовував,різного роду зві
ти і реферати. Між цими паперами знаходяться: протоколи засі
дань "Koła polskiego" в оригіналах і копіях (найдавніші 
8 1867 р.), з додатками, матеріали в справі зміни статуту 
" KołgL " (1908 р.), його банківської комісії; протоколи засі
дань клубу*консерваторів за 1889-1897 рр., коли Н.Козловський 
був секретарем цього клубу.

У зв'язку з роботою в різних сеймових комісіях Д.Козлов- 
ський зібрав численні рукописні матеріали, що служили йому дкя
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вивчення політичних, господарських і культурних проблем, які 
розглядалися в сеймі. Серед паперів цієї групи за обсягом на 
перший план виступають три підбірки: матеріали в справі врегу
лювання водних шляхів у Галичині, в справі шкільництва і в 
справі реформи виборчого законодавства* Крім того, серед них е 
значна кількість матеріалів до справ бюджету Австро-Угорщини за 
1868-1811 рр*+ бюджету Галичини за 1901-1911 рр. та справ індем- 
нізації за 1871-1892; рр.

Поряд, з матеріалами загального значення, серед документів 
парламентської діяльності В.Козловського помітне місце займають 
матеріали локальних справ виборчих округів, які він репрезенту
вав у парламенті і сеймі - петиції їх мешканців, громадських 
організацій та місцевих органів влади в справі будівництва до
ріг, шкіл,, регулювання рік, меліорації*, особисті прохання окре
мих осіб.

До цієї ж групи матеріалів належать папери а часів перебу
вання В.Козловського в Англії на міжнародному парламентському 
конгресі 1898 р. в Лондоні, між іншим - зібрані ним матеріали 
про діяльність органів місцевого самоврядування і громадських
організацій в Шотландії та Ірландії.

Окрему групу матеріалів в особистому архіві В.Козловоько- 
і?о становлять папери, що відбивають його діяльність у Галицв- 
кому господарському і Земельному кредитовому товариствах. Мате
ріали по Господарському товаристві (1886-1910) містять друкова
ні петиції товариства до австрійського парламенту і польського 
парламентського клубу в господарських справах, листи до В.Коз
ловського як президента товариства від його периферійних відді
лів, проекти заснування господарських організацій, спілок і т.п. 
Матеріали по Кредитовому товариству, окрім паперів, зібраних 
В.Козловським, включають і матеріали його батька Зигмунта і ра
зом охоплюють період з 1851 по 1817 р. Крім звітів про діяль
ність. товариства і додатків до них в друкарських відбитках і ко
піях, тут знаходиться листування з іншими кредитовими закладами, 
нотатки до рефератів В.Козловського в справах товариства, мемо
ріали і звіти працівників правління банку, вирізки з газет з 
бюлетенями курсу цінних паперів і господарськими відомостями та 
ін.

Кореспонденція В.Козловського охоплює 40 років його життя 
(1876-1916) і за своїм змістом служить в основному досоваемадж
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до описаних вище груп матеріалів. Другу частину її становить 
особисте і родинне листування Козловського. Серед кореспонден
тів Козловського багато високих тогочасних австрійських і га
лицьких державних сановників і громадських діячів, як М.Естер- 
газі, К.Бадені, С.Бадені, А.Сапєга, Л.Пінінський, Ф.Смолька,
С.Грабовський, письменників і вчених - З.Качковський, Ф.Буяк, 
М.Кареєв, Л.Каро і ін.

Значну частину особистого архіву В.Козловського становлять 
біографічні матеріали: матеріали для написання мемуарів, що 
охоплюють період з 1870 по 1913 р. і складаються з документів 
і нотаток самого Козловського, серед яких е і його нотатки з 
'часів перебування в Росії в 1896 р., та особисті папери Козлов
ського о

Найбільшу за обсягом і найціннішу за складом матеріалів 
частину фонду В.Козловського становлять матеріали до історії 
Галичини, зібрані ним в архівах Австрії (в т.ч. в Державному 
архіві, архівах воєнного міністерства і міністерства закордон
них справ), та місцевих архівах (переважно в архіві намісниц
тва). Вони охоплюють велику кількість копій, виписок і друків 
від часу захоплення Галичини Австрією за першим поділом Польщі 
аж до вибуху першої світової війни.

У цій частині фонду теж виділяються кілька груп матеріалів, 
серед яких одну з основних становлять матеріали до історії поді
лу Польщі та перших років'панування Австрії в Галичині (1763- 
1781). Тут велика кількість нових копій документів, що відобра
жають роль Австрії в підготовці поділу Польщі, м.ін. донесення 
канцлера Каунітца імператриці Марії-Терезії в справах Польщі за 
1763-1774 рр., реляції австрійських послів 8 Варшави, Петербур
га, Берліна, Дрездена, Парижа, Константинополя кінця 1760-х - 
початку 1770-х рр., донесення і меморіали першого губернатора 
Галичини ІІергена, матеріали до історії окупації Галичини австрій
ською армією і встановлення кордону з Польщею і Угорщиною, в 
оправі організації австрійської адміністрації та скликання ста
нового сейму в Галичині, подорожі співправителя Марії-Терезії і 
майбутнього цісаря Йосифа П до Галичини в 1773 р Д  до Росії в 
1780 р. в справі королівських маєтків, солеварень, ремесла, 
торгівлі і розвитку комунікацій в Галичині, в справах галицьк^ 
го селянства і міщанства, в справі організації санітарної служ
би, поліції,цензури,школи і т.п.
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Другу велику групу становлять матеріали до історії Галичи

ни в 1782-1914 рр. Ця група охоплює 200 так матеріалів, укладе
них хронологічно, переважна більшість яких походить з віденських 
архівів. Велику частину їх складають копії актів Державної' ради 
( staat8rat) майже за всі роки її існування (аж до моменту 
скасування в 1848 р.), які містять багатий матеріал до адміні
стративної і фінансової політики Австрії в Галичині, до справ 
господарства і культури, до діяльності Галицького станового сей
му і ін., а також до історії закордонної політики Австрії (доне
сення австрійських послів з Петербурга, Варшави, Берліна, Пари
жа), зокрема до історії австро-російських стосунків. Значний 
архівний матеріал наявний тут також до справ, що стосуються'дій 
австрійської армії під час повстання Т.Козтюшка, політичних по
дій в Галичині, зв'язаних 8 повстанням 1831 р. в Польському ко
ролівстві, селянського повстання 1846 р. та революційних подій 
1848 р. в Галичині й інших важливих проблем.

Серед матеріалів до історії Галичини др. половини XIX - по
чатку XX ст. документів значно менше, зате до цього періоду 
В.КозловськиЙ склав велику збірку відписів з тогочасної преси 
(переважно консервативного і клерикального напрямку) - статей 
політичного змісту, які відображають програми окремих партій те 
їх ставлення до конкретних політичних, господарських і культур
них проблем, а також газетних кореспонденцій і донесень, які ха
рактеризують злободенні події. Крім того, тут .багато нотаток 
В.Козловського, які містять його власні зауваження і спостере
ження про окремі події і окремих людей.

У цій групі матеріалів е також немало брошур, листівок, ви
різок з газет, серед них листівки з часів революції 1848 р., пе
редвиборчі листівки і афіші різних партій, стенографічні прото
коли засідань австрійського парламенту і Галицького крайового 
сейму.

Серед матеріалів збірки Козловського зберігаються також ко
пії документів до історії скасування панщини в Галичині, зібрані 
його дідом по матері М.Країнським і відомі в історичній літера
турі під назвою "Матеріалів М.Країнського".,

Окрему групу матеріалів до історії Галичини, які можна 
окреслити поняттям "біографічні", становлять виписки з мемуарів 
політичних і військових діячів та інших представників "вищого 
світу", (тепер уже частково опублікованих), та збірка відомостей
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про осіб, переважно„вихідців з аристократичних кіл, які відігра
вали помітну роль у політичному і культурному житті Австрії і 
Галичини в др.пол. XIX - поч.ХХ ст., - свого роду біографічний 
словник, який служив В.Козловському для власного вкитку.ДоНЬОГО 
примикає тека матеріалів, об'єднаних заголовком "Театр і мистец
тво", яка містить 32 біографії літераторів, артистів, художників 
та збірка передшлюбних (1886-1911) і посмертних (1858-1916) по
відомлень.

Матеріали родинного архіву Козловських охоплюють в основно
му кореспонденцію, службові і маєткові папери батька В.Козлов- 
ського Зигмунта та його діда Анастасія, а також невелику кіль
кість генеалогічних матеріалів і паперів інших родичів В.Козлов- 
ського по низхідній лінії.

ф.59, 200000 арк.

КОМАРНИЦЬКИЙ. Йосиф Семенович(Й352-І920) +- професор бого
слов'я ПЖГ-1909) і ректор (1897) Львівського універси
тету. '

1860-ті рр. - 1909

Матеріали, пов'язані з викладацькою і адміністративною ді
яльністю Комарницького у Львівському університеті, між ними: 
регламент колегії професорів теологічного факультету, виписки з 
розпоряджень ректора в справах факультету, програми занять, кон
спекти лекцій Комарницького з богословських дисциплін, списки 
студентів, що відвідували його лекції, зауваження Комарницького 
до праць викладачів університету; окремі, переважно офіційного 
характеру, листи до Комарницького з часів перебування його на 
посаді ректора університету, в т.ч. лист від професора Харків
ського університету мистецтвознавця Є.Редіна.

Студентські конспекти Комарницького, виписки з праць по 
історії, філософії, мовознавству, реферати Комарницького на фі
лологічні теми ("О народной поззии славян", "Образованно языка 
литературного"), його богословські праці і матеріали.

ф.2, Кі№ 260, 362-381, 5000 арк.

КОРДУБА.,Мирон Михайлович (1876-1947) - історик, член На
укового товариства ім. Т.Г*Мевченка, викладач таємного
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Українського університету у Львові (1922-1928), професор 
Варшавського 11929-1939) і Львівською (з 1944 р.) уні
верситетів, співробітник Львівського відділення Інституту 
історії АН УРСР.

Кінець XIX ст.- 1955

"Доба Дюдовика ХІУ" - виклади в таємному Українському уні
верситеті у Львові в 1922/23 навчальному році" (гектографічний 
відбиток).

Численні виписки з літературних і архівних джерел до істо
рії Хмельниччини, що охоплюють 1633-1662 рр.

Матеріали до географічного словника Буковини і Галичини, 
м.ін. алфавітний список словникових позицій, описи окремих насе-̂  
даних пунктів, зроблені різними особами. Карти ряду сіл і міст 
Буковини і Галичини з поясненнями їх назв.

Топонімічні матеріали, зібрані Кордубою та його кореспон
дентами в різних районах Галичини і Буковини.

Список рукописів Кордуби, переданих родиною до Інституту 
суспільних наук АН УРСР у Львові в 1955 р.

ф.61, 3000 арк.

КОС, Михайло Михайлович (1863-1930) - лікар-окуліст, член 
Наукового товариства ім.-Т.Г.Шевченка, автор наукових і 
популярних праць з медицини.

1882-1930

Рукописи науково-популярної статті Коса "Про короткий зір" 
та алегоричної новели "Верба". Бібліографія його наукових і по
пулярних праць з медицини, опуодіков8них в 1899-1913 р.

"Reisebriefe" ("Листи з дороги") - подорожні записки 
Коса на німецькій мові з кінця 1895-початку 1896 рр. у формі лис- 
тів(з Горіції, Мілана, Монте-Карло, Монако, Женеви, Відня, Афін, 
Софії). Записки 8 подорожі до Страсбурга і Парижа в травні 1903 р. 
Щоденник Коса як військового лікаря австрійської армії періоду 
першої світової війни (8.У№.1914-16.У.І9І8).

Невелика кореспонденція Коса за 1892-1923 рр., до складу 
якої входять також його листи до батьків, написані під час по
дорожі по Європі в 1896 р.



78
Біографічні матеріали: студентський матрикул, закордонний 

паспорт, виданий Косові для подорожі в Росію, патенти на чини 
І нагороди, присвоєні йому як військовому лікареві, різного рот 
ду службові посвідчення й ін.

Список матеріалів з архіву Коса, переданих бібліотеці На
укового товариства ім. Т.Г.Шевченка у Львові в 1930 р.

ф.І58, 600 арк.

КУБА)! Я. Людвик (1838-1918) - історик, спеціаліст з історії 
ЖНГст*, автор ряду досліджень з історії України часів 
Б.Хмельницького та польсько-українських відносин середи
ни ХУП ст.

Остання третина XIX ст*

"Нотатки Л.Кубалі" - хронологічно упорядковані виписки з 
опублікованих та неспублікованих матеріалів або анотації до них, 
що складають картотеку обсягом понад 5 тис. карток і номінально 
охоплюють період з 1522 до 1668 р. В основному ці виписки відно
сяться до часів панування Яна П Казиміра і стосуються подій виз
вольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького 
та польсько-українських взаємин цього періоду в цілому.

Копії документів з тієї ж проблематики, зібрані Кубалею в 
державних архівах' %а приватних колекціях в Польському королів
стві і Галичині, серед них - копії універсалів і листів Б.Хмель
ницького і Яна ІІ Казиміра, листів до них татарських ханів, поль
ських воєвод, інструкцій посольствам, офіційних і приватних до
несень і т.п. Виписки з літературних джерел, в т.ч. з польсько
го перекладу праці П.Шевальє "Історія війни козаків проти Поль
щі".

ф.5, №  5768 (1-7), 5769,
6000 арк.

КУПЧИНСЬКИЙ. Тадеуш (1885-1967) - історик, педагог, кура
тор Львівського шкільного округу.

1885-1989

Матеріали, що безпосередньо стосуються службової діяльності
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Кубинського: розпорядження та інструкції міністерства освіти і 
віросповідань, обіжники кураторії Львівського шкільного округу, 
протоколи нарад, реферати і звіти інспекторів, кореспонденція й 
інші документи в справі фінансування шкіл, їх мережі і устрою, 
позашкільної і професійної освіти, підготовки вчительських кад
рів, національної політики в шкільному питанні та ін.; програми 
і плани навчання, методичні матеріали, звіти про роботу шкіл, 
статути вчительських і учнівських організацій, матеріали в спра
ві трудовлаштування вчителів, статистичні дані з галузі шкіль
ництва і т.п. Значна частина цих матеріалів стосується становища 
школи в Сілезії на поч. 1930-х рр., де Кубинський в той час пра
цював на посаді начальника воєводського відділу освіти.

Матеріали, що надсилались Кубинському як кураторові Львів
ського шкільного округу Інститутом дослідження національних про
блем у Варшаві ( Instytut badań spraw narodowościowych) 
звіти про діяльність інституту за 1936-1938 рр., секретні дослід
ження, які виконувались інститутом на зайовлення Комісії науко
вого дослідження Східних земель ( Komisja naukowych badań 
ziem wschodnich) як наприклад: " Szkolnictwo ukraińskie w
Polsce odrodzonej ", " Osadnicy z zachodniej Małopolski zwa
ne Mazurami w województwach południowo-wschodnich", 
демографічні карти й ін.

Статті Кубинського з педагогіки, зокрема з методики викла
дання історії в школі,та матеріали до них.

Папери, пов'язані з науковими зацікавленнями і заняттями 
Кубинського. В основному це матеріали до політичної історії 
Польщі кінця ХУМ ст., зокрема до історії повстання Т.Костюшка, 
але стосуються і ряду інших питань, як, наприклад, повстання 
1863-1864 рр., шкільної справи в Польському королівстві Й ін. 
Серед цих матеріалів багато також виписок і нотаток з загальної 
історії, історіїзправа, соціології і т.п.

Біографічні матеріали: посвідчення про нагороди, фотогра
фії, сімейно листування.

Невелика кількість матеріалів, що стосуються інших членів 
сім'ї Купчинського, зокрема особисті папери і листування його 
Дружини Ванди.

ф.62, 3800 арк.
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ЛАГУНА. Стослав (1883-1900) - історик права і етнограф, 
процесор Петеобупзького університету (1859-1861), член 
Краківської академії наук (з 1898 р.), учасник польсько
го повстання 1863-1864 рр.

1860 - 1890-ті рр.

Фольклористичні дослідження Лагуни: "Legendy ludowe",
"Klechdy ludowe", " Z ruskich bylin " (р08бір праці 
В.Стасова "Проиохождение русских билин").

Матеріали з етнографії різних народів, в т.ч. і неевропей- 
ських, зібрані С.Лагуною для етнографічних досліджень на основі 
порівняльно-історичного методу, послідовником якого він був: 
описи народних побутових обрядів (весілля, хрестини, похорони) 
у різних народів Європи, Азії, Америки і Африки (зокрема, в різ
них районах України і Польщі та в Воронезькій губернії Росії, 
де Лагуна відбував заслання як учасник повстання), святкових 
обрядів у європейських народів, головним чином слов'ян, побуто
вих звичаїв тощо; записи прислів'їв, приказок, загадок - поль
ських, українських Й ін.; матеріали до слов'янської міфології - 
народні перекази про чортів, відьм, домовиків, водяників, лісо
виків, русалок; описи народних забобонів - заговори, чари, за- 
кляття,.прокляття, знахарство, тлумачення снів - у поляків,україн
ців, росіян; замітки до історії народного календаря: назви мі
сяців у народних календаря^, назви і походження свят та пов'яза
ні з ними прикмети і обряди (багатий вечір,, масниця, зелені свя
та, Івана Купала); матеріали до історії народної медицини на 
Україні, в Польщі, Росії, Молдавії, Індії й ін. - народні понят
тя про причини хвороби, народні лікарі (знахарі, баби),"описи 
способів лікування (в т.ч. заговорів) та матеріали преси про за
стосування їх в тогочасній практиці; народні господарські припи
си, звичаї, господарський інвентар, зв'язані з веденням госпо
дарства^ народні обряди і повір'я (терміни оранки, угноєння, сів
би, вигону худоби на пасовиська, знаряддя обробітку грунтів та 
їх назви, народна класифікація грунтів, засівки, обсівки, зажин
ки, обжинки й ін.), народні приписи з підсобних галузей сільсько
го господарства і домашнього промислу (бджільництва, мисливства^ 
рибальства, ткацтва), кухонні приписи і ін.; нотатки про правові 
поняття народу, зокрема про народне роняття власності і кражіз 
нанесення збитку.
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Нотатки з всесвітньої і польської історії, записи віршів, 
рецензії і хронікальні замітки в газетних вирізках.

ф.5, №  4435-4442, 1750 арк.

ЛАШОВСЬКІ: Зигмунт (1837-1911) - літератор; його син Ян 
Зигмунт (нар. 1862 р.^ - діяч польського студентського 
руху в Галичині, пізніше - секретар Крайового банку у 
Львові.

1869-1935, окремі документи з родинного архіву і колек
ції ХУШ - першої пол. XIX ст.

Сонети В.Шекспіра в перекладах З.Лашовського на польську 
мову: підготовлена до друку повна збірка сонетів з передмовою 
перекладача і поправками в тексті, друкарські відбитки окремих 
перекладів. Драматургічні проби З.Лашовського на історичні і 
комедійні сюжети ("Rokoszanie", "Marja", ''Pan Powidaj").

Частина архіву студентського клубу "Czytelnia akademicka"
У Львові, головою якого в 1888-1889 рр. був Я.З.Лашовський. Ця 
основна група матеріалів архіву Лашовських охоплює період від 
1869 р. до середини 1890-х рр. і відображає ряд важливих момен
тів історії студентського руху в Галичині в даний період. Серед 
матеріалів клубу в архіві знаходяться: статут організації, спис
ки членів, статистичні дані за 23 роки діяльності клубу (1887- 
1890), фінансові і загальні звіти, витяги з протоколів членських 
зборів і засідань правління клубу, книга скарг і пропозицій, 
програми студентських вечорів, матеріали про діяльність клубних 
гуртків й інші документи, а також листування клубу з іншими мо
лодіжними організаціями, в т.ч. закордонними, та письменниками 
і вченими, до яких правління клубу зверталооя з проханням надси
лати свої книги для клубної читальні. В числі таких кореспонден
тів були Е.Ожешко, З.Качковський, К.Естрейхер, К.Потканський і 
багато інших. Доповнення до матеріалів "Czytelni akademickiej" 
становить особиста кореспонденція Я.З.Лашовського кінця 1880-х 
** поч. 1890-х рр. з діячами польського студентського руху Б.Ба- 
рановським та М.Гумпловичем (син відомого австрійського буржужа* 
ного юриста Л.Гумпловича), що стосується діяльності "Czytelni" 
(при листах Гумпловича знаходиться кілька його статей з пробле
ми молодіжних стосунків у Галичині, висланих Лашовському дмз
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вміщення їх у галицькій пресі).
Листування Я.З+Жаасвського з Марією Данилович (1929-1936 

рр.), пов'язане з її дослідженням творчості Т.Заборовського, 
дня чого вона користувалася матеріалами сімейного архіву Лашов- 
еьких.

Чужі та колекційні матеріали, серед яких слід відзначити: 
матеріали з архіву заступника члена Кураторії сільськогосподар
ських шкіл Галичини В.Гноїнсьиого, що стосуються Вищої агроно
мічної школи в Дублянах (1879-1880), особисті папери професора 
Ягеллонського університету Ю.Бродовича з 1830 - 1850-х рр., 
спогади С.Малищицької (життя .дрібнопомісної; шляхти на білорусь
кому Поліссі в 1830-1850-к рр.), автографи І.Крашевського, Ю.Ко- 
женьовського, К.Сепкевича.

Дрібні матеріали до біографії батька і сина Лашовських та 
інших членів родини.

ф.9, №  289-299, 1600 арк.

ЛЕВИНЬКИй, Остап Михайлович (літ. псевд. Остап Ковбасюк; 
183УТЖБ) - письменник, перекладач, за фахом вчитель, 
викладач української, польської і німецької мов у вищій 
реальній школі в Станіславі (1877-1902).

28?(Игі рр. - 1302

Рукописи, переважно чорнові, оригінальних поезій Левицько- 
го на українській, польській та німецькій мовах та його перекла
дів і переробок. Серед них багато сатиричних віршів на громад-. - 
сько-політичні теми, як наприклад: "Панська педагогіка", "Нашим 
архиіруням", "Ласка* Мікадо" (проти НОВОерівців), "Hymn obszar
ników", "Galicyjski Meran".

Фрагменти літературно-критичних праць Левицького, між ними 
початок статті "Польські переклади Шевченка" та уривок дослід
ження про поетичну творчість Т.Шевченка. Матеріали до цих праць 
у вигляді виписок з творів Т.Шевченка, І.Франка, А.Міцкевича Л 
іи. та нотаток з теорії літератури.

Учнівські вправи з української, польської та німецької мов 
періоду вчителювання Левицького у вищій реальній школі в Стані
славі.

Біографічні матеріали: окремі документи, що стосуються



83
останнього періоду вчительської праці Левицького, в т.ч. заява 
до Крайової шкільної ради про надання йому посади директора вчи
тельської семінарії в Самборі, яка містить ряд біографічних да
них, листи від брата Івана Левицького.

ф.І56, 480 арк.

ЛЕВИЦЬКІ: Іван Омелянович (1850-1913) - бібліограф, один 
з редакторів газети "Мир" (1886 р.), голова Бібліографіч
ної комісії Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка у Львові 
(з 1909 р.); його батько Омелян Петрович - літератор і гро
мадський діяч, інспектор народних шкіл Галицького декана
ту, священик; інші члени родини Левицьких.

1790-1910

Матеріали до біографічного словника галицьких, буковинських 
та закарпатських українських письменників, вчений й інших діячів 
культури, а також громадських і політичних діячів XIX ст., зі
брані І.Левицькии і відомі в літературі як "Словник Левицького". 
"Словник" охоплює понад 3500 імен і складається переважно з га
зетно-журнальних вирізок (хронікальні повідомлення, рецензії, 
некрологи і т.п.) і бібліографічних та інших нотаток самого Ле
вицького. Серед них трапляються також листи і автобіографії 
окремих осіб, написані на прохання Левицького.

Матеріали до неопублікованих випусків незавершеної праці 
І.Левицького "Галицько-руська бібліографія" (За 1894-1900 рр.), 
в т.ч. опрацьовані і підготовлені, до друку (за 1894 р.). Крім 
бібліографічних нотаток Левицького, тут є кілька каталогів ви
дань друкарні М.Білоуса в Коломиї та Ставропігійського інститу
ту 1890-х рр., алфавітні списки псевдонімів і т.п.

Окремі документи, що стосуються фінансових справ газети 
"Мир" і її розповсюдження, а також незначні матеріали з редак
ційної теки газети.

Матеріали біографічного характеру: листування І.Левицького 
з Крайовим комітетом, міністерством віросповідань і освіти й ін. 
в справі фінансування видання його праць, документи про матері
альне становище Левицького, запрошення на збори, ювілейні вітан
ня і ін. особисті папери.

Службові та особисті папери О.Левицького, серед них: мате
ріали, що стосуються канонічного процесу над Левицьким та усу
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нення його від виконання священицьких обов'язків у зв'язку з 
виступом у пресі, несумісним з "почуттями канонічного христіа- 
нина"; декрети про призначення на парафії, метричні і шкільні - 
свідоцтва, кореспонденція з деканальною та єпархіальною адмі-^ 
ністраціею.

Невелике особисте листування О.Левицького, м.ін. листи до 
нього від І.Головацького і А.Петрушевича.

Газетні вирізки, літографії, плани, карти й інші друковані 
матеріали,зібрані О.Левицьким, між ними панорамне зображення 
позицій російських і англо-французьких військ під Севастополем 
(1855), карта театру воєнних дій з часів Балканської війни 
(1877).

Незначна кількість матеріалів, що стосуються старших поко
лінь роду Левицьких, переважно - документи майнового характеру.

ф.І, №  493 (1-96), 502, 792, 
88^ ф.2, № 208; 25000 арк. 

Опис- "Історичні джерела та їх використання", вип.2, Київ, 
1966 ,с.35-53*

ЛЕМПІЦЬКИЙ Міхал (1855-1930) - підприємець, громадський 
діяч і публіцист, за фахом інженер-геолог; референт Гір
ничого департаменту в Петербурзі, депутат ІУ державної 
думи, член польського Головного національного комітету 
(Naczelny komitet narodowy).

1892-1930

Матеріали, пов'язані з політичною діяльністю Лемпіцького: 
тексти його промов в Думі і думських комісіях, меморіали, сте
нографічні звіти про засідання ІУ Державної думи і Бюджетної ко
місії Думи, газетні повідомлення про роботу Думи й ін.; папери 
Лемпіцького як польського делегата Міжнародного конгресу 
пригнічених народів в Лозанні в 1916 р.: звіти про роботу кон
гресу, тексти промов делегатів, відозви, матеріали преси про ро
боту конгресу, кореспонденція; матеріали, що відклалися в архіві 
Лемпіцького в зв'язку з його діяльністю в Головному національно
му комітеті: копії звітів емісарів комітету про відношення євро
пейських урядів, політичних партій і громадськості до польського 
питання, документи і нотатки про переговори з німецьким канцле
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ром Т.Бетманом-Гольвегом, матеріали преси тощо; матеріали до 
історії окупації Польського королівства військами центральних 
держав під час першої світової війни - меморіали в господарсь
ких, адміністративних, судових, шкільних справах, вирізки а га
зет; матеріали до історії діяльності політичних партій Польщі 
в період війни та історії організації польської армії - відоз
ви, прокламації, інструкції, пам'ятні записки, кореспонденція, 
матеріали преси; тематичні підбірки газетних матеріалів за 
1913-1914 рр., як наприклад: "Війна з Німеччиною", "Росія, Ні
меччина і польська справа", "Далекий Схід", "Близький Схід".

Рукописи і друкарські відбитки публіцистичних праць Лем- 
піцького (друкованих в польській, німецькій, австрійській,фран
цузькій пресі) 8 широкого кола політичних і господарських про
блем, між ними серія його статей про аграрні реформи в Польщі 
та інших європейських капіталістичних країнах після першої сві
тової війни.

Папери, що стосуються підприємницьких справ та інтересів 
Лемпіцького: матеріали про розробку покладів азбесту, золота 
й ін. в районі озера Баланкур і над рікою Камінною (територія 
нинішнього Краснодарського край? - описи покладів, плани копа
лень, контракти з підрядчиками, кореспонденція й ін. (1892- 
1913).

Матеріали, зв'язані з працею М.Демпіцького у тзерховній па
латі державного контролю Польщі ( Najwyższa izba kontroli 
państwowej ) в 1922-1923 рр.: листування з^їірезидентом і чле
нами палати, матеріали до звіту про стан гірничих і металургій
них підприємств у Полбщі та умови їх діяльності, серед яких різ
номанітні дані про стан нафтової і солеварної промисловості в 
Західній Україні.

ф.5, №  6871,,6884, 6886-6889, 
6897, 6898, 6900-6902, 6904, 
6907-6910, 6915, 6916, 6920; 
4600 арк.

ЛЕПКИЙ. Онуфрій Теодорович (1838-1905) - літератор і вче
ний, член Лінгвістичної комісії Краківської академії наук 
(8 1878 р.), редактор "Временника Ставропигийского инсти
тута" і інших видань, викладач 1-ї державної гімназії у 
Львові.
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1862-1890

Студентські конспекти Лепкого з часу навчання у Віденсько
му університеті, зокрема записи лекцій Ф.Міклошича з слов'ян
ської археології, порівняльної граматики слов'янських мов і па
леографії, читаних у 1863/64 навчальному році.

Фрагменти кореспонденції Лепкого, м.ін. його листування з 
Намісництвом, Крайовою шкільною радою та Львівською греко-като- 
лицькою митрополичою консисторією в шкільних та особистих спра
вах.

Серед паперів 0.Лепкого знаходиться декілька документів з 
архіву Ярослава Лепкого, радника Крайового суду у Львові з 
1880-1900-х рр.

ф.2, № 308; 250 арк.

ЛИСЕНЕЦЬКИЙ, Олександр - студент філософського.(історико-
філологічного) факультету Львівського університету (1905-
1907), пізніше - працівник бюро перекладів у Кракові.

1905^1914

Машинопис перекладу "Корану" на українську мову (латинсь
ким алфавітом), зроблений Лисенецьким в 1913-1914 рр.

Конспекти лекцій проф. О.Колесси з історії української лі
тератури та лекцій з санскриту, нововірменської мови і порів
няльної граматики.

Декілька копій листів Лисенецького до різних осіб.
Перекладацькі вправи Лисенецького, записи анекдотів, 

жартів.
Алфавітний каталог книг, прочитаних Лисенецьким, листи- 

оголошення, в яких він пропонує свої послуги як пердкладач.
ф.І, № 627 (1-9), 3800 арк.

ЛИСЕНКО. Микола Віталійович (1842-1912).- композитор, 
основоположник української класичної музики.

1893-1910



87
Нотні рукописи Лисенка з дописками і примітками, що нале

жать, очевидно, виконавцям його творів: партитури опер "Тарас 
Бульба" (дія Ш) з датою - 9.ХП.І893 р.; "Енеїда" (дії І-Ш^з 
датами - 21.ІУ і 25.УШ.І9І0 р.; "Різдв'яна ніч" (дія П), не 
датована.

Музичні твори Лисенка в чужих записах: партитура опери 
"Тарас Бульба" (дія У) в записі А.Л.Горелової (?) з 1904 р., 
антракт з ІУ-Ї дії цієї ж опери та фрагмент оперети "Чорномор
ці" в записах невстановлених осіб.

ф.9, №  248-250, 846-848,
540 арк.

ЛИСЬКО. Зиновій (нар. 1895 р.) - композитор, музикозна
вець, професор Музичного інституту ім. Лисенка у Львові, 
автор праць з історії і теорії музики.

1926-1934.

Рукопис історичної розвідки Лиська "Піонери музичного мис
тецтва в Галичині (Матеріали до історії української музики)".

Праці Лиська в галузі музичної теорії і критики, ееред них: 
"Матеріал та будування музики", "Музичний ритм в поезії Шевчен
ка", "С.Артемовського-Гулака "Запорожець за Дунаєм" та Його від
ношення до Моцартового "Уведення із сералю".

Рецензії Лиська на твори з музичної проблематики та мате
ріали до них, між ними рецензія на працю Н.Гордаш-Дяченко "Со
льовий спів, його теорія і практика", виписки і нотатки для ре
цензії на книгу О.Кастальського "Особенности русской народной 
пеони".

Тексти лекцій та рефератів Лиська, м.ін. реферат на тему 
"Відношення музики до поезії", стаття про органи з довідника 
" Spemanns goldenes Buch in Musik" В перекладі ЛИОЬКН на 
українську мову.

ф.9, №№ 546, 547; 700 арк.

ЛИТВИНРВИЧ. Спиридон Ілліч (1810-1869) - галицький митро
полит, вще-маршал Галицького крайового сейму (з 1863 р.); 
перед тим - викладач Чернівецького ліцею (з І842 р.), рзк-
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тор української духовної семінарії у Відні (з 1848 р.).

1826-1869

Зошит, який вміщає у собі копії документів, чернетки по
яснювальних записок Литвиновича і його листів до австрійських 
міністрів, виписки з газет, записи віршів та інші матеріали 
кінця 1840-х - початку 1850-х рр., об'єднані заголовком "Ruteni
sche Angelegenheiten" ("Українські справи"). Поряд з іншими 
питаннями, ці матеріали стосуються: повстання 1846 р. в Захід
ній Галичині, селянського питання після скасування панщини, ді
яльності Руської ради у Львові, конгресу слов'янських вчених 
1849 р. у Відні, справ Львівського університету, організації то
вариства "Народний дім" у Львові. Стаття Литвиновича "Der Xiein
grundbesitz in Galizien und was ihm fehlt". *

Кореспонденція Литвиновича 1845-1869 pp., що стосується го
ловним чином церковних справ та особистих справ духовенства і 
самого Литвиновича, а частково також окремих моментів господар
ського життя Галичини, як наприклад, заснування банку для селян, 
видання газет і т.п. Серед цієї групи матеріалів є значна кіль
кість копій його власних листів, у тому числі окремий зошит ко
пій листів з І845-І847 рр.

Окремі документи, пов'язані з завідуванням духовною семі
нарією у Відні та діяльністю Литвиновича в австрійському парла
менті і його фінансовій комісії.

Записки Литвиновича і невстановленжх осіб різного змісту, 
м.ін. зауваження до підручника української граматики, ^еттер-. 
ніхівський "Отче наш" - сатира на правління Иезтерніха у формі 
молитви, виписки з праць М.Карамзіна і ін.

Учнівські рукописи Литвиновича: мкільні твори на задані те
ми, тексти для вправ 8 риторики, виписки з праць по історії ре
лігії і філософії (м.ін. характеристика релігійно-філософських 
поглядів Ж.-Ж.Руссо і Вольтера), цитати, афо-ризми.

Особисті папери Литвиновича.
" ф.2, №№ 220-222, 323, 450 арк..

ЛОЗИНСЬКИй. Йосип Іванович (І80У-І8992 - етнограф, мово
знавець, письменник, автор української граматики (1846)?



-  39

1836-1885

Рукописи мовознавчих статей Левицького, присвячених питан
ням українського правопису і алфавіту, серед них полемічні стат
ті " Jeszcze raz о wprowadzeniu abecadła do pieśmien-
nictwa ruskiego" a "Odpowiedź na recenzyę Markiana Szuszkiewicza?

Виписки для мовознавчих ілітературознавчих праць.
Рукопис драми з студентського життя "Любов студента".
Детальна автобіографія Лозинського, написана ним у 1876 р. 

на прохання Б.Дідицького, з примітками останнього.
Невелике за обсягом листування Лозинського, в тому числі 

декілька його власних листів з останніх років життя.
ф.157; 300 арк.

ЛЮБОМИРСЬКІ. *кн.: Ксаверій (І747-І8Й) - генерал-лейтенант
російської армії; його син Костянтин M786-I87U) - генерал-
майор російської армії, учасник Вітчизняної війни 1812 р.
та російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

1781-1869

Акти канцелярії Тамбовського полку, яким в 1788-1797 рр. 
командував Ксаверій Любомирський: рапорти і табелі про кадровий 
склад полку і його підрозділів, реєстр вихідної кореспонденції 
полкової канцелярії, матеріали особистих справ офіцерів та спра
ви передачі полку Любомирським.

Особисті папери Ксаверія Любомирського: патенти на чини і 
ордени, формулярні списки, шлюбні матеріали, в додатках до яких 
багато документів майнового характеру.

Військові матеріали Костянтина Любомирського, серед яких: 
журнал копій його службової кореспонденції^ рапортів, доповід
них записок, наказів, розпоряджень і т.п. за 1821-1827 рр.; до
кументи з часів другої компанії російської армії у російсько- 
турецькій війні 1828-1829 рр.: помісячні рапорти Любомирського 
про людський склад 6-ї дивізії 2-ї армії, якою він командував 
під час походу, накази по дивізії, рапорти і донесення Любомир
ського про марші і бойові операції дивізії, схеми маршів і дис
локації частин, плани військових таборів, турецьких міст і фор
тець Сілістрії, Рущука, Шуилі, накази і розпорядження вищого
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командування з часів війни і повернення армії до Росії та ін.

Матеріали до історії наполеонівських війн, зібрані Костян
тином Любомирським: копії донесень, наказів, планів, відписи а 
мемуарів різних авторів, між якими записка про військові дії 
24-28 серпня під Бородіно, план позицій під Бородіно на 25 серп
ня 1812 р., донесення про переправу наполеонівської армії через 
Березину з планом переправи й ін.; друки з часів вітчизняної 
війни 1812 р. та походу російської армії у Францію: накази ро
сійського командування, звернення до армії і населення, бюлете
ні про хід воєнних операцій, тогочасні газети тощо.

Матеріали до історії політичного, економічного та культур
ного життя в Російській імперії за часів царювання Миколи І, 
зокрема до історії повстання декабристів: повідомлення про смерть 
Олександра І та розпорядження в справі його похорону, царські 
укази та накази, розпорядження цивільних і військових властей 
у зв'язку з повстанням декабристів, донесення слідчої комісії у 
справі декабристів та комісії по розслідуванню діяльності таєм
них товариств у Польщі; рукопис проекту конституції Росії М.Но- 
восільцева, підготовленого до видання на російській і французь
кій мовах повстанським урядом Польщі в 1831 р.; статистичні ма
теріали, економічні проекти, в т.ч. проект 8'еднання Немана з 
одним з російських портів на Балтійському морі через р^ку Дубіс- 
су і Віндаву, дані про населення Псковської губернії, про стан 
шкіл в Подільській губерній і ін.

Матеріали до історії польсько-російських стосунків у першій 
пол. XIX ст.: укази Олександра І і Миколи І в справах Польського' 
королівства 1820-1842 рр*; російські друки часів повстання 1830- 
1831 рр.; адреси шляхти Подільської, Вітебської, Могилівської та 
інших губерній до російського царя, виписки і вирізки з росій
ських, польських, французьких і ін. <газет та брошурні видання в 
справі політичних і господарських стосунків в Польському королів
стві та в справі відновлення самостійності Польщі.

Матеріали про становище католицької, уніатської і право
славної церкви на землях, які після розподілу Польщі перейшли 
до Ройії, переважно з першої половини XIX ст.: папські булли, 
листи з Ватікану, розпорядження російських світських і церковних 
властей, виписки і вирізки з преси й ін. Окрему групу серед них 
складають матеріали про становище уніатів в Оршанських маєтках 
КНЯ8ІВ Любомирських.
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Виписки Костянтина Любомирського з праць по воєнній історії 

та військовій справі, історії, географії, а церковно-релігійної 
літератури, записи віршів, лікарських і кухонних приписів і т.п. 
Бібліографічні нотатки, списки прочитаних книг.

Біографічні матеріали Костянтина Любомирського: формулярні 
списки, патенти на нагороди, свідоцтва та інші особисті папери; 
уривки з подорожніх записок і щоденників різних років, заповіт.

ф.5, №№ 6001, 6031-6033, 6035, 
6036, 6039-6049, 6052-6057; 
10000 арк.

ЛЮТМАН. Адам (1908-1942) - історик, працівник бібліотеки
Ж1УИ?Р у Львові (1939-1941).

1931 - поч. 1940-х рр.

Праці А.Лютмана з* історії розвитку капіталізму і робітничо
го руху в Галичині в рукописах і машинописі, серед них: "Розви
ток земельних відносин в Галичині (1880-1914)", "Страйки рільни
чих робітників", "Положення робітничого класу". Серія розвідок 
з проблеми регламентації панщини в Галичині в 1846-1848 рр. Ма
теріали до історії скасування панщини і історії робітничого руху 
в Галичині в кінці XIX - на початку XX ст. - бібліографічні но
татки, копії документів, виписки з архівних джерел і наукових 
праць.

Магістерська праця А.Лютмана "Pogląd społeczne і ekonomiczne 
polskiego protestantyzmu w XVI wieku".

Ф.65; 1150 арк.

ЛЮТЖАН. Тадеуш (1903-1945) - історик, бібліотекар, праців
ник інституту "Оссолінеум" і бібліотеки АН УРСР у Львові.

1930-і рр.

Матеріали до праці Т.Лютмана "Studja nad dziejami handlu 
Brodów w latach 1773 - 1880". Підбірка матеріалів з істо
рії розвитку нафтової промисловості в Галичині.

ф.9, № 63, 64, 64-а; 1000 арк.
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МАЄВСЬКИй, Валентин (1784-1835) - історик і архівіст, дос
лідник історії народів Сходу і стародавньої історії слов'ян.

Перша третина XIX ст.

Рукописи праць Маевського зі стародавньої історії слов'ян 
І слов'янської філології, МІЖ ними: "Badania о pochodzeniu
słowian і ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach
indostanów, które zdaję się mieć pewne podobieństwa co do
pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych słowian". " Ta
blica porównawcza języków i dialektów polskiego, rosyjskiego, 
żmudskiego, prusko-litewskiego, lotyskiego i niemieckiego".

Виписки з праць стародавніх, середньовічних та тогочасних 
істориків з історії країн Сходу - Індії, Персії, Ассірії,Ваві
лону, Єгипту, історії народів Центральної Азії - гуннів,монго
лів, татар, з історії стародавніх греків і римлян, історії го
тів, вандалів, лангобардів, зроблені переважно у вигляді хро
нологічних нотаток.

Виписки 8 праць по історії слов'ян та сусідніх народів, як 
загального, так і спеціального (по окремих районах і історичних 
епохах) характеру, як наприклад: з історії задунайських слов'ян, 
історії західних слов'ян до утворення держави Само і т.п.

Нотатки з географії Америки, Азії, Північної Африки, про 
адміністративний поділ Китаю та азіатської частини Росії, про 
пам'ятки старовини в Сибіру, записки з антропології та етногра
фії народів Китаю, Монголії, Сибіру, Кавказу.

Лінгвістичні нотатки, зокрема до питання про походження і- 
спорідненість слов'янських мов, про мови коптів, басків, жите
лів Формози, серед них словникові матеріали, порівняльні табли
ці й ін.

Покажчик до зібраних Маевським виписок і нотаток.
ф.4, №  907-927, 3400 арк.

МАЛЕЦЬКИЙ, Антоній (1821-1913) - історик, філолог, поет і 
драматург, професор Львівського університету (1856-1874).

Др. пол. XIX ст.

Конспекти«університетських лекцій Малецькогш з історії
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польської літератури ІХ-ХІХ ст., історії стародавнього Риму та 
санскритської граматики*

Виписки з першоджерел - "Руської Правди", "Літопису Несто- 
ра", "Литовського статуту", архівних документів, а також з 
літератури, зроблені Малецьким для своїх наукових праць і згру
повані тематично, як наприклад: "Локація на німецькому праві", 
"Шляхта", "Вільні" і т.п. Бібліографічні нотатки та алфавітний 
(предметно-іменний) покажчик літератури про окремі події і окре
мих діячів польської і всесвітньої історії*

Незначна службова і приватна кореспонденція Малецького*
ф.5, №№ 6301, 6303-6315;
6000 арк.

МАРКОВ. Осип Андрійович (1849-1909) - журналіст, один з ке
рівників галицьких москвофілів, редактор газет: "Пролом", 
"Новий Пролом", "Червона Русь", "Галичанин" та ін* видань; 
його дружина Софія Вікторівна; їх син Осип Осипович* їх 
родичі.

1862-1913

Уривки публіцистичних праць Маркова, присвячених громадсь
ко-політичному життю Галичини кінця XIX ст*, між нЖми початок 
статті "Культ Шевченка", де він з позицій реакційного москво
фільства виступає проти поширення революційно-гдемократичних ідей 
Шевченкових творів у народі.

Група матеріалів, що становлять частини архівів газет, ре
дагованих Марковим: опубліковані і неопубліковані в них статті, 
нариси, заяви, звернення, відкриті листи, художні твори малих 
жанрів, в яких порушуються проблеми культурного, громадського і 
політичного життя галицьких українців кінця ХІХ-початку XX ст., 
пропагуються засади "москвофільства", висвітлюється життя інших 
слов'янських народів, питання міжслов'янських відносин, політи
ка слов'янських держав й ін.; матеріали судових процесів, по
рушених проти Маркова приватними особами і окремими державними 
Установами в зв'язку з публікацією в редагованих ним газетах 
образливих, компрометуючих матеріалів чи таких, що не відповіда
ли інтересам держави, документи про конфіскацію окремих номерів 
газет і т.п.; канцелярсько-бухгалтерські матеріали редакцій -
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рахунки друкарень, списки передплатників й ін.

Широке листування Маркова як редактора і провідного діяча 
москвофільського руху з галицькими, австрійськими і російськи
ми громадськими і політичними діячами та вченими за 1867-1909 
рр. його кореспондентами, зокрема, були: О.Авдиковський, Ф.Арю- 
тов, М.Білоус, й.Бобринський, А.Будилович, Л.Будзиновський,
Д.Вергун, Д.Вінцковський, Я.Головацький, Б.Дідицький, А.Добрян- 
ський, і.Добрянський, К.Дольницький, В.Дудикевич, В.Залозецький, 
Л.Захер-Мазох, Н.Кобринська, В.Курилов, М.Микешин, Є.Олесниць- 
кий, І.Пальмов, І.Пелех, А.Петруїпевич, А.Полянський, К.Пустиш- 
кін, Ф.Ржегорж, І.Свенціцький, С.Свистун, К.Устияновм, і.Філе- 
вич, Ю.Яворський; невелике за обсягом родинне листування Мар
кова.

Матеріали біографічного характеру: метрики* шкільні свідоц
тва, членські посвідчення і грамоти, записні книжки, газетні ма
теріали, в т.ч. велика кількість некрологів.

Папери С.в.Маркової та 0.0.Маркова складаються з їх невели
кого за обсягом особистого і ділового листування. З кореспон
дентів 0.0.Маркова слід назвати Ф.Арістова, А.Волошина, І.Гра
баря.

Серед матеріалів архіву Маркова знаходиться також незначна 
кількість особистих і службових документів та побутових папе
рів його вестя ВЛероновича і його дружини Зиновії Неронович.

ф.2, №№ 438-447, 451-454, 456- 
480; 2700тарк.

МЕНЦІНСЬКИЙ, Модеот Омелянович (1876-1935) - оперний і 
камерний співак, соліст Львівської опери (1908-1910), 
соліст опер в Кельні (1910-1926) і Стокгольмі (1926- 
1935).

1863-1899

Народні пісні, вокальні твори українських, російських та 
західноєвропейських композиторів з нотами в записах Менцінсько- 
го, його батька Омеляна та інших осіб. Серед них нотні альбоми 
Пекінського з часів його навчання у Дрогобицькій гімназії 
(1893) і занять у Львівському університеті (1897) та розписані
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на партії (І і П тенори та І і П баси) два хорові репертуари з 
1863 р. та з середини 1880-х рр.

ф.І, №  948 (1-УП); 750 арк.

МЕРУНОВИЧ. Теофіль (нар. 1846 р.) - публіцист, громадський 
і політичний діяч, депутат Галицького крайового сейму і 
австрійського парламенту.

1869-1919

Матеріали, пов'язані з розглядом у Галицькому сеймі (на по
чатку 1880-х рр.) питання про розширення громадянських прав єв
рейського населення Галичини, серед них: друковані і рукописні 
тексти промов, внесків, запитів Меруноьича в ході сеймових деба
тів, звіти і проекти рішень сеймових комісій, довідкові і ста-  ̂
тистичні матеріали, листи до Меруновича, до відображають реак
цію різних верств галицького суспільства на його виступи в сей
мі і пресі.

Матеріали преси (вирізки, виписки, копії) про становище 
євреїв в Австрії, Німеччині і Росії в кінці XIX - на початку XX 
ст. та в повоєнній Польщі (1917-1919).

ф.9, №  176, 220 арк.

МИДЛОВСЬКИЙ. Сидір (1854-1916) - письменник-драматург, го
лова музично-театрального товариства "Тернопільський Бонн", 
радник суду в м.Тернополі.

1870-1890-ті рр.

Рукопис опери С.Мидловського "Нещасна любов", одноактовеї 
опери "Онир" та драми зі співом "Інвалід" (остання - з числен- * 
ними авторськими поправками та переробками і розписом ролей).

Уривок тексту невідомого музично-драматичного твору з но
тами.

ф.І, № 540, 166 арк.

МОГИЛЬНИЦЬКИЙ. Антін (1811-1873) - поет, вчитель і свяще
ник в с.ьаоче Богородчанського повіту та інших селах Га
личини.
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1839-1884

Сатиричні вірші Могильницького на польській мові в автогра
фах: "Tempora mutantur et nos mutamur in illis", " Ho-
miiia do Dymytrego" ; панегірик на честь Г.Яхимовича "Голос 
радости во день имянин его преподобия Грегория Яхимовича".

Авторський список "Слова о повинностехъ подданых..." - про
мови, виголошеної Могилъницькиы перед студентами Львівської ду
ховної семінарії 19 листопада 1839 р.

Декілька великих за обсягом листів Могильницького до роди
чів і знайомих з 1843-1871 рр., які містять багатий матеріал про 
стосунки в середовищі галицького духовенства та дані біографіч
ного характеру; лист Г.Бондара до редакції "Зорі" з 1884 р. у 
справі його листування з Могильницьким.

Матеріали біографічного характеру - прохання до Львівської** 
митрополичої консисторії про звільнення від конкурсних екзаме
нів, матеріали в справі обвинувачення Могильницького в порушенні 
приписів про оплату богослужбових відправ.

ф.І, № 459; 100 арк.*

МОНЧАЛОВСЬКІ: Осип Андрійович (1858-1906) - журналіст,спів
робітник і співредактор ряду галицьких москвофільських га
зет, редактор сатиричного журналу "Страхопуд"; його батько 
Андрій Григорович (1814-1878) - вчитель початкової школи в 
с.Батятичі Жовківського пов.

1829-1906

Рукописи статей О.Мончаловського з питань громадського і 
культурного, життя Галичини в др*яол. XIX от., між ними: "Йван 
Наумович, его житье и иго деятелъность", "Миссія П.А.Кулиша в 
русской Галичино", "Первая здиция "новой эры" в русской Гали
чина".

Незначна кількість матеріалів, пов'язаних з працею О.Мон- 
чаловсакого в редакціях "Галичанина", "Беседй" і "Страхопуда", 
в т.ч.: стаття "Мир и война" невстановленого автора за підписом 
"Дикъ", листи від кореспондентів названих видань, серед яких 
листи від В.Залозецького і Ф.Галіпа, виписки з газет й ін.

"Дневник" О.Мончаловського з останніх років життя (поч. 
1900-х рр.), заповнений переважно копіями документів і-виписка-
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ми з друкованих джерел, що стосуються громадського і культурно
го життя Галичини останньої третини XIX - поч.ХХ ст., між ними: 
витяги з кореспонденції С.НІеховича до історії питання про пере
ведення української мови на латинський алфавіт; документи'про 
взаємовідносини між москвофілами і народовцями та позицію в 
цьому питанні австрійського уряду; копії листів П.Куліша до 
А.Юркевича (у якого квартирував Куліш, живучи у Львові) за 1882- 
1884 рр. з Відня та з хутора Мотронівки та листів до нього ж від 
М.Драгоманова і Ц.Білиловського з 1883 р.; запис української ре
волюційної пісні "Шалійте, шалійте, скажені кати" і ін.

Біографічні документи: грамота члена Товариства ім.Качков- 
ського на ім'я О.Мончаловського та повідомлення про обрання його 
членом комітету по нагляду за бурсою "Народного дому" у Львові.

Особисті папери А.Мончаловського: свідоцтва про навчання, 
характеристики з місця роботи, свідоцтво про смерть і ін.

ф.2, №  159, 392 і № 415 (зб.' 
кн.), 200 арк.

МОРГЕНБЕССЕРИ: Олександр (1816-1893) - літератор, історик 
і громадський діяч, за фахом юрист; його син Іпполіт (нар*
1856 р.) - агроном, секретар Галицького господарського 
товариства; інші члени роду Моргенбессерів по висхідній і 
низхідній лініях.

1796-1920

Рукописи художніх творів О.МсргенОессера, серед них "Obrona 
Sokołowa" і " Myślący burmistrz" . Його історичні пра
ці: "Upadek Polski", "Historia о Iwanie Gro&nym", "O Dy
mitrze Samozwańcu i o*Marynie Mniszchowej" і ІН. Мемуари 
О.Моргенбессера п^д заголовком "Wspomnienia z mojej przeszłości".

Фрагменти ділової і родинної кореспонденції О.Моргенбессе- 
ра.

Особисті документи і біографічні матеріали О.Моргенбессе- 
ра - свідоцтва, довідки, вітальні адреси, газетні замітки про 
нього. Незначні матеріали до майнових справ О.Моргенбессера.

Особисті папери та матеріали службової діяльності Іппсліта 
Моргенбессера, зокрема, пор'язані з Його перебуванням на посаді
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секретаря Галицького господарського товариства. Незначна корес
понденція І.Моргенбессера і його заповіт.

Невелика кількість матеріалів, переважно осооистих паперів, 
інших членів роду Моргенбессерів, зокрема батька Олександра Мор- 
генбессера, Станіслава, його братів Едварда і Петра та сина Ед- 
варда, а також матеріали, що стосуються всього роду - генеалогія 
Моргенбессерів, майнові і спадкові справи тощо.

Чужі матеріали: особистіші службові папери Станіслава Шнай- 
дера (1858-1917), директора гімназії у Львові, та майнові папери 
його дочки Емілії.

ф.67, 680 арк.

МОХ, Рудольф Іванович (1816-1891) - громадський діяч і пись
менник, учасник з'їзду-українських вчених у Львові 1848 р., 
секретар Глинянської Руської ради (1848-1849), священик. °

1807-1890, група матеріалів з 1752-1778 рр.

Рукописи художніх творів Моха, в т.ч. цензурний.примірник 
збірки поезій "Мотиль", комедія "Опікунство" та численні лірич
ні і сатиричні вірші, серед яких багато принагідних (вітання, 
подяки і т.п.).

Матеріали з архіву деканальної Руської ради в Глинянах: 
фрагмент статуту, протоколи засідань за червень-серпень 1848 р. 
на яких, м.ін., розглядалося багато селянських заяв і скарг,тек
сти промов Моха на засіданнях Ради, обіжники Головної Руської ра
ди у Львові та периферійних рад; кореспонденція з Головною русь
кою радою у Львові та окружними йолочівською і Коломийською ра
дами, з членами Ради і ін. в справі виборів до австрійського пар
ламенту, поділу Галичини на польський та український округи, 
створення української народної гвардії, в шкільних справах тощо. 
Значну частину цих матеріалів становлять чернетки вихідної ко
респонденції Глинянської ради за липень-грудень 1848 р.

Матеріали, що відклалися в архіві Моха - священика: доку-

менти'парафіальних канцелярій в Лагодові, Сернках та Острові - 
кореспонденція, дозволи на шлюб, тексти церковних проповідей Мо
ха, в т.ч. проповідей проти пияцтва, проповіді і.Могильницького 
з 1807 р., збірка церковних проповідей з 1752-1778 рр.

Широка осооиста і служоова кореспонденція Моха, серед яко.
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ЛИСТИ ДО НЬОГО ВІД Я.Г0Л0В8ЦЬК0Г0, Й.КобрИНСЬКОГО, А.Петрушеви- 
ча, а також чернетки його власних листів, листування Моха з дру
жиною і дітьми.

Дрібні біографічні матеріали.
ф.68, 2700 ари.

Огляд: "Архіви України", 1967, № 6, с.75-77.

МУШАК. Юрій Федорович (1904-1973) - класичний філолог, пе
рекладач з античних літератур, доцент кафедри класичної 
філології Львівського університету (з 1952 р.).

1950-ті рр. - 1972

Рукописи наукових праць Мушака: латинсько-український слов
ник, текст підготовленої до друку "Поетики" Ф.Прокоповича, гра
матика латинської мови для студентів вузів, курс лекцій з латин
ської метрики для студентів класичної філології.

Переклади прозових і поетичних творів античних авторів на 
українську мову, серед них - драма Сенеки "Федра", окремі розді
ли "Героїнь" Овідія, "Тускуланські диспути" і "Про природу бо
гів" Ціцерона, "Діалоги" Лукіана, "Ефеські історії" Ксенофонта^ 
"Афоризми" Гіппократа, твори Левкіпа, Демокріта й ін.; переклад 
з італійської мови повісті К.Коллоді "Пригоди Піноккіо" та з ні
мецької розділу роману А.Броннена "Смерть Езопа". Відгук Д.Пав- 
личка на повний переклад Овідіевих "Героїнь",'виконаних Мушакок.

Листи до Муиака від письменників і вчених - М.Годованця, 
А.Білецького, Т.Франка, - в яких ідеться про перекладацькі та 
видавничі справи, зокрема про переклади Мушака з класичних літе
ратур; листування Мушака з редакціями і видавництвами.

Біографічні матеріали - автобіографія, фотографії різних 
років, телеграми, поздоровлення з нагоди §&-річчя і т.п.

ф.69, 5000 арк.

НАВЄЛЯК. Людвик (1804-1883) - письменник і історик, учас
ник польського повстання 1830-1831 рр.

1840-і рр. - 1880
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Рукопис Праці На^адяка "Synteza dziesięciowiekowego roz

woju Polski" та матеріали до неї у вигляді копій і витя
гів з документів, хронологічних таблиць, бібліографічних нота
ток про літературні і архівні .джерела, виписок з праць по істо
рії Польщі та суміжних з нею держав - Туреччини, Німеччини, 
Угорщини,

Праці та матеріали з історії повстання 1830-1831 рр., серед 
них стаття.Набеляка в справі історичної оцінки повстання, копії 
документів і матеріали французької преси про польське питання 
після поразки повстання.

Незакінчений переклад на польську мову драми П.Кальдерона 
"La aurora en Copacobana" , фрагменти інших праць Набеляка.

ф.70, 1000 арк.

^ НАУМЕНКО, Федір Іванович (нар. 1601 р.) - педагог, історик 
педагогіки, доцент Московського державного педагогічного 
інституту (1330-1932), директор науково-дослідного інститу
ту педагогіки в Сталінграді (1932-1933), заступник директо
ра і директор Ставропольського педагогічного інституту 
П934-І944), доцент і завідуючий кафедрою педагогіки Львів
ського університету (1944-1§84).

1938-1975

Наукові праці Науменка з історії та сучасних проблем педаго
гіки і дидактики, серед них: автореферат його кандидатської ди
сертації "Педагогічний досвід А.Макаренка" (1940), статті з істо
рії школи та педагогічної думки на Україні, з проблем педагогіки 
і дидактики вищої школи і багато інших; рецензії на чужі праці.

Папери, що відклалися внаслідок викладацької і науково-ад
міністративної діяльності Науменка у Львівському державному уні
верситеті: плани і тексти лекцій Науменка з педагогіки, програми 
лекційних курсів, звіти про наукову діяльність кафедри педагогі
ки і психології'За період, коли її очолював Науменко, виписки з 
протоколів засідань кафедри, матеріали міжвузівських педагогіч
них конференцій і нарад.

Матеріали, пов'язані з участю Науменка в підготовці і робо
ті наукових конференцій, присвячених пам'яті Г.Сковороди (Львів, 
1962), О.Духновичз (Пряшів, 1963), К.Ушинського (Львів, 1971, 
1974) і ін. - запрошення, програми, тези доповідей і статей для
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ювілейних збірників, рецензії та відгуки на них, листування, 
звіти, матеріали преси. Слід відмітити наявність в архіві також 
матеріалів Макаренківських конференцій 1963 і 1968 рр. та рес
публіканської науково-практичної конференції, присвячено? -про
блемам виховної роботи серед неповнолітніх.

Матеріали, що повстали в архіві Науменка як відповідаль
ного редактора науково-педагогічного збірника "А.С.Макаренко" 
(1949-1968): статті, надіслані до збірника, відгуки про них 
рецензентів, листування з їх авторами, а також відповідальними 
за випуск цього збірника установами і особами, рецензії на ок
ремі книги збірника.

Кореспонденція- Науменка з науковими установами, видавництва
ми, редакціями, вченими, пов'язана з його науковою, педагогіч
ною та громадською роботою. Серед інших тут є листи від О.Дзе- 
веріна, В+йдурмана, Б.Мітюрова, М.Коваля, М.Фере, В.Чепелєва, 
від колег з Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, НДР, 
Югославії, від рехакц{йлих колегій УРЕ і журналу "Радянська шко
ла", від Київського науково-дослідного інституту педагогіки,
АПН СРСР, а також численні копії листів самого Науменка до різ
них осіб і установ. Окремо належить згадати про листування 
Науменка з колишніми співпрацівниками і вихованцями А.С.Макарен- 
ка та його дружиною Галиною Стахїєвною, а також з сучасними до
слідниками творчої спадщини Макаренка.

Біографічні матеріали Науменка: видавничі договори, списки 
його наукових праць та рецензійна них, відіуки про його гро
мадську і наукову діяльність в"пресі, запрошення на наукові кон
ференції, грамоти, подяки, ювілейні вітання, особисті напери 
різних років.

З рукописів інших осіб можна зазначити особисті папери 
вчительки Львівської СШ ^ І М.Керницької, автореферат кандидат
ської дисертації К.В.Рабіновського, реферат Д.Павличка, сту
дента III курсу ЛДУ, "Матеріалістичний світогляд Павлова та його 
боротьба проти ідеалістичних концепцій в психології" (1951).

ф. 148, 10000 арк.

НАУМЗВИЧ. Іван Григорович (1826-1891) - письменник, публі
цист. громадським діяч, редактор газети для селян "Наука" 
(1872-1886), депутат австрійського парламенту і Галицько
го крайового -сейму, священник.
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1864-1896

Рукописи художніх творів і публіцистичних праць Наумовичѣ, 
переважно опублікованих, серед них: морально-дидактичні "опо
відання для народу", як "Іван Гриньків", "Громадський кум", лі
ричні вірші, поетичні твори на громадські і історичні теми 
("Люба днина", "Посуха", "Піснь о Русі", "Князь Ігор" й ін.), 
газетні статті в шкільних і релігійних справах.

Листи Наумовича до 0.Маркова і невстановлених осіб, що 
стосуються видання "Науки", "Слова", "Віча" і інших галицьких 
часописів, також справи виробів до сейму, діяльності Товариства 
ім. Качковського й ін. Декілька листів до Наумовича, в т.ч. один 
від Я.Головацького.

Біографічні матеріали: короткі автобіографічні спогади На
умовича, папери, пов'язані з його причетністю до справи Ольги 
Грабар, заява Наумовича до виборчо^, комітету і відкритий лист 
до виборців Городенки, Заліщикіз і Борщова в зв'язку з висунен
ням його кандидатури в депутати австрійського парламенту, листи 
сина І.Наумовича, Миколи Наумовича, до 0.Маркова в справі спо
рудження пам'ятника на могилі батька.

ф. 2, № 126, 84 арк.

НІІЖСЬКИЙ, Петро Іванович (літ. псевд. Петро Байда);
поет - перекладач, збирач

українських народних пісень.

Кінець 1880-х - поч. 1890-х рр., один док. з 1862 р.

Рукопис перекладу "Одіссеї" Гомера на українську мову з 
поправками і переробками Ніщинського. При ньому лист Нішинсько- 
го до О.Кониського від 19 травня 1889 р. в справі редагування 
цього перекладу.

Уривки перекладу "Іліади" з передмовою до* нього (перекла
ду) Ніщинського та початок перекладу трагедії Софокла.

Фрагмент ааписки Ніщинського як викладача Ананьївської 
гімназії під заголовком : "Об уничтожении переводных испытаний 
в гимназиях и прогимназиях империн".
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диписки Ніідинського зі збірника українських пісень В.Г.По- 
лякова (м. Прилуки на Полтавщині, 1862).

ф. І, № 504, 220 арк.

О Ж П Ж Ж .  Гнат Денисович (1847-1883) - філолог, професор
^к^аінсько^ мови'і літератури Чернівецького університету

1867-1882 .

Філологічні праці та матеріали Онишкевича: стаття "Коло
мийка (Причинок до історії малоруської.народної поезії)" та 
дослідження про вживання займенника "що" в українській мові 
(не збереглися початок і кінець роботи); рецензія В.Ягича на 
невідому працю /Онишкевича/ про властивості і значення приймен
ника в українській мові; виписки з мовознавчих робіт, бібліогра
фічні нотатки, копії документів (м.ін. молдавських грамот 
ХУ-ХУІ ст.).

Конспекти лекцій з української мови та історії української 
літератури, що їх читан Онишкевич у Чернівецькому університеті 
в 1877-1882 рр.

Чистовий текст і фрагмент чернетки мелодрами Онишкевича 
"Оля" та рецензія на неї невідомого автора.

Матеріали біографічного характеру: уривки спогадів Онишке
вича з учнівських років, конспекти окремих лекцій Ф.Міклошича 
і Томашека, які слухав Онишкевич у Віденському університеті 
в 1871 р., його листи до дружини з часів перебування на 
вчительській практиці гУ Львові (1874).

ф. 2, №  433-437 , 455; 400 арк
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ОРТВІН, Остап (псевд., справжнє прізвище Оскар Катценел-
лєн^оген, 1876-1942) - журналіст, літературний критик і
видавець.

1884-1942

Літературно-критичні і публіцистичні праці Ортвіна та ма
теріали до них у вигляді нотаток, виписок, копій текстів і до
кументів (стосуються творчості,, А.Міцкеьича, Ю.Словацького, С.Же- 
ромського, Я.Каспровича, Г.Гауптмана, Г.Ібсена й ін.); реферати 
на літературні теми; вірші, підписані псевдонімом Яцек Гопліта.

Матеріали редакторської і видавничої діяльності Ортвіна. 
Серед НИХ договір про заснування видавничої СПІЛКИ "Ateneum", 
матеріали критичного опрацювання і видання вибраних творів К.Тет- 
маєра, рукопис спогадів С.Бжозовського, твори Т.Рітнера, Й.Кон- 
рада й ін., рукописи дрібних творів ряду польських письменникін 
8 редакційної теки "Kurjera Lwowskiego"t між ними автографи 
Ю.Тувіма і Л.Стаффа.

Матеріали, що відображають літературно-громадську діяль
ність Ортвіна: збірка документів до справи письменника С.Бжозов
ського, обвинуваченого в зв'язках з царською охранкою (1906- 
1938); частина архіву Львівського відділення Професійного об'єд
нання польських літераторів (1928-1939), членом правління і пре
зидентом якої був Ортвін, - статут організації, списки членів, 
фінансові звіти, програми дискусійних вечорів, листування з Цен
тральним правлінням у Варшаві і т.п.

Різного роду папери, що мають відношення до кореспондент
ської праці Ортвіна в міжвоєнні роки. Серед них, матеріали анке
ти в справі єврейського населення у Східній Галичині (1922), 
група рукописів і друків, пов'язаних з його роботою на становищі 
референта в справах преси при дирекції т.зв. Східних ярмарків у 
Львові (1922-1934), матеріали до історії польського театру у 
Львові (1929) й ін.

Листування Ортвіна з діячами літератури, видавництвами, ре
дакціями в справах, що стосуються його літературно-критичної, 
видавничої та громадської діяльності. В числі кореспондентів 
Ортвіна були: К.Іжиковський, Ю.Каден-Бандровський, С.Кот, В.Фельд- 
ман, А.Цибульський та ін.

Матеріали майнових справ і особисті папери Ортвіна. В числ)
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о с т а н н і х  - різного роду посвідчення і  велика збірка фотографій.

ф.73, 5500 ерк.

ОСІНСЬКИЙ. Алоізи (1770-1842) - історик і філолог, луць
кий римсько-католицький епіскоп, викладач Крем'янецької 
гімназії та Волинського ліцею (1806-1824), ректор Віден
ської римсько-католицької академії (1833-1839). .

1801-1838

Рукописи словників польської мови і польських письменників, 
укладених і виданих Осінським. Виписки і нотатки для праць з 
граматики та історії польської мови. Переклад "Енеїди" Віргілія 
на польську мову та літературне дослідження цього твору. Опис 
костелу в м.Олиці та інші історичні й філологічні праці і мате- 
теріали Осінського.

Курси лекцій з латинської і польської мови та літератури, 
поетики, риторики й інших предметів, читаних Осінським у Волин
ському ліцеї. Матеріали науково-адміністративної діяльності 
Осінського у Віденській духовній академії - виписки з протоколів 
засідань кафедр, програми занять і екзаменів, рапорти викладачів, 
прохання і скарги викладачів і студентів в особистих справах, 

Обширна кореспонденція Осінського, переважно з часів пере
бування його на Волині як викладача гімназії і ліцею в Крем'янці 
та прелата костелу в Олиці. Основну масу кореспондентів Осінсь
кого становлять представники адміністрації та викладачі учбових 
закладів, місцеве духовенство і дворянство, а також письменники 
і вчені, серед яких: Й.Лелевель, Ю.Коженьовськнй, Ю.У.Немцевйч, 
Л.Осінський, К.Сенкевич. В кореспонденції Осінського багато тз- 
кож чернеток його листів до різних осіб, м.ін. листи до викла
дачів Віденської духовної і Віденської медико-хірургічної ака
демій, керівників і інспекторів шкіл Луцька, Крам'янця, Клеваяі. 
Олики, до магістрату м. Олики і ін.

Матеріали особистого архіву професора логіки і філософії 
Віденського університету А.Довгірда за 1807-1832 рр.: незначна 
його кореспонденція і особисті папери.

ф .4, №  794, 803, 804, 854-904, 
11000 арк.
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ОСТЕРМАН. Георг Веніамін (нар. 1808 р.) - радник Наміс
ництва у Львові, староста Станіславського циркулу (І854-

1848-1884, один док.з 1838 р.

Записки Г.Остермана, відомі в літературі під назвою "Хроні
ка Остермана". Записки ці, обсягом понад 2000 сторінок рукопис
ного тексту в повний аркуш, були написані в 1868-1884 рр. і 
складаються в основному а виписок (частково вирізок) з газет, 
брошур, книг, власних спогадів Остермана та копій документів. 
Останні становлять основний матеріал "хроніки" з років перебу
вання Остермана на державній службі (1832-1867), особливо з 
пам'ятних для Галичини 1846, 1848 і 1849 рр.

Перший важливий розділ "хроніки" становлять матеріали до 
історії повстання 1846 р. в 8ахідній Галичині. Вони складають
ся з внесених до "хроніки" записок батька Г.Остермана - йоганна, 
старости Сяноцького циркулу в 1825-1846 рр. - про події 1846 р. 
на Сяноччині. та зі споминів самого Г.Остермана про події в цир
кулі Вадовичі, де він з 1843 р. перебував на посаді крайскоміса- 
ра. Свої спомини Остерман доповнює копіями документів органів 
державної влади, повстанських відозв і листівок, виписками з 
газет.

Далі слід відмітити розділ, присвячений подіям революцій
ного 1848 р. в Галичині, зокрема в Станіславськсму циркулі, куди 
Остермана на початку цього року переведено з Вадовичів знову ж 
таки на посаду крайскомісара. Тут знайшли відображення квітневі 
заворушення в Станіславі, створення польської Національної ради 
і Національної гвардії, організація Руської ради, вибори до Уста
новчих зборів Австрії, стосунки між селянами і поміщиками напе
редодні скасування панщини, зокрема виступ селян у Цуцилові, 
збройне повстання в листопаді 1848 р. у Львові.

Окремий розділ "хроніки" становлять записки Остермана про 
його діяльність як комісара у справі організації селянського 
ландштурму в прикордонній смузі Станіславського циркулу для охо
рони кордону від угорських повстанців в 1848-1849 рр. Як і в по
передніх розділах, тут багато копій документів, в т.ч. розпоряд
ження органів влади, плани організації ландштурму, дані про кіль
кість боєздатного населення по округах і селах, відозви повстан
ців до населення Галичини й ін.
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Останній документальний розділ записок Остермана охоплює 
період а 1854 по 1867 р., коли він був старостою Станіславсько- 
го циркулу. В цьому розділі поряд зі споминами і копіями доку
ментів Остерман подає багато статистичного і описового матеріа
лу про населення, господарські і культурні стосунки в циркулі, 
почерпнутого з друкованих праць та службових паперів, як на
приклад, дуже детальна відомість про школи в циркулі станом на 
1854 р., опис шляхів на Прикарпатті та ін. Крім того, тут вмі
щено кілька історичних довідок про походження, мову, звичаї, 
культуру гуцулів, одна з яких написана відомим в ті часи галиць
ким письменником М.Козановичем.

Матеріали "хроніки" наступних років складаються майже ви
ключно а виписок та вирізок з газет, переважно віденських і 
львівських, і тематично стосуються головним чином галицьких 
справ.

В "хроніці" знайшли відображення також окремі моменти за
гальнодержавного життц Австрії, події в Польському королівстві 
й ін., як наприклад, війна Австрії з Сардінією (1859), введення 
паперових грошей в Австрії та інших країнах (на відповідних ар
кушах записок наклеєно паперові грошові знаки), польське пов
стання 1863-1864 рр. На протязі усього тексту "хроніки" діловий 
матеріал переплітається з записами народних пісень^ прислів'їв, 
виписками з творів художньої літератури і ін.

Крім "хроніки", в архіві Остермана знаходяться оригінальні 
документи, зв'язані з його службою у ВадовичаХ і Станіславі, між 
ними: щоденник діяльності експозитури Вадовицької циркулярної 
управи в Живці за 1847-1848 рр., донесення про становище на кор
доні з Угорщиною під час угорського повстання, норми постачання 
провіанту для російських військ, що направлялись в Угорщину, ко
респонденція та ін.

ф.І, № 15/1-4, 1150 арк.

ОСТРОВСЬКИй. Тадеуш (1881-1941) - лікар-хірург, доктор 
медичних наук, професор Львівського університету.

1890-1941

Рукописи праць Островського з проблем загальної хірургії
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в т.ч. тексти його наукових рефератів і доповідей, а також нау
кові праці його учнів.

Статути і регламенти лікарських товариств, програми конф^; 
ренцій і з'їздів лікарів Польщі, Австрії, Німеччини, міжнарод
них лікарських з'їздів, тези доповідей.

Листи до Островського від медичних закладів, лікарських 
товариств, і окремих осіб, між ними - листи Міжнародної асоціа
ції хірургів, хірургічних товариств Югославії, Бельгії і ін.

Особисті та службові папери Островського, серед яких - лі
карський диплом на його ім'я, виданий у 1907 р. Казанським уні
верситетом, кореспонденція в справі службових призначень і пе
реміщень, записка конкурсної комісії-медичного факультету Львів-, 
ського університету, яка містить детальний розгляд його наукових 
праць, автобіографія Островського, свідоцтва про нагороди, фо
тографії і т.п.

Матеріали майново-господарських справ Т.Островського та 
його дружини Ядвиги Островської.

ф.74, 970 арк.

ПАВЛИК. Михайло Іванович (1853-1915) - письменник, публі
цист,, громадський діяч, один з засновників Русько-україн
ської радикальної партії і перших пропагандистів соціаліз
му в Галичині.

1870-1890-і рр.

Публіцистичні праці Павлика, присвячені різноманітним питан
ням політики, громадського і культурного життя в Галичині, зокре
ма господарській політиці австрійського уряду, економічному ста
новищу селянства, боротьбі політичних партій і течій, освітній 
роботі серед народу, польсько-українським молодіжним стосункам, 
проблемі емансипації жінки й ін.; фрагменти його статей про со
ціалістичне суспільство, вступ до українського видання праці 
М.Драгоманова і іЗ.Рекли "Русь-Україна. Земля і люди", переробка 
і переклад на польську мову праці С.Подолинського "Ремесла і 
фабрики на Україні".

Уривки художніх творів і літературно-критичних праць Павли
ка, серед них два варіанти оповідання "Зрада", відгук на статтю 
П.Свистуна "чим е для нас Шевченко?".
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Матеріали до словника української мови XIX ст. - записи 

одів та словосполучень, зроблені Павликом з уст народу та на 
основі друкованих джерел.

Нотатки, виписки та газетні вирізки різного характеру і 
змісту, які відображають зацікавлення Павлика економічними, по
літичними, культурними проблемами і т.п. Серед них можна відмі
тити матеріали про господарське становище Галичини, про розви
ток освіти і становище шкіл у Східній Галичині, про народні чи
тальні (м.ін. підбірка творів членів народних читалень).

Матеріали з архівів редагованих Павликом часописів "Народ", 
"Хлібороб" і інших - художні твори, публіцистичні праці, корес
понденції різних авторів, серед них автографи і.Франка, К.Три- 
льовського, Д.Лукіяновича, листування з кореспондентами і перед
платниками, рахунки.

Невелике за обсягом листування Павлика з офіційними і при
ватними особами, пов'язане з його громадською діяльністю та 
особистими справами.

Матеріали судового процесу 1886 р. над М.Павликом та його 
сестрою Г.Павлик, обвинуваченими у веденні соціалістичної пропа
ганди на Косівщині, серед них акт оскарження і вирок Коломийсь
кого окружного суду та промова, виголошена на процесі Павликом 
на свій захист.

ф.160, 2200 арк.

ПАВЛИКІВ. Теобіль Михайлович (1821-1905) - викладач україн
ської мови в Бережанській гімназії (1848-1853). секретар і 
скарбник окружної Руської ради в Бережанах (1848-1849), де
путат Галицького крайового сейму і австрійського парламенту 
священик.

1809-1894

Матеріали безпосередньо пов'язані з діяльністю Павликова 
як секретаря і скарбника деканальної Руської ради в Бережанах: 
протоколи засідань і списки членів ради, журнал реєстрації роз
глянутих справ, книга грошових надходжень і видатків, циркуляри, 
оголошення, звернення до населення Бережанської ради та Головної 
руської ради у Львові, листування з іншими периферійними радами, 
органами державної влади і інше, журнал вихідної кореспонденції.



но

Серед інших матеріалів архіву, що стосуються подій 1848-1849 рр. 
в Бережанській окрузі та участі в них Павликова, можна відміти
ти його кореспонденції до львівських газет і журналів, його сйо- 
бисті і колективні листи береканського духовенства до представ
ників вищого церковного кліру, митрополичої консисторії, до 
Польської ради в Бережанах і т.п., тексти проповідей і промов, 
пов'язаних зі скасуванням панщини й іншими подіями того часу, 
матеріали в справі організації в Галичині селянського ландштур
му для охорони кордону з революційною Угорщиною і ін.

Матеріали, які відклалися в архіві Павликова в зв'язку 8 
його педагогічною діяльністю, між ними: програми навчання, но
татки до характеристики окремих учнів, класні журнали за 1826- 
1827 і 1831-1835 рр., листування.

Особиста кореспонденція Павликова з 1840-1890-х рр., серед 
якої трапляються листи відомих тогочасних галицьких діячів куль
тури, як В.Площанський, О.Огоновський і ін.

Матеріали Павликова з років навчання його у Львівській ду
ховній семінарії та університеті - конспекти лекцій, екзамена
ційна робота з богослов'я, виписки з прочитаної художньої літе
ратури, рахунки студентської товариської каси і ін.

Папери батька Т.Павликова, Михайла, пароха в Бережанах: 
записна книжка з 1809 р., конспекти лекцій з різних релігійних 
предметів, збірка церковних проповідей з 1820-х рр.

ф.75, 2200 арк.

ПАЛУРА. Тимко (1801-1871) - поет, автор ряду відомих пі
сень; підтримував контакти а декабристами, в 1830-1832 рр. 
був ув'язнений царським урядом.

1841-1860-і рр.

"икгаіпку" - збірка поезій Падури українською мовою з па
ралельним пербйладом на польську, власноручно автором переписа
на і подарована на пам'ять дружині Францішці в 1841 р.

Підготовлена Падурою до друку збірка його творів з широки
ми коментарями, в яких автор викладає свої погляди на минуле 
України. В коментарях, а також в історичних нарисах, що входять 
до збірки, Падура часто наводить уривки з документів, пізніше 
втрачених, що ,цадає його працям вартості історичного джерела.
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(На основі цього рукопису, з деякими пропусками в основному тек
сті і дуже значними скороченнями коментарів, у Львові в 1874 р. 
було видано "Ру5та Тутка Рабигу").

Чернетки творів Падури, а також виписки та нотатки до його 
літературних і історичних праць; переклад на польську мову урив
ка з записок маркіза де Кюстіна про його подорож у Росію в 
1839 р.

Нотатки і виписки з історії України і Польщі*
Біографія Падури, написана невідомим автором у 1852 р*, 

переписана рукою письменника та ним же пізніше дещо виправлена.
ф.5, №№ 1903, 1935, 1200 арк.

ПАНЬКІВСЬКИЙ. Кооть Федорович (1855-1915) - економіст, ко
оператор, громадський діяч, один з засновників Науковою 
товариства їм. ї.Г,Шевченка у Львові, редактор журналів 
"Зеркало", "Зоря" та інших галицьких видань.

1889-1910

Листи до Паньківського від О.Пчілки, Б.Грінченка, М.Грін- 
ченко, О.Маковея головним чином у видавничих оправах. Зокрема, 
вони стосуються видання "Кобзаря" та біографії Шевченка (Конись- 
кий), творів Л.Гліоова, Г.Барвінок, Т.Зіньківського (Б.Грінчен
ка), журналу "Буковина" (О.Маковей), власних творів адресантів. 
Борис і Марія Грінченки в своїх листах торкаються мовних проблем, 
пересилки літератури, політичних пойій і умов літературної і на
укової праці на Україні. В додатку до листів Б.Грінченка знахо
диться його вірш "Хлібороб", а в додатку до листів Маковая - 
його відкритий лист (як редактора "Буковини") до галицької інте
лігенції з закликом до*пожвавлення культурної діяльності.

Серед матеріалів архіву зберігаються також автограф сати
ричного вірша Маковея "Нові святі", друкарський відбиток його 
статті "Літературна Ьпадщина по Ізидорові Воробкевичу" та про
грама вечора, присвяченого пам'яті Б.Грінченка (червень 1910 р.) 
у Львові.

ф.І, № 499, 140 арк
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ПАРТИДЬКИЙ. Омелян Осипович (1840-1895) - мрвоанавець, 
етнограф,^педагог. викладач української мови у Львівській 
вчительській семінарії (1871-1895), редактор журналу 
"Зоря" і інших видань. -

1862-1894

Фрагменти статей Партицького з літературознавства, мовознав
ства, етнографії, серед них: коментар до поеми "Великий льох" 
Шевченка, стаття "З життя волинського люду", рецензії на під
ручники а української граматики, в т.ч. на підручник М.Митро- 
фановича.

Кореспонденція Партицького, пов'язана переважно з його нау
ковою та редакторсько-видавничою діяльністю. Серед листів до 
нього знаходяться листи таких осіб: О.Пчілки, Б.Грінченка, О.Ру- 
сова, В.Самійленка, Ц.Білиловського, М.Лисенка, С.Воробкевича, * 
В.Иавроцького, М.Уотияновича, М.Бучинського, В.Матюка, І.Шара- 
невича, Ф.Ржегоржа.

Мемуарні матеріали: автобіографічний нарис "Одеські лима
ни", написаний на основі вражень від перебування на лікуванні 
в Одесі, записки з часів відпочинку в Карлобаді та інше.

Матеріали службового і біографічного характеру (звернення 
до Крайової шкільної ради в зв'язку з роботою над шкільними під
ручниками, рахунки за друкування "Німецько-руського словаря", 
листи від батька і брата, початок автобіографії).

Окремі екземпляри рукописних сатиричних газет: "Гомін" 
(1862), "Фірман" (1863), "Жельман" (1863), "Відьма" (1865). 

Анотований опис матеріалів архіву Партицького.
ф.І54; 280 арк.

ПЕТРУШЕВИЧ. Антоній Степанович (1821-1913) - історик, 
етнограф, філолог, почесний член Петербурзької академії 
наук (з І904 р.), почесний доктор Київського універси
тету, член ряду наукових товариств, депутат австрійсько
го парламенту і Галицького крайового сейму.

ХУП ст. - 1913

Рукописи численних наукових і цруково-популярних праць 
Петрушевича з різноманітних проблем стародавньої історії України,
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зокрема Галичини, а також з археології, філології і інших наук, 
в більшості опуолікованих. З історичних праць в архіві знахо
дяться: "Зведений галицько-руський літопис 1500-1772 рр.", ці
лий ряд статей з історії Галича і Львова, праці з історії Вве
дення та поширення християнства на Україні і в інших слов'янсь
ких землях, з історії православної, греко-католицької і римської 
церкви на Україні (унія, діяльність ордену єзуїтів, діяння отців 
церкви, історія окремих церков, монастирів), з історії культури, 
між іншим з історії книгодрукування та розповсюдження книги на 
Україні, плани історичних праць; матеріали з історії у вигляді 
виписок, нотаток і картотек, серед яких картотека населених 
пунктів давньої Польщі, що отримали магдебурзьке право, мате
ріали до історії торговельних шляхів на Україні, до історії по
дій 1848 р. в Галичині та ін.

Філологічні праці Петрушевича представлені в його архіві 
статтями та матеріалами з історії мови, з фонетики, семантики, 
етимології, між ними статті: "Кто основам азбуку называемую 
"глаголицей", "0 происхождении письмен у слов'ян*!, "Кто и для 
чего говорит и пиыет язычием", "О происхождении и значений сло
ва "человек"; картотека матеріалів до словника мови "Слова о 
полку Ігоревім" й ін. Слід відмітити наявність в архіві також 
статей з історії літератури, як наприклад: "0 названий и проио- 
хождении певца "Слова о полку Игоревё", "Забытый и непонятный 
польско-украинский поэт А.Мальчевский".

Серед помітного числа археологічних праць Петрушевича біль
шість має характер повідомлень про випадкові археологічні зна
хідки або спроб нового освітлення спірних питань, як наприклад: 
"Краткое описаниѳ старинных предметов, отысканных на залуков- 
ских полях", "О новооткрытой памятника Велеса", "Б&ло ли два 
Галичи" і т.п.

Значне місце-в архіві займають етнографічні та фольклорис
тичні нотатки і матеріали, зібрані Петрушевичем і іншими збира
чами, а також його пуоліцистичні статті, що стосуються в основ
ному польсько-українських стосунків в тодішній Галичині, як от: 
"Kilka słów w obronie ruskiej narodowości","Газета "Times" 
и польский вопрос" і т.п.

В результаті наукових і колекціонерських занять та інтере
су до громадських справ Петрушевича в його архіві відклалася 
значна кількість оригіналів і давніх копій, документів ХУН-ХіХ
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ст., наукових праць і художніх творів його сучасників й інших 
матеріалів. Серед них слід відмітити: оригінали документів до 
історії монастирів у Галичині ХУП-ХУШ от., матеріали до історії 
Слов'янського з'їзду в Празі 1848 р., до історії польського 
повстання 1868-1864 рр., до історії Львівського університету, 
матеріали в справі виоорів до Галицького сейму і австрійського 
парламенту (між іншим протести виборців проти порушення вибор
чого законодавства), відому зборку віршів "Син Руси" (1833), 
вірші Т.Падури, М.Устияновича, Ю.У.Немцевича, мовознавчі праці 
І.Жуковського, ІіМогильницького, М.Петрушевича. Окрему групу 
серед цих матеріалів становлять вирізки з галицьких і австрій
ських періодичних видань (переважно 1850-х рр.) до найрізноманіт
ніших проблем, згруповані тематично, як наприклад: "Історія сіль
ського господарства", "Хліботоргівля", "Робітники", "Статистика 
Галичини" і т.п.

Листування Петрушевича з широким колом галицьких і закор
донних вчених, з науковими установами і товариствами (усього по
над 400 кореспондентів). Серед інших, кореспондентами Петрушеви
ча були: І.Вагилевич, Я.Головацький, Б.Дідицький, Д.Зубрицький, 
О.Огоновський, І.Свєнціцький, К.Устиянович, С.Баронч, П.Батюш- 
ков, О.Брюкнер, Ф.Міклошич, О.Соболевський, В.Ягич. В архіві 
знаходяться також чернетки та повідправлені .листи Петрушевича 
до А.Добрянського, О.Духновича, О.Соболевського і ін.

Біографічні матеріали^ свідоцтва про народження і освіту, 
дипломи про присвоєння почесних наукових звань, у тому числі 
диплом почесного доктора Київського університету, вітальні адре
си, заповіт Петрушевича з 1878 р., матеріали до генеалогії ро-. 
дини Петрушевичів, сімейне листування, записні книжки з 1869-
1888 рр.

В архіві А.Петрушевича зберігаються також папери його бать
ка Степана Григоровича, пароха в с.Добрянах Стрииського циркулу, 
серед них: його власної композиції сценічна гумореска "stary п ф  , 
Ałoda bona", ліричні вірші, байки і ін., записи чужих творів, 
історичні нотатки, домашні порадники (агрономія, ветеринарія, 
народна медицина), листування, біографічні матеріали.

ф.77, 30000 арк.
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^ ПІЛЯТИ: Станіслав (1802-1866) - письменник і педагог, член 
Ради м. Львова (з 1861 р.); його си^ Тадеуш (1844-1923) - 
статистик і економіст, професор Львівського університету, 
депутат (з 1877 р.) і віцемаршал (з 1902 р.) Галицького 
крайового сейму; інші члени роду Пілятів та порідненого з 
ним роду Гнатковських.

1791-1920

Ділові і особисті папери С.Пілята: матеріали в справі зас
нованого ним в 1850 р. у Львові приватного пансіону - списки ви
хованців і вчителів, програми навчання, кореспонденція з держав
ними установили і т.п.; матеріали, пов'язані з його діяльністю 
як члена Ради м. Львова; персональні документи - свідоцтва,харак
теристика, членські посвідчення, дипломи й ін. Незначна особис
та кореспонденція.

Матеріали службової діяльності Т.Пілята: заяви, офіційна 
кореспонденція, повідомлення, запрошення, програми, статути і 
т.п. документи, пов'язані з його діяльністю у Галицькому крайо
вому сеймі і сеймових комісіях, Крайовому комітеті, в Галицько
му господарському товаристві, Крайовому бюро статистики, а та- 
ко& з викладацькою і адміністративною діяльністю у Львівському 
університеті.

Особисті документи Т.Пілята: шкільні свідоцтва, матрикули, 
дипломи, патенти на шляхетство і ордени та ін. Коротка біогра
фія Т.Пілята.

Невелика особиста кореспонденція Т.Пілята.
Окремі матеріали, переважно особисті папери і кореспонден

ція, інших членів родини Пілятів і Гнатковських.
ф.78, 600 арк.

ПІНІНСЬКИЙ. Леон, гр. (1857-1938) - правознавець і політик, 
професор римського права Львівського університету (1891- 
1908), депутат австрійського парламенту (1888-1898), наміс
ник Галичини (1898-1903).

1870-і рр. - 1934, один рукопис з 1820 р.

Наукові праці Пінінського з історії римського права й інших 
правових диснчплін, його літературознавчі праці та матеріали до 
них.
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Матеріали поліюицної діяльності Лівійського, пов'язані пе

реважно з його діяльністю в Галицькому крайовому сеймі: збірка 
петицій Галицького господарського товариства до сейму в спрай 
призначення асигнувань на розвиток тваринництва та інших галу
зей сільського господарства, розвиток професійного навчання і 
ін.; пропозиції в справі складання водного кадастру Галичини, 
підвищення платні вчителям народних шкіл тощо; комплект докумен
тів, зв'язаних з підготовкою до реформи закону про вибори до Га
лицького крайового сейму (1910): проект нового закону про вибо
ри до сейму, списки та карти виборчих округів Галичини, дані про 
оподаткування населення (за категоріями платників), його релі
гійний склад, про кількість виборців по виборчих округах і ку
ріях, про стан поміщицького землеволодіння (за майновими група
ми); загальні дані про виборче законодавство окремих земель Ав
стрії та про чисельний складкрайоьих сеймів австрійських земель 
за 1861-1910 рр.; проекти протоколів, засідань підкомітету сей
мової комісії в справах реформи закону про вибори.

Господарські і майнові папери Леона, Владислава і Мечисла- 
ва Пініноьких по їх маєтках Грималів, Іванівна, Сущин, Запуст 
й інших в Скалатському пов., а також по львівських міських воло
діннях. Переважна частина їх стосується справ утримання та ек
сплуатації парового млина і броварні в Грималові та гуральні в 
Сущині (оцінки, контракти оренди, рахунки, фрахтові листи), реш
ту складають загальномаеткові матеріали (кореспонденція з упра
вителями, справи кредиту) та матеріали по домашньому господарству 
та особистих видатках власників.

Невелика службова, ділова і родинна кореспонденція та осо
бисті папери Л.Пінінського. Родинні папери Пініноьких і Нікоро- 
вичів: матеріали до генеалогії, особисті документи окремих пред
ставників обох родів.

Лікарський порадник з 1820 р.
ф.79, 2900 арк.

ПОЛБ, Вінценти (1807-1872) - поет, прозаїк, географ, профе
сор географії Краківського університету (І849-І8Ь2).

1840-1 рр. - 1872



Автографи окремих художніх творів Поля, між ними: уривок 
З поеми " Pachole hetmańskie ", " Stryjanka ", " Йврбжиіевій
Semenowych powieści " , дрібні поезії*

Рукопис першої частини 2-го тому підручника з географії 
Європи - "Rzut oka na powierzchnie europejskiego !%du". 
Нотатки Поля під заголовками: "Слов'янщина" і "Подоріж по Малій 
Польщі".

Власноручні і чужі копії листів Поля з 1854-1872 рр., серед 
яких - опубліковані і неопубліковані його листи до Е.Одинця, 
і.Крашевського, С.Гощинського, М.Даровського, Ю.Коссака, С.Козь- 
п'яна і інших, а також листи до видавництв, редакцій, книгарень 
і т.п.

Ф.4, №  407, 1238, 1240, 1289/ 
1292, 350 арк.
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ПОЛІСЬКИЙ. ГенрикАфанасійович(нар. 1847 р.) - філолог, 
літератор, співпрацівник "Правди", "Слова", "Науки", "Про
лому" та інших галицьких видань.

Кінець 1880-х - поч. 1910-х рр.

Рукопис російсько-німецького словника, складеного Волин
ським, під назвою "Полный подручный объяснительный русско-не- 
мецкий словарь", эі вступом.

Статті Полянського: "Др. Эмилиан Калужняцкий", "О библио- 
теках вообще и о домашних библиотеках в особенности"; рецензія 
на драму Л.Старженського "Gwiazda Syberii" й ІН.

ф.2, №  120, 460, 461; ф.9,
№ 554, 650 арк.

ПОЛЯЧЕК. Марія - педагог, автор шкільних підручників з 
географії і краєзнавства.

1890 - 1930-ті рр.

Посіоник для викладачів географії Польщі в молодших класах 
середньої школи, складений М.Полячек. Виписки з праць по геогра
фії і краєзнавству, бібліографічні нотатки.
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Плани і конспекти..,лекцій з географії, програми учнівських 
екскурсій, методичні матеріали, вчительські щоденники.

Записи лекцій О.Бальцера з історії державного устрою Податі 
та лекцій К.Твардовського з логіки, філософії і естетики, чита
них у Львівському університеті в 1902-1906 рр. Конспекти праць 
з історії Польщі та історії польської літератури, виписки з про
читаних книг та замітки про них Марії і Гелени Полячок.

Каталог біоліотеки М.Полячек, альбоми, фотографії.
$.80, 1800 арк.

^ ПРОКОПІВ. Іван Васильович (1901-1973) - працівник народної
освіти, член Спілки журналістів України (з 1961 р.).

1922-1970

Дописи і кореспонденції до газбй і журналів, зокрема в спра
ві охорони пам'яток історії і культури, збирання фольклорних і 
етнографічних матеріалів, рецензії, некрологи, ювілейні статті.

Спогади про події, пов'язані з діяльністю таємного Україн
ського університету у Львові (1922-1924) під назвою "Боротьба за 
освіту" та "Боротьба за український університет у Львові" і ма
теріали до них у вигляді власних записів і документів, зібраних 
під грифом "Студентська хроніка".

Листування з установами, редакціями газет і журналів, жур
налістами, письменниками, вченими, в тому числі закордонними - 
П.Атанасовим, С.Иінценсом, і.Блажкевич, П.Козланюком, М.Колес- 
сою, Т.Мигалем, Т.Франком і ін.

ф.86; 5000 арк.

ПРОХАСКА. Антоній (1852-1930) - історик, дослідник історі 
Польщі і Литви ХУ ст., один з редакторів багатотомного 
археографічного видання "Acta grodzkie і ziemskie", 
охоронець фондів Архіву земських актів у Ложові.

1868-1980, декілька листів з першої пол. ХіХ ст.

Рукописи історичних праць Нрохаски, серед них: "Stanisław 
Żółkiewski", "Okup brańców", "Wybrańcy", "Napad zbójecki
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na zainki sanockie" Й ІНШИХ, КОПІЇ підготовлених ДО Друку 
історичних документів; друковані праці Прохаски в збірниках, 
окремих відбитках і газетно-журнальних вирізках.

Матеріали до праць Прохаски - чернетки, тематичні підбір
ки виписок з історичних праць і документів (унія, дизунія, Поль
ща і орден хрестоносців, Вітольд і Ягайло, сеймики в конфедера
ції і ін.), вирізки з газет, хронологічні і бібліографічні но
татки.

Ділове листування Прохаски І900-І92&-Х рр., переважно з 
науково-культурними установами та закладами, невелика кількість 
давніших листів з родинної кореспонденції Прохасків.

Шкільні свідоцтва Прохаски, його студентський матрикул й 
інші дрібні біографічні документи.

ф.87, тзЗОО арк. (з того 6000 
карток)

ПРУСЕВИЧ. Олександр (1878-1944) - етнограф і музеолог, 
охоронець фондів Історико-етнографічного музею в Кам'я- 
нець-Подільському (з 1905 р.), інспектор в справах кустар
ного пюомислу Волинського округу (з 1921 р.), працівник 
Державного етнографічного музею у Львові (1940-1941).

1905-1941, декілька документів з 1880-х - 1890-х рр.

Рукописи праць Прусевича з етнографії і музейної справи. 
Серед них: " Hafciarstwo ludowe na Rusi", "Wołyńskie hafcier- 
stwo ludowe", " Huculszczyzna", меморіали В справі реорГИ- 
нізації роботи музеїв Львова і Львівщини.

Матеріали, зібрані Прусевичем для своїх етнографічних до
сліджень - взірці і описи вишивок, різьби, газетні вирізки, ви
писки; альоом взірців українських крашанок, зібраних 1892 р* у 
районі Немирова на Поділлі та ін.

Матеріали до історії професійного шкільництва на Волині, ию 
відклалися в архіві Прусевича в зв'язку 8 перебуванням Його на 
посаді інспектора кустарних промислів Волинського округу, в їх 
числі: анкети по обліку професійних шкіл Волині за 1922-1925 рр. 
(дані про бюджети шкіл, кількість вчителів і учнів, термін нав
чання), статути і навчальні програми шкіл, списки учнів.

Кореспонденція Прусевича з діячами науки і мистецтва, мау-
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новими і державними установами, пов'язана 8 його науковими і 
службовими заняттями. Зокрема, вона стосується збору Прусеви- 
чем матеріалів до словника російських граверів по дереву другої 
половини XIX от., організації і роботи музеїв, професійних шкіл, 
охорони пам'яток старовини. Велику частину її складають листи 
до Прусевича дирекцій і працівників Інституту матеріальної куль
тури ім. М.Марра, Інституту етнографії АН СРСР у Ленінграді та 
ряду ленінградських музеїв з 1939-1941 рр. в справі збору і пе
ресилки музейних експонатів, обміну літературою і ін. Серед 
листування знаходиться велика кількість чернеток листів Прусе
вича.

Біографічні матеріали: автобіографії Прусевича різних ро
ків, списки його наукових праць і рецензії на них, особисті до
кументи, фрагменти щоденника з 1939-1941 рр.

Група матеріалів невстановленого-походження, серед яких 
папери, пов'язані з заснуванням і діяльністю осадницького това
риства "Ziemia nasza" (1920-ті рр.).

ф.88, 1500 арк.

ПТАСЬНИК. Ян (1876-1930) - історик, професор Львівського 
університету, автор праць з історії культури та історії 
міст середньовіччя і ін.

1900 - 1920-ті рр.

Праці Нтасьника 8 історії культури та історії міст серед
ньовічної Європи і Поллщі в рукописах і друкарських відбитках ' 
8 авторськими доповненнями та поправками; рукописи його праць 
з історії католицької церкви і папства.

Матеріали, зібрані Птасьником Для своїх досліджень - ви
писки з літературних та архівних джерел, у тому числі 8 актів 
Ватіканського архіву, бібліографічні нотатки та ін.

Рукописи праць інших істориків, з якими Птасьник підтриму
вав наукові контакти.

Дрібні біографічні матеріали Птасьника.
ф.90, 8200 арк.
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ПШЛЕНЦЬКИЙ. Станіслав - історик, бібліотекар, працівник 
інституту "оссодінбум" у Львові, технічний секретар Га
лицького господарського товариства.

Др.третина XIX ст., колекційні матеріали з ХУШ ст. -

Рукопис розвідки Пшиленцького про воєнні дії в районі По
лоцька під час Вітчизняної війни 1812 р. під назвою 'Тгапси- 
иі V Роіоски гоки 1812 ", написаної на основі зібраних ним 
документів та свідчень очевидців і учасників описуваних подій 
(з додатком загального огляду російської кампанії Наполеоне та 
копій документів, серед яких рапорти генерала Л.Вітгеннтейна А 
французького маршала Г.Сен-Сіра).

Зібрані Пшиленцьким документи до історії Польщі і України 
в оригіналах і копіях, серед них: список населених пунктів 
Львівської землі і Жидачівського округу з зазначенням кількості 
димів у них (1703 р.); збірка копій листів політичних і військо
вих діячів хУІ-ХУШ ст., у числі яких листи Зигмунта Ш, П.Сагай
дачного, Яна Собеського, Г.Коллонтая, М.Рєпніна? виписки з трой
ських книг Кам'янця-Подільського за 1703 р., інвентарі давніх 
бібліотек, відписи мемуарів тощо.

ф.5, №№ 1831, 1833, 1834, 1847, 
1848, 1857, 1858, 1868, 2414, 
560 арк.

РАЙС.Леопольд (1889-1944) -архітектор,член Спілки архі
текторів Української РСР, збирач матеріалів до історії 
м.Львова.

1637-1940

Колекція зібраних Рейсом матеріалів до історії м. Львова 
(1637-1939), переважну частину якої становлять оригінали і ко
пії офіційних документів державних установ і громадських орга
нізацій, об'єднаних в предметно-тематичні рубрики, зокрема: ма
теріали до історії міського будівництва (ХУШ-ХІХ ст.) - описи 
будинків, вулиць і площ міста, рисунки окремих будівель і архі
тектурних комплексів старого Львова, проект освітлення нулиизз 
та інше; до історії організації транспорту і протипожежної елуть 
ои в місті (др. пол* XIX ст.) - інструкції, регламенти, такси,
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оголошення і розпорядження органів влади, розпис штатів протипо 
жежної служби, списки підприємств міського транспорту та візни
ків, матеріали в справі введення кінного трамваю у Львові й ін
ше; до історії міського самоврядування (др. пол. XIX ст.) - 
проект зміни організаційної структури магістрату, штатний роз
пис службовців магістрату і їх пенсійний статут, регламент ді
яльності Ради міста і т.п.; до історії розвитку ремесел і ре
місничого навчання у Львові (др.. пол. XIX - поч. XX ст.) - ко
респонденція 8 магістратом та інші папери Реміаничої палати 
"Izba rzemieślnicza" і цеху золотарів, проект реорганізації 
міської промислової школи, матеріали, пов'язані з діяльністю 
міського Промислового музею; до історії театрального і музично
го життя Львова (кінець XIX - поч. XX ст.): щоденник проб хору 
опери і оперети польського міського театру, збірка рецензій на 
оперні постановки і концерти, збірка програм музичних концертів 
документи до характеристики діяльності Галицького музичного то
вариства тощо.

Матеріали до історії єврейської громади м. Львова (1748- 
1984), зокрема великий комплект документів, зв"язаних*з діяль
ністю єврейського ремісничого товариства " Jad Charuzim" 
(1870-1920-і рр.): звіти про діяльність товариства, протоколи 
загальних зборів членів та засідань правління товариства, спис
ки членів, кореспонденція правління з магістратом, поліцією, 
членами товариства і ін. документи.

Матеріали діяльності Ліги охорони честі у Львові (1904- 
1982): статути ліги, обіжники, відозви, протоколи зборів чле
нів ліги, кореспонденція, в т.ч. з Міжнародною протипоедянко- 
вою лігою, матеріали справ про образу честі, розглянутих судом 
Ліги і т.п.

Матеріали слідства і суду над Станіславом Штейгером, обви
нуваченим у замаху на президента Польщі С.Войцеховського (1924- 
1925).

Велика кількість розрізнених документів до історії Львова 
з цілого зазначеного на початку огляду періоду та збірка листо
вих друків до історії міста (1779-1939). Бібліографія матеріа
лів до історії Львова, друкованих у періодичних виданнях 1919- 
1935 рр., та інші бібліографічні записи.

Особистий архів Райса: незначна 'Ділова і особиста корес



понденція та персональні папери (рекомендація для вступу до 
Спілки архітекторів Української РСР,посвідчення і т.п.).

ф.92, 3300 арк.

РЕВАКОВИЧ. Тит (1846-1919) - громадський діяч, за фахом 
юристу голова Львівської Філії товариства "Просвіта"* 
член-засновник Наукового товариства і м . Т . Г . Шевченка.

1890-1916, один док. з початку 1860-х рр.

Кореспонденція Реваковича, що стосується громадського і 
культурного життя Галичини останньої третини хІХ - поч. XX ст., 
зокрема розвитку народної освіти, театру, творчої діяльності 
М.Шашкевича, Ю.Федьковича, М.Устияновича, К.Устияновича, Г.Во- 
робкевича і ін. Серед числених кореспондентів Реваковича слід 
відмітити: І.Белея, І.Верхратського, Ф.Вовка, С.Воробкевича, 
Р.Заклинського, О.Кобцдянську, В.Коцовського, О.Левицького,
B. Лукича, О.Маковея, І.Науковича, Є.Олесницького, В.Охримовича, 
О.Павловича, К.Паньківського, М.Садовського, Д.Танячкевича,
C. Томасівського, К.Устияновича, М.Устияновича, Г.Хоткевича, 
В.Шухевича. Між матеріалами архіву знаходиться також анотований 
реєстр кореспонденції Реваковича за 1869-1914 рр., складений 
ним самим в 1911-1914 рр.

До кореспонденції Реваковича безпосередньо примикає група 
матеріалів до біографії М.Устияновича, в складі якої листи різ
них осіб, в тому числі і до самого Реваковича, його нотатки 
та відбитки його газетних публікацій про Устияновича.

Нотатки, замітки, що відооражають зацікавлення Реваковича 
громадським життям Галичини, серед них начерк пам'ятки для де-: 
путатів сейму і рейхсрату, замітки "Чи др. І.Франко стоїть і 
тепер на позиціях атеїзму?" (191з р.) Й і^.

З інших матеріалів архіву слід згадати фольклорні записи 
Реваковича, замітки з його юридичної практики, статтю Д.Таняч
кевича з поч. 1860-х рр. про вживання української мови в сере
довищі тодішньої галицької інтелігенції.

ф.93, 900 арк.
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РЄПНІНИ: Микола Васильович (1734-1801) - військовий діяч і 
дипломат, генерал-фельдмаршал; учасник семилітньої (1756- 
1783) та російсько-турецьких воєн 1768-1774 і 1787-1791,ро- 
сіиський посол у Прусії (1762-1763) і Польщі (1763-1768):; 
його внук Рєпнін-Волконський Микола Григорович (і778-і845)
- генерал-ад'ютант, генерал-губернатор Саксонії (1813-1814), 
пізніше генерал-губернатор України.

1764-1911

Матеріали політичної діяльності М.В.Рєпніна (і764-і798): 
виписки з договорів європейських держав з Польщею, укладених між 
1660-м і і764-м роками, текст звернення до Катерини П представ
ників шляхти великого князівства Литбвського з часів повстання 
Т.Костюшка, офіційно виданим текст англо-росіиського союзного 
договору 1795 р. з секретними додатками до нього; витяги з ко
респонденції Катерини П, Станіслава Августа, баварського курфюр
ста Карла Теодсра й інших, а також копії їх листів до Рєпніна і 
його відповідей на них. Записки М.д.Рзпніна в державних справах, 
його зауваження до законопроектів, урядових постанов і т.п., як 
наприклад: "Записка для оудущих времен правлення", "Записка о 
наборе рекрута", "Мнение на записку о уделах", "На примечания 
при установлений.уделов".

Військові матеріали: агентурні донесення з Туреччини, Мол
давії і Валахії про пересування турецьких військ, про внутрішні 
політичні події в Туреччині і на її васальних землях, копії лис
тів О.Суворова, В.Кочубея з такого ж роду інформацією та інші 
матеріали, що їх пересилав М.В.Рєпніну генерал Г.С.Волконський 
у 1796 р.

Особиста і родинна кореспонденція М.В.Рєпніна за 1774- 
1801 рр. Серед кореспондентів: царевич Павло, б8р.П.0стен-Сак- 
кен, гр.М.Воронцов, представники родин Хованських, Куракіних, 
Наришкіних,Лобанових-Ростовських і інших родичів М.В.Рєпніна.

Майнові документи М.В.Рєпніна (1742-1801): акти на право 
володіння маєтками в різних повітах Воронезької, Тамбовської, 
Нижньогородської й інших губерній - контракти купівлі-продажу, 
дарчі царські грамоти, реєстр костромських маєтків Рєпніна, опи
си границь окремих маєтків і т.п.; адміністративно-господарські 
матеріали: накази і розпорядження прикажчикам, старостам, гро
мадам, господарські рахунки, заяви до Дворянського банку в спра
ві кредиту, кореспонденція з адміністрацією, в т.ч. з генераль-
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ним повноваженим у майнових справах П.Багмевським за 1790- 
1801 рр.

Матеріали до біографії М.В.Рєпніна, зібрані його потомна- 
ми - близько 1000 арк. виписок, переважно з виданих матеріалів 
архівів Воронцових, Куракіних, праць російських істориків та 
окремих документальних публікацій (по 1911 р. включно).

Папери М.Г.Репніна-Волконського з часів походу російської 
армії на Захід в ході війни з Наполеоном, зокрема за часів здо
буття Берліна, між ними: листи А.Бенкендорфа, М.Ворондова,0.Чер- 
нишова до Рєпніна-Волконського, чернетки його листів, описи 
воєнних маршрутів російської армії в Польщі, Німеччині й ін.

Архів М.Г.Репніна-Волконського - генерал-губернатора Сак
сонії (1813-1815): матеріали в справі організації ландверу і 
ландштурму в Саксонії у 1813 р. - проекти, розпорядження, ін
струкції в рукописах і друкарських відбитках; матеріали, пов'я
зані з військово-адміністративною діяльністю генерал-губернато
ра: накази, огологзння^ звернення до населення, бюлетені про хід 
воєнних дій, інструкції і розпорядження периферійним комендату
рам, донесення поліції про внутрішнє становище в Саксонії, доне
сення цивільних німецьких властей; документи про перебування і 
пересування в Німеччині російської і союзницьких армій - описи 
маршрутів, зьіти трофейних команд, лазаретів, справи розкварти
рування, фуражування і ін. Широка кореспонденція М.Г.Репніна- 
Волконського з цього періоду, м.ін. листи до нього Олександра І, 
О.Аракчеева, М.Барклая-де-Толлі, П.Кутузова, саксонського короля 
Фрідріха-Августа І, організатора і керівника Тимчасової централь
ної адміністрації звільнених німецьких земель бар. К.Штейна, 
листи від родичів, друзів, знайомих, серед них листи брата, май
бутнього декабриста С.Волконського, П.Волконського, О.Оленіна,. 
П.і С.Трубецьких та багатьох інших.

Серед паперів М.Г.Репніна-Волконського знаходиться також 
невелика приватна кореспонденція його дружини Варвари Олексіїв
ни 8 цього ж періоду.

ф.5, №  6682-6684, 6688-6703, 
5000 арк.

РАЗВАДОВСЬКИЙ. Ян (1872-1935) - економістt директор Банку 
землевласників ( Bank ziemian) та член правління інших 
банків у Львові,.



126
1904-1935

Матеріали, пов'язані з громадською діяльністю Розвадовсьиз- 
го: документи до характеристики політичних стосунків у Галичині 
в 1918-1919 рр. та ставлення до них польського уряду і урядів 
інших країн, серед них реферати і записки про національні, мов
ні і релігійні відносини, проекти статуту про автономію для Га
личини; документи в справі виплати відшкодувань за збитки, при
чинені населенню Галичини воєнними діями та в справі ліквідації 
державних боргів Австро-Угорської монархії в зв'язку 8 її розпа
дом, в т.ч. меморіал про післявоєнну відбудову господарства Га
личини, газетна публікація тексту мирного договору країн Антан
ти з Австрією, проект діяльності ліквідаційної комісії (в спра
ві австрійських державних боргів); документи, що стосуються по
літичного і господарського життя в колишній Галичині в післявоєн
ний період, серед них: статут Кресоваї ради південно-східних 
ВОЄВОДСТВ (Rada kresowa województw południowo-wschodnich. ), 
виклад принципів осадницької політики в колишній Східній Галичи
ні, прийнятих на конференції Товариства народної школи "Towa
rzystwo szkoły ludowej) невстановленого походження секрет
ний реферат у справі земельної реформи в Польщі та зауваження і 
пропозиції Львівського відділення поміщицької "Спілки землевлас
ників" (Związek ziemian ) у цьому питанні.

Папери, що відклалися внаслідок діяльності Розвадовського 
в Банку землевласників та інших кредитних установах м. Львова 
(1921-1935): статути банків Польщі, протоколи і звіти про засі
дання правління і різних комісій Земельного кредитного товарист
ва ( Towarzystwo kredytowe ziemskie ) за 1922 р., Проекти 
санації земельного банку (Bank rolniczy) у Львові, розроби 
пені Розвадовським, матеріали в справі ліквідації Банку земле
власників (1927-1933), кореспонденція.

Матеріали, що відображають зацікавлення Розвадовського по
точними економічними проблемами, зокрема становищем поміщицько
го господарства і питанням сільськогосподарської еміграції 
(1920-ті рр.).До першої з цих проблем в архіві є реферат Розва
довського, присвячений господарському становищу польських помі
щиків після війни та питанню про кооперування в поміщицькому гос
подарстві, а також зібрані ним дані про розміри господарств, на
ціональність і організаційну приналежність великих землевласників
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колишньої Східної Галичини. Матеріали в справі еміграції пов'я
зані з вивченням Розвадовським умов і перспектив польської пе
реселенської сільськогосподарської еміграції в Аргентіну і Фран
цію. Серед них: листування Розвадовського з діячами еміграцій
ного руху і відповідними еміграційними установами, реферати 
знавців проблеми, інформативні матеріали Бюро в справах емігра
ції при міністерстві праці і соціального забезпечення Польщі, 
статті про становище емігрантів в Аргентіні, карти Аргентини, 
списки призначених на продаж і здачу в оренду господарств у 
Франції та ін.

ф.5, №  8014-8019, 1300 акр.

РОЛЬНИЙ. Вільгельм - заступник директора бібліотеки Львів
ського університету, автор праць з історії церкви.

1879-1932

Копії актів римсько-католицької консисторії у Львові з 
ХУ-ХУІ ст.; матеріали до історії жіночого домініканського монас
тиря в Перемишлі, в основному - в справі збору пожертвувань на 
заснування і утримання монастиря в 1595-1672 рр.; триноми ви
даних Рольним актів Львівської римсько-католицької консисторії 
(1482-1538).

Офіційне і ділове листування Рольного з науковими устано
вами, товариствами і окремими вченими (С..Анниц, 0. Бальцер, 
3. Батовський, П. Дамбковський, Ф. Боотель, В. Брухналь- 
ський та інші), особисте і родинне листування Рольного і членів 
його сім'ї.

Дрібні матеріали*до біографії Рольного.
ф.98, 7000 арк.

РОМАНОВИЧ. Софія - вчителька, голова Товариства вчительок 
( Stowarzyszenie nauczycielek ) У Львові.

1850-1935

Матеріали громадсько-педагогічної діяльності Романович, 
зокрема її діяльності в Товаристві вчительок у Львові: статути



128
вчительських й інших жіночих товариств, звіти, списки членів, 
програми з'їздів і конференцій, замітки для виступів і промов, 
газетні вирізки; невелика кореспонденція Романович як голови 
названого товариства з державними установами, громадськими орга
нізаціями і членами товариства.

Шкільні зошити Романович за 1850-1859 рр., конспекти з 
історії мистецтва, систематичні - за 70 років (1861-1931) - но
татки про прочитані книги та виписки з них, каталог її приват
ної бібліотеки. Пам'ятний альбом Романович, в якому, серед ін
ших, е записи В.Поля, А.Асника, А.Е.Одинця, К.Уейського, фото
графії Ю.І.Крашевського, Т.Ленартовича й ін.

ф.99, 1600 арк.

РОМАНОВИЧ. Тадеуш (1843-1904) - економіст, публіцист, один . 
з організаторів партії галицьких демократів ( Polskie stron
nictwo demokratyczne) , начальник Краевого бюро ста
тистики у Львові (з 1873 р.), редактор часописів " Nowa 
reforma к і "Słowo polskie" , депутат Галицького 
крайового сейму і австрійського парламенту.

1783-1903

Статті і лекції Романовича з питань політичного, господар
ського і культурного життя Галичини, рецензії, фейлетони в ру
кописах; газетних вирізках іс окремих відбитках з 1868-1904 рр.

Документи в справі заснування газети " Słowo polskie" та 
матеріали з редакційної теки газети за 1895-1899 рр.

Матеріали до історії заснування і діяльності партії ̂ "Pols
kie stronnictwo demokratyczne , в тому числі статут і про
ект програми та нотатки Романовича до питання про організаційні 
основи партії (1900-1902).

Матеріали, зв'язані з працею Романовича в магістраті м.Льво
ва: статути, регламенти, інструкції, звіти міської ради та під
порядкованих їй установ і закладів (питання адміністрації, гос
подарського і культурного життя міста й інше) за 1861-1903 рр. 
з помітками і поправками Романовича; звіти чиновників магістра
ту, зокрема за відрядження по вивченню досвіду роботи магістра
тів інших міст; матеріали Промислової комісії при міській раді - 
протоколи засідань, статути промислових товариств, звіти, оцін
ки експертів; матеріали Промислового музею м.Львова - статут ку-
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зею, звіт за 1879 р., кореспонденція.

Папери, що відносяться до діяльності Романовича в палаті 
депутатів рейхсрату та Галицькому крайовому сеймі, між ници: ма
теріали до історії польсько-українських стосунків в Галичині на 
початку 1880-х рр., діяльності клубу "лівиці** та окремих партій
них груп в Галицькому сеймі в 1890-х рр., історії аграрних сто
сунків в Галичині, зокрема до справи введення сталого поземель
ного кадастру, парцеляції поміщицьких земель, сільськогосподар
ського кредиту, розвитку тваринництва, рибного господарства: 
статистичні матеріали, протоколи засідання сеймових комісій, 
висновки експертів, пам'ятні записки, проекти рішень, кореспон
денція; матеріали до історії виникнення і розвитку господарських, 
торговельних і кредитних товариств, зіорані Романовичем у зв'яз
ку з внесенням ним на розгляд рейхсрату питання про реформу ав
стрійського законодавства в цій галузі, між ними - велика збір-ь 
ка статутів товариств взаємного кредитування в Галичині (1890-ті 
рр.); матеріали в справі реформи місцевого самоврядуванні в Га
личині (1869-1891) - проекти законів про організацію міського і 
сільського самоврядування, ухвали сеймових комісій у справах ре
форми, запити депутатів, матеріали преси, нотатки Романовича; 
справи залізничного будівництва в Галичині (1871-1903) - звіти 
правлінь окремих залізниць, залізничної комісії сейму і департа
менту залізниць Крайового комітету, проекти будівництва заліз*- 
ниць, історичні довідки про залізничне будівництво й ін.; справи 
введення пенсій для приватних службовців у Галичині (1851-1889)
- проекти законів, доповідні записки, статистичні дані про при
ватних службовців, кореспонденція.

Матеріали архіву центрального правління організації " Sto
warzyszenie przyjaciół oświaty ludowej ", ОДНИМ 3
організаторів і керівників якого був Романович: заява членів- 
фундаторів товариства, відозви до громадськості, статут, регла
мент, звіти про діяльність, рахунки, кореспонденція, звіти зби
рачів коштів на розвиток шкільництва та списки вноскодавців, ма
теріали про діяльність периферійних відділів товариства (1868- 
1874).

Особисті папери Т.Романовича: метричні і шкільні свідоцтва, 
студентські матрикули, повідомлення про переміщення по службі, 
посвідчення і дипломи наукових, господарських товариств і т.п.; 
матеріали судових політичних процесів над Романовичем 1860 -
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1870-х рр.
Невелика кількість особистих паперів членів родини Романо

вичів до низхідній лінії та колекційних матеріалів різного зміс
ту, зокрема про заворушення селян в с. Прислуп Самбірського цир- 
кулу у 1808 р., листові друки, пов'язані з подіями 1846-1848 рр. 
у Галичині.

ф.5, №  4575, 6822-6824, 6826, 
6827; 7000 арк.

РОМЕР. Едмунд - інженер, власник майстерень по виготовлен
ню шкільного приладдя у Львові.

1987-1940

Матеріали конструкторського бюро Механічних майстерень по 
виготовленню шкільного навчального приладдя Е.Ромера: технічне 
креслення навчальних шкільних приладів, переважно електричних.

План розширення майстерень Е.Ромера: технічна і юридично- 
правова документація.

ф.ІОО, 4000 арк.

РУДНИЦЬКИЙ. Адольф (ннр. 1912 р.) - сучасний польський 
письменник і ессеїст, <автор оповідань і нарисів про по
дії з часів другої світової війни; в 1940-1942 рр. жив 
у Львові.

/1940-194^/

Твори Рудницького в рукописах і машинописі, серед них: опо
відання "Miedzy nimi" і нарис без заголовку про життя у 
Львові після встановлення в Західній Україні Радянської влади; 
цикл поезій у прозі під назвою ^Opale" ("Iwiaty", "Apollo", 
"Platon", " Hannibal " і ін.), уривок повісті, присвяче
ної подіям польсько-німецької війни Ї939 р., учасником яких був 
Рудницький.

Чорнові нариси, фрагменти творів Рудницького.
ф.9, № 98, 280 арк.
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РУЛІКОИСЬКІ: Едвард (1809-1900) - археолог^ історик, етно- 
граф, дослідник історії Правобережної України, автор істо
рично-статистичних описів міст і містечок Київщини; його 
брат Вацлав (нар. 1821 р.) - історик і геральдик.

Др. пол. ХіХ ст.

Рукописи опублікованих і неопуолікованих історичних прань 
Е.Руліковського, серед яких: "Археологическое и статистическое 
описание традиционннх древностей в Киевской губернии Васильков- 
окого уезда селений Мотовиловке", "Opis powiatu Wasylkowskie- 
go pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym", 
" O dawnych drogach i szlakach po prawym brzegu Dniepru 
i o ich historycznym znaczeniu" , некомплектний рукопис ДО-' 
слідження а історії Києва в зв'язку з загальною історією краю, 
монографія, присвячена П.Тетері і ін. чернетки розвідок Е.Рулі
ковського про Володимир-Волинський, Трахтемирів і т.п.

Тематичні підбірки матеріалів до загальної історії України 
та історії окремих українських територій в ХШ-ХІХ ст., зібраних 
Е.Руліковським у центральних архівах Києва, архіві Києво-Печер
ської лаври, міських архівах Овруча, Житомира, Старокостянтино- 
ва, Вінниці, в родових архівах Аксакових, Кордитів, Немпричів, 
Сапегів й ін. Територіально ці матеріали охоплюють головним чи
ном Київщину і Волинь і стосуються історії боротьби з татарами, 
історії козаччини, Хмельниччини, коліївщини, історії церкви, 
культури й ін. Деред них: виписки з листів гетьманів П.Дорошен
ка і П.Тетері, виписки з актових книг Київського, Волинського, 
Вітебського, Полоцького, Смоленського воєводств, реляції наоч
них свідків подій, пов'язаних З КОЛІЇВЩИНОЮ, списки київських 
воєвод і стольників, митрополитів, архімандритів Печорської лав
ри, ректорів Киево-Могилянської академії, населених пунктів Во
лині, Поділля і Київщини, виписки з щоденників подорожей по 
Україні і т.п.; матеріали до біографій історичних діячів Украї
ни, а також польських, діяльність яких зв'язана з історією 
України: Д.Вишневецького, С.Лаща, П.Тетері і ін. Геральдичні і 
генеалогічні нотатки, зокрема до історії української шляхти на 
Волині у ХУП ст.

Матеріали до географії і гідрографії України (зокрема гід
рографії Київської губернії), замітки про клімат, фауну і флору 
України. Топографічні і топонімічні матеріали.
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Антропологічні^ етнографічні, фольклористичні матеріали по 

Україні з ХУІ-ХІХ ст., між ними записи народних переказів, по
вір'їв (зокрема на Поліссі), легенд, прислів'їв, анекдотів, пі
сень, описи народних звичаїв, обрядів, нотатки про будівельні 
стилі, народний одяг і ін.

бібліографічні матеріали: бібліографія літератури про виз
начних історичних діячів Польщі, України і сусідніх країн, літе
ратури з польської археології, що охоплює і праці українських 
археологів, нотатки з історії лінгвістичних досліджень на Украї- 
ні,

Папери Вацлава Руліковського: некомплектний чорновий руко
пис дослідження про козацькі повстанця ХУП ст., про причини 
падіння Польщі, збірка геральдичних і генеалогічних записок з ін
дексом охоплених ними.прізвищ; різного характеру виписки з ар
хівних джерел і літератури до історії Польщі, Литви і України, 
рецензії, нотатки і ін.

ф.5, №  7352-7353, 7355-7446, 
16000 арк.

САВЧИНСЬКИЙ, Генрик - радник Крайового комітету, член Ради 
м.Львова, чиновник Тимчасового комітету самоуправління 
( Tymczasowy wydział samorządowy) у Львові.

1902-1922

Матеріали, що відклалися в архіві Савчинського внаслідок 
його роботи в Крайовому комітеті і Раді м. Львова переважно в 
роки світової війни: розпорядження Крайового комітету,реферати 
чиновників, кореспонденція Савчинського з представниками цивіль
ної влади і військового командування й інші документи, що сто
суються господарського і політичного життя у Львові цих років, 
зокрема діяльності державних установ, організації постачання в 
міоті, утримання лікарень, діяльності військових польових судів, 
а також окремих моментів громадського і культурного життя.Окре
му групу серед цих матеріалів становлять документи в справі 
створення так званих рантових селянських господарств у Галичині 
аа 1902-1922 рр., а саме: кореспонденція Крайового комітету з 
міністерствами землеробства і юстиції в справі затвердження за
конопроектів, зауваження до них, закон про створення рентових
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господарств та статут сеймової комісії в справі цих господарств 
з 1906 р., матеріали в справі ліквідації комісії.

Матеріали, пов'язані з працею Савчинського в Тимчасовому 
комітеті самоуправління у Львові в 1920-1922 рр.: бюджет Колиш
ньої Галичини на 1922 р. та матеріали до нього, листування з 
міністерством внутрішніх справ Польщі в організаційних справах, 
відомості про службовий персонал тощо.

Кореспонденція Савчинського з Департаментом політичних 
справ при Тимчасовій державній раді Польського королівства в 
справі збору і пересилки поточної інформації про політичне і 
господарське становище в Галичині та організації в Галичині 
агентств названого департаменту, а також переслані ним (депар
таментом) Савчинському інформаційні.матеріали. Серед них - огля
ди повідомлень преси про становище в Польщі, Радянській Росії, 
інформаційні бюлетені прес-бюро Департаменту, спеціальні рефера
ти і донесення, копії секретних документів: польських, росій
ських, німецьких Я ін* (1918 р.).

Статті і реферати Савчинського, м.ім. про організацію кре
диту і про польську пресу в Галичині, його промови на ювілеях, 
урочистих прийомах і т.п.

ф.І02, 800 арк.

СВЄНЦІЦЬКИй. Іларіон Семенович (1876-1956) - вчений-сла- 
вісту мистецтвознавець, організатор і директор Музею 
українського мистецтва у Львові (до 1952 р.), проф. 
Львівського університету (з 1939 р.).

1880-ті - 1900-ті рр.

Рукопис праці Свенціцького "Церковно-славянские рукописи 
русской публичной библиотеки Народного дома во Львове".

Чернетки його статей, друкованих в "Галичанине": відгук на 
книгу Л.Василевського "Современная Галиция" (1900), полемічна 
кореспонденція з Відня під заголовком "Борьба пангерманизма с 
мниыым панславистский врагом", історичний начерк про возз'єд
нання України з Росією "Мечты и действительность".

Рукописи літературних нарисів Свенціцького - "БраманскиЙ 
рассказ", "Воспоминання старика о польской восстании", "Слу
чайная исповедь", "Солдатский "карнавал".

ф.2, № 305, 122 арк.
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СВИСТУН. Пилип Іванович (1844-1916) - викладач гімназій у 
Львові'і Ряшеві, директор бібліотеки "Народного дому" (з 
1902 р.) та редактор його друкованого органу "Вестник "На*- 
родного дома",голова Товариства ім.М.Качковського,автор до
сліджень з історії Галичини,науково-популярних праця з фі
лології,філософії і ін.

1878-1913

Рукописи дрібних праць Свистуна, присвячених окремим питан
ням суспільно-політичного руху і культурного життя га
лицьких українців у кінці XIX - на початку XX ст., м.ін. стаття 
"Дл:' чего австрийские русины между собой ссорятся".

Широкі витяги з праць М.Данилевського, К.Кавеліна, М.Кояло- 
вича, з праць польських і німецьких істориків, соціологів, філо
софів, виписки з довідників; виписки з періодичних видань та 
власні нотатки Свистуна, згруповані тематично, як наприклад: 
"Угорська Русь", "Буковина", "Школа", "Церква", "Мова", "Літе
ратура", "Вибори" і т.п.

Матеріали, пов'язані з діяльністю Свистуна в "Народному до
мі" та в Товаристві ім. М.Качковського, програма "Вестника "На
родного дома" на 1901 р., довідка про пансіонат "Общество рус- 
ских дам" і ін.

Листи до Свистуна від діячів москвофільського табору в Га
личині, в т.ч. від Б.Дідицького, Ю.Яворського, Й.Крушинського 
(останній в своєму листі виясняє справу створення портрету 
М.Шашкевича), від російських вчених слов'янофільського напрямку 
(Ф.Арістова й ін.), від правління "Народного дому" та ін. Листи 
від сина йосифа, офіцера російського флоту, з 1904-1912 рр., в 
яких він передає деякі свої спостереження над діяльністю галиць
ких москвофілів у Росії і політичним життям російського суспіль
ства, та від інших членів сім'ї.

Матеріали біографічного характеру, які стосуються переваж
но останнього періоду життя Свистуна і пов'язані з його діяль
ністю в різних органах "Народного дому" (правління, бібліотека, 
школа, комітети, комісії і т.п.). Бібліографія праць Свистуна, 
майнові документи.

ф.2, № 484, 500 арк
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СЕУЛЬСЬКИЙ. Юліан Станіславович (1849-1926) - перекладач,
за фахом юрист, радник Крайового суду у Львові.

1892-1922

Рукописи виконаних Сельським перекладів художніх творів 
російської, польської та західноєвропейських літератур на 
українську мову. Серед них - повість "Хаджі Мурат" Л.Толстого, 
оповідання А.Цехова "Красавиці", "Нещастя", "Дірочка", романи 
" Quo vadis " Г.Сенкевича, "Розгром" Е.Золя, "Світ загине- 
ний" А.конан-Дойля, твори Бернарда Шоу та ін.; переклади на 
українську мову наукових та науково-популярних статей з біоло
гії, історії і т.п.

Стаття "Кілька слів в справі нашої мови" - міркування Сель- 
ського про місце української мови серед інших слов'янських мов 
та шляхи її дальшого розвитку в зв'язку з певними твердженнями* 
праці О.Брюкнера "історія польської мови*!.

ф.І, № 604/1-7, 3000 арк.

СЕТМАЙЄР. Здзіслава - піаністка, викладач музичної школи
у Львові, член ряду музичних і педагогічних товариств.

1872-1934

Кореспонденція Сетмайер, що стосується, в основному, музич
ного життя Львова, організації концертів, створення та діяль
ності музичних спілок і товариств, участі Сетмайер у їх діяль
ності. Родинне листування.

Матеріали про відзначення 100-річчя з дня народження Ф.ІНо- 
пена та створення товариства його імені у Львові - оголошення, 
запрошення, програми концертів, статут товариства тощо.

Біографічні матеріали Сетмайер - похвальні свідоцтва з ча
сів навчання в консерваторії, членські посвідчення різних музич
них товариств, запрошення на музичні з'їзди, концертні об'яви 
і програми Сетмайер, газетні вирізки 8 відгуками на її концерти.

ф.9, № 100; 430 арк.
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СІЧИНСЬКИЙ. Денис Володимирові (1865-1909) - композитор,
диригент, педагог, співвидавець "Музичної бібліотеки" в
Станіславі та музичного видавництва "Торбан" у Львові.

1880-ті рр. - 1913

Лібретто, повний клавір 8 українським, російським і поль
ським текстами та оркестрова партитура 2-ї дії опери Січинсько- 
го "Роксоляна"; музика до комедії Б.Грінченка "Нахмарило" та до 
драми Л.Лопатинського "Свекруха" (фрагменти).

Пісні на слова Т.Шевченка ("У гаю, гаю...", "І золотої й 
дорогої"), Л.Глібова ("Стоїть гора високая"), Лесі Українки 
("Не співай мені"), Уляни Кравченко ("Кілько дум не приснилось"), 
на слова Б.Лепкого й ін.

Вокальні композинії на слова зарубіжних авторів, зокрема 
на слова Г.Гейне ("У мене був коханий"рідний кр8й", "Із сліз 
моїх"), М.Гавалевича ("Бабине літо"), Л.Ридля ("Мені байдуже").

Листи Січинського до композитора Я.Ярославенка з 1905-1909 
рр., які стосуються їх спільних музично-видавничих справ, влаш
тування концертів, роботи Січинського над "РоксоляноиЗ", його 
особистого життя; пояснення до цих листів, написане Я.Яросла- 
венком в 1913 р.

ф.І, !№ 396, 484/1-УІ, 500 арк.

СІЧИНСЬКИЙ. Мирослав Миколайович (нар. 1887 р.) - діяч про
гресивної української еміграції в США, публіцист.

1908-1963*

Стенографічний запис судового процесу над Січинським у 
зв'язку з убивством намісника Галичини А.Потоцького у 1908 р., 
дроблений на замовлення редакції газети "Słowo polskie".

Матеріали про громадсько-політичну діяльність Січинського 
в еміграції: фотокопії його статей, опублікованих в американ- . 
ській лресі, та статей інших авторів, присвячених його діяль
ності; фотокопії листів до нього від організацій, установ та 
приватних осіб (головне, в справі його лекцій, присвячених ук
раїнській еміграції в США та Західній Україні); програми полі
тичних конференцій, в яких брав участь Січинський.

ф.5, № 4760; ф.9, № 743; 480 
арк.
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СМОЛЬКИ: Францішек (1810-1899) - політичний діяч, депутат 
Галицького крайового сейму (з 1861 р.). депутат (з 1862) і 
президент палати представників (1881-1893) австрійського 
парламенту; його внуки: Владислав - юрист, суддя повіто
вого суду в Бібрці; Францішек - директор Архіву гродських 

' і земських актів в Кракові, працівник бібліотеки львів- 
' ського університету.

1869-1939

Рукопис виданої в 1868-1869 рр. праці Ф*Смольки "Politi
sche Briefe über Russland und Polen" з поправками і до
повненнями автора та зібрані ним по цій темі матеріали у вигля
ді виписок з літератури та газетних вирізок, згрупованих тема
тично.

Папери стипендійного фонду Яна Мацьонга, з якого признача
лись стипендії для студентів сільськогосподарських шкіл Галичи
ни і куратором якого .був Ф.Смолька (до 1899 р.), а пізніше його 
внук Владислав (до 1939 р.): заповіт Я.Мацьонга, статут та інші 
організаційні матеріали фонду, листування з сільськогосподарсь
кими товариствами і навчальними закладами в справі призначення 
стипендій.

Листи Ф.Смольки до невстановлених адресатів з 1869 р. в 
справі заснування Центрального австро-галицького банку для сіль
ського господарства і промислу.

Підшивка матеріалів - переважно вітальних телеграм та 
листів - громадського ювілейного комітету по відзначенню 85-літ- 
тя з дня народження Ф.Смольки.

Праця К.Френкеля " о pojęciu moralności" та матеріали 
комітету по проведенню конкурсів ім. Френкеля, головою якого 
був Ф.Смолька-молодшйй.

ф.9, №  101, 102, 103, 1387;
900 арк.

СНІГУРСЬКИй. Іван (1784-1847) -перемишльський епіскоп,куль
турний діяч, меценат.

1829-1847, декілька док. з 1870-х рр.

Фрагменти кореспонденції Снігурськогс, яка стосується його 
видавничої і філантропічної діяльності та церковних справ.Серед
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них знаходиться чернетка листа невстановленої особи, адресовано
го, правдоподібно, І.Головацькому, в справі видання 2-ї частини 
"Вінка русинам на обжинки".

Рукопис праці з історії церковної ієрархії на Україні та 
господарського порадника під заголовком "Obserwacje koło roli 
і ziemi do jakiego nasienia która ziemia s&u&y według 
oraćzów".

Виписки Снігурського з творів Арістотеля, Ціцерона, Ові- 
дія, Сенеки.

Поминальні оголошення і телеграми.
ф.2, № 229, 66 арк.

* СОХАНЕВИЧ. Казимір (нар. 1892 р.) - історик, архівіст, 
працівник Архіву земських і гродських актів у Львові, 
експерт польсько-радянської ревіндикаційної комісії 
(1924), викладач гімназії і ветеринарної академії у 
Львові.

1917-1928

Рукописи опублікованих і неопублікованих статей Соханеви- 
ча, присвячених зовнішнім стосункам та внутрішньополітичним 
проблемам польської держави після першої світової війни, праць 
з соціально-економічної істцрії Польщі і Галичини та ін.

Матеріали до історії польсько-українських стосунків у Га
личині після проголошення незалежності Польщі, зокрема до істо
рії подій 1918-1919 рр. у Львові, та загального політичного і 
господарського становища на західноукраїнських землях . 
Серед них знаходяться: меморіал міністерства закордонних справ 
Польщі в справі Східної Галичини, оголошення, відозви, бюлетені 
військових і цивільних властей, листівки, прокламації, афіші, 
газети, брошури, виписки з документів різного характеру і 
змісту.

Підбірки виписок до історії викладання окремих дисциплін - 
у Львівському університеті, виписки з генеалогії, геральдики, 
бібліографічні нотатки, зокрема про матеріали до польської істо
рії, що знаходяться в архівах Естонії і Литви.

Матеріали, що стосуються участі Соханевича в роботі з'їз
дів польських істориків, бібліотекарів, бібліофілів у 1920-х
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рр.: програми, звіти, тексти доповідей Соханевича, кореспонден
ція, матеріали преои.

Матеріали педагогічної діяльності Соханевича, між ними: 
програми викладання історії і географії у школах різного ступе- 
зя, методичні зауваження, списки підручників та відгуки про них.

Матеріали, пов'язані з участю Соханевича в роботі польсько- 
радянської ревіндикаційної комісії в Ленінграді і Москві, серед 
них кореспонденція з керівництвом польської частини комісії, 
звіти, документи в справі трудовлаштування Соханевича після 
повернення до Львова.

ф.І08, 1500 арк.

СТЕЦЕНКО. Кирило Григорович (1882-1922) - композитор і
диригент, організатор народних хорів.

1908-1933

Автографи музичних творів Стеценка, переданих ним для дру
кування львівському музичному видавництву "Торбан" - кантат 
"Єднаймося" і "Шевченкові" (остання в двох варіантах).

Листи Стеценка до київського видавця музичної літератури 
В.Л.Ідзиковського, пов'язані зі справою друкування:, фортеп'янного 
оранжування музики до "Заповіту" Шевченка та листи до Я.Лопатин- 
ського і Я.Ярославенка відносно друкування йог$ творів, зокрема 
кантати "Шевченкові", у галицьких музичних виданнях (1912).

Умови Стеценка з В.Л.Ідзиковським про відступку йому виключ
ного права на видання збірки колядок і щедрівок, збірки пісень 
"Луна", опери "Сватання на Гончарівці" та інших творів Стеценка.

Вокальні твори Стеценка в записах учасників хору товарис
тва "Зоря" у Львові, зокрема пісні на слова.Лесі Українки і 
П.Грабовського, "Панахида", присвячена пам'яті М.Лисенка, у за
писі невстановленого переписувача та інші списки творів Сте
ценка.

Програми концертів з 1916-1933 рр., на яких серед іншого 
виконувалися твори Стеценка. Оригінальна фотографія Стеценка 
невстановленої дати з двома копіями з неї.

ф.9, 172 арк.
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ТАНЯЧКЕВИЧ, Данжи? (1842-1906) - громадський і культурний 
діяч, публіцист, співробітник часописів "Вечорниці",
"Мета", "Нива", "Правда".

1863-1872

Кореспонденція Танячкевича, що стосується громадського і 
культурного життя Галичини 60-70-х рр. XIX ст., зокрема діяль
ності української періодичної преси, розповсюдження і видання 
творів Т.Шевченка, Ю.Федьковича, М.Старицького, М.Драгоманова,
М.Полонинського та інших, збирання фольклорних матеріалів, ви
роблення норм українського правопису, складання підручників для 
народних шкіл. В листах трапляються також відомості про політич
ні обставини в Галичині, культурне життя на Наддніпрянській 
Україні, в тому числі про початки музичної діяльності М.Лисен- 
ка, видавничі плани П.Куліша тощо. В числі кореспондентів Та
нячкевича були: В. Антонович, М. Бучинський, А. Вах-
нянин, Л.Заклинський, Р.Заклинський, Й.Ільницький, О.Партицький, 
М.Подолинський, Б.Пюрко, Ю.Целевич.

Незначна кількість листів, адресованих іншим особам, серед 
них листи М.Бучинського до В.Навроцького, уривки кореспонденції 
О.терлецького, В.Барвінського і ін.

Звернення Танячкевича до членів-фундаторів "Народного дому" 
в справі фінансової підтримки українського земельно-кредитного 
закладу у Львові.

ф.І, № 560; ф.2, № 222 (зб. 
кн.). 350 арк.

ТЕРЛЕДЬКИЙ. Омелян Антонович (1873-1958), історик і пе
дагог, дійсний член Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка, 
професор Львівського університету.

1894-1953

Рукописи праць О.Терлецьксго з загальної історії та істо
рії України, зокрема історії Буковини, Галичини, Закарпатської 
України. Серед них: "Історія старинна від 550 р. перед Христом", 
"Історія України нової доби до 1861 р.", "Міркування на полі 
всесвітньої історії", "Висліди історичного розвитку України в 
другій половині ХУШ от.", "Прилучення Галичини і Буковини до



Австрії в 1772 р. і український народ", "Питання поділу Галичи
ни і об'єднання українських земель, що були під Австрією", "Важ
лива історична подія" (про возз'єднання Західної України з УРСР) 
та ін.

Праці О.Терлецького з історії східних і західних слов'ян, 
серед них: "Взаємовідносини східних і західних слов'ян до поло
вини ХШ віку", а також виписки, зроблені О.Терлецьким, з праць 
українських, польських, чеських та німецьких авторів, конспекти 
лекцій, бібліографічні списки.та інші матеріали, що відносятьсп 
до даної теми.

Праці О.Терлецького про організацію та діяльність руських 
рад в Галичині у 1848-1851 рр.^ серед них: "Головна руська рада 
в 1848-1851 рр.", "Історичне значення Руських рад у Галичині в 
1848-1851 рр.", "Організація Руських рад в Галичині у 1848-1851 
році". Матеріали та праці інших авторів, що відносяться до цієї 
теми.

Статті та нариси,О.Терлецького з історії мистецтва: "Бай- 
ронська малярська школа", "Вражіння з подорожі в Італію", "Му
зичний буквар",(1906), "Нариси з Італії" (1906), "Пластичне 
мистецтво й історія народів", "Pamiątki starożytności w Rzymie".*

Географічні карти різних місцевостей та територій, виго
товлені О'.Терлецьким.

Студентські конспекти лекцій О.Терлецького з фізичної 
географії та загальної історії (1894-1896), конспекти лекцій з 
історії України, географії та астрономії, читаних О.Терлецьким 
для учнів та студентів.

Невелике за обсягом листування О.Терлецького з різними 
особами та установами.

Особисті папери О.Терлецького: записна книжка невстанов-. 
леної дати, заяви до Президії АН УРСР, запрошення від організа
цій та установ для участі в нарадах, конференціях і ін., побу
тові матеріали.

ф.ІІ5, 6000 арк.

-  141 -

ТЕРЛЕЦЬКИЙ. Остап Степанович (літературні псевдоніми - 
В.Кістка, Ів.Заневич (1850-1902) - публіцист, літерату
рознавець, громадський діяч революційно-демократичного 
напрямку.
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1860-1902

Частини різних редакцій праці Терлецького "Літературні 
стремління галицьких русинів від 1772 до 1872 р.": а/ перша ре
дакція 1-УІ розділів, що за початковим планом мали становити 
вступ до біографії В.Навроцького; б/ друга редакція УП-ХП роз
ділів, відомих у літературі як окрема праця під назвою "Галиць
ко-руське письменство 1848-1865 рр." з редакційними поправками 
І.Франка; в/ фрагменти розділів, присвячених історії скасування 
панщини в Галичині і виданих пізніше окремою книгою під заголов
ком "Знесення панщини в Галичині".

Матеріали, зібрані Терлецьким для цієї праці: копії доку
ментів, виписки з періодики, спогадів, з кореспонденції М.Дра- 
гоманова, В.Навроцького, М.Бучинського, Д.Танячкевича.

Рукописи інших праць Терлецького: початок статті "Спомини 
а київської подорожі", задуманий як вступ до звіту про його по
дорож до Києва на археологічний з'їзд 1874 р. і надрукований як 
окрема стаття під заголовком: "Галицько-руський нарід і галиць
ко-руські народовці (замість справоздання з київської археоло
гічної подорожі)"; стаття "Українське село в драмах Карпенка- 
Карого"; стаття без заголовку про значення селянського питання 
в діяльності політичних партій у Галичині.

Учнівські та студентські рукописи Терлецького, зокрема 
тексти промов, виголошених ним на зборах студентського това
риства "Січ" у Відні в 1873 і 1874 рр., три примірники рукопис
ної газети "Зірка" (№№ І, 2, 4) - органу таємної учнівської ор
ганізації української молоді "Станіславська громада" - з 1867 р., 
вірші Терлецького.

Кореспонденція Терлецького, що стосується головним чином 
його діяльності в Науковому товаристві ім. Шевченка, адвокат
ської практики та особистих справ. Серед кореспондентів: С.Дні
стрянський, К.Паньківський, І.Труш.

Невелика'Кількість матеріалів, що стосуються адвокатської 
практики Терлецького, серед них: нотатки, пов'язані з веденням 
справ, копії документів.

Окремі рукописи різного змісту, в т.ч. кілька бібліографіч
них нотаток Терлецького і проспект видання "Прикарпатска Русь 
в ХІХ-м веде в житьеписях и портретах еи деятелей", а також ко
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роткий інвентарний опис архіву Терлецького, складений М.Павли- 
ком.

ф.І, №  77 (1-18), 117, 950 apg.

ТИЮВСШИЙ. Казимір (1894-1940) - історик, доцент Львів
ського' ун'івер'ситету, редактор ряду періодичних видань,
працівник інституту "Оссолінеум" і Бібліотеки АН УРСР у
Львові.

1910-1939

Рукописи праць Тишковського з історії Польщі і сусідніх з 
нею держав - Росії., Австрії, Прусії, Швеції, Туреччини - 
ХУІ-ХУШ ст., в першу чергу - з історії польсько-російських від
носин кінця ХУІ - початку ХУП ст., серед них: "Car czy
oszust", "Kto był drugi samozwaniec", "Gustaw Adolf wobec 
Polski i Rosyi", "Posolstwo Lwa Sapiehy do Moskwy",
"Wojna o Smoleńsk (1613-1615)", "Problemy organizacji wojska 
z czasów wojny moskiewskiej Zygmunta III".

Історіографічна праця Тишковського " Dzieje Rosyi w 
opracowaniach historyków polskich", ЙОГО рецензії, науково- 
інформаційні статті, архівні огляди. Зібрані Тишковським для 
своїх праць у бібліотеках і архівах Польщі, Чехословаччини, Фран
ції, Швеції, Радянського Союзу історичні документи в фотографіч
них, машинописних і рукописних копіях, а також оригінали окремих 
документів.

Машинописні і рукописні виписки з архівних джерел і Історич
них праць, згруповані в тематичні рубрики, як наприклад:
"Козаки", "Польща і Москва. Сагайдачний", "Борис Годунов", 
"Дмитрій Самозванець", "Чужоземці в Москві", "Москва і Шве
ція (1599-1611)", "Австрія і Москва (1611-1618)" і т.п.
Картотека матеріалів про історичних діячів Польщі, Росії, Мол
давії і ін. Нотатки Тишковського про склад фондів польських і 
закордонних архівів і бібліотек, інвентарі і каталоги окремих 
рукописних збірок і. т.п.

Невелика кількість матеріалів, пов'язаних з викладацькою 
діяльністю Тишковського, в їх числі список лекційних курсів, чи
таних ним у Львівському університеті, нотатки до курсу лекцій 
з історії польської дипломатії ХУ-ХУП ст.

Матеріали, які відклалися в наслідок участі Тишковського 
в роботі Дидактичної комісії при Польському історичному товари
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стві у Львові: проект регламенту комісії, матеріали з методики 
викладання іоторії в школах, конспекти лекцій, читаних Тишков- 
ським на канікулярних вчительських курсах, кореспонденція ко
місії й ін.

Матеріали редакторської діяльності Тишковського: папери з 
редакційної теки журналу " Wiadomości historyczno-dydaktyczne", 
рахунки виплати гонорарів, широке листування редакції з корес
пондентами, культурно-науковими закладами, державними установа
ми, в т.ч. копії вихідної кореспонденції.

Матеріали до біографії Тишковського: свідоцтва, посвідчен
ня, офіційне листування в справі призначень і переміщень по 
Службі, автобіографія Тишковського, бібліографія його друкова
них праць та ін.

ф.116, 14000 арк. і карток

Т О К А Ю Ж ЬКЙі-КАРАШЕВШ. Анастасій (1855-1939) - поміщик, 
почесний "член швового суду^ округу Подільської
губернії (1902-1914), член і голова мирового і гродського 
судів у Крем'янці (1921-1929).

1860-ті рр. - 1939, декілька давніших документів.

Родинне і ділове листування Токажевського, переважно з 
1920-1930-х рр. Особисті і службові папери Токажевського: 
метричні і шкільні свідоцтва, диплом про закінчення Новоросій
ського університету, автобіографія, послужні списки, призна
чення на посади і т.п. Матеріали до генеалогії роду Токажев- 
ських. '

Майново-господарські матеріали по маєтку Грушка в Ново- 
ушицькому повіті Подільської губернії: купча на села Грушка і 
Лісковець з 1830 р., акт про введення Токажевського у володін
ня маєтком; плани і карти сівозмін Грушківської економії, 
контракти продажу зерна, касова книга за 1913-1918 рр., рахун
ки, розписки, квитанції. Кредитно-грошові документи: матеріали 
розрахунків з Бессарабсько-Таврійським земельним банком, 
вкладкові й чекові книжки Кам'янедь-Подільського відділення Ро
сійського торговельного банку, ощадні книжки й ін.

Матеріали, пов'язані зі стараннями Токажевського отримати 
відшкодування за майно, втрачене внаслідок революції і гро
мадянської війни в Росії.

ф. 117, 1000 арк.
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ТОМАСІКИ: Юзеф - власник антикварного магазину у Львові;
йог? син Северин (нар. 1882 р.) - адвокат; інші члени
родини Тсмасіків.

1878-1944, рукописи з антикваріату Ю.Томасіка від поч&
. XIX ст. до 1928 р.

Збірка рукописів з антикваріату Ю.Томасіка (біля 4000 арк.)
- листів, художніх творів, наукових праць, фольклорних*записів, 
листівок. Основу збірки складають листи діячів науки і культу
ри, серед яких листи І.Бодуена де Куртене, Богдана і Броніслава 
Залєських, Я.Каспровича, Я.Карловича, М.Конопницької, Ю.Косса- 
ка, І.Сольської, Ж.Скріба, К.Тетмайера, В.Шашкевича, В.Щухевича. 
Окремо слід згадати лист З.Йордана до В.Чарторизького з 1862 р., 
в якому дається широка характеристика контактів і співпраці 
польсько? еміграції з М.Бакуніним, О.Герценом, І.Огарьовим.
Серед автографів і списків художніх творів, в колекції знаходять
ся переклади Ю.У.Немцевича, оригінальні вірші І.Крашевоького, 
Г.Бруно, М.Романовського, К.Уєйського, фрагмент лібретто опери 
"Запорожець за Дунаєм" у записі М.Устияновича. З незначної кіль
кості наукових праць і творів мемуарного жанру, що зберігаються 
в колекції, можна відмітити: спомини К.Майнохи про І.Вагилевнча, 
бібліографію праць Й.Лелевеля, рецензію на збірку українських 
галицьких народних пісень Жеготи Паулі та зауваження до неї 
І.Вагилевича. В колекції знаходяться також численні записи ук
раїнських, польських, німецьких народних пісень XIX ст., збір
ка листівок з часів польського повстання 1863-1864 рр. й інші 
матеріали.

Папери з особистого архіву Ю.Томасіка: декілька листів з 
його кореспонденції (1885-1910), між ними листи від В.Міцкеви- 
ча і Л.Бернацького, збірка відписів дрібних творів, анекдотів, 
афоризмів.

Особистий архів С.Томасіка: матеріали, пов'язані з його 
адвокатською практикою, переважно з веденням приватних майново- 
грошових справ - тексти умов і заповітів, особисті папери учас
ників судових спорів, нотатки "для пам'яті" з окремих проце
сів; кореспонденція С.Томасіка - листи від батька, матері, роди
чів і знайомих, в т.ч. з років 2-ї світової війни; особисті па
пери.

Листування дружини С.Томасіка Гелени; особисті папери та 
листування В.Томасіка (нар. 1895 р.).

ф. 118, ф.9, №  124-127, 485; 4500 арк.
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ТОРОНСЬКИЙ* Олексій (1838-1899) - педагог, викладач Дро
гобицької" гїмназїУ7член Крайової шкільної ради у Львові, 
голова Українського педагогічного товариства, автор 
шкільних підручників.

1860-1890-ті рр.

Матеріали, пов'язані з педагогічною діяльністю Торонсько- 
го, серед них: уривок читанки для учнів українських гімназій, 
складеної Торонським, який містить розділ "Пісні народні" з 
передмовою та перекладом праці Г.Цегельського "Nauka роезуі" 
(під заголовком "0 искусстве и поизіи") в додатку; матеріали, 
зібрані Торонським для читанки - біографії і твори українських 
'письменників, переклади на українську мову віршів Й.-В.Гете, 
Ф.ПІіллера, М. Лєрмонтова, записи народних пісень і дум і т.п., 
в т.ч. і такі, що не увійшли до неї; рукописи шкільних підруч
ників з історії церкви та основ християнської релігії, конспек
ти лекцій з цих предметів, читаних у Дрогобицькій гімназії; 
біографія директора Перемишльської гімназії Ф.Полянського.

Виписки Торонського з праць по історії України, зокрема 
по історії козацтва і Запорізької Січі, праць з філософії, 
історії і теорії літератури тощо; словничок українських і ро
сійських слів татарського походження.

Збірка документів до історії питання про переведення ук
раїнської мови в Галичині на латинський алфавіт (складена в 
1860 р.), де,серед іншого; містяться зауваження Я.Головацького 
і Г.Шашкевича на записку секретаря австрійського міністерства 
в справах віросповідань і освіти Ю.Іречка, в якій було офіцій
но підняте це питання.

. ф.2, №6 48, 179, 180 , 231-234,360;
1800 арк.

УСТИЯНОВИЧ. Корнило Миколайович (1839-1903) - художник, 
письменник і громадський* дТячГ син М.Устияновича.
1870-ті рр. - 1903

Автографи та окремі чужі копії ліричних поезій Устиянови- 
ча, таких як "При Тарасовій могилі", "В наймах", "Ох ! не зовіть 
мене поетом", "Отчизні", "Діва-рута", "Пісня пісень", "На скле
ні літ" та ін.; рукописи сатиричний віршів поета, спрямованих 
проти релігії, церкви і попівства: "На гімалайськім Олімпі"?
"Раз галицький якийсь так дяк", "Підслухане"; поезії з останніх
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років життя (1901-1903): "Дзвони дзвонять". "Імпровізація", 
"Псалом"; рукопис нарису "Хрунь".

Нотатки про життя селян і духовенства, записи народних вис
ловів, прислів'їв, фразеологічних зворотів тощо.

Декілька лйстів до Устияновича, між ними лист від І.Белея, 
який стосується поглядів адресата на громадсько-політичні 
стосунки в Галичині кінця XIX ст.

ф.2, № 93, 80 арк.

УСТИЮЮВИЧ, Микола Леонтійович (1811-1885^ - письменник і 
ї^о?ЩсЬкии'діяч7 одйн з органі заторів з'їзду україн
ських вчених 1848 року у Львові.
1836-1881

Автографи оригінальних поетичних творів Устияновича, та
ких як вірші "Верховинець" ("Верховино, світку ти наш"), "Про
видіння", віршовайе келективне послання "Прелюбезному другу 
нашому Руслану Маркіяну Шашкевичу в день ім'я его" (1836) та 
переклади віршів М.Щербини, Х.Геллерта й інших авторів.

Рукописи історичних та історико-географічних нарисів 
Устияновича: "Кончина Володимири а", "Карл ХЙ під Полтавою", 
"Карпати в Галиції", "Степ Цуган"; тексти з стародавньої і се
редньовічної історії для руської читанки з супровідним листом, 
подані до комісії по складанню і редагуванню українських чи
танок у Львові; стаття про шотландського народного поета 
Джемса Гогга (1770-1835).

Промова Устияновича на відкритті українського просвітньо
го товариства у Львові в 1848 р.

Уривок (початок) спогадів Устияновича, написаних у 1881 р. 
на прохання Б.Дідицького.

ф.2, №№ 94, 235? 110 арк.

ФАЩДВИЧ, Василь Іванович (нар. 1847 р.) - краєзнавець, 
архішресвїтер єпіскопської капітули в Станіславі.
1820-ті № - 1 9 1 7

Краєзнавчі праці: історико-статистичний нарис Фацієвича 
про м. Станіслав та. "Памятка" з історії сіл Дубки і Репужинці 
Городоцького пов.у написана невідомим автором на основі мате
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ріалів церковних метрик та розповідей старожилів (серед іншого 
містить записи, що стосуються скасування панщини).

Виписки Фацієвича з праць по історії релігії і філософії, 
праць з біології, соціології, політичної економії, мовознавства, 
бібліографічні нотатки, м.ін. виписки з "Історії цивілізації в 
Англії" Г.Т.Бокля, "Історії духовного розвитку Європи" Д.У.Дре- 
пера, з книги А.Шлейхера "Теорія Дарвіна і мовознавство", за
мітки про релігійні погляди Ж.-Ж.Руссо. Серед виписок і нотаток 
трапляються записи віршів, з яких окремі належать^правдоподібно, 
самому Фаціевичу.

Листи до Фацієвича від представників вищого галицького ду
ховенства, вчителів, його родинна кореспонденція.

Матеріали службового характеру, між ними: рахунки прибут
ків і видатків каси Станіславської єпіскопської капітули 
(1887-1904), рахунки видатків на реставрацію кафедральної церкви 
у Станіславі (1397-1907), в яких значаться імена малярів, різь- 
б'ярів, золотників, що залучались до виконання відповідних ро
біт; правила обряду посвячення в сан різних категорій церковно
служителів, як наприклад: "Чин поставленню поддиякона", "Чин 
поставленню пресвитера" і т.п.; нотатки для проповідей та збірка 
проповідей плебана католицької церкви в Ходорові 1820-1840-х рр.

Біографічні матеріали, в т.ч. обширна автобіоірафія Фаціе- 
вича; щоденник, в§дений ним під час канікул 1868-1869 рр. в 
період навчання у Львівській духовній семінарії; щоденники з 
часів службової поїздки до Відня восени 1901 р. та з початкового 
періоду його сталого проживання у Відні, куди Фаціевич переїхав 
у вересні 1909 р.; рахунки особистих видатків й ін.

ф.І, № 542, 400 арк.

ФЕЛЬШТИН, Тадеуш - працівник Центру балістичних досліджень 
Технічного"Тнстйтуту озброєння f Instytut techniczny 
uzbrojenia^ Centrum badań balistycznych ) польської 
армії, підполковник.

1937-1939

Праця Т.фельштина "Zarys balistyki" у восьми частинах 
(6-ї частини бракує) та його менші дослідження з балістики. Стаття 
Т.НОВІНСЬКОГО "Szybkostrzelność broni maszynowej", написана 
для журналу "Wiadomości techniczne uzbrojenia". Звіт працівника 
Центру балістичних досліджень названого інституту інженера Януша
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Мрочка про службове відрядження до Франції в липні 1939 р.

Програма військової підготовки польської молоді в спе
ціальних пі доф і перських школах.

ф,133, 1100 арк.

ФІШЕР. Густав (1847-1911) - артист польського Міського 
 ̂театруульвові.
1848-1912

Особисті і ділові папери Фїшера: шкільні свідоцтва, член
ські й інші посвідчення, контракт з дирекцією театру Скарбк^в 
у Львові.

Невелика кількість листів від антрепренерів, директорів 
театрів, артистів, музикантів. Тексти ролей, які виконував 
Фішер, газетні рецензії на театральні виставки з його участю, 
театральні афіші, програми.

Некролог і матеріали в справі спадщини по Філерові.

ф.І34, 230 арк.

ХАРЕВИЧОВА Люція (1897-1943) - історик, спеціаліст по іс
торії міст,' працівник Львівського історичного музею 
(з 1931 р.), доцент Львівського університету (з 1937 р.).

1930-ті рр.

Матеріали до історії Львова ХУП-ХХ ст.: копії документів 
(королівські декрети, контракти), виписки з архівних джерел і 
історичної літератури, тематично згруповані бібліографічні но
татки, документальні фотографії. Нотатки до курсу університет
ських лекцій з історії міст.

Матеріали, пов'язані з участю Харевичової у польському жі
ночому русі: статті з проблем жіночого руху, тексти публічних 
виступів і лекцій та нотатки до них, бібліографія літератури по 
темі "Жіночі товариства", виписки з літературних джерел. Неве
лика кореспонденція з жіночими організаціями та окремими діячка
ми жіночого руху.

Біографічні матеріали, в т.ч. автобіографія Харевичової 
і повна бібліографія її друкованих праць.

ф.136, 800 арк.
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ХОДИНИЦЬКИЙ Ігнаци..- (1786-1847) - історик, автор компілятив
них 'праць' з політичної історії Європи початку XIX от., 
історії Львова й ін., монах ордену кармелітів у Львові.
1815-1846

Цензурні примірники праць Ходиницького: "Dykcyona-
ryusz uczonych Polaków zawierający krótki rysy ich życia, 
szczególne wiadomości o pismach i kry tyczny rozbiór waż
niejszych dzieł niektórych, porządkiem alfabetycznym ułożo
ny" i "Dzieje historyczno-polityczne Europy i innych 
cząści świata na początku w. Ю Х".

Хроніка важливих подій політичного життя країн Європи, а 
також деяких країн інших частин світу за період з 1801 по 
1830 рік, складена Ходиницьким на основі праць тогочасних ні
мецьких істориків, під заголовком: " Wiek XIX w ważniejszych 
wydarzeniach na lądzie i morzu zaszłych bezstronnie, jasno 
i prawdziwo sposobem chronologiczpp-historycznym opisany".

ф.4, №  1086-1089, 4900 арк.

ЦВІК. Владзслав (1880-1914) - історик літератури і письмен
ник, вчитбДІь8-ї державної гімназії у Львові.
Кінець 1900^х рр. - 1914 і

Рукописи літературних творів Цвіка: драма "Poza prawdą 
a kłamstwem " в трьох списках, численні поезії (серед
НИХ " Amfora ", "Ideał", "Pomysł", "Samotność", "Oczy Poety") 
фрагменти перекладу на польську мову поеми О.Уайльда "Балада 
про Релінгську в'язницю".

Бібліографічні матеріали, виписки з книг, власні зауважен
ня і нотатки з історії літератури.

Некролог, присвячений пам'яті Цвіка.

ф.9, № 152, 430 арк.

наринський. Михайло Семенович (1885-1944) - член правлін
ня і редактор видйництва Товарнетва ім. М.Качковського, 
діяч кооперативного руху в Західній Україні, за фахом 
вчитель української і російської мов.
,1906-1942



151

Звіт про діяльність Товариства ім. М.Качковського за 
1921-1923 рр. , кореспонденція в справі комплектування бібліотеки 
та інші організаційні матеріали товариства.

Матеріали з редакційних архівів газет "Русское слово", 
"Наука" та інших москвофільських періодичних видань, а також 
видавництва Ставропігійського інституту: твори різних авторів; 
переважно релігійно-морального або політично-сатиричното характе
ру, м.ін. оповідання "Елена" і записки з особистого життя відо
мого москвофільського літератора Г.Полянського під назвою "Не- 
целесообразности и нелепые привычки"; вільний переклад казки 
П.Оршова "Конек-горбунек * Ю.Н.К.-ого та його ж сатирична поема 
"Гайдамаки", спрямована проти Галицької радикальної партії; 
опис святкування різдва на Лемківшині (на прикладі однієї сім'ї) 
В.Прокопчака; записи народних пісень і щедрівок, зроблені в 
селах Равського повіту й інших місцевостях; листи до М.Цебрин- 
ського, правління Товариства ім. М.Качкоцського, редакцій 
"Русского слова" і "Науки" від авторів ! збирачів в справі 
друкування надісланих матеріалів.

ф.9, № 1204, 500 арк.

^  Г

ЦУРКАН, Василь (літ. псевдонім. Василь Михайленко)
і нар Л  834* р.) - літератор, журналіст, за фахом вчитель;
друкувався в галицькій періодичній пресі початку XX от.
1900-1910-ті рр.

Рукописи оповідань з життя української еміграції в 
США "За хлібом", "На Дяплянді", "На чужині загибаю" та інших 
прозових творів Цуркана, декотрі з яких представлені в різних 
варіантах; комедія з життя семінаристів "Партія географії" та 
інші драматичні твори; вірші Цуркана 1906-1910 рр. в автогра
фах та газетних вирізках.

Невелика за обсягом крреспонденція Цуркана, в складі якої 
листи від М.Павлика, Норманського, М.Яцкова та його власні 
невідіслані і чорнові листи до різних адресатів.

Біографічні матеріали - свідоцтва успішності з часів на
вчання в початковій школі в Тлумачі та вчительських семінаріях 
Кросна і Львова, паспорт, виданий для подорожі до Америки й ін.

Рукопис новели "Тайна." /(М.Рудницького ?/.

ф.152, 540 арк.
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ЧАЙКШ Віталій Іванович (1895-1976) - ветеран Радянської
йрмГї / поЖовник V вїдс тавці, учасник громадянської і
Великої .Вітчизняної воєн.
1918-1972

Варіанти написаної на основі спогадів і документів і вида
ної в 1970 р. під назвою "Пламя юга" повісті про бойові дії Чер
воного козацтва під час громадянської війни на півдні України 
та історичного нарису "Червоннкй сполох", присвяченого партизан
сько-повстанському рухові у Східній Галичині в 1922-1923 рр. 
Статті і рецензії Чайкіна, присвячені темі громадянської війни 
на Україні.

Матеріали, зібрані Чайкіним в процесі роботи над історією 
громадянської війни на Україні та подій 1922 р. в Галичині і 
частково використані у названих вище працях. Серед них: збірка 
матеріалів "История Червоного казачества (1918-1923)", копії 
документів, спогади учасників громадянської війни, м.ін. ад'ю
танта В.Примакова М.С.Медянського, матеріали до історії 520-го 
полку 58-ї стрілецької дивізії, в тому числі дані про особовий 
склад полку, карти і схеми бойових дій і походів, фотографії 
учасників громадянської війни й ін.

Стаття Чайкіна з історії Великої Вітчизняної війни "Август 
1941 г. под Днепропетровском", тексти його виступів в пресі, 
по радіо і телебаченню, присвячених подіям і героям громадян
ської і Великої Вітчизняної воєн. Спогади про службу в царській 
армії під час першої світової війни.

Рецензії та зауваження до праць Чайкіна і відповіді на них 
автора.

Широка кореспонденція Чайкіна, пов'язана, головним чином, 
з його історико-літературними заняттями, з Міністерством оборони 
СРСР, архівами, видавництвами, редакціями журналів, ветеранами 
громадянської війни, сім'ями В.Примакова і І.Федька. Серед ко
респондентів - Ф.Д.Бовмана, Ф.С.Гіль, І.В.Дубинський, П.С.Івані- 
сов, Н.Н.Кошелєв, М.С.Медянський, І.І.Мінц, Ф.Ф.Павленко, В.В.По- 
пов, С.П.Пожидаев, Ю.В.Примаков, Г.В.Сизоненко, А.П.Смирнов,, 
В.Ф.Федько, Т.І.Чайкін, П.С.Шелухін, П.Т.Ястребов.

Біографічні матеріали: почесні грамоти, присуджені Чайкіну 
за активну участь в політично-виховній роботі серед населення, 
матеріали його шефських зв'язків з юними слідопитами Поморян- 
ської СШ Золочівського району (1959-1965), запрошення на уро



153
чисті засідання, привітання до 70-річчя з дня народження, з 
нагоди свят і- визначних дат.

ф. 138, 8000 арк.

ЧЕРНЕЦЬКИЙ Василь Антонович (1837-1900) - історик, літе
ратор, громадський діяч, автор популярних праць та розві
док з історії Галичини і загальної історії та художніх 
творів історичного жанру.
1862-1895

Кореспонденція Чернецького, яка відбиває окремі сторони 
громадського і культурного життя Галичини останніх десятиліть 
XIX ст. Вона, зокрема, торкається виборів до Галицького крайо
вого сейму і рейхсрату, наукової роботи в галузі історичного і 
етнографічного досліджнння краю, літературних і видавничих 
справ, заснування і діяльності сільських читалень. В окремих 
листах трапляються згадки про діяльність І.Франка г інших га
лицьких українських письменників. Серед кореспондентів Чернець
кого були І.Белей, Н.Вахнянин, Б.Дідицький, І.Негребецький, 
М.Павлик (М.Коломийчук), Ф.Ржегорж, Д.Танячкевич, Оборонський, 
К.Устиянович і багато інших відомих галицьких діячів культури.

Невелика кількість листів кореспонденції Чернецького сто
сується його особистих справ і інтересів.

ф.І, № 131, 450 арк.

х ЧЕХОВИЧ. Софія Володимирівна (1897-1971) - мистецтвозна
вець,' член Спілки худойиків Української РСР.
1920-ті рр. - 1971

Рукописи досліджень Чехович в галузі українського народ
ного мистецтва, зокрема, про орнамент писанок, народні вишивки 
і одяг, творчість самодіяльних митців Степана Чайки, Никифора, 
ілюстративні матеріали до них.

Статті та нариси Чехович про українських радянських ху
дожників Й.Бокшая, М.Глущенна, 0.Нальчицьку, Е.Миська, І.Севе
ру та інших з фотографіями їх робіт в додатках.

Матеріали, пов'язані з участю Чехович в роботі Секції 
критики і мистецтвознавства Львівського відділення Спілки ху
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дожників України з середини 1960-х рр.: плани роботи, протоко
ли засідань, запрошення на збори, конференції і т.п.

Кореспонденція Чехович, в складі якої листи від І.Труша, 
його дочки Аріадни Труш, від редакцій періодичних видань, 
мистецьких і мистецтвознавчих організацій і установ; приватне 
листування.

Газетні і журнальні вирізки з статтями та інформаціями Че
хович, Її особисті папери: свідоцтва про освіту, посвідчення осо 
би, облікові листки, фотографії тощо.

ф.І40, 2500 арк.

ШАРАНЕВИЧ, Ізидор Іванович (1829-1901) - історик і архео
лог, щюфе сорііьйвського у н і верси те ту, почесний доктор 
Київського університету, дійсний член Краківської акаде
мії наук, сеньйор Ставропігійського інституту у Львові.
1860-ті рр. - 1902

Рукописи історичних праць Шараневича, серед них: "Словен- 
ськи начатки у склоновь Карпать", "Ostgalizien v. 1 -̂5 0 -1 5 0 0  

vom historischen und sozialen Standpuunte nach Quellen 
beleuchtet", "O latopisach i kronikach ruskich XV-YVI wieku" 
та декілька досліджень, присвячених становищу церкви на україн
ських землях, шо входили до складу Польщі. Матеріали до цих 
праць, зокрема нотатки до історії міст і сіл Галичини, зведені 
в алфавітну картотеку, що охоплює понад 200 населених пунктів, 
нотатки і архівні виписки до історії Львівського Ставропігій
ського братства та біографій його діячів й ін.

Чорновий нарис праці Шараневича про наслідки археологіч
них розкопок доісторичного цвинтарища. в селах Чехи і Висоцьке 
Бродівського пов., замітки про археологічні знахідки, зроблені 
під час розкопок на території давнього Галича та його околиць.

Матеріали, пов'язані з діяльністю Шараневича як професора 
історії Львівського університету: відгуки на праці претендентів 
на викладацькі посади, тексти лекції*про латинські і самнітські 
війни, екзаменаційні нотатки.

Окремі документи, що мають відношення до діяльності Шаране
вича у Ставропігійському інституті, м.ін,. відозва до громад
ськості у зв'язку з підготовкою інститутом археографічно-біб

ліографічної виставки (1888) та "Спис грамот, актів і важливі
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ших записних книжок історичного архіву Ставропігійського інсти
туту у Львові", складений Шараневичем у 1878 р.

Незначне за обсягом листування Шараяевича, то стосується 
його наукових занять та приватних справ.

Декілька документів побутового і біографічного характеру.

ф.2, №  160-169, 1000 арк.

ШАШКЕНИЧ, Володимир Маркіянович (1838-1885) - письменник 
перЖ^йчГ'реда^ор газет "Нечерниці" (1862-1863), 
"Русалка" (1866), співпрацівник газети ^Основа".

с

1848-1882.

Матеріали, пов'язані з діяльністю Шашкевича як редактора 
газет "Вечерниці" і "Русалка". Серед них: відступне свідоцтво 
про передачу Ф.Заревичем права на видавництво "Вечерниць" Шаш- 
кевичу; папери з редакційної теки "Русалки" - записи народних 
пісень, казок, байок, художні твори різних письменників, під
писані переважно псевдонімами (між ними вірші і оповідання 
О.Кониського), переклади художніх творів польських і 
західноєвропейських письменників - А.Міцкевича, Г.Фрейтага, 
Е.Гренье на українську мову, літературно-наукові і публіцистич
ні праці (уривок статті про М.Шашкевича і "Руську трійцю", 
кореспонденція з Відня про відзначення 5-ї річниці з дня смер
ті Т.Шевченка); документи про фінансові справи видавництва 
(рахунки за друкування "Вечерниць" і "русалки", матеріали грошо
вого спору з друкарнею М.Поремби у Львові, податкові повідомлен
ня й ін.).

Листи до Шашкевича від письменників, вчених, видавців, 
студентів у справах, пов'язаних з виданням "Вечорниць" і "Ру
салки" - їх політичною орієнтацією, мовою і правописом, роз
повсюдженням й ін., виданням інших галицьких часописів, літе
ратурних альманахів, творів М.Шашкевича, 0,Федьковича, з засну
ванням і діяльністю товариства "Просвіта" й ін. Серед них лис
ти від І.Воробкевича, О.Партицького, В.Качали, Ф.Заревича, 
К.Климковича, І.Онишкевича, М. Білоуса.

Родинне листування Шашкевича, в т.ч* листи від матері,, 
дядька Г.Шашкевича і тітки Ю.Сметани (один з її листів повністю 
присвячений спогадам про М.Шашкевича), декілька листів з родин
но? кореспонденції його матері за 1848-1849 рр.
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Папери, що стосуються служби Шашкевича в державних устано
вах різних міст Галичини: послужні списки, прохання про надання 
посад, повідомлення про призначення і переміщення по службР 
конспекти і нотатки для здачі кваліфікаційних екзаменів, мате
ріали дисциплінарної справи проти Шашкевича, обвинуваченого в 
нанесенні образи своєму начальству.

Особисті папери Шашкевича, в т. ч. шкільні свідоцтва, сту
дентський матрикул, довідки про стан здоров'я.

Ф.2, №№ 175, 004, 800 арк.

ШАШКЕвИЧ. Мвркіян Семенович (1811-1843) - поет, один з
організаторів літературного гуртка західноукраїнських
письменників "Руська трійця".
1830-ті рр. - 1854.

Оригінальні твори Шашкевича в автографах і списках інших 
осіб, в т. ч. Я. Головацького. Серед них - "Псалом Русланові", 
уривок рецензії.на книгу Й. ЛозинЙького "Ruakoje wesile", 
читанка для народних шкіл, ряд віршів, а також церковні пропо
віді Шашкевича.

Виконані Шашкевичем переклади на українську мову "Плачу 
Ярославни", шести віршів з "Краледворського рукопису", чоти
рьох сербських народних пісень та фрагменту з поеми С. Гощин- 
ського "Zamek Kaniowski".

Відписи Шашкевича зі збірки А. Метлинського "Думки і пісні 
та ще дещо"- та з альманаху "Ластівка", в т.ч. відпис віршів 
Т. Шевченка і М. Костомарова; виписки з "Анфологіону" П.Могили.

Фольклорні матеріали - українські народні пісні, прислів'я, 
приказки в записах Шашкевича, м. ін. і зібрані ним особисто Ra 
Золочівщині.

Листування: два листи Шашкевича до М. козловського та по 
одному.листові до дружини Юлії і тестя Крушинського, листи до 
Шашкевича від Т.Василевського, М. Козловського, М^Устияновича.

Матеріали біографічного характеру: п(?свідчення про стан 
здоров'я Шашкевича, уривок його заяви до цензури в справі ви
дання читанки, похоронна промова І.Дзеровича на могилі дружини 
Шашкевича.

Чужі матеріали, серед яких: два вірші М.Устияновича в авто
графах, вірш Я. Головацького "Туга за родиною" та 23 сербські
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пісні в його перекладі на українську мову.о
Ф.І42, 380 арк.

ШНАЙЙЕР, Антоній (1825-1880) - історик-краєзнавець, член
Археологічної комісії Краківської академії наук, видавець
"Енциклопедії краєзнавства Галичини".
ХУП-ХІХ ст.

Історико-краезнавчі матеріали зі створеного Шнайдером 
Фізв: "Краєзнавчого архіву Галичини", на базі якого він у 
1871 р. розпочав видання багатотомового історико-географічного 
словника під назвою "Enoykiopedia do krajoznawstwa GaUcji"P 
Переважну частину цих матеріалів становлять складені Шнайдером

різного роду топонімічні покажчики, які до найдрібніших дета- ' 
лей передають топоніміку Галичини, а частково також Буковини. 
Значна частина топонімічних об'єктів (переважно населені пункти) 
більш або менш детальне описана, а до окремих описів долучено 
виписки з літературних і архівних джерел, вирізки з газет, до
кументи і ін., що стосуються даного об'єкта. До цієї ж групи 
матеріалів слід віднести індекси позицій, що їх мала охоплюва
ти "Енциклопедія краєзнавства", та друковані індекси населених 
пунктів Галичини і Буковини з доповненнями і виправленнями 
Шкайдера.

Крім того, в колекції знаходяться: матеріали з галицької 
геральдики і сфрагістики, до яких, крім історії^ описів і ма
люнків гербів та спеціально виготовлених відбитків печаток, 
потрапило багато скріплених печатками документів, що мають са
мостійну наукову вартість, таких, як матеріали переписів насе
лення і господарських переписів кінця ХУ1И - початку XIX ст., 
різного роду інвентарі, контракти, списки виборців і т.ін.; 
статистичні й інші матеріали про населення,' промисловість, 
лісове господарство, будівництво шляхів (в т.ч. водних) в Га
личині в кінці ХУЙ-ХІХ ст., переважно у вигляді документів 
центральних і периферійних державних установ Галичини: статис
тичні таблиці, звіти, меморіали, проекти, плани і т.п.

І) Основні матеріали цього архіву А.Шнайдер передав у 1877 р. 
Краківській академії наук. Фонд, описаний у цьому огляді, 
складається з матеріалів Краєзнавчого архіву, які він за-, 
тримав у себе, та з зібраних ним додатково у 1878-1880 рр.
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Окремо слід відмітити матеріали, що нагромадились у колек

ції Шнайдера в зв'язйу з його участю в роботі над реєстром па
м'яток старовини давньої Польщі, який складала Археологічна ко
місія Краківської академії наук. Поряд з даними про конкретні 
археологічні об'єкти Галичини, вони містять також тематичні під
бірки матеріалів з загальних питань археології. Серед них знахо
диться також написана у 1878 р. і неопублікована праця Шнайде
ра "Borszczower Bezirk in Galizien mit seinen prähistori
schen und mittelalterlichen Altertümmer".

Матеріали, зв'язані з виданням "Енциклопедії краєзнавства 
Галичини" та з передачею матеріалів краєзнавчого архіву Краків
ській академії наук, серед них: звіти про діяльність і протоколи 
засідань видавничого комітету, рахунки надходжень і видатків ви
давництва, списки передплатників, різного типу описи краєзнавчо
го архіву, акт про передачу його уповноваженим Академії, листу
вання Шнайдера з Краєвим комітетом та ін. установами.

Особиста кореспонденція Шнайдера з галицькими вченими і гро
мадськими діячами, що стосується, головним чином, Дого наукових 
занять,, зокрема збору матеріалів та виданням "Енциклопедії".
Серед кореспондентів Шнайдера можна відмітити С.Баронча, Л.Зе- 
лінського, Ю.Лепковського.

Біографічні матеріали: автобіографія, членські посвідчення 
різних культурно-наукових товариств, каталог особистої бібліо
теки Шнайдера Д ін.

ф.І44, 22000 арк.

Опис: "Архіви України", 1965, № 4, стор. 73-76.

ШАВИНСЬКИЙ. Йосиф Богданович (1828-1890) - співробітник
газет "Олово""Т^Жвйи їірЬлом^, автор праць з історії.
1836-1888.

рукописи шкільних підручників з загальної історії та істо
рії України,' написаних Щавинським.

Особисті папери Щавинського (свідоцтва про навчання в шко
лі і університеті), матеріали, що стосуються його майнових і 
службових справ.

ф.2, № 268, 286, 287, 450 арк.
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ЯКУБОВИЗ. Євген (помер у кінці 1920-х рр.) - диригент, 
голова ̂ Станїславського Бонна", один з видавців "^зичної 
бібліотеки" (перед першою світовою війною емігрував до 
Америки).
1860-ті рр. - 1928

Збірка автографів музичних творів українських композиторів, 
серед них: нотні записи двох концертів та інших творів М.Вер- 
бицького, арій і хорів з опер П.Бажанського, різного роду во
кальних та інструментальних творів І.Біликовського, О.Нижанків- 
ського, Д.Сочинського й ін.

Музичні твори українських композиторів Д.Бортнянського, 
М.Березовського, М.Вербицького, С.Воробкевича, С.Артемовського, 
М.Лисенка, Г.Топольницького й ін., а також музикантів Н.Гаде,
Я.Галя, Б.Сметани в записах Д.Січинськоуо.

Проспект підготовлюваного музичним товариством "Станіслав- 
ський Бонн" повного видання музичних творів М.Вербицького, 
І.Лаврівського і С.Воробкевича та призначена для цього ж видан
ня біографія М.Вербицького, написана Д.Січинським в 1905 р.

Список музичних рукописів зі спадщини Якубовича, пересла
них у 1928_р. бібліотеці Наукового товариства ім. Т*Г.ІПевченка 
у Львові з Філадельфії, де Якубович помер.

ф.І, №№ 480/1-УІ, ХШ-ХХІ, 600 арк.

ЯНОВСЬКИЙ. Амврозій (1810-1884) - педагог і -громадський 
ДІЖ,^директор ^-ї 'державної гімназії у Львові (1856-1860), 
гішазіальний інспектор (1861-1864), шкільний радник 
(1864-1868); обирався депутатом до Галицького крайового 
сейму і австрійського парламенту.
1858-1874, один док. з 1890 р.

Матеріали, пов'язані з роботою Яновського в комісії для 
складання і видання підручників з української мови і літератури 
для галицьких гімназій: розпорядження намісництва, листи від 
складачів підручників, рецензія Я.Головацького на підручник з 
української літератури для вищих класів гімназії та ін.

Розрізнені матеріали, що стосуються адміністративно-педаго
гічної діяльності Яновського на посаді директора гімназії і 
гімназійного інспектора, серед них: протоколи перевірки знань 
учнів гімназій Львова, Станіслава, Перемишля, Дрогобича, Сам- 
бора й інших міст, теми письмових робіт для учнів 2-ї Львів-
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ської гімназії на випускних екзаменах 1858 р., розклади занять, 
матеріали в справах заміщення вчительських посад і т.п.

Окремі документи особистого характеру.
Ф.2, № 294, 40 арк.

ЯРОСЛАВЕНКО (псевдонім, справжнє прізвище - Вінцкоззський) 
Ярослав Дмитрович (1880-1958) - композитор, керівник му
зичного видавництва "Торбан" (1903-1939), працівник 
Львівської бібліотеки АЙ УРСР (1945-1948), член Спілки 
композиторів України.
1898-1958

Рукописи музичних творів Ярославенка: опера "Відьма", опе
рет "Бабський бунт" і "Дівча 'з лілеєю", кантати - симфонії 
"Возз'єднана сім'я", фарсів "Влодусь" і "В чужій хаті" та ін.

Музика до пісень на слова Т.Шевченка, І.Франка, Уляни Крав
ченко, 0.Олеся, М.Вороного, К.Устияновича, 0.Маковая, Віри Ле-* 
бедової, В.Пачовського, В.Масляна, Марійки Підгірянки та ін.; 
пісні на слова українських і російських радянських поетів; 
музичні обробки українських, білоруських, сербських, польських,

чеських і словацьких народних пісень.
Рукопис статті Ярославенка "Музичний кабінет Львівської 

бібліотеки Академії наук", коректура підготовленого до друку 
збірника "Співаник Торбана".

Чернетки листів Ярос^венка до редакцій, театральних закла
дів і окремих осіб в справі друкування і виконання його музич
них творів, оплати праці й ін.

Листи до Ярославенка від композиторів, письменників й ін., 
в т.ч. від народного артиста СРСР, диригента Білоруської хоро
вого ансамблю Г.Р.Ширми, поетів Уляни Кравченко, С.Чарнецького, 
Ю.Шкрумеляка, О.Ошуркевича, автографи їх пісенних текстів.

Матеріали з архіву видавництва "Торбан" - рукописи і дру
ковані видання творів українських і зарубіжних композиторів, 
м. ін. творів Н.Вахнянина, М.Вербицького, В.Матюка, Д.Сочинсько
го, Я.Степового, К.Стеценка, О.Бариляка та ін.; матриці творів 
Ярославенка й інших композиторів.

Побутові і біографічні матеріали.
Ф.І46, 5000 арк.
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Лебедева В. 160
Девицький В. (Лукич В.) 53, 123 
Левицький 1.0. 83 
Левицький М. 39
Левицький О.М. (Ковбасюк 0.) 82,

83, 123
Левицький О.П. 83, 84 
Левицькі 83 
Левкіп * 99
Лелевель й. 71, 105, 145
Лемпіцькии М. 84, 85
Ленартович Т. 57, 128
Ленін В.І. 48
Леонтович П. 52
ЛеонФович П. (Павло з Шуткова) 71
Лепкий О.Т. 85, 86
Деякий Я. 86 ,
Лепковський Ю. 158 
Лєрмонтов М.Ю. 40, 146 
Лесепо Ф. 20 
Лнсенецький 0. 86
Лисенко М.В. 4, 40, 86, 87, 112, 

139, 140, 159 
Лиськс? 3. 87 
Литвинович С.І. 87, 88 
Лібкнехт В. ІЗ 
Лібрик М. 15 
Ліновські 10 
Ліпке Б. 36 
Ліско К. 34 
Лобов В. 16
Лобаневи-Ростовські 124
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Лозинський Й.І. 80$ 89$ 156 
Лозовий В. ЗО 
Ломоносов М.В. 51 
Лопатинський Л. 136 
Лопатинський 8$ 40 
Лопатинський Я. 139 
Лубківський Р. М. 14$

15
Луї Наполеон Б. 43
Лукіан 99
Лукіянович Д.Я. 25$
Лучук В.І. 14
Любович П. 8
Любоиирський К. 89$
ЛюбЬмирські 89, 90
Людкевич С. 29
Лютман А. 91
Лютиан Т. 91
Лютославськия В.

Маевський В. 92
Майков Л. 34
Макаренко А.С. 100,
Макаренко Г.С. 101
Маковей О.С. 28, 28

123, 160
Маковой О.Ф. 28 
Максимович М. 19$ 33, 60 
Малецький А. 92, 93 
Малиновський М. 71 
Малицька К* 58 
Малищицька С. 82 
Мальчевський А. 113 
Манн Т. 62 
Мани Ю. 27 
Марія Терезія 74 
Марков О.А, 93, 94, 102

Марков 0.0. 93$ 94 
Маркова С.В. 93, 94 
Масальські ЗІ 
Масарик Т. 65 
Масляк В. 160 
Матев П. 14 
Матюк В. 40, 112, 16(1 
Мацьонг Я. 137 
Медянський м.С. 152 
Мезон М. 43 
Менцінський М. 27, 94 
менцінський 0. 94 
Мерунович Т. 95 
Метлинський А. 83$ 156 
Меттерніх К. 43$ 88 
Мигаль Т. 118 
Мидловсьйий С. 95 
Микешин М. 94 - 
Микола І 90 
Мирний Панас 24 
Мисько М. 153 
Митрофанович М. 112 
Михалевич М. 28 
Мишуга 0. 27
Міклошич Ф. 34$ 86$ 103, 114 
Міллер В. 45 
Мінц 1.1. 152
Мітюров Б. 101 
Міцкевич А. 21$ 39$ 52, 63, 

69$ 82$ 104$ 145$ 155 
Могила П. 18, 156 
Могильницький А. 34, 95$ 96 
Могильницький І. 98, 114 
Мончаловський А.Г. 96 
Мончаловський О.А. 96, 97 
Мончаловські 96 
Монюшко 40
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Моргенбессер Е.П. 98 
Моргенбессер 1.0. 97, 98 
Моргенбассер 0. 97, 98 
Моргенбессер П. 98 
Мрргенбессери 97, 98 
Морочко Я. 149 
Мох Р.І. 83, 98 
Моцарт В.А. 87 
Мочульський М. 25 
Мрозовська Я. 27 
Мусоргський М.П. 40 
Мутпак Ю.Ф. 99 
Мюрат Г. - див. Голухов- 

ська Г.

Набеляк Л. 99, 100 
Навроцький В.М. 15, 16, 

112, 140, 142 
Надеждін М. 80 
Наполеон І 121, 125 
Нариикіни 124 
Нарушевич А. 50 
Натансон В. 69 
Науменко Ф.І. 100, 101 
Наумович І.Г. 21, 32, 34, 

96, 101, 102, 123 
Наумович М.І. 102 
Негребецький І. 153 
Некрасов 52 
Немиричі 131 
Немоевський А. 48 
Неронович В. 94 
Неронович 3. 94
Нсссельрод К. 51 
Нечуй-Левицький І.С. 63 
Немцевич Ю.І. 39, 71, 105, 

114, 145
Нижанківоький 0. 159

Ннкифор 153
Нікоровичі 116
Ніщинський П.І. (Байда П.) 102
Новінський Т. 148
Новосільцев М. 90
Носов Л. ЗО
Носсінг А. 27

Овідій 99, 138 
Огарьов І. 145
Огоновський 0. ІЗ, 39, 53, 61, 

70, 110, 114 
Одинець А.Е. 128 
Одинець Е. 117 
Ожешко Er 65, 81 
Озаркевич І. 70 
Окуневський Т. 53 
Олександр І 90, 125 
Оленін 0. 125
Олесницький Є. 94, 123 
Олесь 0. 63, 160
Ониський Г. , 45 
Онишкевич Г.Д. 61, 103 
Онишкевич І. ! 155 
Оркан В. 27
Ортвін 0. (Катценелленбоген 0.. 

Гопліта Я.) 104
Осипов 0.0. 94 .
Осінський А. 105
Осіаський Л. 105
Оскар 11 20
Остен-Саккен П. 124
Остерман Г.В. 106, 107
Остерман Й. 106
Островська Я. 108
Островський 1 107, 108
Охримович В. 23, 123
Ошуркевич 0. 160
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Павленко Ф.Ф. 152 
Павлик Г.Іі, 68, 109 
Павлик М.І. (Коломийчук М.) 

29 , 45 , 53,̂  108, 109, 
143, 151, 153 

Павликів М. 110 
Павликів Т. 32, 71, 109,

110
Павличко Д.В. 99, 101 
Павло 124 
Павлович 0. 49, 123. 
Падеревський І. 27 
Падура Т. 110, III, 114 
Падура Ф. 110 
Пальмов І. 94 
Паньківський К.Ф. III, 123, 

142 ' "
Парандовський Я. 69 
Парецький Ф. 36 
Партицький 0.0. 112, 140,

155
Пачовський В. 29, 160 
Пелех І. 69, 94 
Перген 74 
Перетц В.Н. 25 
Петренко М. 33 
Петров М. 29 
Петрушевич А.С. З, 34,

69, 71, 84, 99,
112, 113, 114 

Петрушевич М. 114 
Петрушевич С.Г. 114 
Петрушевич! 114 
Петруський І. 43 
Пилиховський А. 69 
Писаревоький С. 33 
Пйотровський М. 25 
Пігонь С. 40

Підгірянка Марійка 54, 160 
Пікузінські 10 
Пілят С. 115
Пілят Т.С. 115
Піляти 115
Пінінський В. 116
Пініиський Л. 74, 115,
Пінінський М. 116
Пінінські 116
Площйнський В. 66, 110
Погодін М. 60
Погребенник Ф.П. 54 
Полонинський М. 17, 140 
Полонинський С.А. 16, 108 
Подидаев С.П. 152 
Полівка ї 29, 58, 65 
Поляков В.Г. 103 
Полянський А. 69, 94 
Полянський Г. 21, 69, 117,

151
Полянський Ф. 146

Полячек Г. 118
Полячок М. 117, 118
Поль В, 19, 62, 116, 117, 128
Попов В.В. 152
Попович К.К* 23, 24
Попович М. 68
Попович 0. 68
Поремба М. 155
Порембович В. 69
Потебня 0. 35
Потій І. 18
Потканський К. 81
Потоцький А. 136
Прасолов 0. 45
Примаков В.М. 152
Примаков Ю.В. 152
Прокопів І.В. 118
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-Прокопович Ф. 3$., 99 
Прокопчак В̂  151 
Прохаска А. 118, 119 
Прохаски 119 
Прус Б. 35 
Прусевич 0. 119, 120
Птасьник Я. 120 
Пузина Ю. 44 
Пулюй І. 39 
Пустншкін К. 94 
Пушкін О.С. 24, 35, 40, 

49, 52, 63
Пчілка Олена 16, 24, III, 

112
Пшиленцький С. 121 
Пюрко Б. 140

Рабіновський К.В. 101
Райс Л. 121, 122
Раковський 1. 60
Раморіно ЗІ
Рапацький В. 27
Ревакович Т.^ 39, 123
Редін Є. 76
Реклю Е. 108
Репнін-Волконський М.Г. 

124, 125
Рєпнін М.В. 121, 124 
Рєпніна-Волконська В.О.

125
Рєпніни 124 
Ржегорж Ф. .28, 49, 94, 

112, 153 
Ридль Л. 136 
Рильський М.Т. 24 
Римський-Корсаков М.А. 40

Рітнер Т. 104
Розвадовський Я. 125, 126, 127
Розумовський К. 65
Рольний В. 127
Романович 0. 127, 128
Романович Т. 128, 129
Романовичі 130
Романовський М. 40, 145
Романчук Ю. 39
Ромашкани 56
Ромер Е. 130
Рошкевич М. 24
Рубакін М. 64
Рудницький А. 4, 130
Рудницький М. 25, 151
Рудченко 1. 15
РЩидький К. 43
Руліковський В. 131, 132
Руліковський Е. 131
Руліковські 131
Русов 0. 29, 112
Руссо Ж.-Ж. 88, 148

Савчинський Г. 132, 133 
Сагайдачний П. 121, 143 
Садовський М. 123 
Саміиленко В. 24, 63, 112 
Сапега А. 57, 74 
Сапеги 131 
Сарнецька А. 27 
Сарнецький 3. 27
Сахаровський М. 27 
Свенціцький І.С. 25, 29, 94, 

114, 133
Свистун Й.П. 134 
Свистун П. 108, 134 
Свистун С. 94
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Севера І. 153 
Сельський Ю.С. 135 
Сенека 99, 138 
Сенкевич Г. 39, 135 
Сенкевич К. 82, 105 
Сен-Сір Г. 121 
Сбтмаер 3. 135
Серошевський в. 69 
Сизоненко Г. В. 152 
Сідлоцький Ф. 36 
Сіхульський К. 48 
Січинський Д. в. 136, 159, 

160
Січинський М. М. 136 
Скарбки 42
Сковорода Г. С. 33, 100 
Скріб Ж. 145 
Скшинецький Я. 43 
Словацький Ю. 39,69,104 
Слотвінські 10 
Сметана Б. 159 
Сметана Ю. 155 
Смирнов А.П. 152 
Смирнов В. 16 
Смолька В. 137 
Смолька С. 17 
Смолька Ф. 74, 137 
Смольки 137 
Смотрицький М. 18, 32 
Снігурський І. 137, 138 
Собеський Я. 121 
Собінський Ю. 42 
Соболевський 0. 114 
Сократ 40 
Сольська І, 37, 145 
Сосновський Л. 32 
Софокл 102 
Сожаневич К. 138,139

Спасович В. 65 
Спенсер Г. 85 
Сперанський М. 51 
Стадіон Р. 55 
Стадіон Ф. 55 
Станіслав Август 124 
Старженський Л. 117 
Старицький М. П. 24, 140 
Стасов В. 80 
Стафф Л. 37, 69, 104 
Степовий Я. І60 
Стефаник В. С. 8,24,29,39,63 
Стефанович 0. 15 
Стеценко К. Г. 189 
Стецюк К. 160 
Строганов С. 51 
Суворов 0. 124
Сулістровські 65

Танячкевич Д. 16,123,140,142, 
153

Тарасевський П. 45 
Тарновський С. 58 
Твардовський К. 118 
Твен М. 63 
Тетеря П. 131 
Тетмаєр К. 104, 145 
Терлецький 0. А. 140, 141 
Терлецький 0. С. ^Кістка В., 

Заневич І.) 16,53,141,
142, 143.

Тим'як М. 18 
Тиндюк М. 69 
Тичина П. Г. 15, 63 
Тишковський К. 143, 144 
Такажевський-Карашевич А, 144 
Толстой Л. М. 63, 135 
Томасік В. 145
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Тоыасік Г. 145 
Томаоік С. 145 
Томасік Юф 145 
Томасіки 145 
Томашек 103 
Томашівський С. 123 
Топольницькнй Г. 159 
Торонський 0. 146, 153 
Трильовський К. 109

Трубецький П. 125 
Трубецький 0* 125
Труш А. I. 154 
Тр?ш I. 29, 142, 154 
Тувім Ю, 104 
Тутковський 1, 60
Тютчев Ф. 1. 34
Тьер А. 31

Уайльд 0. 150
Уваров 0. 34
Уейський К. 128, 145 
Украінка Леса 24,28,29,54, 

63, 136, 139 
Ундольський В. II 
Устиянович К. М. 28,39,94, 

100,114,123,146,147, 
153,160

Устиянович М. Л. 34,49,61, 
71,112,114,123,145,

146,147,156

Фасмер М. Ѣ9 
Фаціевич В. I. 147, 148 
Федько В. Ф. 152 
Федько ІФ Ф. 152 
Федькович ІО. Аф 16,24,53, 

54,123,140,155

Фельдман В. 104 
Фельштин Т. 148 
Фердинанд I. 67 
Фере М. 101 
Філевич ІФ 94 
Фінкель 69 
Фішер Г. 149 
Фльорі Е. 20 
Фой К. 9

Франко ІФ Яф 3, 8, 19, 23, 
24,25,29,38,39,45,58, 
63,82,109,123,142,153, 
160

Франко Т. I. 64,99,118 
Франс А. 62 
Фрейтаг Г. 155 
Френкель К. 137 
Фрідріх-Август I 125

Харевичова Л. 149 
Харитонов В. 45 
Хмельницький Бф 11,24,54, 

55, 78.
Хованські 124 
Ходиницький I. 150 
Ходирев Г. 14 
Хомик А. 39 
Хоров'юк Д. 23 
Хоткевич Г. 29, 123 
Хоткевич Пф 54

Хшановський I. II 

Цвік В. 150
Цебринський М. С. 150,151 
Цегельський Гф 146 
Целевич Ю. 140 
Цибульський А. 104
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Ціховська 3. 27
Ціцерон 99, 138
Цуркан В. (Михайленко В.) 151

чайка С. 153
Чайкін В. І. 152
Чайкін Т. І. 152
чарнецький С. 160
чарториський В. 145
Чепелев В. 101
Черемшина М. 29
чернецький В* А. 153 ^
Черни А. 29
Чернишов 0. 125
Чехов А. П. 135
Чехович 0. В. 153, 154
Чубинський П. 45

Шайноха К. 34, 145 
Шараневич І. 34,71,112,154,155 
Шафарик П. 34,50,60,
Шахматов 0. 29 
Шаховський А. Л. 64

Шашкевич В. 145,155,156 
Шашкевич Г. 34,146,155 
Шашкевич М. 19,32,33,39,62, 

123,134,155,156 
Шевальє П. 78 
Шевирьов С. 60
Шевченко Т. Г. 24,33,39,40,54, 

63,71,82,87,98,108,111,112, 
136,139,140,155,156,160

Шекспір В. 81 
Шелухін П. С. 152 
Шехович Сж 97 
Шимановський В. 69 
Ширма Г. Р. 160

Шіллор Й***Ф* 33,55,63,146
Шнайдер А. 157, 158 
Шнайдер 8жС. 98 
Шнайдер С. 98 
Шкрумеляк Ю. 160 
Шлезінгер Ю. 27 
Шлейхер А. 148 
Шопен Ф. 135 
Шоу Бж 135 
Штайгер С. 122 
Штейн К. 125 
Шуберт Фж 40 
Шуман Рж 25
Шухевич В. 28,29,123,145 
Шухевич М. 70

Щавинський И. Бж 158 
Щербина М. 147 
Щурат В. ІЗ, 29, 64

Ю. Н. К-ого 151 
Юркевич А. 97

Яворницький Дж 53 
Яворський А. 25 
Яворський Юж 57,94,134 
Ягайло 119 
Ягич В. 65,103,114 
Якубович Є. 159 
Ян II Казимір 78 
Янишин В. 21 
Яновський Аж 159
Януш Б. 28 
Яричевський С. 39
Ярославенко Я, (Вінцковоький 

Я. Д.) 20,136,139,160 
Ярошинська Є. І. 68 
Ястребов Пж Тж 152
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Яхимович Г. 96 
Яцків М. Ю. 151

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ,

Австрія 12,17,31,41,43,46,47, 
54,67,74,75,76,95,107, 
108*116,126,141,143 

Австро-Угорщина 34,35,47,73, 
125

Адріатичне море ІЗ 
Азія 80, 92
Алеппо, м. (Північна Сірія)

51
Америка 80,92,151,159 
Англія 20, 73, 148 
Аргентіна 28, 127 
Ассірія 92 
Афіни 77 
Африка 80, 92

Батятичі, о. Жовківського 
пов. 96

Бабче, с. Богородчансько** 
го пов. 95 *

Баланкур, оз. 85 
Балтійське море 90 
Бельгія 19, 108 
Березина, р. 90 
Березів, м. 59 
Бережанський Округ 

31, Н О
Берлін 47,74,75,125

Бишів, с. Бережанського цир- 
кулу ЗІ 

Бібрка, м. 137 
Блажів, о. Симбірського пов.

41
Бовтів, с. Рогатинського пов.- 

67
Бовшівець, о. Рогатинського 

пов. 67
Боневичі, с. Добромильського 

пов. 41
Боремель, о. Волинської губ.

44
Бородіно 90 
Борщів, м. 102 
Бразілія 28 
Братіслава 70 
Буковина 77, 140, І5У 
Буцнева, с. Тернопільського 

пов. 27, 28

Вавілон 92 
Вадовичі, м. Т06, Ю 7  
Валахія 124
Варшава 11,14,35,43,44,59, 

74,75,79,104 
Ватікан 90
Висоцьке,с. Бродівського пов. 154
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Відень 11,12,13,35,42,48,55, 
56,61,70,77,88,97,133, 
148,155

Віденська гуо. ЗІ 
Вільианиця, с. Тлумацького 

пов. 71 
Віндава, р. 90 
Вінниця 131 
Вітебська губ. 90, 131 
Вовчанський пов. 45 
Волинь 43,57,105,119,131 
Володимир-Волинський 131 
Воронезька губ. 80,124

Галич 113, 154 
Галичина 8,9,II,12,14,15,16, 

17,18,19*24,30,31,89, 
42,43,46,47,48,49,50, 
52,54,55,56,57,59,61, 
66,68,69,70,71,72,73* 
74,75,76,77,78,81,87, 
88,91,93,95,96,97,98, 
104,106,108,109,110, 
113,114,115,116,123, 
126,127,128,129,130, 
132,133,134,136,137, .
138,140,141,142,146, 
147,152,153,154,156, 
157,158

Галицьке Покуття 70 
Глиняни, м. 18 
Горіція, м. 77 
Городонка, м. 102 
Грималів, с. Скалатського 

пов. 116 
Греція 22,38
Гринівці, с. на Станіслав- 

щині 15

Гродненська губ. ЗІ 
Грушка, с. Подільської 

губ. 144

Дніпро, р. 131 
Дніпропетровськ 152 
Добряни, с. Стрийського 

' циркулу 114
Доленга, с. Бжеського пов. 10 
Дблинський пов. ЗО 
Дрезден II, 74 
Дрогобич 9,11,21,52,66,159 
Дубки, с..Городоцького 

йов. 147 - 
Дубіса, р. 90

Естонія 138

Європа 18,38,77,80,117,120, 
148,150

Єгипет 22,28,38,92

Женева 47, 77 
Живачів, с. на Станіслав- 

щині 15 
Живець, м. 107 
Жидачівський округ 15, 121 
Житомир 58, 131 
Жовква, м. 12

Залііцики, м. 102 
Запоріжжя 63
Запуст, с. Скалатського пов. 116 
Західна Римоька імперія 32 
Золочівщина 63

Іванівна, с. Скалатського 
пов. 116
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Індія 33,80,92 
Ірландія 73 
Іспанія 19 
Італія 19,20,141

Кавказ 92 
Камінна, р. 85 
Кам'янець-Подільський 58,121 
Канада 28 
Карлсбад, м. 112 
Карпати 147, 154 
Катеринославщина 45 
Кельн 94
Київ 21,42,84,131,142 
Київщина 131 
Китай 92 
Клевань, м. 105 
Кобилянка, с. Люблінського 

воєвод. 57
.Кобринський поз. Гродненсь

кої губ. 36 
Коломия , м. 83 
Константинополь 51, 74 
Косівщина 109 
Краків 48, 60, 86 
Красностав, м. 58 
Краснодарський край 85 
Крем'янець, м. 58,105,144 
Крехів, с* йовківського 

пов. II 
Криниця, м. 37 
Кросно, м. 59, 151 
Кубань 45
Купчинці, с. на Тернопіль

щині 25
Курська обл. 45 
Кутиська, с. на Станіслав- 

щині 16

Лагодів, с. 98 
Лемківщина 18, 151 
Ленінград 139 
Летичів, м. 58 
Литва 18, 59; 71, 118, 124, 

132, 138
Ліпновський пов. Плоцького 

воєводства 44 
Лісківці, с. Подільської губ. 

144
Лозанна 84 
Лондон 14, 42, 73 
Луцьк 58, 105 
Люблінщина 57 
Ляшки-Сороки, с. 8 
Львів II, 12, ІЗ, 16, 22, 25, 

ЗІ, 32, 35, 38, 43, 46, 
50, 52, 59, 60, 61, 62,

66, 67, 68, 70, 72, 81, 
86, 97, 98, 100, 103, 
104, 106, III, 113, 115,
118, 119, 121, 122, 125,
126, 127, 138, 130, 132,
134, 135, 138, 139, 147,
149, 150, 151, 155, 159

Львівщина 10, 116

Маріампіль, с. 53 
Мйакениці, с. Яжеського повіту 

17
Миргородський повіт 64 
Мілан 77
Могилівська губ. 90 
Молдавія 80, 124, 143 
Монако 77 
Монголія 92 
Монте-Карло 77
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Москва II, 33, 139, 143 
Мотовилівка, с. Київської 

губ. 131
Мотронівка, хутір 97

Наддніпрянщина 16, 29, 140 
Наддністрянщина 24 
Нацпольськ, с. Плоцького

воєвод. 44 
Неман, р. 90 
Немирів на Поділлі 119 
Нижньогородська губ. 124 
Німеччина 85, 95, 100, 101, 

108, 125
Нове Місто, с. Добромильського 

пов. 41
Новоушицький пов. Подільської 

губ. 144

Овруч, м. 131 
Одеса 112 
Олика, м. 105
Остап'е, с. Скалатського пов. 

56
Остапірський пов. 65 
Острів, с. 98

Париж 7, 19, 37, 43, 65,
74, 75, 77

Перемишль II, 59, 127, 159 
Персія 92
Петербург II, 74, 75 
Печеніжйн, м. 57 
Підкарпаття 107 
Плоцьке воєвод. 44 
Подільська губ. 90, 131 
Полісся 82, 132 
Полоцьк 121

Полтава 147
Польське королівство 44, 50, 75, 

78, 133
Польща 17, 18, 22, 26, 47, 55, 

59, 79,80, 85, 90, 95, 97, 
100, 101, 107, 108, III,
113, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 124, 125, 126,
127, 132, 133, 138, 143,

154, 158
Португалія 19, 20 
Прага II
Прикарпаття 15, 63 
Прилуки, м. на Полтавщині 102 
Прислуп, с. Самбірського цирку- 

лу 130
Прусія 56, 124, 143 
Пряшів, м. 100 
Псковська губ. 90

Равський пов. 151 
Раков, с. Плоцького воєвод.

44
Репужинці, с. Городоцького пов. 

147
Рим 38, 93, 141 
Ровенщина ЗО 
Рогатинський пов. 67 
Росія 16,18,19,21,31,35,45, 

59,74,78^.80,85,90,92, 
95,111,133,134,143,144 

Румунія 101 
Рущук, м. 89 
Рядів, м. 134

Саксонія 124, 125 
Самбір, м. 65, 159 
Самбір Старий, м. 41
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Само 82 
Сардінія 107 
Севастополь 84 
Сернки, с. 98 
Сибір 82
Сілезія 22, 46, 78 
Сілістрія, м. 88 
Сірія Північна 51 
Скалатський пов+ 116 
Слобідка Ковшівецька, с.

Рогатинського пов. 67 
Смоленське воєвод. 131 
Софія 77
СРСР (Радянський Союз) 64, 

148, 160 
Стамбул 58
Станіслав 15,16,61,66,106, 

107,147,148,159 
Станіславщина 15,16,106,107 
Старокостянтинів 131 
Стокгольм 94 
Страсбург 77 
Стрийщина 18 
Струсів, с. Тернопіль

ської обл. 14 
Сущин, с. Скалатського 

пов. 116 
СІДА 28, 136, 151 
Сяноччина 59, 106

Тамбовська губ. 124 
Тернопіль 95 
Тлумач, м. 151 
Трахтемирів, б. 131 
Туреччина 51,100,124,143 
Турківський пов. ЗО

Угорщина 50,74,100,101,107,110 
Україна 18,29,45,53,55,63,64, 

71,78,80,100,108,110,І Ц  
112,113,121,124,131,1x2, 
133*138,140,141,146,152, 
158

Україна Галицька 62 
Україна Закарпатська 51,140 
Україна Західна 3,6,7,29,46, 

47,85,130,136,141,150 
Україна Правобережна 42,131 
Днів, с. II

Філадельфія, м. 159 
Формоза 92
Франція 19,20,31,42,43,90, 

117,143,149

Харківщина 45 
Ходорів, м. 148 
Холмщина 50

Ціпки, с. на Полтавщині 45 
Цуцилів, с. 106

}

Чернилів Руський, с. 28 
Чехи, с. Бродівського пов. 154 
Чехословаччина 29,101,143 
Чорногорія 12

Швеція 143 
Шотландія 73 
Шумла, м. 89
Шутроминці, с. Чортківсько- 

го циркулу ЗІ
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Югославія 101, 108,

Яворів, м. 39 
Ясенівець, с. 37

СПИСОК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ, АЛЬМАНАХІВ, ЗБІРНИКІВ

Архіви України 60,99,158  ̂

Беседа 96

Вестник Народного дома 53, 
68, 134

Вечорниці 140, 155 
Віче 102
Воронежский этнографический 

сборник 45 
Вперед 16
Временник Ставропигийского 

института 68

Галицкий Сион 50 
Галичанин 93,96,133

Дзвінок 54

Зеркало III 
Зоря 96,111,112 
Зоря Галицька 32

Ластівка 156 
Літературно-науковий 

вісник 24,28,29

Мета 140 
Мир 83

Народ 109 
Наука 101,102,117 
Науково-інформаційний бюлетень 

Архівного управління УРСР-* 
див. Архіви України 

Наше слово 62 
Неділя 54 
Нива 140
Новий Пролом 93,158 

Основа 155

Правда 68, іу, 140 
Пролом 93, 117 
Радянська школа 101 
Русалка 155 
Русалка Дністровая 19 
Русская правда 50 
Русский Сион 50 
Русское слово 151 
Русько-народні галицькі 

мелодії 8

Слово 48,61,66,68,102,117,158 
Страхопуд 66,96

Учитель 21
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Хлібороб 109

Червона Русь 93 
Червоні зорі 14

Echo de Paris 37 
Filomata 26 
Gazeta Lwowska 37 
Głos kobiet 50 

Kur jer lwowski 101 

Lwowianin 58

Monitor 13# 14 
Na ziemi naszej 44
Nowa reforma 128 
Ognisko domowe 57 
Przegląd humanistyczny 26 
Słowo polskie 128, 136 
Szkoła 9 
Times 113
Wiadomości historyczno-dydak- 
tyczne 144
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