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Наявність архієпископських документів у прагматичній писемній культурі 
Галицької Русі XIV ст. фіксуємо від 1380-х років, що пов’язано з іменем 
архієпископа галицького Бернарда (1380–1390). Про документи його попередників 
певних відомостей не маємо. Натомість величезна активність представника ордену 
францисканців Якуба Стрепи (Стжемє) в документальній писемній культурі 
Польського королівства кінця XIV – початку XV ст., зокрема в системі церковної 
ієрархії Галицької митрополії, становить значний інтерес. У публікації розглянуто 
кількісні та якісні параметри функціонування документальної писемності в період 
урядування архієпископа Якуба (1391–1409): типи, види і форми документів, їх 
формуляр і особливості структури, зовнішні особливості документів. Окрему 
увагу присвячено канцелярії архієпископа і персоналу, що був залучений до 
укладення, редаґування і створення документів. Простежено місце і роль свідків у 
документальній писемній культурі галицького єпископа Якуба.

Ключові слова: прагматична (документальна) писемність, Якуб Стрепа, 
галицький архієпископ, документи, привілеї, формуляр, письмо документів.

У цій публікації спробуємо окреслити кількісні та якісні параметри 
функціонування документальної писемності в системі церковної ієрархії 
Галицької митрополії, специфіку та особливості документальної культури в 
той час, коли галицьким архієпископом у кінці XIV – на початку XV ст. був 
представник ордену францисканців Якуб, відомий у пізнішій традиції як 
Стрепа (Стжемє).

Вступні зауваги: підходи до розуміння
проблеми, понятійний апарат

В європейській історичній науці вивчення всіх аспектів побутування, 
функціонування й використання письма відносять до сфери дослідження, 
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яку, зокрема, окреслюють поняттям „писемність”, або по-іншому – „писемна 
культура”, „культура письма” (англ. – literacy, нім. – Schriftlichkeit, Schriftkultur, 
фр. – culture de l’écrit, pratique de l’écrit). Студії над „писемною культурою” 
мають міждисциплінарний характер: розташовуються на межі історії, 
соціології й культурної антропології1. Такі поняття, як „письмо”, „читання”, 
„писемність”, трактують як складний соціокультурний феномен і технологія, 
що призвела до змін у свідомості й моделі організації суспільства. У науковій 
літературі виділяють сакральну і документальну (ділову / прагматичну) 
писемність.

Документи церковної влади, зокрема архієпископа чи єпископа, мають 
амбівалентний характер. З одного боку, вони належать до прагматичної 
писемності, а з іншого – є одним з інструментів сакральної культури. У церковних 
документах зауважуємо елементи або й цілі пласти євангельського переказу, 
душпастирської роботи, теологічних викладок і культу святих (в аренґах, 
салютаціях, апрекаціях та інших складових формуляра). У цьому дослідженні 
йтиметься насамперед про документальну / прагматичну писемність, без якої 
неможливо скласти повноцінне уявлення про середньовічну культуру. Це 
винятково вдало підмітив Жак Ле Ґофф у вступі до свої праці „Середньовічна 
уява”: „Перґамент, чорнило, письмо, печатки тощо дають щось більше, аніж 
просто уявлення про культуру, адміністрування, владу. Формули вступної 
частини документа, завершальної його частини, датування, список свідків, не 
кажучи вже про сам текст, не менше, ніж описані у ньому конкретні ситуації, 
відображають образні уявлення про владу, суспільство, час, правосуддя тощо”2. 
На відміну від білоруської3, російської4 й особливо польської історіографії5, в 
Україні цей напрям досліджень ще не здобув прихильників і послідовників.

1 Груша А. И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского 
(конец XIV – первая треть XVI в.). Минск, 2015. С. 5.

2 Ле Ґофф Ж. Середньовічна уява / Перекл. з франц. Я. Кравця. Львів, 2007. С. 5.
3 Груша А. И. Документальная письменность…; Его же. Письменная культура 

конца X–XVI в. // Полоцк / Науч. ред. О. Н. Левко. Минск, 2012. С. 468–488; Его же. 
Почему общество Великого княжества Литовского стало нуждаться в правовом 
документе? (к постановке проблемы) // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой 
археографии. Материалы XXIV Международной научной конференции. Москва, 
2–3 февраля 2012 г. / Редкол.: Ю. Э. Шустова (отв. ред.) и др. Москва, 2012. С. 251–253; 
Его же. Недоверие – не из-за него ли появился письменный акт? // Studia Slavica et 
Balcanica Petropolitana. Санкт-Петербург, 2010. № 1. С. 131–156; Его же. Мяноўная 
грамата князя Васіля Нарымонтавіча і фарміраванне пісьмовай культуры ў прававой 
сферы Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XIV – першай трэці XV ст. Мінск, 
2010.

4 Гиппиус А. А. Социокультурная динамика письма в Древней Руси (О книге: 
S. Franklin. Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950–1300. Cambridge, 2002) // 
Русский язык в научном освещении. Москва, 2004. № 1 (7). С. 171–194; Его же. К
прагматике и коммуникативной организации берестяных грамот // Новгородские
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Що розуміти під поняттям „канцелярія”? Канцелярію в дослідженнях 
з дипломатики трактують по-різному, хоча на позір пропоновані визначення 
можуть видаватися подібними. Можна навіть говорити про дискусію, яка 
триває серед фахівців з дипломатики6. Тому варто представити наявні дефініції 
цього поняття, щоб у підсумку зупинитися на найбільш арґументованому і 
прийнятному для цього дослідження.

грамоты на бересте. Из раскопок 1997–2000 гг. Москва, 2004. С. 183–232; Gippius A. 
Birchbark Literacy and the Rise of Written Communication in Early Rus // Epigraphic 
Literacy and Christian Identity: Modes of Writthen Discourse in the Newly Christian 
European North. Turnhout, 2012. P. 225–251. У цьому ж контексті можна взяти до уваги 
праці закордонних вчених, зокрема: Franklin S. Literacy and Documentation in Early 
Medieval Russia // Speculum: A Journal of Medieval Studies. Chicago, 1985. Vol. 60. 
N 1. P. 1–36; Mühle E. Commerce and Pragmatic Literacy: The Evidence of Birchbark 
Documents (from the Mid-Eleventh to the First Quarter of the Thirteenth Century) on the 
Early Urban Development of Novgorod // Medieval Russian Culture / Ed. by M. S. Flier and 
D. Rowland. Berkeley; Los Angeles; London, 1994. Vol. II [California Slavic Studies. XIX]. 
P. 75–92; Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950–
1300 гг.). Санкт-Петербург, 2010. Обширну бібліографію проблематики середньовічної 
комунікації зібрано в: Mostert M. A Bibliography of Works on Medieval Communication. 
Turnhout, 2012.

5 Potkowski E. Pragmatyczna piśmienność w średniowiecznym Tyńcu // 
Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej Wawel–Tyniec 13–
15 X 1994 / Red. K. Żurowska. Kraków, 1995. S. 71–91; Wałkówski A. Piśmiennictwo 
pragmatyczne skryptoriów cystersów  liacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII wieku // 
Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław, 2001. Nr 2306. Historia 152. S. 87–91; 
Gigilewicz E. Pojęcie „piśmiennictwo pragmatyczne”. Rozważania leksykogra czne // 
Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym / Red. 
J. Gancewski, A. Wałkówski. Olsztyn, 2006. S. 25–31; Kaliszuk J. Przemiany społecznych 
funkcji pisma w późnym średniowieczu. Programy badawcze i ich rezultaty // Historia 
społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania / Pod red. S. Gawlasa przy współudziale 
M. T. Szczepańskiego. Warszawa, 2011. S. 169–188; Bartoszewicz A. O potrzebie badań nad 
kulturą pisma w późnośredniowiecznej Polsce. Na marginesie książki Anny Łosowskiej // 
Studia Źródłoznawcze. Commentationes. Warszawa, 2013. T. LI. S. 172–177.

6 Питання про дискусію над поняттям „канцелярія” порушив у науковій 
літературі ще Кароль Мєшковський (Mieszkowski K. Studia nad dokumentami katedry 
krakowskiej XIII w. Początki kancelarii biskupiej. Wrocław; Warszawa, 1974. S. 90–93). 
Голос у дискусії залишив також у 1999 р. Януш Ґрабовський (Grabowski J. Kancelarie 
i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341–1381. Warszawa, 1999. S. 12–14). 
Незабаром естафету дискусії перейняв у 2001 р. Кшиштоф Скупенський (Skupieński K. 
Biurokracja w średniowiecznej kancelarii? // Drogą historii. Studia o arowane prof. Józefowi 
Szymańskiemu w 70 rocznicę urodzin. Lublin, 2001. S. 208). Повторно й розлого про 
дискусію над визначенням терміна „канцелярія” писала Анна Марія Влох (Włoch A. M. 
Kancelaria i dokumenty biskupa krakowskiego Piotra Wysza (1392–1412) // Studia 
Źródłoznawcze. Commentationes. 2009. T. XLVI. S. 29).
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Один з кращих представників польської дипломатики міжвоєнного 
періоду Станіслав Кентжинський під канцелярією розумів організоване 
місце писання документів, у якому справи зі сфери діяльності певної особи, 
влади чи інституції набували окреслені документальні форми, тобто з усіма 
характерними особливостями і притаманними для них знаками достовірності7. 
У дипломатичній думці другої половини XX ст. в польській історіографії 
утвердилося інституційне уявлення про канцелярію. Так, Марія Бєлінська 
трактувала її як уряд, який брав участь в управлінні державою у сфері внутрішніх 
справ і був відповідальним за зовнішні зносини, а також виконував нотаріальні 
функції у сфері редаґування, переписування і, передусім, засвідчення 
документації в правочинстві чи управлінні8. Дещо ширше в розумінні 
функціональних обов’язків бачила суть канцелярії Ева Суходольська: згідно 
з нею, це також один з урядів, який спільно з іншими співуправляв державою 
чи дієцезією9. Польський дослідник Станіслав Курась уже конкретніше 
диференціював функціональні завдання канцелярії, трактуючи її урядом, 
покликаним до вирішення важливих справ – державних, церковних і міських10. 
Підходи М. Бєлінської й С. Курася нещодавно узагальнив Войцех Поляк, який 
витлумачив канцелярію як середовище і допоміжний апарат володаря в його 
різноманітній діяльності.

Предметом нашого дослідження у вузькому розумінні є комплекс 
документів галицького архієпископа Якуба, а це змушує звернутися до кількох 
тлумачень поняття єпископської канцелярії. На них зосередила увагу Анна 
Марія Влох, вивчаючи канцелярію й документи краківського єпископа Петра 
Виша (1392–1412). Анджей Томчак визначав канцелярію єпископського двору 
як уряд, що знаходився при дворі єпископа, був пов’язаний з його особою і 
полагоджував його справи як очільника дієцезії11, а Кароль Мєшковський – як 
організовану інституцію, головним завданням якої є творення документації 
щодо чинностей, ініційованих єпископською владою у сфері її повноважень12. 
Натомість, Ізабелла Скєрська наголосила на природній дихотомії в сутності 
канцелярії, котра, з одного боку, була іманентною складовою двору, який вона 
обслуговувала, а з іншого – інституцією, що полагоджувала справи дієцезії13. 

7 Kętrzyński S. Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich. Poznań, 2008. 
S. 57.

8 Bielińska M. Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w. Wrocław; Warszawa; 
Kraków, 1967. S. 9.

9 Bobowski K. Rec.: Ewa Suchodolska. Kancelarie na Mazowszu w latach 1248–
1345. Ośrodki zarządzania i kultury. Warszawa, 1977, 174 s. // Studia Źródłoznawcze. 
Commentationes. 1980. T. XXV. S. 234.

10 Ibid.
11 Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 30.
12 Mieszkowski K. Studia nad dokumentami… S. 93.
13 Skierska I. Dwór i urząd biskupi w późnośredniowiecznej diecezji poznańskiej // 

Roczniki Historyczne. Poznań, 1994. T. LX. S. 189.
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Отож, канцелярію можна визначити як певне середовище двору і допоміжний 
апарат (зорганізовану інституцію) для вирішення завдань управління в 
межах окреслених повноважень і чинних правових норм. Вочевидь таке 
визначення найкраще відображає суть архієпископської канцелярії в пізньому 
середньовіччі.

У ширшому розумінні предметом студії є прагматична (документальна) 
писемність двору (курії) галицьких архієпископів за урядування Якуба Стрепи 
в кінці XIV – на початку XV ст. Латинська документальна писемність на терені 
Галицької Русі засвідчена ще пам’ятками 30–40-х років XIV ст., які були видані 
від імені князівської влади чи їх урядників. Маємо також згадки про документи 
міської юрисдикції в 1350-х роках і старостинські акти від 1371 р.* Натомість 
побутування архієпископських документів у прагматичній писемній культурі 
Галицької Русі фіксуємо від 1380-х років, що пов’язано з іменем галицького 
архієпископа Бернарда (1380–1390). Про документи його попередників – 
францисканця Кристина (1367–1370), Антонія (1371–1375) і Матеуса (1375–
1380)14 – точних відомостей не збереглося. Тому величезна активність Якуба 
Стрепи в документальній писемній культурі Польського королівства кінця 
XIV – початку XV ст. як свідка і представника Церкви, який безпосередньо 
видавав документи, попри відомі об’єктивні обставини не може залишитися 
без окремого наукового коментаря.

Причини такого явища слід шукати не тільки в межах XIV ст., а й 
ураховувати важливі переміни і процеси, які мали місце в попередні епохи. 
Засадничі зміни в писемній культурі латинської Європи, які інколи називають 
великим переломом, наступили в XII–XIII ст., коли відбувалися процеси 
„описемнення” й „алфавітизації” життя суспільства загалом та індивідуума 
зокрема15. Нові форми писемності виростали з потреби автентичних свідчень. 
У XIII ст. в Польському королівстві зросла кількість князівських, єпископських, 
урядницьких і міських канцелярій, що – разом з формою документа – 
остаточно усталилися в другій половині цього ж століття16. За спостереженням 
С. Кентжинського, суспільство намагалося будувати принципи свого життя 
на більш тривких засадах – письмі та рахунку17. Саме писане право разом 
з різноманітними угодами й розпорядженнями взяло гору в соціальних 
взаєминах і, особливо, в конфліктних ситуаціях18. З кінця XIII ст. на північ 

* Тут маємо на увазі документ руського старости Івана Кміти від 12 листопада 
1371 р.

14 Krętosz J. Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku 
do 1772 roku. Lublin, 1986. S. 33.

15 Potkowski E. Średniowieczna kultura piśmienna: piśmienność sakralna, piśmienność 
pragmatyczna // Potkowski E. Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury 
piśmiennej i komunikacji społecznej. Pułtusk, 2006. S. 26, 30.

16 Kętrzyński S. Zarys nauki o dokumencie… S. 80.
17 Ibid.
18 Potkowski E. Średniowieczna kultura piśmienna… S. 30.
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від Альп поширювався інститут публічного нотаріату19, а активна фаза його 
рецепції на теренах Польського королівства припала вже на XIV ст., особливо 
на другу його половину. Також у XIV ст. відбувалася активна кодифікація 
канонічного права, результатом чого стало укладення так званих синодальних 
статутів краківських єпископів Нанкера 1320 р., Яна Грота 1321 р., Флоріана 
Мокрського 1373 р. і Петра Виша 1396 р.20

Під час правління польського короля Владислава Ягайла й литовського 
великого князя Вітовта використання документів на підвладних їм литовських 
і руських землях суттєво зросло21, що також не могло не зачепити Галицьку 
Русь. На теренах галицької церковної провінції державна політика Польського 
королівства поєднувалася з організаційною й душпастирською діяльністю 
Римо-католицької церкви22. До однієї з основних причин „документального 
вибуху” в період урядування Якуба Стрепи слід віднести складну ситуацію з 
адмініструванням архідієцезії, яку наводнили маси духовних осіб, сподіваючись 
на отримання бенефіціїв з рук польського короля23. Владислав Ягайло 
опікувався забезпеченням кафедр, творенням і зміцненням дієцезіальних 
інституцій, фундував костели, виявляв особливу прихильність і сприяння 
орденам домініканців і францисканців (останнім, щоправда, меншою мірою)24.

Джерела та історіографія питання
Різні аспекти діяльності латинської римо-католицької ієрархії й 

митрополичої адміністрації (архієпископів, єпископів), зокрема питання 
канцелярії й документа, представлені в багатьох наукових працях25. Так само 
наукова й інформаційно-довідкова література про Якуба Стрепу досить обширна, 
тому не претендуємо на повноту й вичерпність історіографічного огляду. Проте 
вважаємо за необхідне згадати ключові студії теми, без яких аналіз специфіки 
документів, їх письма є просто неможливий. Підставові праці про життя і 
діяльність Якуба Стрепи, початки латинського архієпископства й історію його 

19 Kętrzyński S. Zarys nauki o dokumencie… S. 80.
20 Statuta Synodalia Episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus 

manu scriptis typis mandata, additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis / Ed. curavit 
U. Heyzmann. Kraków, 1875 [Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. T. IV]. S. IX.

21 Груша А. И. Документальная письменность…С. 174.
22 Trajdos T. Polityka króla Władysława II Jagiełły wobec Kościoła katolickiego na 

ziemiach ruskich Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego // Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. Kraków, 2014. Nr 141. Zesz. 2. S. 316.

23 Abraham W. Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie. Lwów, 1909. S. 22.
24 Trajdos T. Polityka króla Władysława II Jagiełły… S. 317.
25 Див. бібліографію в: Boyle L. E. Diplomatics // Mediaval Studies: an introduction / 

Ed. by J. M. Powell; 2nd ed. New York, 1992. P. 104–113; Polak W. Wokół kwestionariusza 
i metod badań nad miejscem dokumentu w działalności arcybiskupów gnieźnieńskich // 
Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy. Nowe metody / Red. A. Adamska, P. Kras. 
Lublin, 2013 [Colloquia Mediaevalia Lublinensia. Vol. 2]. S. 140–152.
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формування належать львівському вченому Владиславу Абрагаму26. Він же 
підготував чи не найповніший уклад реґестів до документів, які дотичні або 
прямо стосуються духовної кар’єри архієпископа. Реґести документів Якуба 
Стрепи XIV ст., що зберігалися в архіві міста Львова (тепер Центральний 
державний історичний архів України у Львові) опрацював Кароль Відман27.

До видань реґестового типу можна віднести й каталоги перґаментів і 
дипломів Олега Купчинського й Едварда Ружицького28, Фелікса Погорецького29 
і Войцеха Кентжинського30. У 2007 р. вийшов друком інвентар Римо-католицької 
церкви Львівської архідієцезії, впорядкований Юзефом Волчанським31. Окремі 
відомості про урядування Якуба Стрепи, особливості його діяльності, специфіку 
архієпископської канцелярії є в працях Юзефа Скочека32 й Юзефа Крентоша33. З 
української історіографії можна виокремити лише дослідження Василя Кметя, 
у статті якого опубліковано фотокопію одного з документів архієпископа34. 
Чи не останньою синтетичною працею, присвяченою Якубу Стрепі та його 
діяльності й рецепції культу, є біограма Мацея Вілямовського в „Польському 
біографічному словнику”35, де також уміщена розлога бібліографія.

26 Abraham W. Początki arcybiskupstwa…; Ejusd. Powstanie organizacji Kościoła 
łacińskiego na Rusi. Lwów, 1904; Ejusd. Jakób, arcybiskup halicki 1391–1409 // Sprawozdania 
Akademii Umiejętności. Kraków, 1908. T. XIII. Nr 2. S. 8; Ejusd. Jakób Strepa, arcybiskup 
halicki 1391–1409. Kraków, 1908.

27 Widmann K. Wiadomość o Archiwum miasta Lwowa // Przegląd Archeologiczny. 
Lwów, 1883. Zesz. 2. S. 73–105.

28 Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного 
архіву УРСР у Львові 1233–1799 / Каталог склали і підготували для друку 
О. А. Купчинський, Е. Й. Ружицький. Київ, 1972.

29 Pohorecki F. Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non 
Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1505. Leopoli, 1937.

30 Kętrzyński W. Biblioteka Wiktora hrabiego Baworowskiego we Lwowie // Teka 
konserwatorska. Rocznik [I] Koła c. k. konserwatorów starożytnych pomników w Galicyi 
Wschodniej. Lwów, 1892. S. 44. Nr 87.

31 Dokumenty kościoła rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej w zasobach 
Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie: inwentarze / 
Oprac., wstępami opatrzył i podał do druku J. Wołczański. Kraków, 2007.

32 Skoczek J. Dzieje lwowskiej szkoły katedralnej // Wschód. Do dziejów i kultury 
ziem wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej / Pod red. P. Dąbkowskiego. Lwów, 1929; 
Ejusd. Ze studjów nad średniowiecznym Lwowem // Pamiętnik Historyczno-Prawny / Pod 
red. P. Dąbkowskiego. Lwów, 1928. T. VI. Zesz. 3. S. 255–368.

33 Krętosz J. Organizacja archidiecezji lwowskiej…
34 Кметь В. Діяльність галицького латинського архієпископа Якуба Стрепи 

(1391–1409) (на матеріалах Центрального державного історичного архіву України 
у Львові) // Львів: місто – суспільство – культура. Збірник наукових праць / За ред. 
М. Мудрого. Львів, 1999. Т. 3 [Вісник Львівського університету. Серія історична. 
Спец. випуск]. С. 22–31.

35 Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub // Polski Słownik Biogra czny (далі – 
PSB). Warszawa; Kraków, 2006. T. XLIV. S. 318–324.
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Нещодавно на сторінках відомого джерелознавчого часопису „Studia 
Źródłoznawcze” з’явилася публікація Ренати Травки, присвячена аренґам і 
мотивам видачі документів архієпископа Якуба36. Польська дослідниця, на 
жаль, не використала ориґінальних документів архієпископа на перґаменті, що 
можна вважати за певний недолік – вкупі з незнанням важливих праць Богдани 
Петришак37, Вацлави Шелінської38, Анни Лосовської39 про писарів, які були 
причетні до укладення і написання тексту його документів.

Джерельною підставою цього дослідження є передусім ориґінальні 
перґаментні документи архієпископа Якуба, його акти, опубліковані в 
джерельних виданнях XIX–XX ст., згадки про них або їх часткові публікації, 
а також біографічні відомості про архієпископа в наративних джерелах XVI–
XVII ст. Ориґінали документів на перґаменті (які нам відомі) зберігаються у 
Центральному державному історичному архіві України у Львові (далі – ЦДІА 
України у Львові) у фонді 131 „Колекція грамот на перґаменті” та Архіві давніх 
актів у Варшаві (Archiwum Główne Akt Dawnych; далі – AGAD). У ЦДІА України 
у Львові збереглося п’ять ориґінальних документів кінця XIV – початку XV ст., 
хоча до Другої світової війни їх тут налічувалось 12, що підтверджують реґести 
й картотеки архівістів Івана Вагилевича, К. Відмана і Ф. Погорецького. Ці сім 
актів зникли з фондів архіву після завершення німецької окупації Львова у 
1944 р. Ще напередодні війни Ф. Погорецький, тодішній працівник Державного 
архіву у Львові, уклав картотеку перґаментних документів для „Дипломатарія 

36 Trawka R. Arengi i motywacje w dokumentach arcybiskupa halickiego Jakuba 
Strepy // Studia Źródłoznawcze. Commentationes. 2015. T.LIII. S. 55–69.

37 Петришак Б. Міські писарі Львова XV ст.: просопографічне дослідження // 
Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim 
pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Materiały polsko-
ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10–12 września 2007 roku / 
Pod red. H. Gmiterka i J. Łosowskiego. Kraków, 2010. S. 473–500; Її ж. Львівський 
період діяльності Петра Вольфрама (1402–1407) // Lwów: miasto – społeczeństwo – 
kultura. Studia z dziejów Lwowa / Pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki. Kraków, 2010. 
T. VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje. S. 177–194; Ejusd. Кар’єри публічних нотаріїв 
у Львові XV–XVI ст. // Średniowiecze Polskie i Powszechne. Katowice, 2011. T. 3 (7). 
S. 171–185; Її ж. Міська канцелярія Львова другої половини XIV – початку XV ст.: 
дискусійні питання // Львів: місто – суспільство – культура. Збірник наукових праць / 
За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. Львів, 2012. Т. 8. Част. 1: Влада і суспільство [Вісник 
Львівського університету. Серія історична. Спец. випуск’2012]. С. 11–33; Її ж. Буденні 
та святкові події у житті міського писаря у Львові в XIV–XVII ст. // Lwów: miasto – 
społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta / Red. K. Karolczak i Ł. T. Sroka. Kraków, 
2014. T. IX: Życie codzienne miasta. S. 23–33.

38 Szelińska W. Piotr Wolfram, profesor Uniwersytetu Krakowskiego i jego nieznany 
rękopis. Karta z dziejów nauki polskiej w początkach XV wieku // Rocznik Naukowo-
Dydaktyczny. Kraków, 1977. Zesz. 59. Prace Historyczne. Nr 8. S. 49–59.

39 Łosowska A. Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, 
pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku. Przemyśl, 2011.
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міста Львова”40. Ця картотека є важливим доказовим джерельним матеріалом 
для реконструкції сукупної документальної спадщини Якуба Стрепи. До 
початку Другої світової війни ще сім відомих за опублікованими реґестами й 
джерелами документів зберігалися в архівах і бібліотеках Львова (3), Перемишля 
(3), Варшави (1). Документ від 17 січня 1399 р. відомий за пізнішими облятами 
до актів з архіву Львівської латинської консисторії й книг ґродського суду у 
Львові. Серед матеріалів у фонді відділу рукописів Львівської національної 
наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника НАН України вдалося виявити 
трансумпт двох документів Якуба Стрепи від 17 липня і 25 серпня 1400 р.41, 
що відносяться до парафії в с. Вижняни (стосовно права десятини і визначення 
меж парафіяльного округу): їх трансумовано львівським архієпископом Яном 
Анджеєм Прухницьким у першій третині XVII ст.

Серед наративних джерел варто виокремити працю львівського каноніка 
Якуба Скробішевського „Життя галицьких і львівських архієпископів” (Львів, 
1628), в якій вміщено життєпис архієпископа, у скороченому вигляді наведено 
акт від 14 листопада 1394 р., за яким надавалися відпусти костелу домініканців 
у Львові, а також тестамент архієпископа від 18 серпня 1401 р.42 Декотрі 
документи Якуба Стрепи використав Шимон Окольський при написанні 
свого твору „Russia  orida rosis et liliis” (Львів, 1646)43. Окремі замальовки 
біографічного характеру з хвалебною стилістикою й цитати з документів 
залишив львівський архієпископ Тома Піравський44.

Упродовж 1851–1861 рр. чотири документи Якуба Стрепи на сторінках 
додатку до „Львівської газети” опублікував Франц Ксаверій Волянський45. 
Не забарилися й наступні публікації документів галицького архієпископа, 
але цього разу вже на сторінках корпусного археографічного видання „Акти 

40 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІА 
України у Львові), ф. 776 (Державний архів у Львові), оп. 1, спр. 47 (Картотека 
пергаментних документів Архіву міста Львова, підготовлена працівником Державного 
архіву у Львові Ф. Погорецьким для „Дипломатарія міста Львова”).

41 Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 
відділ рукописів (далі – ЛННБ, від. рукописів), ф. 5 (Оссолінські), спр. 3262 III (Різні 
акти 1400–1785), арк. 70–71.

42 Scrobissevius I. Vitae archiepiscoporum Haliciensium et Leopoliensium. Leopoli, 
1628. P. H1 v.–H2 v.; Abraham W. Jakób Strepa… S. 100.

43 Okolski S. Rvssia Florida Rosis Et Liliis… Leopoli, 1646. P. 67.
44 Pirawski T. Relatio status almae archidioecesis Leopoliensis: accedunt testamenta 

eiusdem Th. Pirawski et Joannis Zamoiscii archiepiscopi leopoliensis / Ed. C. I. Heck. Lwów, 
1893 [Materiały historyczne Towarzystwa Historycznego we Lwowie. T. II]. S. 36, 41.

45 W[olański] F. Wyżniany. R. 1400 // Dodatek Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej. 
Lwów, 1851. Nr 39. S. 155–156; 1852. Nr 25. S. 100; Nr 26. S. 104; Nr 27. S. 108; 
Wolański [F.] Lwów. R. 1395 // Dodatek Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej. 1854. Nr 21. 
S. 84; Nr 22. S. 88; Wolański F. K. Kościejów, Krotoszyn, Lwów, Zaszków. R. 1399, 1672 // 
Dodatek Osobny przy Gazecie Lwowskiej. 1861. Nr 8. S. 3–4.
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ґродські й земські”46. Один з документів Стрепи, згідно з яким парафії в с. Буще 
(нині Біще) надано десятину, опублікував Людвік Фінкель у 1900 р.47

Ґрунтовністю і скрупульозністю опрацювання відзначалася публікація 
документів Якуба Стрепи (серед них низка невідомих раніше) в монографічній 
праці згаданого професора В. Абрагама. Однак один з актів архієпископа 
таки випав з поля його зору: це документ повторної фундації й матеріального 
забезпечення костелу в с. Гожкув від 18 вересня 1406 р., який опублікував 
Францішек Пєкосінський48, а ориґінал зберігається в Архіві митрополичої 
капітули в м. Ґнєзно.

Два документи архієпископа від 16 січня 1398 р. і 17 січня 1399 р. були 
опубліковані в перекладі українською мовою в збірнику „Боротьба Південно-
Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії”49. Другий з них, яким 
Якуб Стрепа підтверджував фундацію парафії в с. Куликів, опубліковано не 
повністю. Публікатори вказували, що в перекладі тексту опустили перелік свят, 
рекомендованих для відвідування костелу. Ця видавнича купюра заторкнула й 
коробораційну формулу акта, що є великим недоглядом упорядників, адже це 
перший з відомих документів Стрепи, в якому вказується на привішення двох 
печаток архієпископа50. А акт від 16 січня 1398 р. був опублікований раніше в 
корпусній збірці малопольських документів за 1211–1400 рр.51

Остання чи не найновіша публікація окремих документів Я. Стрепи 
належить отцеві Станіславові Тилюсу. У своєму дослідженні він зосередив 
увагу на фундації парафіяльних костелів у Львівській архідієцезії в період 

46 Akta grodzkie i ziemskie z czasó w Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak 
zwanego bernardyń skiego we Lwowie w skutek fundacyi ś p. Alexandra hr. Stadnickiego 
(далі – AGZ). Lwów, 1870. T. II; 1872. T. III; 1873. T. IV.

47 Finkel L. Sprawozdanie z wycieczki konserwatorskiej // Teka konserwatorska. 
Rocznik [II] Koła c. k. konserwatorów starożytnych pomników w Galicyi Wschodniej. 
Lwów, 1900. S. 93. Ще раніше про цей документ було вміщено інформацію в: Słownik 
geogra czny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880. T. I. 
S. 482.

48 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (далі – KDW). Poznań, 1908. T. V: 
Zawierający dokumenta z lat 1400–1444 / Wyd. F. Piekosiński. Nr 102.

49 Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та 
унії (X – початок XVII ст.): Збірник документів і матеріалів / Упоряд. Є. А. Гринів, 
Б. В. Грабовецький, У. Я. Єдлінська та ін. Київ, 1988. С. 45–48. Документ від 16 січня 
1398 р. також прокоментовано в працях польських вчених: Kumor B. Granice metropolii 
i diecezji polskich (968–1939) // Archiwa, Biblioteki i Muzea kościelne. Lublin, 1969. 
T. 19. S. 330; Bieńkowski L. Działalność organizacyjna biskupa Jana Biskupca w diecezji 
chełmskiej (1417–1452) // Roczniki Humanistyczne. Lublin, 1958. T. 7. Z. 2. S. 249.

50 Abraham W. Jakób Strepa… S. 104.
51 Zbiór dokumentów małopolskich (далі – ZDM). Wrocław, 1969. Cz. 4: Dokumenty 

z lat 1211–1400 / Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa. Nr 1136. S. 307–309.
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середньовіччя, опублікувавши в додатках п’ять документів, один з яких 
пов’язаний зі Стрепою, а інші чотири видані від імені архієпископа52.

Якуб Стрепа та його місце в документальній
культурі Галицької Русі до 1391 р.

Якуб Стрепа, гербу Стжемє, народився близько 1340 р. Дата смерті й 
до сьогодні точно не встановлена: найбільш імовірною вважають 20 жовтня 
1409 р.53 До призначення на архієпископський уряд він виконував обов’язки 
гвардіана (настоятеля) якогось монастиря в Кракові, був гвардіаном 
францисканського монастиря Святого Хреста у Львові (в 1385–1388 рр.) і 
вікарієм Русі.

Для XIV ст. відома формула доказовості справочинства в XIII ст. „litteris 
aut testibus”54 модифікувалася до „litteris et testibus”. Участь Якуба Стрепи в 
документальній культурі Польського королівства розпочалася з Малопольщі, 
де він найімовірніше народився і навчався на генеральних студіях55 ордену 
францисканців. Так, у 1378 р. він виступив у ролі свідка маєткового акта 
монастиря кларисок у Старому Сончі56. Серед свідків „religiosis viris” 
(побожних / богобоязних мужів) краківський гвардіан Якуб фіґурує після 
достойників Петра і Григорія, краківського кустоша Будка, поряд з Дерславом, 
гвардіаном костелу Святого Станіслава, і Миколаєм Спровським, гвардіаном 
з Нового Сонча. Власне на різних етапах духовної кар’єри йому судилося 
неодноразово виступати в ролі свідка, та й сам інститут свідка займав важливе 
місце в документотворенні галицького архієпископа (див. Таблицю 1). 
В. Абрагам припускав, що Якуб міг брати участь у конвентуальному 
згромадженні францисканців Старого Сонча57. Можливо, що саме в 1370-х 
роках склалися певні контакти Стрепи з двором руського старости Яна 
Тарновського58.

Подальша участь Якуба Стрепи в документальній культурі пов’язана 
з Галицькою Руссю та її адміністративно-політичним центром – Львовом. 
Його перебування і праця тут відбувалися в тісному контакті насамперед з 
конвентом францисканців і одіозним галицьким архієпископом Бернардом59. В 
одному з документів останнього, який не має точної дати (між 1384–1390 рр.), 

52 Tylus S. Fundacje kościołów para alnych w średniowiecznej archidiecezji 
lwowskiej. Lublin, 1999. S. 109–113, 163–167, 223–226, 226–228. Nr 5, 6, 27, 47, 48.

53 Або 20 жовтня 1408 р. (Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub. S. 321).
54 Kętrzyński S. Zarys nauki o dokumencie… S. 81.
55 Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub. S. 318.
56 Kodeks dyplomatyczny Małopolski. Kraków, 1887. T. 3: 1333–1386 / Wyd. 

F. Piekosiński. S. 315–316; Abraham W. Jakób Strepa… Regesta. S. 81.
57 Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub. S. 318.
58 Trajdos T. Polityka króla Władysława II Jagiełły… S. 325.
59 Skoczek J. Ze studjów nad średniowiecznym Lwowem. S. 262.
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Стрепа виступив як екзекутор (виконавець) його мандату (litterae executoriae) 
разом з вікарієм домініканців Матерном. Відповідно до мандату архієпископа 
Бернарда, львівському гвардіанові Якубові з метою захисту прав домініканців 
і францисканців доручалося ув’язнювати тих представників духовенства, які 
перешкоджали представникам згаданих орденів слухати сповіді й уділяти 
таїнства60. Цей мандат на перґаменті зберігався в архіві отців францисканців, 
теперішнє його місцезнаходження невідоме. Першим документом, де Якуб 
Стрепа став експонентом, слід вважати зізнання від 15 листопада 1385 р., 
складене спільно з віцевікарієм Руської провінції домініканців Матерном за 
допомогою нотаріального інструмента публічного нотарія Миколая, сина 
Миколая Корулина з Битома61. Важливим тут є місце укладення і видачі 
документа: рефекторій (трапезна) у костелі львівських францисканців, що 
ілюструє роль Якуба в тогочасній церковній ієрархії й місце францисканців 
у церковному житті міста. Документальне зізнання стосувалося дражливого 
спору між архієпископом Бернардом і райцями міста щодо мурованого 
будинку на площі Ринок. Обоє адміністраторів чернечих орденів виступили на 
боці міста і засвідчили втечу архієпископа й актуальність накладеного на місто 
інтердикту. У системі латинської писемної культури Львова в епоху пізнього 
середньовіччя – це перший точно задокументований випадок використання 
нотаріального інструмента.

Уже через рік, 16 листопада 1386 р., Якуб як свідок взяв участь в оформленні 
тексту повторної апеляції львівських райців до римського папи Урбана VI, яку 
укладено від імені їх прокуратора, плебана костелу Найсвятішої Діви Марії 
Миколая, сина Петра з Сянока62. Апеляцію в формі нотаріального інструмента 
написав публічний нотарій Миколай з Битома у світлиці „побожного мужа” 
Йоганна з ордену Святого Василія. Свідки нотаріального інструмента, названі 
„discretis viris”, тобто „смиренними мужами”: домініканець Миколай з Крапича, 
Павло Сдезевт з Кепперніка, Якуб гвардіан францисканців, Михайло міський 
писар63, пресвітер Вроцлавської, Краківської, Вармінської та Хелмінської 
дієцезій пан Йоганн Керсік64. Двічі у 1388 р. гвардіан францисканців Якуб 
представляв інтереси конвенту перед міською владою у спорі з міщанином 

60 Abraham W. Jakób Strepa… Regesta. S. 81, 93–94 (текст документа); 
Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub. S. 318.

61 AGZ. T. III. S. 68–69; Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub. S. 318.
62 AGZ. T. III. S. 70–72; Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub. S. 318. Можна 

прийняти кон’єктуру Ю. Скочека, який доводить помилковість перших літер прізвища 
„Cz”, натомість має бути „Sanoka” (Skoczek J. Ze studjów nad średniowiecznym Lwowem. 
S. 263).

63 Міський писар Михайло Акс (Kapral M. Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–
XVIII wieku. Toruń, 2008 [Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, 
Śląska i Pomorza Zachodniego. T. VII: Ziemie Ruskie. Z. 1: Lwów]. S. 339).

64 AGZ. T. III. S. 72.
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Миколаєм Корнехином, про що збереглися відповідні вписи у найдавнішій 
збереженій книзі протоколів та індуктів ради і лави м. Львова65.

На цих двох останніх сюжетах можна було б і вичерпати представлення 
місця Якуба в прагматичній писемній культурі Малопольщі й Галицької Русі, 
якщо не брати до уваги меморіально-декларативного документа, який був 
виданий спільно з конвентом львівських францисканців 7 квітня 1391 р. для 
організації вшанування пам’яті Йоганна Террігени (Яська)66. Стрепа на той час 
займав уряд генерального вікарія Русі ордену францисканців. Уже 27 червня 
1391 р. буллою Боніфація IX Якуба обрано на галицького архієпископа67, а 
незабаром, 7 липня, він отримав від римського папи дозвіл на висвячення з рук 
обраного для цього єпископа68.

„У погоні за достовірним документом”:
типи, види і форми документів галицького
архієпископа Якуба Стрепи (1392–1409)

З’ясувати значення документального масиву в розвитку прагматичної 
писемної культури Галицької митрополії за часу урядування Стрепи неможливо 
без простеження його типів, видів і форм. Відповідно, їх кількісна і якісна 
варіативність / типовість може правити за таку собі шкалу для визначення 
затребуваності документа в різних соціальних середовищах, а також дає змогу 
виокремити елементи їх правової сили. У дипломатиці існують різні критерії 
такого аналізу, зокрема, на підставі форми та правової сили актів. За цим підходом 
вирізняють документи диспозитивні, тобто правотворчі, що створюють новий 
правовий стан і засвідчують його існування. У межах цього типу виділяють так 
звані привілеї (privilegium), що формують спеціальні норми чи стан існування в 
межах загальнообов’язкових правил. До другої категорії документів належать 
посвідчувальні, що підтверджують існування певного правового стану і можуть 
бути використані в судових спорах. Третьою категорією є напівдиспозитивний 
документ, що символізує певний правовий стан, який встановлювався через 
виконання додаткових дій. Італійська дослідниця Марія Єлизавета Вендемія, 
вивчаючи документацію архієпископів Капуї, запропонувала поділити її на 

65 ЦДІА України у Львові, ф. 52 (Магістрат м. Львова), оп. 2, спр. 1 (Книга запису 
протоколів уряду Ради і лавничого суду за 1382–1389 рр.); Pomniki dziejowe Lwowa z 
Archiwum miasta / Wyd. A. Czołowski. Lwów, 1892. T. I: Najstarsza księga miejska 1382–
1389. S. 99, 111.

66 Регест документа і короткий виклад його тексту містився в акті канонізації 
Якуба, що зберігався в Архіві Священної Конгрегації обрядів у Римі, див.: Abraham W. 
Jakób Strepa… Regesta. S. 82, 94 (текст документа у скороченій формі).

67 Abraham W. Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibliotekach Rzymskich 
w latach 1896/7 i 1897/8. O materyałach do dziejów polskich w wiekach średnich. Kraków, 
1899. S. 137.

68 Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub. S. 319.
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дві групи. До першої вона відносила урочисті документи (documenti solenni), 
тобто привілеї, а до другої – нотаріальні інструменти (documenti di mano 
notariale)69.

Іншим критерієм для типології документів є їх доказова сила в суді й 
можливість використання в ході судового розгляду справи. Відтак виділяють 
документи: а) публічні (публічно-правові) – правову силу яких не можна було 
іґнорувати, а їх автентичність маркували через sigillum authenticum (автентичну 
печатку); б) приватні (приватно-правові) – їх вірогідність і правову силу можна 
було піддати сумніву без заперечення формальної їх автентичності70.

З 27 відомих документів Якуба Стрепи (див. Таблицю 2) диспозитивними 
слід вважати 15 (№ 1–5, 7–8, 10, 12, 14–17, 22–24), напівдиспозитивними – 8 
(№ 6, 11, 13, 18–19, 25–26), посвідчувальними – 4 (№ 9, 20, 21, 27). Окремі 
напівдиспозитивні документи мають характер посвідчувальних. Йдеться про 
ті грамоти, які містять підтвердження чинності або реального стану речей, а 
також встановлюють новий порядок існування костелу й парафії (наприклад, 
надання десятини). Зокрема, це документ від 17 січня 1399 р., яким Стрепа 
підтвердив фундацію дідичем Миколаєм костелу в с. Куликів і визначив для 
нього десятину71. В іншому випадку архієпископ затвердив фундацію парафії 
у Вижнянах, що здійснили Йоганн і Маргарита Клюси і надав костелові 
десятину72.

До диспозитивних актів належали привілеї й мандати. За характером і 
змістовою специфікою першими можна вважати декілька документів Якуба 
Стрепи: зокрема, надання права відпустів костелові домініканців (14 листопада 
1394 р.), надання десятини парафії в с. Буще (12 вересня 1399 р.), повторна 
фундація, освячення і матеріальне забезпечення костелу в с. Гожкув (18 вересня 
1406 р.). Два останні слід відносити також до категорії фундаційних документів 
архієпископа. Мандатами є два акти Якуба Стрепи. Один з них містить дозвіл 
архієпископа для отців домініканців м. Львова закласти каплиці в Зашкові, 
Костієві й Кротошині з вимогою виконувати всі необхідні духовні обов’язки: 
сповідати і відпускати гріхи, вділяти таїнства євхаристії, намащувати хворих 
і благословляти подружжя (21 березня 1399 р.)73. Цей мандат можна віднести 
до різновиду „forma gracie”, що є виявом ласки і формою нагороди ієрарха 
для духовних осіб за заслуги74: на це недвозначно вказує наявний в його тексті 

69 Vendemia M. E. La documentazione arcivescovile di Capua (979–1434). Modelli, 
formule e ambiti di produzione // Scrineum Rivista. Firenze, 2015. Fasc. 12. P. 12, 32.

70 Szymański J. Nauki pomocnicze historii. Warszawa, 2001. S. 445.
71 Abraham W. Jakób Strepa… S. 102–104; Боротьба Південно-Західної Русі… 

С. 47–48; Tylus S. Fundacje kościołów… S. 163–167.
72 W[olański] F. Wyżniany… Nr 25. S. 100; Nr 26. S. 104; Nr 27. S. 108; Tylus S. 

Fundacje kościołów… S. 223–226; ЛННБ, від. рукописів, ф. 5, спр. 3262 III, арк. 70–71.
73 Tylus S. Fundacje kościołów… S. 88; AGZ. T. II. S. 42–44.
74 Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 45.
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зворот „nostris literis gracialibus” („ласкою нашої грамоти”)75. Другий мандат 
був виданий на прохання міщан і лавників м. Львова, на підставі консенсусу 
з парохом Іваном Русином, а також райцями, щоб на вічні часи в костелі 
Найсвятішої Діви Марії (якщо не було спорів) співали церковні піснеспіви 
(20 листопада 1402 р.).

Питання про поділ документації архієпископа на публічно-правові 
й приватно-правові акти є значно складнішим для вирішення. Річ у тім, що 
документи церковної влади відносять до окремої групи, пов’язуючи з нею 
явище нотаріального інструмента й публічного нотаріату76. Оскільки акти 
церковних урядів чи інституцій реґулювали майнові справи, що потрапляли 
під юрисдикцію міського чи земського права, то вони отримували характер 
приватних і не могли мати справжньої доказовості у світському судівництві77. 
Тож повноцінної правової сили і характер публічно-правового документа 
могли набирати справочинства архієпископа, укладені в формі нотаріального 
інструмента. Власне його активне застосування на теренах Галицької Русі 
пов’язане з урядуванням в Галицькій митрополії Якуба Стрепи. З 27 відомих 
його документів публічно-правовий характер мають 24. Їх адресовано 
церковним і чернечим інституціям і в більшості випадків або засвідчено 
печаткою архієпископа (sigillum authenticum), або укладено у формі 
нотаріального інструмента й додатково скріплено печаткою (див. Таблицю 2, 
№ 2–8, 10–20, 22–27).

Тільки три документи можемо трактувати як приватні чи приватно-
правові. Це, зокрема, перший відомий документ архієпископа від 6 листопада 
1392 р., в якому він відмовився від снопової десятини на користь виплати 
6 грошів з лану; акт від 29 квітня 1399 р. про підтвердження продажу ґрунту 
Миколая Больца для ректора шпиталю Святого Духа Якуба; документ від 
15 листопада 1403 р. з підтвердженням про відмову рицаря Марцісія з 
Вроцимова права на частину млина у Львові78.

До названої категорії фундаційних документів належали три з чотирьох 
актів (див. Таблицю 2, № 7, 12, 26). Це посвідчення фундації костелів і 
дарування десятин у Куликові, Вижнянах і дарування десятини управителеві 
костелу в с. Буще. В останньому фундаційному документі від 25 серпня 1400 р. 
архієпископ визначав села, що мали належати парафіяльному костелу в тих-таки 
Вижнянах79. За типом серед них є диспозитивні та напівдиспозитивні. Водночас 
останні частково мають характер посвідчувальних, про що вже йшлося. 
Серед фундаційних грамот є також донації (дарування) з підтвердженням 

75 AGZ. T. II. S. 43.
76 Kętrzyński S. Zarys nauki o dokumencie… S. 72.
77 Ibid. S. 198.
78 Каталог пергаментних документів… С. 42.
79 [Wolański F.] Wyżniany… Nr 39. S. 155–156; Tylus S. Fundacje kościołów… 

S. 226–228; ЛННБ, від. рукописів, ф. 5, спр. 3262 III, арк. 70.
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попередньої фундації, або класична донація (акт про забезпечення десятиною 
костелу в с. Буще). Серед фундаційних грамот немає жодного посвідчувального 
документа в чистому вигляді. Усі посвідчувальні грамоти галицького 
архієпископа не стосуються фундаційних процесів. Передусім це засвідчення 
продажу ґрунту Миколаєм Больцем і два підтвердження актів – Нарциса з 
Врочимова і Ейзенгутелів; в останньому випадку мало місце копіювання булли 
з наступним її завіренням (15 жовтня 1406 р.).

Канцелярія Якуба Стрепи також практикувала інсерування і 
трансумування документів*. Інсерт у формі трансумпту розповсюдився 
в Польському королівстві в другій половині XIII ст., а в XIV і XV ст. набув 
розвитку80. До прикладу, більшість актів краківського єпископа Петра Виша 
були трансумптами81. Серед відомих документів галицького архієпископа 
наявні трансумпти, інсерт, а також відімус / відімат. Підтверджувальний 
документ Стрепи про зречення Марцісія з Вроцимова його частки з млина 
у Львові за формою є інсертом, оскільки після перечитування документа-
зречення (resignatio) від 15 листопада 1403 р. його зміст повністю виклали в 
документі архієпископа, а потім канцеляристи архієпископа вмістили зміст 
ухвали основного документа, що підтверджував справочинство82.

Серед збереженої документальної продукції канцелярії Якуба Стрепи 
наявні два трансумпти. Один з них, це відомий в історичній традиції акт від 
5 вересня 1399 р., яким галицький архієпископ як апостольський комісар 
викликав на свій суд бурмистра з райцями та пароха Івана Русина з приводу 
суперечки за школу, млин і плату за „мешне” (мессу)83. Сам документ належить 
до категорії судових документів, типологічно – до позовів (citatio)84. Порівняння 
його з аналогічними актами краківського єпископа Петра Виша виказує їх 
надзвичайну подібність: у такого роду документах єпископ чи архієпископ 
покликався на мандат, виданий йому від імені римського папи. Трансумування 
виконували публічні нотарії у формі нотаріального інструмента85. У 
трансумптах могли міститися спеціальні формули, в яких наголошувалося 
на автентичності трансумованого акта чи актів. Зокрема, у документі від 
5 вересня 1399 р. наявна формула, характерна для трансумування папських 

* У дипломатиці побутує як суперечливе, так і тотожне тлумачення понять 
„трансумпт”, „інсерт” і „відімус” (відімат).

80 Kętrzyński S. Zarys nauki o dokumencie… S. 66.
81 Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 41.
82 В тексті документа сказано: „quasquidem literas perlegere fecimus” („даємо 

перечитати згадану грамоту”), див.: AGZ. T. II. S. 49; Каталог пергаментних документів… 
С. 42.

83 ЦДІА України у Львові, ф. 131 (Колекція грамот на пергаменті), оп. 1, спр. 29; 
AGZ. T. III. S. 135–140; Каталог пергаментних документів… С. 40–41.

84 Судові документи як правило мали форму трансумпту (Włoch A. M. Kancelaria 
i dokumenty… S. 42).

85 Ibid.
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актів86: „eius vera bulla plumbea in  lis canapis dependentibus, more Romane Curie 
bullatas, non rasas, non cancellatas, non viciatas nec suspectas, sed omni prorsus 
vicio et suspicione carentes, salvas, sanas et integras”*. Майже ідентичну (якщо не 
рахувати порядку вжитих вербальних виразів) формулу вміщено в документах 
краківського єпископа: „bullatas sanus salvas et integras non viciatas, cancellatas 
nec in aliqua sui parte suspectas, sed prorsus omni vicio et suspicione carentes”87. 
Таку подібність формул автентичності можна пояснити тим, що трансумпт 
позову був укладений і завірений публічним нотарієм Лаврентієм (сином Дідка 
з Сандомира), а той працював раніше в канцелярії Петра Виша88.

Другий трансумпт, виданий Якубом Стрепою 9 квітня 1406 р. на прохання 
представників львівської громади, включає копії двох інших документів, 
на підставі яких архієпископ приступив до апеляції (adhesion apellacionis). 
Вжита тут формула підтвердження автентичності – „non rasas, non viciatas, non 
cancellatas nec in aliqua parte sui suspectas”89 – застосовується два рази, спершу 
в тексті трансумпту, згодом в одному з трансумованих документів. Її так само 
можна зауважити в формулярі окремих документів Петра Виша, щоправда в 
повнішій редакції: „non rasas, non cancellatas, non viciatas nec suspectas, sed 
omni prorsus vicio et suspicione carentes”90.

Класичним прикладом відімусу слід вважати документ від 15 жовтня 
1406 р., в якому архієпископ галицький трансумував буллу папи Григорія XI, 
видану 6 березня 1374 р. для Товариства Пілігримів домініканців. Відімус 
був засвідченою копією папського акта, в тексті наголошувалося на його 
автентичності й дослівному інсеруванні тексту ориґіналу. Відімус мусив 
мати форму нотаріального інструмента і бути завірений печаткою. Подібно 
як і трансумпт, у формулі верифікації автентичності подано детальний опис 
печатки, матеріалу, кольористики шнурків: „eius vera bulla blumbea in  lis 
sericis rubei et glauci coloris more Romane curie bullatas, sanas, salvas et integras 
non rasas, non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua parte viciatas, sed omni 
prorsus vicio et suspicione carentes”91. Ця формула означала, що копійований 
ориґінал не підроблений92.

Існувала в канцелярії архієпископа й так звана підготовча (допоміжна) 
документація93, яку окреслюють поняттям акти (у вузькому значенні цього 

86 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 29; AGZ. T. III. S. 136.
* Тут і далі підкреслення наше.
87 Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 43.
88 Ibid. S. 37.
89 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 36; AGZ. T. IV. S. 22; Каталог 

пергаментних документів… С. 43–44.
90 Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 43.
91 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 37; Abraham W. Jakób Strepa… S. 111.
92 Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 46.
93 Bobowski K. Synteza średniowiecznej dyplomatyki zachodniopomorskiej – 

próba sformułowania wzorca metodycznego // E scientia et amicitia. Studia poświęcone 
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терміна). До них можна віднести рахунки, реєстри власності й доходів, 
рекомендації, супліки, концепти. Сліди існування цього типу документації 
можна віднайти як у документах самого архієпископа, так і інших осіб. 
Цікавим прикладом є текстуальна формула в фундаційному документі 1401 р. 
дідичів Михайла і Теодорика, які поновили фундацію парафіяльного костелу в 
Бучачі „de voluntate et consensus… domini Iacobi archiepiscopi Haliciensis” („за 
волею і згодою… пана Якуба, галицького архієпископа”)94. Можна з певністю 
припускати, що такий дозвіл для дідичів Бучача був оформлений на письмі.

Буллою від 7 квітня 1396 р. папа Боніфацій IX підтвердив дарування 
Анною млина в Збоїськах парафіяльному костелу і права райців м. Львова 
щодо управління цим млином і щорічним переказом доходів від його роботи до 
парафіяльного костелу. У цьому документі вміщено виразну згадку про петиції 
на адресу святішого престолу від архієпископа: „exhibita nobis nuper pro parte 
Archiepiscopi Haliciensis peticio continebat”95. У коробораційній формулі іншого 
документа від 16 січня 1398 р. про актову документацію мовиться конкретно: 
„записано в цій грамоті, скріпленій нашою печаткою, і внесено в акти”96. Папа 
Григорій XII у документі від 24 травня 1407 р. покликався на прохання низки 
осіб залагодити спір зацікавлених сторін щодо десятини, прибутків вівтаря і 
про шпиталь Святого Духа: серед прохачів згаданий і Якуб Стрепа97.

Формуляр документів та його структура*

Структура формуляра документів галицького архієпископа не 
була сталою, впродовж усього часу його урядування різнилася складом і 
повнотою формул, їх ієрархією й архітектонікою (див. Таблицю 3). Це можна 
пояснити плинністю складу персоналу канцелярії, варіативністю освітнього 
prof. E. Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej. 
Warszawa; Pułtusk, 1999. S. 51.

94 Tylus S. Fundacje kościołów… S. 64, 109–111; AGZ. 1875. T. V. S. 30.
95 Skoczek J. Ze studjów nad średniowiecznym Lwowem. S. 271.
96 Боротьба Південно-Західної Русі… С. 46; ZDM. Cz. 4. Nr 1136. S. 309.
97 Каталог пергаментних документів… С. 46. № 43; ЦДІА України у Львові, 

ф. 131, оп. 1, спр. 38; AGZ. T. IV. S. 42–46.
* У тексті цієї публікації не ставимо за завдання детально проаналізувати 

особливості кожної формули і клаузули всіх 27 відомих за текстами документів 
архієпископа Я. Стрепи. Подаємо тільки комплексну характеристику структури 
20 документів. Детальнішу увагу звертаємо на вступний протокол, а також есхатокол 
документів, зокрема традицію коробораційних формул – відповідно до пріоритетів, 
охарактеризованих Ж. Ле Гоффом, про що згадувалося на початку розвідки. Детальний 
аналіз складових формуляра документів надміру перевантажив би зміст цієї статті. 
Тим не менше, порівняно невеликий комплекс актів Я. Стрепи дає змогу детально і 
всебічно осмислити структуру формуляра його документів у окремій публікації. До 
найближчих прикладів таких розвідок можна віднести цікаву статтю Р. Травки про 
зміст і особливості аренґ у документах Я. Стрепи.
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й інтелектуального рівня творців (диктаторів) і писарів актів, контактами з 
іншими канцелярськими осередками, а відповідно й трансляцією структурних 
моделей документів. Давалася взнаки, порівняно з іншими теренами Польського 
королівства, і слабка динаміка розвитку документальної писемної культури в 
Галицькій митрополії зокрема і на теренах Галицької Русі загалом.

Загальний огляд структури формуляра дає змогу визначити два його типи: 
1) звичайний, або простий; 2) складний, або багатоступеневий. До останнього 
належать трансумовані документи, що їх укладали публічні нотарії. Три акти 
(два трансумти й один відімус) мають складний формуляр, зокрема трансумпт 
судового документа Якуба Стрепи від 5 вересня 1399 р. Такий тип формуляра 
є нетиповим у документальній практиці канцелярії архієпископа і пов’язаний 
зі специфікою самого трансумпта, а також використання нотаріального 
інструмента. У решті випадків маємо справу з простим формуляром.

Вступний протокол складався, як правило, з трьох-чотирьох формул. 
Власне 11 документів розпочинаються формулою інвокації, 7 – інтитуляції. 
В одному випадку першою формулою стала датація з розширеним змістом 
(9 квітня 1406 р.). Лише один з 20 проаналізованих документів відкриває розлога 
формула промульґації: „Universis sancte matris ecclesie  liis tam presentibus quam 
futuris, ad quos littere peruenerint presentes”98. Найкоротший вступний протокол 
зауважуємо в двох актах – від 6 листопада 1392 р. і 25 серпня 1400 р. Назагал 
типова структура вступного протоколу складається з трьох формул.

Інвокація наявна в 11 документах (решта дев’ять взагалі не містять цієї 
формули). У загальновживаній (стереотипній) формі для актів XIV ст.99 вона 
звучала як „In nomine Domini Amen” („в ім’я Господа амінь”; у документах від 
14 грудня 1395 р., 5 червня 1395 р., 16 січня 1398 р., 17 січня 1399 р., 21 березня 
1399 р., 29 квітня 1399 р., 12 вересня 1399 р., 17 липня 1400 р., 20 листопада 
1402 р., 9 квітня 1406 р. та інших).

Формула інтитуляції майже завжди присутня у вступному протоколі, 
йдучи другою-четвертою за порядком (якщо тільки текст розпочинався 
не безпосередньо з неї). Іманентною особливістю інтитуляції документів 
галицького архієпископа слід вважати девоційну клаузулу. Кілька прикладів 
показують вербальні практики задля окреслення титулу й гідності 
архієпископського сану, а також варіативність самої формули: „Iacobus Divina 
et Apostolice sedis providencia Sancte Haliciensis Ecclesie Archiepiscopus” 
(6 листопада 1392 р.); „in Reverendi in Christo patris et domini, domini Iacobi, 
Archiepiscopi Haliciensis” (14 грудня 1395 р.); „Reverendi in Christo patris et 
domini, domini Iacobi dei gracia Archiepiscopi Haliciensis in Lemburga” (9 квітня 
1406 р.); „Nos igitur Iacobus Dei gracia Archiepiscopus Haliciensis” (20 листопада 
1402 р.); „Frater Iacobus Dei gracia sancte Ecclesie Haliciensis Archiepiscopus 
Metropolice Sedis” (15 лютого 1403 р.).

98 Abraham W. Jakób Strepa… S. 99.
99 Grabowski J. Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich… S. 51.
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Перпетуаційна формула, або ж побажання увічнення справи, в чистому 
вигляді як складова частина вступного протоколу (другою-четвертою за 
порядком) вживається чотири рази. Зазвичай це типова для середньовічної 
канцелярської практики клаузула: „Ad perpetuam rei memoriam” („на вічну 
пам’ять справи”; у документах від 7 липня 1399 р., 12 вересня 1399 р., 
15 лютого 1403 р.)100. У документі від 20 листопада 1402 р. формула перпетуації 
текстуально відмінна: „ad perpetuam rei memoriam devenire cupientes” („на вічну 
пам’ять справи доводимо всім зацікавленим”)101. Тільки у двох документах 
вона позиційно переміщена до есхатоколу й вербально пов’язана з формулою 
короборації, про яку йтиметься далі.

Кількісно формула салютації, або ж привітання, використана в 
6 документах. У класичному середньовічному формулярі салютація 
розміщується у вступному протоколі, що притаманно й будові документів Якуба 
Стрепи. Серед варіантів цієї клаузули вжито такі текстуальні формулювання: 
„salutem in domino nostro Iesu Christi sempiternam” (14 листопада 1394 р.); 
„presens intuentibus salutem in Domino sempiternam” (15 лютого 1403 р.); 
„salutem cum sincera in domino caritate” (15 лютого 1403 р.); „Salutem in domino 
et nostris ymmo verius apostolicis mandatis” (5 вересня 1399 р.); „salutem cum 
sinceritate in domino caritate” (15 листопада 1403 р.).

Інскрипція належить до найменш використовуваних клаузул у формулярі 
документів Якуба Стрепи, причому зустрічається як у вступному протоколі, 
так і в контексті. Три рази інскрипція стереотипно розміщена в межах 
вступного протоколу. Як приклад можна навести один з її варіантів: „providi viri 
Consules civitatis sive oppidi lamburgensis nomine totius universitatis loci prenotati 
personaliter constituti” (14 грудня 1395 р.)102. А в чотирьох випадках інскрипційні 
формули опинилися в складі контексту; серед них одна є повторною, а інша 
поєднана з промульґацією.

Контекст, інакше основний зміст документів, зазвичай, складається 
з трьох-чотирьох формул. Лише в окремих актах трапляються дві, п’ять 
(12 вересня 1399 р.) і вісім формул (5 вересня 1399 р.). До найтиповіших формул 
контексту слід віднести нарацію і диспозицію. Також до них з різною частотою 
використання додаються згадані інскрипція і промульґація (якщо тільки їх не 
винесено до вступного протоколу), аренґа, короборація, апрекація, санкція. 
У контексті документів зустрічаються й повтори певних формул вступного 
протоколу. Яскравим і характерним прикладом цього явища є документ від 
5 вересня 1399 р., схему побудови якого для наочності наведемо у повному обсязі: 
А. Вступний протокол: 1) інтитуляція, 2) інскрипція, 3) салютація; Б. Контекст: 
4) мотивація, 5) трансумований текст папської булли, 6) резолютивна частина 

100 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (далі – AGAD), Zbiór dokumentów 
pergaminowych, sygn. 6077; Finkel L. Sprawozdanie z wycieczki… S. 93; AGZ. T. IV. S. 11.

101 AGZ. T. IV. S. 9.
102 Ibid. T. III. S. 113.
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мотивації, 7) інтитуляція (повторна), 8) аренґа, 9) інскрипція (повторна), 
10) нарація, 11) диспозиція; В. Есхатокол: 12) субскрипція, 13) короборація, 
14) датація, 15) тестація, 16) санкція з елементом короборації, 17) нотаріальна 
формула.

Аренґа103. Уже йшлося про те, що першу спробу аналізу цієї клаузули в 
документах Якуба Стрепи здійснила польська дослідниця Р. Травка. Перелік 
наведених нею аренґ є майже повним, за винятком окремих їх варіантів, а отже 
репрезентативним для подальших досліджень у пошуку їх витоків і традиції 
використання. Тринадцять з 27 відомих документів Я. Стрепи містять формулу 
аренґи. Позиційно вона могла розміщуватись у вступному протоколі (7 разів) 
або в контексті (6 разів). У документі від 17 липня 1400 р. вжито дві аренґи, 
поза вступним протоколом, ще й у контексті з елементами короборації104. За 
змістовим і смисловим навантаженням аренґи документів Якуба Стрепи можна 
поділити на релігійні та меморативні.

Зміст аренґ релігійного характеру можна звести до кола таких тем: 
1) теологічна правда про Бога, Ісуса Христа, Марію і таїнства; 2) добре 
християнське життя й дорога до царства Господа; 3) моделі й завдання Церкви105. 
Кількісно домінують аренґи релігійного змісту. Для прикладу наведемо аренґу 
з документа від 16 січня 1398 р.: „Quoniam Salvatoris evangelica veritas docet 
inquiens: „iugum enim meum suave est et onus meum leve, et invenietis requiem 
animabus vestris” („Оскільки спаситель, навчаючи євангельської істини, 
говорить: „Ярмо ж моє є солодке, а тягар мій – легкий, і знайдете спокій для душ 
ваших”)106. Поки що з джерел і наукової літератури не відомо аналогів для цієї 
аренґи, тому її вважають цілковито ориґінальною107. Прикладом теми доброго 
християнського життя і виконання християнських обов’язків в арензі є формула 
з документа від 17 січня 1399 р.: „Legitur enim in sacris scripturis, quod non locus 
hominem sed homo locum sancti care consuevit, propter hoc piis et religiosis locis 
non propter loca sed propter Deum cultus of cii et Reverentie Salvatoris nostri et 
homagium nos debemus exhibere favorabiles et benignos” („Ми читаємо в святому 
письмі про те, що не місце людину, а людина місце освячує, тому ми повинні 
проявляти прихильність і доброзичливість до святих і релігійних місць не 
з уваги на місце, але з уваги на обов’язок віддавати честь богу і спасителю 

103 В одному з найновіших збірників про будову формуляра пізньосередньовічних 
документів з канцелярій Центрально-Східної Європи вміщено низку публікацій, в 
яких йдеться про аренґу; див.: Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur 
im Ostmitteleuropa des Mittelalters (13.–14. Jahrhundert) / Hrgs. von S. Rossignol und 
A. Adamska. Wien, 2016.

104 ЛННБ, від. рукописів, ф. 5, спр. 3262 III, арк. 70–71.
105 Adamska A. Treści religijne w arengach polskich dokumentów średniowiecznych // 

Studia Źródłoznawcze. Commentationes. 2000. T. XXXVIII. S. 1–33.
106 Боротьба Південно-Західної Русі… С. 45.
107 Trawka R. Arengi i motywacje… S. 67.
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нашому”)108. Загалом аренґи релігійного змісту притаманні всім без винятку 
привілеям Якуба Стрепи, якими він надавав право на відпусти109.

У кількох документах зустрічаємо меморативні аренґи типу „memoria-
oblivio”110. Як видається, Я. Стрепа особисто надавав великого значення участі 
свідків в укладенні й редаґуванні документів чи загалом у здійсненні певного 
справочинства. Одна з таких меморативних аренґ ілюструє тяглість у традиції 
використання свідків при здійсненні чинностей, що ґрунтувалося на засадах 
звичаєвого права. У цій формулі увагу зосереджено на важливості збереження 
пам’яті про людські вчинки через увічнення на письмі й за допомогою 
зізнань свідків: „Cunctorum perit memoria factorum, nisi scripture presidio 
et testium adminiculo fuerint insignita”111. Цю аренґу часто використовували 
в актах малопольських канцелярій XIII ст., зокрема в 1291–1319 рр. у дещо 
модифікованій версії в малопольській і великопольській канцеляріях при 
Владиславі I Локетку112. Також привертає увагу відносно коротка і простенька 
за змістом меморативна аренґа в документі від 15 лютого 1403 р., якою 
архієпископ стверджував, що справи обміну і заміни будуть настільки 
твердішими, міцнішими і непорушними, наскільки їх посилять документ 
(грамота) і печатка: „Tanto solidiores atque  rmiores rerum permutationes et 
commutationes permanebunt inviolabiliter, quanto artius fortiusque roborabuntur 
litteris atque sigillis”113. Власне ідея про особливу вагу увічнення справ на 
письмі й посилення сили документа через печатку і свідків знайшла ще раніше 
відображення в документі від 17 липня 1400 р.114

Промульґація присутня в 16 документах (з 20), причому в 11 випадках вона 
розміщена у вступному протоколі, а в інших її подано в контексті документа. 
У двох грамотах від 15 лютого 1403 р. і 26 квітня 1405 р. ця клаузула, крім 
вступного протоколу, повторно з’являється з формулою інскрипції чи окремо 
після диспозиції115. В останньому випадку після інтитуляції вміщено розлогу 
промульґацію: „Universis et singulis Christi  delibus sexus utriusque hominibus 
presents nostras literas” („Всім і кожному присутнім улюбленим в Христі 
людям обох статей наша грамота”), а далі в контексті, після основної частини 
документа, немов нагадування звучить друга її частина – „tenore presentium 

108 Abraham W. Jakób Strepa… S. 102; Боротьба Південно-Західної Русі… С. 47.
109 Trawka R. Arengi i motywacje… S. 60.
110 Ibid. S. 56.
111 AGZ. T. III. S. 133; Trawka R. Arengi i motywacje… S. 56.
112 Małeczyński K. O formularzach w Polsce w XIII wieku // Małeczyński K. Studia 

nad dokumentem polskim. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1971. S. 215–216.
113 AGZ. T. IV. S. 13.
114 W[olański] F. Wyżniany… Nr 25. S. 100; Nr 26. S. 104; Nr 27. S. 108; Tylus S. 

Fundacje kościołów… S. 223–226; ЛННБ, від. рукописів, ф. 5, спр. 3262 III, арк. 70–71; 
Trawka R. Arengi i motywacje… S. 58.

115 Abraham W. Jakób Strepa… S. 106–107; AGZ. T. IV. S. 13.
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omnimodam concedimus facultatem” („даним дозволяємо всякі можливості”)116. 
А в документі від 15 лютого 1403 р. є переплетення двох формул – промульґації 
з салютацією117. Форма промульґації „universis et singulis Christi  delibus” мала 
певні модифікації. Так, у фундаційному привілеї від 17 січня 1399 р. вона 
звучить як „universis et singulis christi delibus, qui presentibus requiruntur seu 
requirantur, perlucide declaramus” („чітко заявляємо всім і кожному окремо 
християнам, кому це потрібно або буде потрібно знати”)118.

Нарація як оповідь про конкретні причини і підстави видачі документа, 
які передували його укладенню, застосовується в класичній формі або з 
клаузулою мотивації, яку дослідники в структурі формуляра схильні трактувати 
як складову аренґи чи нарації119 або як самостійну формулу120. Нарація 
вкупі з аренґою і мотивацією утворюють своєрідний потрійний інструмент 
авторепрезентації експонента, виопуклюючи його наміри, сподівання, а також 
формують інструмент пропаганди121. Мотиваційна клаузула наявна в структурі 
нарації лише в двох документах (від 6 листопада 1392 р. і 26 квітня 1405 р.). У 
так званому чистому вигляді ця формула застосовується в більшості документів 
Якуба Стрепи, у трьох випадках поєднана з мотивацією, і тільки невелика 
кількість грамот галицького архієпископа взагалі не містить цієї формули.

Санкція, подібно як і інскрипція, не часто трапляється серед формул у 
документах Якуба Стрепи, її виявлено лише у двох випадках: у контексті акта 
від 5 червня 1395 р.122 і в есхатоколі (з елементом короборації) документа від 
5 вересня 1399 р.123

116 Abraham W. Jakób Strepa… S. 106–107.
117 AGZ. T. IV. S. 14.
118 Abraham W. Jakób Strepa… S. 102; Боротьба Південно-Західної Русі… С. 47.
119 Уперше цю специфіку зауважив Томаш Новаковський; див.: Nowakowski T. 

Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku. Bydgoszcz, 1999. S. 8; 
Perzanowski Z. Ze studiów nad arengą dokumentów Kazimierza Wielkiego // Historia i 
archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Tomczaka. Toruń; Warszawa, 
1992. S. 135–145; Trawka R. Arengi i motywacje… S. 55.

120 Nowakowski T. Idee areng dokumentów…; Polak W. Arengi i motywacje 
powinnościowe w dokumentach biskupów polskich do końca XIV wieku // Ecclesia. Cultura. 
Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga o arowana Siostrze Profesor 
Urszuli Borkowskiej OSU / Red. P. Kras. Kraków 2006. S. 145–155; Grabowski J. Kancelarie i 
dokumenty książąt mazowieckich… S. 125; Chojnacki P. Dwie prace poświęcone arengom w 
dokumentach polskich. Rec.: Anna Adamska, Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. 
Formy i funkcje. Kraków 1999, ss. 195; Tomasz Nowakowski, Idee areng dokumentów 
książąt polskich do połowy XIII wieku. Bydgoszcz 1999, ss. 256 // Studia Źródłoznawcze. 
Commentationes. 2001. T. XXXIX. S. 134, 138.

121 Trawka R. Arengi i motywacje… S. 55–56.
122 AGZ. T. III. S. 109.
123 Ibid. S. 139.
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Есхатокол. У переважній більшості документів Я. Стрепи структуру 
заключної їх частини складають дві-три клаузули. Переважно це датація, 
тестація, субскрипція, апрекація, короборація, а за умови спорядження 
нотаріального інструмента – нотаріальна формула. В окремих випадках 
кількість формул зростала до чотирьох, п’яти і навіть шести. Певним винятком 
є документ від 25 серпня 1400 р., коли есхатокол складається лише з тестації. 
Формула датації окреслює справочинство і канцелярські дії. Для документальної 
практики XIV ст. найчастіше вживаним зворотом є „Actum et Datum”124, і 
документи Якуба Стрепи підтверджують цю особливість. У кількох випадках 
формула датації має зворотню послідовність виразів – „Datum et Actum”, тобто 
„дано і діялося”. Значно частіше трапляються інші варіанти датації: „Datum” 
і „Actum / Acta” (по чотири рази). За змістовим наповненням слід вирізняти 
поширену і звичайну форму датації: перша притаманна для нотаріальних 
інструментів, а в інших випадках використовується звичайна формула датації. 
Кілька разів фіксуємо повторну датацію в скороченій редакції.

У документі від 20 листопада 1402 р. вживається додаткове окреслення 
канцелярської процедури, що звучить як „Datum per manus”125. У науковій 
літературі досі немає одностайності в тлумаченні цього канцелярського 
кліше126. На сьогодні зрозуміло, що таке окреслення неможливо прив’язати до 
конкретного урядника чи працівника канцелярії, зрештою, як і неможливою є 
прив’язка до певної визначеної канцелярії. Конкретні приклади, що відомі з 
неопублікованих чи опублікованих документів кінця XIV – початку XV ст.127, 
дають змогу припустити, що формула „Datum per manus” може означати 
і контроль над процесом виготовлення (видачі) документа, і процес його 
редаґування і спорядження чистовика нотарієм канцелярії.

Апрекація, як кінцеве побажання, щоб викладений у документі зміст був 
довговічний, вписана в п’яти документах. У тексті трьох з них, як і годиться для 
класичного середньовічного формуляра, її помістили в есхатоколі, натомість у 
двох актах – у контексті відразу після диспозиції. Формулювання апрекацій 
були такими: „Et volumus et toto studio affectamus, ne predictam Nostram 
concessionem ipsis Fratribus factam quovis modo quisquis audeat ausu temerario 
irritare” (21 березня 1399 р.); „Ut igitur nostra donatio dictae decimae  rma 
perpetue et inconvulsa permaneat” (7 липня 1399 р., 12 вересня 1399 р.)128; „quo 
consecracionem et curam regiminis suscepimus pastoralis” („що благословенням 
і турботою пастирського уряду приймаємо”; 6 листопада 1392 р.); „Ut autem 

124 Grabowski J. Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich… S. 88.
125 AGZ. T. IV. S. 9–11.
126 Про цю проблему ширше див. в: Grabowski J. Kancelarie i dokumenty książąt 

mazowieckich… S. 89–90.
127 Kętrzyński S. Zarys nauki o dokumencie… S. 295–300.
128 Саме цей варіант апрекації йде в контексті після диспозиції (AGAD, Zbiór 

dokumentów pergaminowych, sygn. 6077; Finkel L. Sprawozdanie z wycieczki… S. 93).
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huius prescripte ordinacionis perpetuo iugiter habeatur memoria” („а задля 
вічності вище записаного розпорядження постійно тримаймо його в пам’яті”; 
20 листопада 1402 р.).

Печатка та коробораційні формули. Досі в науковій літературі проблема 
печатки галицького архієпископа Якуба Стрепи не була предметом спеціальних 
студій. Хоча В. Абрагам першим умістив її спеціальну графічну репродукцію 
(Ілюстрація 1).

З 27 документів галицького архієпископа, які відомі в ориґіналах 
і копіях, абсолютна більшість (21 акт) була затверджена його печаткою. 
Окрім канцелярського її використання, віднотовуємо й позаканцелярське – 
у тих випадках, коли виникала необхідність засвідчити іншу чинність. У 
1394 р., виступаючи як свідок дарування Дмитром Волчковичем с. Ганачів 
для львівських францисканців монастиря Святого Хреста, архієпископ Якуб 
привісив свою печатку, дбаючи про правову силу донації світської особи. Цей 
випадок показує протекцію й опіку Стрепи над францисканцями, адже він сам 
був членом цього ордену.

Якуб Стрепа використовував гостроовальну печатку (63 мм у довжину), 
яка витискалася на червоному воску. У внутрішньому її полі зображено 
Діву Марію з дитям на руках, яка благословляє архієпископа, котрий стоїть 
навколішки перед нею. Зовнішнє бічне поле печатки формує леґенда, що йде 
майже по всьому периметру печатного відтиску129. Текстовий напис леґенди 

129 Про загальний вигляд і топографію леґенди див.: Pokora P. Inskrypcje 
napieczętne późnośredniowiecznego episkopatu Królestwa Polskiego // Inskrypcje na

Ілюстрація 1. Печатка 
галицького архієпископа Якуба 

Стрепи (прорис).

Ілюстрація 2. Печатка галицького 
архієпископа Якуба Стрепи 

(ориґінальний вигляд).
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слугує обрамленням внутрішнього 
поля печатки й оточений лініями, 
котрі відділяють його від внутріш-
нього поля і складаються з дрібних 
перлинок. Зміст леґенди звучить як 
„S[igillum] || Iacobi || Archiepiscopi || 
Haliciensis” („Печатка Якуба, 
галицького архієпископа”)130. Як 
бачимо, власна назва печатки 

є проста й лаконічна – sigillum, що подається у скороченій (за принципом 
суспенсії) формі до однієї літери S131. Далі структура змісту леґенди є така: 
ім’я (Iacobus), титул (Archiepiscopus) і титулатура (Haliciensis) в родовому 
відмінку. Перед початком леґенди вміщено розетту, що складається з чотирьох 
маленьких хрестів (Ілюстрація 1). Титул відмежований від імені розміщеною 
в середині рядка зіркою, після нього (перед титулатурою й після неї на кінці 
леґенди) подається розетта з п’яти хрестиків.

Важливим аспектом є форма леґенди, тобто її зовнішні особливості. У 
XIV ст. основним типом письма для текстового напису леґенди був ґотичний 
маюскул132, хоча, приблизно від половини цього ж століття, написи леґенд стали 
споряджати ґотичним мінускульним письмом – ґотичною текстурою. Нею 
й виконано напис печатної леґенди галицького архієпископа (Ілюстрація 2). 
Піддаються ламанню верхні горизонтальні перекладини – у літери c і 
найчастіше півкола – e, h, n, o, p, r, s. Літера s має дві форми: традиційну, 
що використовується переважно на початку виразу чи слова, і факельну, що 
позиційно вживалася в середині чи наприкінці слова, як це видно з прикладу 
титулатури архієпископа (Ілюстрація 3).

У більшості випадків працівники канцелярії архієпископа підвішували 
його воскову печатку на перґаментних пасках (Ілюстрація 3), але двічі замість 
них використали шнурки з єдвабу зеленого і червоного кольору133 та напівєдвабу 
червоного і фіолетового кольорів (див. Таблицю 2).

Скільки печаток використовував Якуб Стрепа? Аналіз документів 
архієпископа показує, що під час свого урядування в архідієцезії він вживав дві 
печатки. Уперше про це згадано в формулі короборації документа від 17 січня 
1399 р.: „In cuius rei evidens testimonium sigillum nostrum metropolitanum, 
sigillumque nostrum hereditarium, ut prius premittitur, presentibus sunt appensa” 
(„Для наочності підтвердження нашу митрополичу печатку, а також нашу 

pieczęciach. Treści, formy, funkcje / Pod. red. P. Pokory, M. Hlebionka, T. Kałuskiego. 
Poznań, 2016. S. 63.

130 Abraham W. Jakób Strepa… Tab. I.
131 Pokora P. Inskrypcje napieczętne… S. 66.
132 Ibid. S. 76.
133 [Wolański F.] Wyżniany… Nr 39. S. 156.

Ілюстрація 3. Напечатна леґенда в 
печатці галицького архієпископа Якуба 

Стрепи (фраґмент).
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спадкову печатку, як раніше повідомлялося, привісили”)134. Проте маємо 
уявлення про одну й ту саму за виглядом печатку, знану на підставі збережених 
відтисків і прорису з ориґінальних документів від 7 липня 1399 (вціліла більша 
половина печатки), 5 вересня 1399 р. (вціліла тільки половина), 9 квітня 1406 р. 
(печатка вціліла повністю), 18 вересня 1406 р. (печатка вціліла повністю). У 
коробораційних формулах цих актів канцеляристи називали цю печатку так: 
„nostri sigilli appensione fecimus communiri” („чинимо і скріплюємо привісивши 
нашу печатку” (7 липня 1399 р.); „tunc coram nobis constitutum scribi et publicari 
mandavimus et nostri soliti appensione sigilli communiri” („відповідно до нашого 
рішення, написали та розпорядилися опублікувати і, за нашим звичаєм, 
підвісити печатку” – нотаріальний інструмент Лаврентія з Сандомира; 
5 вересня 1399 р.); „unde in maius robur  rmitatis vobiscum stare, prout incepi, 
usque ad  nem litis volo et intendo et has appellaciones meo maiori consueto 
sigillo muniri  deliter precepi et rati cavi” („а щоб вам перебувати з більшою 
силою [і] непорушністю від самого початку і до кінця процесу, постановляємо 
і виступаємо зі скаргою, а ці апеляції, за звичаєм зміцнити моєю великою 
печаткою наказали й затвердили” – нотаріальний інструмент нотарія Мартина з 
Ландсберґа, сина Лаврентія; 9 квітня 1406 р.)135; „Harum quibus sigillum nostrum 
appensum est testimonio litterarum” („для засвідчення грамоти нашу печатку 
привісили”; 18 вересня 1406 р.)136.

На підставі зовнішнього вигляду сігіллюмів, а також вербальних 
окреслень печатки архієпископа в коробораціях можна зробити висновок, що 
sigillum, sigillum nostrum та maior sigillum – це, насправді, одна печатка. В одних 
документах її називали просто „печаткою”, а в інших „великою печаткою”. У 
п’яти випадках з 27-ми відомих документів Якуба Стрепи печатку окреслено 
як „sigillum nostrum maius” („nostrique sigilli maioris”). Можна припустити, що 
для опечатування допоміжної документації архієпископ міг використовувати 
власну спадкову печатку.

Головною інтенцією коробораційних клаузул є підтвердження змісту 
документів і посилення, зміцнення їх юридичної сили. Це й відображають 
текстуальні формулювання короборації в документах галицького архієпископа. 
Власне узагальнена (типова) вербальна формула варіюється лише на рівні 
стилістичної архітектоніки чи синонімічних понять: „presents nostras literas 
dedimus, nostri sigilli munimine roboratas” („даємо нашу грамоту, для посилення 
якої прикладаємо нашу печатку”; 6 листопада 1392 р.); „Super quorum omnium 
praemissorum testimonium137, sigillum nostrum, praesentibus est appensum” („для 

134 Abraham W. Jakób Strepa… S. 104.
135 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 36; AGZ. T. IV. S. 21–29; Abraham W. 

Jakób Strepa… S. 88–89; Каталог пергаментних документів… С. 43–44.
136 KDW. T. V. Nr 102.
137 У публікації В. Абрагама – „testi cationem” (Abraham W. Jakób Strepa… 

S. 101).
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підтвердження всього вищезгаданого привісили нашу печатку”; 14 листопада 
1394 р.)138; „Harum quibus Nostrum Sigillum est appensum testimonio litterarum” 
(„для підтвердження грамоти нашу печатку привісили”; 21 березня 1399 р.)139; 
„Super quibus premissis omnibus sigillum nostrum presentibus est appensum” („для 
всього вищезгаданого нашу печатку привісили”; 29 квітня 1399 р.); „presentes 
volumus literas nostre sigilli munimine roborari” („цю грамоту наказуємо нашою 
печаткою зміцнити”; 20 листопада 1402 р.); „presentisque nostri sigilli appensi 
patrocinio perpetue con rmamus” („наявністю нашої привішеної печатки вічну 
опіку підтверджуємо”; 15 лютого 1403 р.); „Harum quibus sigillum nostrum est 
appensum testimonio litterarum” („для підтвердження грамоти нашу печатку 
привісили”; 1 квітня 1406 р.)140.

У двох документах формула короборації нерозривно пов’язана з 
перпетуаційною клаузулою, а за фразеологічним складом вони майже ідентичні: 
„Ad perpetuam rei memoriam Sigillum nostrum est appensum” („На вічну пам’ять 
справи нашу печатку привісили”; 15 вересня 1403 р.)141; „Ad perpetuam 
memoriam harum premissarum sigillum nostrum est appensum” („На вічну пам’ять 
тут вищезгаданого нашу печатку привісили”; 15 лютого 1403 р.)142.

У деяких випадках короборація містила деталізований перелік причин 
привішення печатки, а також хто і яким чином це зробив. Зокрема, йдеться 
про випадки спорядження документів публічним нотарієм. У нотаріальному 
інструменті Лаврентія з Сандомира в документі від 5 червня 1395 р. так 
описано його дії: „Super quibus omnibus premissis requisitus et rogatus per 
consules et universitatem predictos et de mandato prefati domini Archiepiscopi 
speciali presens publicum instrumentum manu propria confeci et Sigillo premissi 
domini Archiepiscopi ac meis consuetis infra positis ad maiorem evidentiam 
omnium prescriptorum consignavi” („для всього вищезгаданого, що на вимогу і 
прохання райців, громади і згаданого пана архієпископа спеціально нинішнім 
публічним інструментом власною рукою зробив і печатку вищезгаданого пана 
архієпископа за моїм звичаєм нижче розмістив і для більшої ясності всього 
вищевказаного засвідчив”).

138 Scrobissevius I. Vitae archiepiscoporum… P. H2 v.; Abraham W. Jakób Strepa… 
S. 99–101.

139 AGZ. T. II. S. 43. Така формула короборації з’явилася за королювання 
Казимира III і зустрічається в малопольських документах від 1349 р. (Małeczyński K. 
Rozwój dokumentu polskiego od XI do XV w. // Małeczyński K. Studia nad dokumentem 
polskim. S. 268). Зміни зовнішніх і внутрішніх ознак документів спричинилися до того, 
що клаузула „harum quibus Nostrum Sigillum est appensum testimonio litterarum” набула 
нормативного значення (Ibid. S. 271). Частота використання цього виразу в канцелярії 
Якуба Стрепи стрімко зросла після 1403 р.

140 Abraham W. Jakób Strepa… S. 109.
141 AGZ. T. II. S. 50.
142 Ibid. T. IV. S. 14.
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Насамкінець звернемо увагу на текстуальне оформлення короборації. 
Типовість у початковому і кінцевому формулюванні спостерігається в п’яти 
випадках. Серед стандартизованих вербальних кліше виділяються такі: 
1) „super quorum omnium… est appensum”; 2) „super quibus omnibus / super 
quibus premissis… est appensum”; 3) „harum quibus… testimonio litterarum”.

„In curie nostro habitationis”:
місце, час і середовище документування справ архієпископа
Місце укладення і видачі документів. З 27 відомих документів Якуба 

Стрепи 23 було видано у Львові, два – в Галичі, по одному – в Щебрешині та 
Вижнянах. На відміну від канцелярій офіціала й капітули, єпископські канцелярії 
були рухомим допоміжним апаратом у веденні справ143. Навіть така порівняно 
невелика географія видачі документів галицького архієпископа корелюється 
з тезою про мобільність його канцелярії. Як правило про конкретне місце 
урядування архієпископської канцелярії відомо з формули датації в есхатоколі 
документів. Однак не всі датаційні формули містять докладну інформацію 
щодо просторового розміщення канцелярії та її персоналу. Топографічна 
локалізація місця актотворення і виставлення документів притаманна для 
грамот львівської провенієнції.

У Львові канцелярія архієпископа перебувала в його приватному 
дерев’яному будинку („in lignea domo habitacionis”)144, який знаходився поруч 
із францисканським кладовищем біля костелу Святого Хреста (мався на увазі 
костел Воздвиження Чесного Хреста поруч з Низьким Замком145). В акті, що 
стосувався повернення райцям Львова млина в Збоїщах, навіть присутня 
конкретна вказівка на місце в будинку Стрепи, де складено документ: „in stuba 
lignea habitationis” („у світлиці дерев’яного помешкання”)146.

За будинок архієпископа, що знаходився у „верхній” частині Ринку, 
велася тривала судова тяганина з магістратом Львова, успадкована Якубом від 
попередника архієпископа Бернарда147. В історіографії це питання спеціально 
не розглядали, ситуацію з будинками (і, відповідно, осідками канцелярії) 
пояснював лише М. Вілямовський, спираючись на документи і доробок 
В. Абрагама148. У біограмі Якуба Стрепи зазначено, що дім на ринку, який 

143 Librowski S. Książka o kancelarii i aktach biskupów kujawskich i pomorskich // 
Archiwa, Biblioteki i Muzea kościelne. 1968. T. 17. S. 197; Olczak S. Kancelarie kościelne w 
okresie staropolskim // Archiwa, Biblioteki i Muzea kościelne. 1995. T. 64. S. 16; Włoch A. M. 
Kancelaria i dokumenty… S. 52; Łosowska A. Pennae investivi Praemisliae… S. 24.

144 AGZ. T. III. S. 108–110, 113.
145 Вуйцик В. Територіяльний розвиток міста Львова до 1939 року // Вуйцик В. 

Leopolitana. Львів, 2013. Т. I. С. 18.
146 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 24.
147 Кметь В. Діяльність галицького латинського архієпископа… С. 25.
148 Abraham W. Początki arcybiskupstwa… S. 58.
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був предметом суперечки, архієпископ відступив на користь громади міста в 
1395 р., замінивши на дерев’яний дім, де мешкав раніше149. Саме цей будинок, 
на думку М. Вілямовського, є тим домом, що знаходився поряд з цвинтарем і 
францисканським костелом Святого Хреста. Справа заміни будинків повторно 
фіґурувала в двох документах від 15 лютого 1403 р.

Згадки в документах засвідчують часте виконання канцелярських 
функцій у домашньому помешканні Якуба Стрепи у Львові. Найраніше 
точне окреслення місця видачі документа зустрічаємо в грамоті архієпископа 
від 14 листопада 1394 р.: „in domo nostre habitationis” („у будинку нашому 
помешканні”)150. В окремих випадках писарі навіть могли опускати займенник 
„наше”, вказуючи тільки „in domo habitationis”, як у випадку двох документів 
1406 р.151 Лише раз диктатор документа вказав конкретне приміщення в 
будинку архієпископа, де був укладений документ: „in stuba maioris domus” 
(„у великій світлиці будинку”)152. За потреби канцелярія архієпископа могла 
актикувати справочинство й у інших будинках міста, зокрема в будинку 
мансіонарія (очевидно, так слід тлумачити топографічне окреслення „in domo 
nostre mansionis” у документах 1402 і 1403 рр.153).

Для потреб канцелярії архієпископа використовували й інші будинки та 
приміщення. Зокрема, документ Якуба Стрепи як апостольського комісара про 
виклик до суду бурмистра, райців й Івана Русина від 5 вересня 1399 р. укладено 
і написано в трапезній монастиря францисканців („in domo sive refectorio 
cenobii fratrum minorum ad Sanctam Crucem in Lamburga”). Попри бажання і 
прагнення de iure перенести митрополичу кафедру до Львова, Якуб Стрепа 
також урядував у резиденції в Галичі, де персонал його канцелярії при дворі 
виконував усі необхідні завдання („in curia habitationis nostre in Halicz”)154.

Час документування. У світловий день видано такі документи: „hora 
meridiei vel quasi” – близько полудневої години (19 червня 1406 р.); „hora quasi 
sexta” – близько полудня (від 11–12 до 14–15 години; 14 грудня 1395р.)155, „hora 
quasi nona” – у годині близько пізнього полудня (від 14–15 до 16–17 години; 
5 червня 1395 р., 5 вересня 1399 р.)156; „quarta hora meridiei vel quasi” – 
близько четвертої години по полудні (19 червня 1406 р.)157. У вечірній час 
точно фіксуємо укладення двох документів: „hora vesperorum vel quasi” – у 

149 Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub. S. 319.
150 Abraham W. Jakób Strepa… S. 101.
151 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 37; Abraham W. Jakób Strepa… 

S. 109–110.
152 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 36.
153 AGZ. T. IV. S. 9–11, 13–14; Петришак Б. Львівський період діяльності Петра 

Вольфрама… S. 182.
154 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 29; AGZ. T. III. S. 138–140.
155 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 24.
156 AGZ. T. III. S. 108–110; ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 29.
157 Abraham W. Jakób Strepa… S. 109.
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годину пізнього полудня або перед заходом сонця (від 16–17 до 18–19 години; 
15 жовтня 1406 р.)158; „hora Conpletorum vel quasi…” – між заходом сонця і 
північчю (9 квітня 1406 р.)159.

Нетипова форма фіксації часу укладення документа зустрічається 
два рази. „Dominica, qua cantatur in ecclesia Quasi modo Geniti” (26 квітня 
1405 р.)160 – це вказівка на Провідну Неділю, коли в костелі співають антифон 
„Quasi modo geniti infantes, alleluia, rationabile, sine dolo lac concupiscite”. В 
іншому випадку вказано суботу після Хрестовоздвиження, так звані Сухі дні, 
коли в церкві співають кант „Venite adoremus”: „sabbato, quo in ecclesia Domini 
cantatur: Venite adoremus” (18 вересня 1406 р.)161.

Середовище документування і персонал канцелярії. Свідки*. Як уже 
зазначалося, галицький архієпископ Якуб велике значення надавав інституту 
свідка при здійсненні певного справочинства, укладенні й редаґуванні 
документів. На різних етапах його духовної кар’єри він сам неодноразово 
виступав у цій ролі, починаючи від 1378 р., коли задокументовано першу 
таку згадку. Вище вже розглянуто цей етап у його кар’єрі. Після прийняття 
архієпископських свячень активність Стрепи як „testimonium idoneum” не 
поменшала. Обставини і частота його залучення до практик прагматичної 
писемності в різних містах королівства Русі й, передусім у Львові, наприкінці 
XIV – початку XV ст. як свідка відображені в Таблиці 1.

Далеко не в усіх документах Якуба Стрепи є перелік свідків, присутніх при 
їх укладенні чи при самих справочинствах. Так, у найдавнішому збереженому 
акті відмови від снопової десятини (6 листопада 1392 р.) тестаційна формула 
відсутня. Аналогічний стан речей фіксуємо для ще трьох документів: надання 
права відпустів львівським домініканцям (14 листопада 1394 р.) і такого ж самого 
змісту для львівських францисканців (26 квітня 1405 р.) та права відпустів до 
мощей домініканського конвенту у Львові (1 січня 1406 р.). Незадовільний 
стан збереження фундаційного документа для костелу в с. Гожків не дає змоги 
ствердно відповісти чи були свідки при укладенні цього акта162.

Загалом у документах Якуба Стрепи свідків окреслено різними 
вербальними формулами, які за змістом були подібні: наприклад, „discretis 
viris”, „viris religiosis”163, „presentibus religiosis ac discretis viris”.

158 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 37.
159 Там само. Спр. 36.
160 Abraham W. Jakób Strepa… S. 107.
161 KDW. T. V. Nr 102.
* Виклад цього параграфа спеціально розпочато зі свідків, перелік яких 

фіксувався у формулі тестації в есхатоколі документів, оскільки серед них названо 
представників персоналу канцелярії архієпископа Якуба Стрепи, котрі брали або могли 
брати участь в діловодстві.

162 KDW. T. V. Nr 102.
163 AGZ. T. III. S. 110.
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Персональний склад свідків. Чотири рази серед свідків згаданий брат 
ордену францисканців Йоганн Газе (9 вересня 1399 р., 20 листопада 1402 р., 
двічі 15 лютого 1403 р.), по три рази – офіціал і ректор шпиталю Святого 
Духа у Львові Якуб (5 червня 1395 р., 18 серпня 1401 р., 17 липня 1400 р.), 
міський писар Петро Вольфрам з райцями Петром Фульмером, Петром 
Стехером і Михайлом з Брега (в трьох документах від 15 лютого 1403 р.). Тричі 
свідками справочинств виступали, але в різному статусі пан Павло як віце-
ректор (29 квітня 1399 р.), конвентор (7 липня 1399 р.) і проповідник костелу 
Блаженної Діви Марії у Львові (12 вересня 1399 р.)164 та Миколай як клерик 
двору архієпископа (7 липня 1399 р.), член львівського конвенту францисканців 
(20 листопада 1402 р.) і його гвардіан (15 жовтня 1406 р.).

Значно ширше коло свідків брало участь у документотворенні по два 
рази. Серед них можна виокремити таких осіб: вівтарист каплиці Святих Петра 
й Павла Йоганн Стахер (5 червня 1395 р., 18 серпня 1401 р.), пребендарій 
костелу Святої Катерини на Низькому замку Тома (5 червня 1395 р., 29 квітня 
1399 р.), ректор костелу Блаженної Діви Марії в Галичі Михайло (7 липня 
1399 р., 12 вересня 1399 р.), брат-прислужник архієпископа Миколай 
(servitore / familiarii domini Archiepiscopі; 29 квітня 1399 р., 9 вересня 1399 р.), 
слуги архієпископа Матеус і Станіслав (Mathia et Stanislao nostris familiaribus, 
15 лютого 1403 р.), дзвонар парафіяльного костелу Блаженної Діви Марії у Львові 
Михайло (7 липня 1399 р., 20 листопада 1402 р.), ректор костелу в Теребовлі 
Миколай (у двох документах від 15 лютого 1403 р.), ректор парафіяльного 
костелу Святого Духа в Глинянах пан Миколай (12 вересня 1399 р., 17 липня 
1400 р.), домініканець Йоганн (20 листопада 1402 р., 15 листопада 1403 р.), 
плебан с. Куликова Миколай (29 квітня 1399 р., 7 липня 1399 р.)165, вікарій 
руської провінції ордену домініканців Матерн (5 червня 1395 р., 20 листопада 
1402 р.)166, львівський парох Іван Русин (5 червня 1395 р., 15 жовтня 1406 р.).

В інших випадках присутні при укладенні документів особи виступали як 
свідки по одному разу. Серед них зауважуємо домініканця Миколая Ґольтберґа 
(5 червня 1395 р.); архієпископського писаря Михайла (14 грудня 1395 р.); 
публічного нотарія і клерика Краківської дієцезії Петра на прізвисько Гладіш 
та пресвітера Краківської дієцезії Миколая Сідляра з Нового Сонча (14 грудня 
1395 р.)167; Яна з Щебрешина, Станіслава з Горая, генерального вікарія 
францисканців в руських землях Леонарда, дідичів сіл Януся із Зданова, Миколая 
з Летичина та Збишека з Тарговиська (16 січня 1398 р.); галицького воєводу 

164 Ibid. S. 134; AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 6077; Finkel L. 
Sprawozdanie z wycieczki… S. 93; Tylus S. Fundacje kościołów… S. 111–113.

165 У документі від 29 квітня 1399 р. цей Миколай згаданий як „ректор” костелу 
в Куликові (AGZ. T. III. S. 134; AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 6077).

166 У деяких документах його названо Мартином або Мацеєм (Wolański [F.] 
Lwów… Nr 22. S. 88; AGZ. T. III. S. 110; T. IV. S. 11).

167 AGZ. T. III. S. 114.
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Мацину (Мейцину), Миколая Вонайочи з Лончки (Laczsky), дідича з Далєйова 
Кола, Яна з Хростнова, Григорія з Дубовця, Вернка з Анасташина (17 січня 
1399 р.)168; плебана в селі Серенчуки пана Миколая, пана Мартина з Бучача, пана 
Івана з Бучача (12 вересня 1399 р.)169; ректора костелу в Сокільниках Генрика 
(29 квітня 1399 р.)170; вікарія костелу Святого Духа Йоганна, клерика з Радома 
Йоганна (7 липня 1399 р.)171; місіонера-францисканця Йоганна (9 вересня 
1399 р.); ректора школи Миколая і Миколая Бефеля (20 листопада 1402 р.)172; 
капелана в Глинянах Якуба, Миколая Кашицького, бурграбія з Олеська 
Йоганна (17 липня 1400 р.)173; капелана двору архієпископа пана Августина, 
диякона двору архієпископа Станіслава (diacono nostre Curie), пресвітера з 
Плесни Миколая, архієпископського писаря Франциска (15 листопада 1403 р.); 
кам’янецького єпископа Александра, луцького єпископа Свентослава, ректора 
парафіяльного костелу в Кам’янці Сигізмунда, слугу кам’янецького єпископа 
Миколая Опульського (19 червня 1406 р.); органіста Петра, вікарія ордену 
францисканців Петра, Доната Крамаря, львівського міщанина Петра Кафофа 
(15 жовтня 1406 р.).

Персонал канцелярії. У науковій літературі наявність сталого писаря 
вважають одним з арґументів, що може засвідчувати існування організованої 
канцелярії. Властиво в документах архієпископа Якуба Стрепи згадуються 
двоє його писарів – нотарій Михайло174 і скриба Франциск175. У текстах 
опублікованих документів, про зовнішній вигляд яких судити не доводиться, 
часто не має жодної згадки про писаря. Всього налічується дванадцять таких 
актів. Тому гіпотетично припускаємо, що ці документи вийшли з канцелярії 
Стрепи за безпосередньої участі його писарів або нижчого допоміжного 
персоналу (див. Таблицю 2). Зокрема, у документі від 5 вересня 1399 р. 
публічний нотарій Лаврентій, син Дідка з Сандомира, подав ремарку, що він 
спорядив нотаріальний інструмент за відсутності архієпископського писаря 
(„propter nostri notarii absenciam”)176. Пряма згадка про Франциска, скрибу 
архієпископа, міститься лише в документі від 15 листопада 1403 р.: „Francisco 
nostris scribis”177. Цікаво, що в книзі прибутків і видатків міста Львова за 1404–

168 Abraham W. Jakób Strepa… S. 104.
169 Finkel L. Sprawozdanie z wycieczki… S. 93; Tylus S. Fundacje kościołów… 

S. 111–113.
170 AGZ. T. III. S. 134.
171 AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 6077.
172 AGZ. T. IV. S. 11.
173 ЛННБ, від. рукописів, ф. 5, спр. 3262 III, арк. 71
174 „Michaele notario domini archiepiscopi” (ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, 

спр. 24).
175 Там само. Спр. 33.
176 AGZ. T. III. S. 139.
177 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 33.
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1414 рр. згадано під 1411 р. канцеляриста Франциска178. Б. Петришак вважає, 
що це може бути одна особа179. Писарем Стрепи він тоді вже не був, але невідомо 
в якій з канцелярій міста працював. А писар архієпископа Михайло, згаданий 
у документі від 14 грудня 1395 р., також припускаємо, міг бути автором двох 
документів – 1392 і 1394 р.

Десять документів містять відомості про інших писарів, яких Стрепа 
залучав до переписування і складання грамот. Скрупульозний дослідник 
його діяльності В. Абрагам вважав, що всі відомі на той час 17 ориґінальних 
грамот походили з архієпископської канцелярії. Він небезпідставно твердив 
про зростання справочинств, що зумовило до розширення персоналу для 
продукування документів180. Але статися це могло не наприкінці XIV ст., а 
ймовірно не раніше 1405 р. (див. Таблицю 2). В. Абрагам навів текст документа 
від 9 квітня 1406 р., де, на його думку, як свідки згадані „певні мужі” – нотарії 
архієпископа: пресвітер Тома з Грабова (Ґнєзненська дієцезія), Станіслав з 
Ґури (Краківська дієцезія), Миколай з Ландсберґа (Вроцлавська дієцезія) і Ян, 
син Матвія з Цєшина181. Сумнівно, чи можна однозначно ствердити, що форму 
множини „notariis dicti domini archiepiscopi” слід екстраполювати на всіх 
перелічених у тестації осіб. Напевно лише стосовно трьох останніх, оскільки 
Стрепа залучав до підтвердження й переписування своїх документів публічних 
нотаріїв, зокрема з Краківської дієцезії Лаврентія, сина Дідка з Сандомира. 
Цитований документ уклав Мартин, син Лаврентія з Ландсберґа з Вроцлавської 
дієцезії, він же фіґурує як писар у грамоті від 9 квітня 1406 р. Останні відомі 
документи Стрепи укладали й посвідчували нотаріальними інструментами 
представники Вроцлавської дієцезії Мартин і Миколай Фравендінсти. Не 
виключено, що інші „певні мужі” з Краківської і Вроцлавської дієцезій могли 
раніше залучатися Стрепою до виконання канцелярських справочинств, відтак 
пресвітер Тома з Грабова випадає з логічного контексту архієпископських 
рекрутувань писарів.

Публічні нотарії, які виконували обов’язки писарів архієпископа, 
очевидно не належали до сталого персоналу канцелярії; їх запрошували до праці 
ситуативно, залежно від вимог поточного моменту або цілей видачі документа. 
Зрештою, слід пам’ятати, що ця група писарів не просто переносила волю 
архієпископа на папір, а ще й авторитетом папської чи імператорської влади 
засвідчувала і підтверджувала документи чи їх витяги в текстах інших грамот. 
Фактично, з точки зору права, це було посилення правової ваги документа для 
його акцептації перед іншими урядами та їх представниками – отримання „ dem 
publicam”. Цим можна пояснити окреслення їх інституційної приналежності: 

178 Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta. 1896. T. II: Księga przychodów i 
rozchodów miasta 1404–1414. S. 108.

179 Петришак Б. Міські писарі Львова… С. 480.
180 Abraham W. Jakób Strepa… S. 70.
181 Ibid.; AGZ. T. IV. S. 29.
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„ut mihi notario prefatas litteras copiari et exemplari demandaret”, „mihi notario 
easdem de verbo ad verbum copiari demandavit” (15 жовтня 1406 р.)182, „in mei 
notarii publici et testium infrascriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum presentia” 
(19 червня 1406 р.)183. Дослідники слушно твердять також про перетікання 
персоналу між світськими і церковними інституціями. Поява великої кількості 
нотаріальних інструментів у Польському королівстві припала на XIV і XV ст.184, 
що не могло не позначитися на діяльності канцелярії Якуба Стрепи як ієрарха 
Католицької церкви в Галицькій митрополії185.

Контроверсійним видається трактування авторства двох документів 
від 15 лютого 1403 р., запропоноване М. Вілямовським. Він веде мову про 
додаткове підтвердження обміну будинків архієпископа, а видані документи 
відрізняються лише диктатом, тобто особливостями структури тексту 
грамот: один здійснений канцелярією архієпископа, а другий – міською 
канцелярією186. Того дня в канцелярії архієпископа (у його будинку) було 
укладено три документи (див. Таблицю 2). У тестації того з них, що стосувався 
підтвердження тестаменту Петра Ейзенгуттеля і його дружини Маргарети, 
названий Петро Вольфрам („Petro Wolfram notario civitatis presentisque 
scriba”187), що виконував обов’язки міського писаря і вже раніше залучався до 
укладення й редаґування актів у канцелярії Стрепи188, тому міг бути причетний 
і до укладення цього архієпископського документа. Натомість інші два акти, 
що додатково підтверджували справу обміну будинку галицького архієпископа, 
писані його писарем – скрибою Франциском. На це є кілька арґументів. 
По-перше, документ від 15 листопада 1403 р., переписаний і засвідчений 
Франциском, має поєднання перпетуаційною клаузули з короборацією, подібне 
як і в першому документі повторної заміни будинку від 15 лютого 1403 р.: „Ad 
perpetuam memoriam harum premissarum sigillum nostrum est appensum”189 – „Ad 
perpetuam rei memoriam sigillum nostrum est appensum”190. По-друге, другий 
документ повторної заміни має абсолютно ідентичну побудову і звучання 
формул інтитуляції й промульґації з документом від 15 листопада 1403 р.: 

182 Abraham W. Jakób Strepa… S. 111.
183 Ibid. S. 109–110.
184 Kętrzyński S. Zarys nauki o dokumencie… S. 198–201; Gąsiorowski A. Notariusze 

publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji w Gnieznie i Poznaniu 
1420–1500. Poznań, 1993. S. 3.

185 Koczerska M. De manu, signo et nomine, czyli o krakowskich notariuszach 
publicznych w póżnym średniowieczu // Kultura średniowieczna i staropolska. Studia 
o arowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa, 
1991. S. 193.

186 Wilamowski M. Strepa (Strzemię) Jakub. S. 319.
187 AGZ. T. IV. S. 13.
188 Петришак Б. Львівський період діяльності Петра Вольфрама… С. 188.
189 AGZ. T. IV. S. 14.
190 Ibid. T. II. S. 50.
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„Frater Iacobus Dei gracia sancte Ecclesie Haliciensis Archiepiscopus Metropolice 
Sedis universis et singulis Christi  delibus”191. По-третє, документи укладені, 
редаґовані й переписані П. Вольфрамом розпочинаються формулою інвокації: 
„In nomine Domini amen”192, якої немає в документах повторної заміни будинку 
від 15 лютого 1403 р. Однак за відсутності збережених ориґіналів документів 
авторства П. Вольфрама неможливо застосувати палеографічний аналіз, 
щоб співставивши почерки писарів, з певністю підтвердити пропоновану 
ідентифікацію.

Практична діяльність Церкви потребувала узгодження всіх справочинств 
з канонічним правом, що його міг забезпечити публічний нотаріальний 
інструмент. Львівська дослідниця Б. Петришак вважає, що діяльність першого 
публічного нотарія у Львові пов’язана з канцелярією й актами архієпископа 
Якуба Стрепи кінця XIV ст.193 і з особою Лаврентія, сина Дідка з Сандомира. 
Насправді це твердження помилкове. Вище вже йшлося про документ у 
формі нотаріального інструмента, укладений 15 листопада 1385 р. публічним 
нотарієм Миколаєм, сином Миколая Корулина з Битома.

Достовірно відомо, що чотири документи архієпископа Стрепи дійсно 
були укладені клериком Краківської дієцезії Лаврентієм (див. Таблицю 2), 
який суміщав обов’язки міського писаря й публічного нотарія в 1390-х 
роках194. На думку Б. Петришак, Лаврентій з Сандомира належав до 
пошукувачів інтелектуальної роботи, що відобразилося в його активній участі 
в прагматичній писемній культурі Львова кінця XIV ст. Як львівський писар 
Лаврентій уперше виступив у 1391 р.195 Кшиштоф Скупєнський і А. Лосовська 
називають Лаврентія сином Дідка з Нового Сонча або Сандомира196. Хоча з 
відомих нам нотаріальних формул цього писаря випливає, що походив він таки 
з Сандомира. За одним з припущень, Лаврентій міг походити з міщанської 
родини197. Був одруженим клериком (clericus coniugatus), можливо мав титул 
маґістра, оскільки так його називав публічний нотарій Миколай, син Яцка198. 

191 Ibid. T. II. S. 49; T. IV. S. 14.
192 Ibid. T. IV. S. 9, 11.
193 Петришак Б. І. До історії публічного нотаріату у Львові XVI ст.: процедура 

призначення та присяги // Архіви України. Київ, 2010. № 3–4. С. 95.
194 Петришак Б. Міські писарі Львова… S. 495; Її ж. До історії публічного 

нотаріату… С. 95. У списках львівських міських урядників Лаврентій згаданий як 
міський писар під датою 17 квітня 1399 р. (Kapral M. Urzędnicy miasta Lwowa… S. 339).

195 Petryszak B. Кар’єри публічних нотаріїв… S. 172.
196 Skupieński K. Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce. Lublin, 1997. S. 179, 

238. Il. 20; Łosowska A. Pennae investivi Praemisliae… S. 102.
197 Таке припущення висловила А. М. Влох на підставі прочитання нотаріальної 

формули документа від 24 вересня 1398 р., де щодо Лаврентія з Сандомира використано 
епітет „circumspectus vir” (Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 37; AGZ. 1878. 
T. VII. S. 42).

198 AGZ. T. VII. S. 42.
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Лаврентій, як і інші публічні нотарії, залучені до праці в канцелярії галицького 
архієпископа, мав імператорську креацію199. У зображенні його нотаріального 
знака (Ілюстрація 4, 4.1–4.3) містилася монограма імені „LAURENTIUS” 
(Ілюстрація 5), що поєднувалася з проквітлою донизу лілією. А. М. Влох і 
А. Лосовська стверджували, що Лаврентій належав до персоналу краківського 
єпископа Виша. Як доказ вони наводили документ цього ієрарха від 24 вересня 
1398 р., до укладення і затвердження якого в приміщенні Низького замку у 
Львові був причетний також Лаврентій200. На нашу думку, такий зв’язок був 
ситуативний і мав тимчасовий характер, аналогічно як інші публічні писарі 
могли укладати документи різних урядників, тобто виконувати замовлення 
їхніх канцелярій. Не варто забувати й те, що Лаврентій виконував функції 
писаря у двох канцеляріях – міській та архієпископській.

Відомо, що Лаврентій уклав, редаґував і переписав принаймні чотири 
документи Якуба Стрепи – 14 грудня 1395 р., 5 червня 1395 р. (обидва), 
5 вересня 1399 р. (Таблиця 2). До цих документальних пам’яток слід додати 
також трансумпт документа люблінського архідиякона, судді й папського 
комісара Йоана від 29 лютого 1396 р., що був скопійований Лаврентієм у 
дерев’яному парафіяльному будинку у Львові 26 травня того ж року201.

Б. Петришак також припускає, що саме Лаврентій з Сандомира видав 
документ Якуба Стрепи від 7 липня 1399 р., за яким він надавав десятину з 
с. Пруси костелу Святого Духа у Львові202. Однак немає достатньо арґументів, 
аби погодитися з цим твердженням. З усього масиву документів, де є згадки 
про писарів, можемо побачити певну закономірність. Коли Стрепа здійснював 
надання для костелів чи орденів (домініканців і францисканців), то в 
документах немає згадок про публічних нотаріїв. Натомість, коли йшлося про 
судові тяганини, майнові справи з представниками міської влади, громадою, 
трансумування папських документів, то тоді документ у формі нотаріального 
інструмента укладав і переписував публічний нотарій. Ще один факт, що 
вказує на неможливість спорядження цього документа Лаврентієм – інший 
почерк, що суттєво відрізняється від графіки письма Лаврентія з Сандомира 
(Ілюстрації 7–8). По-перше, документ від 7 липня 1399 р. написаний ламаним 
ґотичним напівкурсивом, чого не спостерігається в збережених документах 
Лаврентія. По-друге, для низки стилістичних ознак письма в документі від 
7 липня 1399 р. немає відповідників в почерку Лаврентія – засічки в літерах i, r, 

199 У XIV ст. в Польському королівстві більшість публічних нотаріїв були 
номіновані „imperiali auctoritate” (Mikucki S. Mianowanie notariuszy publicznych 
imperiali auctoritate w diecezjach krakowskiej i lwowskiej w wieku XV. Kraków, 1938. S. I).

200 Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 37; Łosowska A. Pennae investivi 
Praemisliae… S. 102.

201 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 25; AGZ. T. III. S. 114–119; Skoczek J. 
Ze studjów nad średniowiecznym Lwowem. S. 269; Каталог пергаментних документів… 
С. 38.

202 Петришак Б. Міська канцелярія Львова… С. 30–31.
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t, надрядковий знак скорочення у вигляді сімки, ламана дев’ятка на позначення 
складу us, плавне підгортання низу вертикальних ліній p, r (Ілюстрація 9).

Іншим писарем, який відзначився у канцелярії Стрепи, але не належав 
до її сталого персоналу був вже згадуваний Петро Вольфрам. Особа відома, 
але водночас загадкова стосовно походження. Петро був сином Фабіана (чи 
Фавіана) з Вольброма або Прандочина. Іноді в джерелах його називають 
Петром з Кракова або Петром зі Львова203. На жаль, не збереглося жодного 
документа Стрепи в ориґіналі, спорядженого цим писарем. Нагадаємо, що 
Петро згадується як міський писар у чотирьох документах Якуба Стрепи за 
1402–1403 рр. (див. Таблицю 2). Відомо, що на посаді міського писаря він 
працював упродовж 1402–1407 рр.204, хоча Ю. Скочек вважав, що виконувати 
писарські обов’язки той почав від кінця XIV ст.205 У грамоті від 20 листопада 
1402 р. Петро Вольфрам навіть використав формулу реляції, характерну для 
князівських і королівських документів: „datum per manus Petri Wolfram protunc 
notarii Civitatis”206. Відтак його небезпідставно відносять до категорії обізнаного 
в діловодстві, компетентного канцеляриста, який себе добре зарекомендував у 
довготривалому судовому спорі архієпископа й райців з львівським плебаном 
Іваном Русином. Саме міський писар дбав про організацію і представлення 
документального забезпечення інтересів громади і райців міста Львова та 
галицького архієпископа на судових засіданнях у Вроцлаві, Римі, Кракові до 
кінця 1407 р.207

Публічний нотарій Якуб з Прошовиць, син Альберта, також ситуативно 
залучався до справочинств канцелярії галицького архієпископа. Він, зокрема, 
уклав тестамент Якуба Стрепи від 18 серпня 1401 р., що був актифікований 
у Галичі208. На початку XV ст. Якуб з Прошовиць виконував функції писаря 
капітули та нотарія перемишльського декана Миколая Віґанда209. В науковій 
літературі його називають подекуди сином Войцеха210, використовуючи цей 
польський відповідник імені Альберт, хоча в нотаріальній формулі тестаменту 
він записаний як „Iacobus Alberti de Proszouicze”. Також А. Лосовська в біограмі 

203 Петришак Б. Міські писарі Львова… S. 483; Skoczek J. Ze studjów nad 
średniowiecznym Lwowem. S. 32; Zwiercan M. Piotr Wolfram z Krakowa // PSB. Wrocław; 
Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1981. T. XXVI/2. Zesz. 109. S. 403.

204 Петришак Б. Міські писарі Львова… S. 481; Kapral M. Urzędnicy miasta 
Lwowa… S. 340.

205 Skoczek J. Dzieje lwowskiej szkoły… S. 36–37.
206 AGZ. T. IV. S. 11.
207 Детально львівський період життя і діяльності П. Вольфрама, а також його 

контакти з архієпископом Якубом Стрепою представлено в: Петришак Б. Львівський 
період діяльності Петра Вольфрама… С. 188–191; див. також: Bartoszewicz A. 
Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 2012. S. 146.

208 Scrobissevius I. Vitae archiepiscoporum… P. H3–I v.
209 Łosowska A. Pennae investivi Praemisliae… S. 247.
210 Ibid. S. 29, 101, 247.



60

М. Ільків-Свидницький
ISSN 2078-6-107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 11–70. 

Ілюстрація 4. Нотаріальні знаки із засвідченнями публічних нотаріїв у документах 
Якуба Стрепи:

4.1. Нотаріальний знак 
публічного нотарія 
Лаврентія, сина 
Дідка з Сандомира 
(з документа Якуба 
Стрепи 1392 р.).

4.2. Нотаріальний знак публічного нотарія Лаврентія, сина Дідка з Сандомира
(з документа люблінського архідиякона, судді й комісара Івана 1396 р.).

4.3. Нотаріальний знак публічного нотарія Лаврентія,
сина Дідка з Сандомира (з документа Якуба Стрепи 1399 р.).
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4.4. Нотаріальний знак публічного нотарія Мартина з Ландсберґа,
сина Лаврентія (з документа Якуба Стрепи 1406 р.).

4.5. Нотаріальний знак публічного нотарія Миколая Фравендінста
з Влоцлавка, сина Михайла (з документа Якуба Стрепи 1406 р.)

назвала його нотарієм апостольської креації211, однак у документах вказано про 
його імператорську адмісію212.

Бракує певних і докладних відомостей про вищий персонал канцелярії 
Якуба Стрепи – поза окремими винятками. Так, у тестації документа від 
15 листопада 1403 р. зафіксована перша згадка про капелана двору Августина 
і диякона двору архієпископа Станіслава (diacono nostre Curie). Ці урядники 
також входили до апарату канцелярії. Залишається відкритим питання, чи мала 
канцелярія галицького архієпископа керівника – канцлера. В єпископських 
канцеляріях у середньовіччі, як правило, такі уряди були (наприклад, за 

211 Ibid. S. 247.
212 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 39; AGZ. T. IV. S. 58.

Ілюстрація 5. Розшифрування монограми імені Лаврентія,
сина Дідка з Сандомира.
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Ілюстрація 6. Почерк Михайла (?), писаря архієпископа:
ґотичний реґуляризований курсив з тенденцією до каліграфічного

(фрагмент документа від 6 листопада 1392 р.).

Ілюстрація 7. Почерк Лаврентія, сина Дідка з Сандомира:
готичний реґуляризований курсив з тенденцією до біглості

(фрагмент документа від 14 грудня 1395 р.).

іменами відомі канцлери краківського єпископа Петра Виша213), хоча й 
залишалися поза приписами канонічного права. Відомо, що канцлер формально 

213 Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 32–36.
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не належав до урядничої структури канцелярії, бо входив до числа урядників 
двору єпископа і виконував обов’язки управителя й судді. Власне такі функції 
при дворі архієпископа Стрепи здійснював офіціал і ректор шпиталю Святого 
Духа у Львові Якуб, який неодноразово виступав у ролі свідка справочинств 
архієпископа, однак жодних згадок про канцлерський уряд при дворі й 
канцелярії останнього немає. В історіографії поширена думка, що функції 
канцлера чи керівника канцелярії єпископа міг виконувати досвідчений 
публічний нотарій214. Серед персоналу архієпископа Стрепи найкраще на цю 
роль годився Лаврентій, син Дідка з Сандомира.

214 Таку тезу підтримували А. Томчак, А. М. Влох та інші дослідники, див.: 
Librowski S. Książka o kancelarii… S. 197; Włoch A. M. Kancelaria i dokumenty… S. 33; 
Olczak S. Kancelarie kościelne… S. 17.

Ілюстрація 8. Почерк Лаврентія, сина Дідка з Сандомира:
ґотичний реґуляризований курсив (фраґмент документа від 5 вересня 1399 р.).

Ілюстрація 9. Почерк невідомого писаря: ґотичний ламаний напівкурсив 
(фраґмент документа від 7 липня 1399 р.).
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Так само неможливо щось конкретне сказати про нижчий персонал 
канцелярії Якуба Стрепи – помічників писаря чи підписків, адже прямих 
джерельних вказівок щодо осіб, які виконували різнопланові канцелярські 
завдання за дорученням писаря, просто немає. Однак певні можливості 
відкривають атестаційні формули, де неодноразово згадано так званих служок 
чи братчиків до послуг, а саме таке трактування передбачає термін „servitor”. 
В архієпископських документах 1399 р. серед свідків значиться Миколай 
„servitor / familiarius domini Archiepiscopi”. Йшлося про домашнього слугу, тож 
можна припустити, що, мешкаючи в будинку архієпископа, він міг допомагати 
й у виконанні канцелярських завдань. Окрім Миколая є згадка про прислужника 
Станіслава.

Письмо документів. Найраніший з документів галицького архієпископа 
Якуба Стрепи – грамота 1392 р. – дійшов до нашого часу у вигляді факсиміле215. 
Документ написаний ґотичним реґуляризованим курсивом з тенденцією до 
каліграфічного. Літери перпендикулярні до рядка, без виразної динаміки 
процесу письма. Скорочення вживаються помірно. Ініціал І простої форми 
і структури, у висоту на 18 корпусів звичайних літер тексту (Ілюстрація 6). 
Всередині корпусу ініціал декорований фіґурними пустотами, завершений 
внизу витягнутим тонким хвостиком216.

З чотирьох документів публічного нотарія Лаврентія, сина Дідка з 
Сандомира, які пов’язані з його працею в канцелярії архієпископа, в ориґіналі 
збереглося лише два. Один з них, від 14 грудня 1395 р., писаний ґотичним 
реґуляризованим курсивом на перґаменті, видовженому по вертикалі217. Це 
єдиний документ Стрепи на перґаменті такої форми (Ілюстрація 7). Верхня 
частина перґаменту, в якій знаходиться ініціал, потрапила свого часу під вплив 
вологи, що також до певної міри спотворило його реальний вигляд. Більш 
виразно і каліграфічно його ідентичний варіант можемо бачити в іншому 
документі від 29 лютого 1396 р. – у наказі люблінського архідиякона, судді й 
комісара Івана у справі суперечки за млин у с. Збоїще218.

Письмо з ледь помітним нахилом вліво. Загалом це типовий, 
індивідуалізований, реґуляризований курсив з тенденцією до біглості, яким 
писали у багатьох тогочасних канцеляріях міст Польського королівства. 
Привертають увагу великі літери A, N в клаузулі інвокації, що генетично 
пов’язані з письмом офіційних документів (дипломів) князів, королів; 
скорочення сполучника et у вигляді двійки або латинської z із загнутою під 
низ волосною дужкою. Це скорочення, успадковане ще від попереднього 
століття, активно використовували в дипломатичному письмі XIII – першої 
половини XIV ст., зокрема в латиномовних документах Галицько-Волинської 

215 Abraham W. Początki arcybiskupstwa… S. 25.
216 Ibid.
217 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 24.
218 Там само. Спр. 25; Каталог пергаментних документів… С. 38–39.
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держави219. Текст густо насичений скороченнями: контракціями, суспенсіями, 
спеціальними знаками, міксціями (мішаний вид скорочень).

Ініціал І витягнутий у висоту на 11 корпусів літер (Ілюстрація 7). За 
структурою він простий, навіть дещо незграбно виписаний зі стилізованим 
чотирилисником посередині, верхня горизонталь у формі краплі, пустоти 
чорнилом не заповнені. Мотив декорування пустоти ініціалу I зустрічається 
в документальній продукції князівської й королівської канцелярій, зокрема в 
документах короля Казимира III і князя Володислава Опольського220.

Виданий 5 вересня 1399 р. документ також виконаний ґотичним 
реґуляризованим курсивом, але без тенденції до біглості (Ілюстрація 8). 
Головний акцент тут спрямований на загострення елементів літер, системно 
вживається скорочення et у формі спеціального знака 2 або латинської z з 
єдиною відмінністю – без волосної дужки221. У тексті наявна лише ініціальна 
літера І з трьома зубчиками по ліву сторону несучої вертикалі.

Ще один зі збережених документів в ориґіналі, пов’язаний з іменем 
писаря архієпископа Франциском і виставлений 15 листопада 1403 р.222, був 
написаний бастардою з незначними елементами курсивізації. Текст також 
насичений скороченнями. Ініціал F на відміну від тексту виконаний незграбно 
і примітивно (Ілюстрація 10). У висоту сягає 15 корпусів літер. По всій висоті 
він штрихований подвійними рисками, у пустотах між ними крапками чи 
подібними знаками. Зліва від основної вертикалі ініціалу, знизу до верху йде 
асиметричне хвилясте продовження, що переходить у верхній обрізаний штрих. 
Маємо всі підстави припускати, що це не єдиний документ, переписаний 
Франциском (про що вже згадувалося). На жаль, щодо інших грамот без імені 
писаря можемо стверджувати це лише гіпотетично.

Останні з відомих в ориґіналі документів Якуба Стрепи були писані 
публічними нотаріями. Зокрема, трансумпт від 9 квітня 1406 р. переписаний 
Мартином з Ландсберґа, сином Лаврентія223. Письмо – ґотичний реґуляризований 
курсив з тенденцією до каліграфічного, з впливами нотулі (Ілюстрація 11). 
Текст з виразним нахилом вправо. Насичений скороченнями: систематично 
вживається скорочення et у формі спеціального знака 2 або латинської z без 
загнутої дужки. Літера d у першому рядку з характерними збільшеними 

219 Илькив-Свидницкий Н. М. Палеографические особенности латинских 
документов Галичско-Волынского государства первой половины XIV в. // Палеография, 
кодикология, дипломатика. Современный опыт исследования греческих, латинских 
и славянских рукописей и документов. Материалы Международной научной 
конференции в честь 75-летия доктора исторических наук, члена-корреспондента 
Афинской Академии Бориса Львовича Фонкича, Москва, 27–28 февраля 2013 г. 
Москва, 2013. С. 115.

220 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 4, 10.
221 Там само. Спр. 29.
222 Там само. Спр. 33.
223 Там само. Спр. 36.
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петлями. Ініціал І у формі стилізованої риби, верхня поперечина волосна і 
дуже довга. Висота ініціала дорівнює 13 корпусам літер тексту. Ще один ініціал 
E розміщений біля засвідчувального запису нотарія, поряд з нотаріальним 
знаком. Форма цього ініціалу походить з книжкового ґотичного письма224.

Документ від 15 жовтня 1406 р. належить перу клерика Вроцлавської 
дієцезії Миколаю Фравендінсту з Влоцлавка, сину Михайла, і за змістом 
є трансумптом. Текст писаний нотулею, майже перпендикулярно до рядка 
(Ілюстрація 12)225.

224 Там само.
225 Там само. Спр. 37.

Ілюстрація 10. Почерк Франциска, писаря архієпископа: бастарда з незначними 
елементами курсивізації (фраґмент документа від 15 листопада 1403 р.).

Ілюстрація 11. Почерк Мартина з Ландсберґа, сина Лаврентія:
ґотичний реґуляризований курсив із впливами нотулі

(фраґмент документа від 9 квітня 1406 р.).
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Нотуля – це середньовічна назва біглого курсивного письма, яка 
пов’язана з поняттями „помітка”, „коротка записка”226. Може закрастися 
сумнів, чи відрізняється біглий курсив від нотулі – біглого курсивного письма? 
Проте такий поділ є виправданим, адже нотуля зберігала у своєму дукті всі 
ознаки, які належали книжковому ґотичному письму: punctus (скісний жирний 
штрих), virgula (волосний штрих), baculus (горизонтальна перетинка). Важко 
погодитися з тезою польського вченого Юзефа Шиманського, що нотулею 
палеографи називали ґотичне курсивне письмо або бастарду227. Нотуля 
засадничо є біглим курсивним письмом, але не містить мінускульних елементів, 
які не мають яскраво виражених зламів. Водночас вона не є книжковим 
письмом – це радше результат прагнень середньовічних майстрів каліграфії 
створити біглий канцелярський вид письма, в якому були б збережені кращі 
традиції книжкового письма. Ще Людмила Кісельова підмітила, що злам, який 
є характерним для книжкового ґотичного письма, у канцелярському виражений 
недостатньо чітко, можна спостерігати тільки тенденцію до зламу228. Зрештою, 
чимало палеографів некритично підійшли до номенклатури середньовічних 
майстрів письма, не врахувавши реґіональної традиції назв видів ґотичного 

226 Таценко Т. Н. К вопросу о происхождении неоготического курсива 
(Рукописный учебник письма XV в. из аббатства Мельк) // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Ленинград, 1987. Вып. XVIII. С. 270.

227 Szymański J. Rec.: Knihtisk a Universita Karlova. K 500 výroči knihtisku v českich 
zemich. Praha, 1972. 211 s. // Studia Źródłoznawcze. Commentationes. 1974. T. XIX. S. 253.

228 Киселева Л. И. О происхождении готического курсива // Средние века. 
Москва, 1964. Вып. 26. C. 39.

Ілюстрація 12. Почерк Миколи Фравендінста з Влоцлавка, сина Михайла:
нотуля (фраґмент документа від 15 жовтня 1406 р.).
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письма. Тому можна зустріти поняття „нотуля” в значенні окремого виду 
письма, еквіваленту біглого ґотичного курсиву, на позначення фрактури, в 
розумінні бастарди. Але в нотулі цей злам виражений надзвичайно яскраво. 
На думку Франка-Рутґера Гаусманна, поява нотулі пов’язана з нотаріальною 
і канцелярською традицією229. У книгах міської канцелярії Львова початку 
XV ст. цей вид ґотичного письма не набув достатнього поширення, але 
знайшов застосування в грамотах церковної влади міста, зокрема в документі 
Якуба Стрепи від 15 жовтня 1406 р. про підтвердження булли папи Григорія XI, 
наданої львівським домініканцям на право здійснювати таїнства і місіонерську 
діяльність.

У тексті грамоти є ініціал І у формі стилізованої риби з коротшим 
волосним завершенням внизу і елеґантнішою горизонтальною перемичкою 
зверху та E, яке походить з книжкового ґотичного письма. Характерні форми 
мають літери A, H, I, P, S. За графічним складом форми літер A, S майже 
ідентичні тим, які є в документі папи Боніфація IX230. Цей документ схожий 
за графікою до попереднього, однак відмінний за видом ґотичного письма 
і морфологією окремих літер. Зооморфна іконографія ініціалів І у двох 
останніх документах архієпископа Стрепи представлена стилізованою рибою. 
Такі ж мотиви спостерігаються в декорі документів королівської канцелярії 
Владислава II Ягайла231.

* * *

Канцелярія латинського архієпископа Якуба Стрепи була мобільною 
інституцією. Ця мобільність забезпечувалася за рахунок залучення до її роботи 
писарів різного освітнього й кваліфікаційного рівня, залежно від мети і цілей 
документа, що видавався. Збережені ориґінальні документи демонструють 
також різний фаховий рівень писарів у сфері латинського ґотичного письма. 
Окремі з них (як Петро Вольфрам) зробили блискучу кар’єру і стали відомими 
особами, інші й надалі продовжували фахову діяльність як писарі чи публічні 
нотарії. З точки зору палеографії документальна спадщина Якуба Стрепи 
представлена надто фраґментарно, проте навіть кілька доступних для аналізу 
документів та їх особливості дають змогу скласти певні уявлення про культуру 
письма в церковному середовищі Львова кінця XIV – початку XV ст. Галицького 
архієпископа Якуба Стрепу з усією впевненістю можна трактувати як ієрарха 
писаного слова.

229 Hausmann F.-R. Individualschriften und ihre Bedeutung für die erforschung des 
italienischen humanismus // Scriptorium. Gand, 1977. T. XXXI. 1. S. 269.

230 ЦДІА України у Львові, ф. 131, оп. 1, спр. 27.
231 Там само. Спр. 35.
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Pragmatic (documentary) writing of Halicz Archbishop 
Jakob Strepa of the late XIVth – early XVth centuries
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Presence of archbishop documents in the pragmatic writing culture of Halicz Rus’ 
in the XIVth century,  xed from the 1380 years, which is associated with the name of 
Archbishop of Halicz Bernard (1380–1390). There is no information about the documents 
of his predecessors. Instead, the enormous activity of the representative of the Franciscan 
Order Jacob Strepa (Strzemie) in the documentary writing culture of the Polish Kingdom 
of the late XIVth – early XVth centuries and in the system of the church hierarchy of 
the Archbishop of Halicz is of considerable interest. The publication examines the 
quantitative and qualitative parameters of the function of documentary writing during 
the period of the administration of Jacob, Archbishop of Halicz (1391–1409): types, 
species and forms of documents, their formulary and features of the structure, external 
features of documents. Particular attention is devoted to the of ce of the archbishop and 
the staff involved in the making, editing and creation of documents. The place and role of 
witnesses in the documentary writing culture of Jacob Archbishop of Halicz were traced.

Keywords: pragmatic (documentary) literacy (writing culture), Jacob Strepa, 
Archbishop of Halicz, documents, privileges, form, writing of documents.

Piśmienność pragmatyczna (dokumentacyjna) arcybiskupa 
halickiego Jakuba Strepy w końcu XIV – początku XV wieku
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Pierwsze zachowane źródła dotyczące historii metropolii halickiej znane są dla 
lat 80. XIV w., co wiąże się z posługą arcybiskupa halickiego Bernarda (1380–1390). O 
dokumentach wytworzonych przez jego poprzedników nie mamy żadnych wiadomości. 
Dopiero posługa franciszkanina, Jakuba Strepy herbu Strzemię, w większym stopniu 
dostarczyła budzącego zainteresowanie historyków materiału badawczego do historii 
metropolii halickiej końca XIV i początku XV wieku i jej funkcjonowania w obrębie 
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Królestwa Polskiego – w tym i w zakresie wykorzystania słowa pisanego w codziennej, 
praktycznej działalności arcybiskupa. Na potrzeby niniejszego artykułu przebadano 
zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym dokumenty arcybiskupa halickiego 
Jakuba (1391–1409). Scharakteryzowano typy, rodzaje i formy dokumentów, ich 
strukturę i formularz oraz cechy zewnętrzne dokumentów. Szczególną uwagę 
poświęcono urzędowi arcybiskupa i osobom zajmującym się tworzeniem, redagowaniem 
i przepisywaniem poszczególnych dokumentów. Określono też miejsce i rolę świadków 
w pragmatycznej kulturze piśmiennej arcybiskupa halickiego Jakuba Strepy.

Słowa kluczowe: piśmienność pragmatyczna (dokumentacyjna), Jakub Strepa 
(Strzemię), arcybiskup halicki, dokumenty, przywileje, formularz dokumentu, pismo 
dokumentów.


