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ІВАН КРИП’ЯКЕВИЧ, ЯК ДОСЛІДНИК 
УКРАЇНСЬКОЇ СФРАГІСТИКИ

Творчість Івана Крип’якевича охоплювала майже всі ділянки ук
раїнської історичної науки, а також допоміжні історичні дисіщплши.1 
Окрему увагу він звернув на сфрагістику2 або сіґілографію — науку 
про печатки і їх значення у відтворенню і аналізі нкремих історичних 
періодів. Присвячуючи цю статтю розглядові сфрагістичних дослі
джень Івана Кршґякевича — хочемо заразом відзначити пам’ять 
одного з найвидатніших сучасних українських істориків, а заразом 
довголітнього директора Історично-філософічної Секції НТШ і видат
ного організатора української історичної науки. Наукова спадщина і 
педагогічна іпраця Івана Крип’якевича заслуговує на ївсебічне вив
чення.

* **

Вперше зацікавився Крип’якевич українськими печатками в 1910— 
1911 роках під час археографічної екскурсії, яку відбував з дору
чення Наукового Товариства ім. Шевченка. Тоді він працював у вар
шавських і московських архівах, \в яких збирав матеріяли до часів 
Хмельниччини і в зв’язку з своїми дослідами переглянув багато ко
зацьких оригінальних листів. «Тоді, пише Крип’якевич, я робив також 
нотатки про козацькі печатки, приготовляючи матеріял до евентуаль
ного видання. Ці нотатки не вичерпуючі, бо дають тільки написи

і Наукова праця І. Крип’якевича, як дослідника допошжниж істо
ричних наук обговорена у статтях В. Грабовецького «Наукові праці акаде
міка І. П. Крип’якевича з архівознавства і допоміжних історичних дисцип
лін», Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР, ч. 6, 
1961, стор. 79—82 (в дальшому назву цього журналу будемо подавати, як 
НІБАУ); Любомир Винар, «Іван Крип’якевич, як бібліограф», Сучасність,
ч. 9 (93), 1968, стор. 118—127.

- 2 Короткі огляди українських сфрагістичних досліджень подані у стат
тях: Іван Крип’якевич, «Стан і завдання української сфрагістики», Україн
ський Історичний Ж урнал, ч. 1, 1959, стор. 115—119; В. Гаврилейко, «Дослі
дження з сфрагістики д©радянського періоду», НІБАУ, ч. 4, 1964, стор.
33—42; В. Гавриленко, «Радянські дослідження з сфрагістики», там же, 
ч. 5, 1964, стор. 72—78.
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печаток і їх розмір, а не входять в інші деталі — не виповнюють ©сіх 
вимог сфрагістичної оіписі».8 У своїх сфрагіетичних -дослідженнях 
тоїго часу, Крип’якевич брав до уваги також козацькі печаті до 
Хмельницького. Перша сфр агістична праця Крип’якевича «З козаць
кої сфрагістики» появилася в Записках НТШ у 1917 році. В ній автор 
стверджував, хцо «поле інашої сфрагістики дотепер таке необроблене,. 
що треба витати не тільки кождий огляд сього рода, 'але й найдрібніші 
матеріяли».4 Це твердження Крип’якевича було правдиве, якщо взяти 
до уваги назагал доривочну 'працю дослідників у царині сфрагістич
них дослідів протягом XIX і на початку XX століття.5 Безпосереднім: 
стимулом до написання цієї статті була поява невеличкої іпраці Марії 
Слаїбченко «Материалы по малорусской сфрагистике» (Одеса, 1912*
16 стор.), в якій дано стислий огляд літератури української сфрагісти
ки, а також опис печаток козацьких старшин, гетьманських і запо
розьких іпечаток. Назагал коротко описано 126 печаток, проте не до
лучено відповідних репродукцій до тексту. Крип’якевич доповнює 
цей -опис додатковими печатками і ©штравляє деякі помилкові дані 
авторки.

Зокрема Крип’якевич мав певні застереження до системи опису 
печаток у «праці Слаїбченко, в якій розглядаються всуміж приватні, 
печатки козацької старшини і урядові /печаті сотень і міст. Як відомо, 
класифікація сфрагістичних джерел, є основним елементом у методо
логії сфрагістичного досліду. Крип’якевич ділить козацькі печаті на 
дві основні групи: печаті запорозького війська, цебто державні печаті 
України і приватні печатки гетьманів і козацької старшини. Найстарша 
печать, на думку Крип’якевича знаходиться на листі гетьмана Ігната 
Василевича з 10 серпня 1596 року. Печать має 'промір 27 мім; в сере
дині картуша, а на 'ній вояк, підпертий обома руками коло пояса, з> 
шаблею з лівого боку; напис: КОЩІЯ ВОЙСКА ЗАПОРОЗКОГО.6 Тут 
треба згадати, що це не перша відома козацька печатка з XVI ст.

3 Іван Крюгякевич, «З козацької сфрагістики», Записки НТШ, тт. 123—  
124, 1917, стор. 4.

4 Цит. пр.9 стор. 1.
5 У XIX столітті появилася ціла низка праць присвячених дослідам: 

української сфрагістики. З поодиноких дослідників 'згадаємо архиеп. Гав- 
риїла, А. О. Окалькювського, О. Лазаревського, Г. Милорадавича, І. Кама
нина, А. Барсукова і других. Були це випадкові сфрагістичні досліди без- 
належної координації і організації. Аж під кінець XIX стол. Михайло Гру
шевський у Науковому Товаристві ім. Шевченка намагався оживити і ско
ординувати сфрагістичні дослідження, що були пов’язані з археологічни
ми і археографічними дослідами. Грушевський у  Записках НТШ помістив, 
цілу низку сфрагістичних статтей (*Мол отовське срібло», т. 25. 1898; «Пе
чатки з околиць Галича», т. 38. 1900; «Лист В о лодимирської громади з  
1324 р.», т. 72, 1906 та інші). Думаємо, що Грушевський, улюблений учи
тель Крип’якевича, мав безпосередній або посередній вплив на зацікавлен
ня Івана Петровича сфрагістичними дослідженнями.

6 і. Крип’якевич, цит. пр., стар. 4.
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Недавно у рукописному відділі Львівської державної бібліотеки АН 
УРСР знайдено збірку унікальних рукописів 75 актів за раки 1593 до 
1596. Всі ці документи підтверджені печатками. Між ними знайдено 
універсал козацького гетьмана Григорія Лободи з 31 серпня 1595 року. 
Печатка круглої форми, діяметром 22 імм. Докладним її опис подає 
В. В. Гргібовецький і В. О. Гавриленко.7 Напис такий самий, як на 
попередній печаті Василевича. На нашу думку козацькі гетьманські 
печаті з XVI ст. являються важливим джерелом для вивчення дер
жавних інсигній Запорозького Війська. Це також відноситься до ко
зацьких корогов, перначів та інших знаків козацької влади.

Зміст печаті «Копия войска запорозского» вказує на непов’язаність 
.даної козацької формації з протекторатом польського короля або мос
ковської влади.8 Проте Крип’якевич обмежується лише описом кож- 
дої печаті, яку він бачив у варшавських і московських архівах. У 
своїй праці також подає він хронологічну табелю печаток запорозь
кого війська, починаючи роком 1596 і кінчаючи 1714. Окремий розділ 
присвячує Крип’якевич приватним печаткам гетьманів і козацьких 
старшин. Свою працю закінчує віїн цікавим -спостереженням, що ко
зацькі печаті «прибивалися 'звичайно на папері, :підложені воском. 
Цей кусень паперу найчастіше є чотирикутної форми і не представ
ляє нічого замітного. Але на деяких документах, писаних в особливо 
важливих оправах, -цей кусень паперу перемінювався у витиранку, 
нераз артистичної форми. Вперше зустрічаємо таку витиранку на 
.листах Михайла Дорошенка 1628 р. . . .  Ця орнаментика народного по
ходження — також заслуговує на увагу дослідників української 
штуки».9

Друга сфратістична праця історика появилася в Записках НТШ в 
1929 році і була присвячена потраничній українсько-московській не- 
реписці у 1649—1651 роках.10 В цій статті Крип’якевич досліджує сто
сунки пограничних українських урядовців з московськими воєводами 
за гетьманства Богдана Хмельницького на основі невиданих семи 
листів, що переховувалися в оригіналах Бєлгородського столу в мос
ковському Архіві Міністерства Юстиції. Зокрема аналізує він тодіш
ню форму титулування в офіційній українській і московській корес
понденції. Крип’якевич звернув увагу на печаті в цих листах. «До

7 В. В. Грабовецький і О. В. Гавриленко, «Невідомий універсал і най
давніша козацька печатка гетьмана Григорія Лободи з 1595 р.», Середні 
віки па Україні. Вип. І. Київ, 1971, стор. 204—208.

8 Пізніші козацькі державні печатки мають напис «печать войска его 
королевськои милости», а також «печать его царского величества войска 
запорожского». Вони вказують ясно на юридичний зв’язок Запорозького 
Війська з польською або московською державою. У XVI ст. цеї залежности 
не відзеркалено (у змісті козацьких печатей,

& І. Крип’якезич, цит. пр., crop. 16.
І. Крип’якевич, «З пограничної українсько-московської переписки 

1649—1651», Записки НТШ, т. 150, 1929, стор. 81—91.
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листів, пише автор, прибивано все печать, — але ніде не стрічаємо 
урядових «полкових .печатей, а тільки особисті печатки (полковників. 
Не маємо даних на те, щоб ствердити, чи тоді ще полкові канцелярії 
не мали своїх печатей, — чи може в закордонній переписці їх не 
уживано; може <не стрічаємо полкових /печатей й тому, що більшість 
наших листів писали наказні полковники, — може -печать мав при 
собі дійсний полковник .(але й полковник Мартин Пушкар не вживає 
урядової іпечати, а свою особисту)».11 До «статті долучив автор факси
міле п’ятьох печаток — Юрія, роменського .городового отамана, Мар
тина Пушкаря, полтавського полковника з 1650 року, Івана Шохова, 
чернігівського наказного полковника з  1650 p., Петраша Яковенка, 
полтавського наказного полковника з 1651 p., і Михайла Ратченка, 
миргородського наказного полковника з 1651 року.

Як бачимо Іван Крип’якевич присвятив особливу увагу головно- 
козацькій сфрагістиці у зв’язку із своїми дослідами козацької доби, 
зокрема Хмельниччини. Тенденційну інтерпретацію цієї праці автора 
подав В. Гаврилеко у своїй статті «Радянські дослідження з сфрагі
стики».12 Аналізуючи сфрагі'стичні дослідження в Галичині, він пише: 
«Особливо складні процеси проходили в західноукраїнській сфрагі
стиці. Дослідники печаток розмежувалися на два табори: одні з них 
намагалися прив’язати українську сфрагістику до західноєвропей
ської, інші — обстоювали її самостійність, вбачаючи спільні корені 
з російськими сфрагістичними памятками».13 І тут покликається на 
•вищезгадану працю Крип’якевича, який, на думку автора, мав нале
жати до того табору дослідників, який добачував пов’язаність чи 
спільні корені української і російської сфрагістики. Тут треба під
креслити, що до 1939 року Іван Крип’якевич у жадній своїй ефра- 
гістичній праці не згадував про «апільні корені», або будь-які впливи 
російської сфрагістики на українську. Твердження автора позбавлене 
належної документації.

У 1959 році появилася цінна стаття Крип’якевича н. т. «Стан і зав
дання української сфрагістики»,14 в якій автор подає не лиш корот
кий огляд дослідження сфрагістики в Україні, але також вказує на 
конкретні завдання, які стоять перед дослідниками української сфра
гістики. В першу чергу стверджує, що сфрагістика займає важливе 
місце серед допоміжних дисциплін історії. Вона постачає міатеріял 
для дипломатики, геральдики, генеалогії і пелеографії. «Печатки, пи
ше Крип’якевич, мають окреме значення для історії ремесла: вони 
є залишками виробництва давніх ливарників, ювелірів, граверів. 
Зображення на печатках служить одним з джерел для вивчення істс-

и  Цит. пр., стор. 85.
12 В. Гавриленко, «Радянські дослідження з сфрагістики», НІБАУ, 

ч. 5, 1964, стор. 72—78.
13 Цит. пр., стор. 76.
14 і. Крип’якевич, «Стан і завдання української сфрагістики», Україн

ський Історичний Ж урнал , ч. 1. 1959, стор. 115—119.
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рії культури і мистецтва. Часто ©они відбивають характерні побутові 
риси різних епох, дають уявлення про даївній одяг, зброю, архітек
туру . . .  Деякі печатки с справжніми творами '.мистецтва, що вийшли 
з руїк видатних художників».15

Не зважаючи на те, що сфр'агістичні пам’ятки дають головним 
чином матеріял для досліджень періоду феодалізму, І. Крип’якевич 
твердить, що вони являються також важливим матеріялом для ви
вчення культурного руху в XIX і XX ст. На думку автора «дуже ці
каво було б зібрати і дослідити початки революційних об’єднань на 
Україні в дожовтневий період та в перші роки після Жовтневої рево
люції». Підсумовуючи дослідження сфрагістичних джерел в Україні, 
І. Крип’якевич уважає, що найкраще була досліджена Київська дер
жава. Проте, 'згадуючи про «більш-менш повну інвентаризацію свин
цевих (печаток того періоду» в праці Лихачева, -автор зазначив, що в 
«них не було досить узагальнень. . .  до цього часу не вирішено пи
тання, котрі з княжих печаток мали офіційний характер печаток 
Київської держави». Він звернув також увагу на вбогість матеріалів 
з періоду приналежности українських 'земель до Литовського вели
кого князівства, коли ще «відчувалися безпосередні традиції політич
ної і культурної спадщини Київської Русі» (стор. 118). Найбільшу 
увагу українські дослідники присвятили сфрагістиці Запорозького 
війська, але ці дослідження ще не закінчені. До тепер іне виявлено 
першої печатки запорозького війська з XVI ст. Також не опубліковано 
печаток козацьких полків і сотень та печаток Дунайсько ̂ Чорномор
ського козачого війська.

У «своїй :праці, з  огляду на цензурні обставини в Україні, Крип’я
кевич самозрозуміло не розглядає сфрагістичних дослідів поза межа
ми України, зокрема праць Вячеслава Прокоповича {Записки НТШ, 
т. 163, 1954).16

На окреме відзначення заслуговує праця І. Крип’якевича, як орга
нізатора наукової .праці в царині допоміжних історичних дисциплін. 
У червні 1961 року він виголосив на конференції істориків-архівістів 
і дослідників допоміжних історичних наук доповідь про допоміжні 
історичні дисципліни в науковій роботі архівів.17 У цій доповіді 
Крип’якевич наголосив ролю дипломатики, науки про документи, і  її 
пов’язання з сфрагістикою і іншими дисциплінами. Він пише, що архі
вісти почали вже збирати матеріяли до сфрагістики і наголошує по
требу опрацювання великого альбому печаток УРСР.18 При тій нагоді

15 Цит. пр., .стор. 119.
їв у  статті Крип’якевич згадуг. праці М. Грушевського, Модзалевського, 

Нарбута і Б а р м ій с ь к о г о . н е  включує у свій огляд нікого з дослідників укра
їнської сфрагістики на еміґрації.

17 і. Крип’якевич, «Допоміжні дисципліни /історії в науковій роботі ар
хівів», НІАБА, ч. 5, 1961, стор. 7—10.

18 Оправу опису і обліку українських сфрагістичних пам’яток згодом 
порушив здібний учень Крип’якевича, О. Маркевич, «Вияснення та опи
сання сфрагістичних пам’яток», НІБАУ, ч. 5, 1964, стор. 31.
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треба згадати, що в роках 1946—48 Крип’якевич завідував відділам 
стародруків у Державній публічній бібліотеці, а в 1951 очолив відділ 
історії України :в Інституті Суспільних Наук АН УРСР. Опісля в 
1962 році став директором цього інституту. Після 'згаданої конференції 
у 1961 році, за ініціятивою Крип’якевича основано сталий семінар 
допоміжних -історичних наук при Центральному державному архіві 
УРСР у Львові.19 Подібні 'семінарі впроваджено при інших україн
ських архівах. Раніше, за допомогою І. Крип’якевича у 1959 році від
крито на Львівському державному університеті кабінет допоміжних 
історичних наук,20

Історик М. К. Васюта писав, що в 1960-их роках І. Крип’якевич 
«приділяє особливо багато уваги 'питанням допоміжних історичних 
дисциплін, аіередаючи свій багатий досвід та 'знання молодшому (по
колінню істориків».21 Завдяки науково-педагогічній іпраці І. Крип’я
кевича сьогодні маємо цілий ряд спеїддялістів в окремих галузях істо
ричних допоміжних наук. Вони «продовжують діло свого доброго 
вчителя.

Тут можемо ствердити, що Крип’якевич, починаючи від ,пр<аці в 
НТШ і кінчаючи в Академії Наук, увесь час досліджував усі спекти 
джерельних матеріялів до історії України, а в тому і сфрагістичні 
пам’ятки. Обговорюючи методологію історичного дослідження, він 
підкреслює ролю сфрагістики у виявленні фальсифікатів історичних 
джерел.22

Іван Крип’якевич був редактором численних наукових видань, з 
яких передусім треба згадати «Записки НТШ», що появлялися у Льво
ві під польською владою. У 1957 році він був оеновником і головним 
редактором збірників «З історії західноукраїнських земель» (видання 
Академії Наук, Інститут Суспільних наук), в яких містилися мате
ріали з допоміжних історичних дисциплін. Крип’якевич також тісно 
співпрацював у «Науково-інформаційному Бюлетені Архівного Уп- 
равлгння УРСР» (це видання тепер виходить п. н. «Архіви України»), 
який до певної міри став неофіційним органом дослідників україн
ської сфрагістики. Завдяки ініціативі проф. Крип’якевича в Україні 
започатковано серійне видання «Історичні джерела та їх використан
ня» (Київ, 1964), в якому він був співредактором. Уважаємо, що це 
видання мас надзвичайно велике значення у розвитку допоміжних 
історичних дисциплін в Україні, зокрема сфрагістики. У ньому зна
ходимо численні сфрагістичні 'праці учнів Крип’якевича.

*9 «Передмова», Історичні джерела та їх використання, ч. 1. Київ, 1964, 
стор. 6.

20 Я. Кісь, «До історії розвитку допоміжних історичних дисциплін у 
Львівському Університеті», НІБАУ, ч. 5, 1963, стор. 39—40.

21 М, К. Васюта, «Іван Петрович Крип’якевич», УІЖ, ч. 8, 1967, стор. 130.
22 І. Крип’якевич, «Нарис методики історичних досліджень», УІЖ, ч. 8, 

1967, стор. 113—116.
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Кінчаючи наші 'замітки про проф. І. Крип’якевича, яік дослідника 
української сфрагістики, бажаємо підкреслити йото дезидерати від
носно дальшого розвитку сфратістичних досліджень. Він писав: «За 
останні два десятиліття сфрагістика мало цікавила істориків, і перед 
майбутніми дослідниками цієї галузі історичних допоміжних дисцип
лін -стоїть ще багато невирішених завдань. Необхідно скласти повну 
бібліографію сфрагістики, тобто 'списки всіх публікацій, в яких бу
ли б вміщені аібо списані печатки. В архівах, рукописних відділах 
бібліотек та ін. потрібно провести систематичну інвентаризацію та 
фотографування печаток з найдавнішого часу до радянського періоду 
включно, а також підготувати сфрагістичні публікації з  різних періо
дів та скласти плян видання повного корпусу сфрагістичних пам’яток 
України, залучивши до цієї роботи не тільки істориків, але і діячів 
мистецтва».23

Ці побажання іі напрямні в дальшому розвитку сфрагістичних 
досліджень в Україні, Крип’якевич висловив ще в 1959 році. І хоча 
за його ін іц іа т и в о ю  оживилися досліди над українською сфрагісти
кою та іншими допоміжними історичними дисциплінами, проте не 
зреалізовано дотепер двох головних завдань:

1. Видання поеного каталогу-корпусу сфрагістичних пам’яток Ук
раїни і видання бібліографії української сфрагістики. У зв'язку з 
цим уважаємо, що Українське Історичне Товариство, а зокрема Ук
раїнське Генеалогічне і Геральдичне Товариство24 повинні спричи
нитися до пожвавлення сфрагістичних досліджень, зокрема взяти до 
уваги українську еміґраційну сфрагістику, яка являється зовсім не- 
досліджееою ділянкою. У цьому відношенні дезидерата І. Крип’яке
вича будуть допоміжними.

На закінчення нашої стат-гі хочемо підкреслити, що Івана Крип’я
кевича можна уважати одним з піонерів наукової організації дослідів 
допоміжних історичних наук в Україні, починаючи від його п р а ц і  в 
Науковому Товаристві ім. Шевченка. З прикрістю треба ствердити, 
що дотепер немає повнішого дослідження наукової ^спадщини і життя 
одного з найвизначніших сучасних істориків України.

В атмосфері політичного шантажу і державної цензури в Україні, 
неможливо опрацювати об’єктивної студії про наукову спадщину Іва
на Крип’якевича. Тому це завдання припадає на українських істори
ків і дослідників допоміжних наукових 'дисциплін поза Україною.

23 І. Крип’якевич, «Стан і завдання української сфрагістики», цит. пр., 
стор. 119.

24 Українське Генеалогічне і Геральдичне Товариство постало за го
ловною ініціятивою д-ра Романа Климкевича у 1964 році, при ствучасти 
українських дослідників допоміжних ііїстор. дисциплін та істориків. Това
риство видає свій Бюлетень і Записки за редакцією Романа Климкевича. 
Починаючи від 1969 року у Записках УГГТ (ч. 3) друкується «Бібліографіч
ний показник української емблематики», що також охоплює українську 
сфрагістику.
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Д О Д А Т О К

Бібліографія праць І матергялів про Івана Крип’якевича

Не зважаючи на вийняткові заслуги Івана Крип’якевича в україн
ській історіографії і розвитку української науки дотепер не появилося 
повної бібліографії його праць, а також матеріялав і статтей, присвя
чених його життю і діяльності. У 1967 р. при Архіві Українського 
Історичного Товариства створено окрему секцію, в якій зберігаються 
біографічні і мемуарні матеріяли про життя нашого заслуженого 
історика. Також збираються не друковані праці Івана Крип’якевича. 
Плянуеться видання окремого збірника, присвяченого життю і твор
чості історика, а також видання окремої бібліографії.

У нашому додатку подаємо першу спробу бібліографії статтей і ма
терія лі в про Івана Крип’якевича. Тому, що це перша спроба реєстра
ції опублікованих матеріялів, знайдуться в ній деякі пропуски. Наша 
бібліографія не включає рецензій на праці І. Крип’якевича.

у 1. Бібліографія бібліографій.

Винар, Любомир. «Бібліографія бібліографічних праць Івана Крип’я
кевича», Сучасність, 9 (93), 1968, стор. 124—127. Дана бібліографія 
•включає бібліографічні праці, статті присвячені книгознавству, і 
ті історичні праці, в яких знаходимо бібліографічні описи окре
мих видань. Хронологічно вона охоплює роки 1905—1967. Має де
кілька пропусків.

Івасюта, М. К. «Бібліографія наукових і популярно наукових праць
І. П. Крип’якевича, опублікованих після возз’єднання Західної 
України їв єдиній Українській Радянській державі». Український 
Історичний Ж урнал , ч. 6, 1968, стор. 131—133.

Іван Петрович Крип’якевич. Короткий бібліографічний покажчих. 
Львів: Львівська Бібліотека Академії Наук УРСР, 1958, 24 стор. 
Неповний бібліографічний покажчик праць І. Крип’якевича, скла
дений О, Д. Кізликом. З портретом історика.

Кізлик, О. Д. Іван Петрович Крип’якевич. Бібліографічний покажчик. 
Львів: Львівська Наукова Державна Бібліотека, Міністерство 
Культури УРСР,Інститут Суспільних Наук Львівського Держав
ного Університету ім. Франка, 1966. 79 стор. Наклад 400 прим.

Не зважаючи на те, що даний бібліографічний покажчик фірму- 
ють три наукові установи, видано його циклостильним методом («рота
принт»), дуже обмеженим накладом. Бібліографію попереджує стаття 
М. К. Івасюти «Іван Петрович Крип’якевич» (стор. 1—12). Він також 
є відповідальним редактором довідника. Довідник містить 535 бібліо
графічних позицій і хронологічно охоплює 1905—1966 роки. Окремий 
розділ становить хронологія життя і наукової праці історика, а окре
мий розділ охоплює його редакторську і видавничу діяльність. Бібліо
графія не є повною. Зокрема не включено публікацій історика за роки 
1941—1944 під час німецької окупації і замовчано ці праці, які появи
лися у Західній Европі і Канаді по 2 Світовій війні. Також багато 
-пропусків його статтей до 1939 року. Покажчик появився з нагоди 
80-ліття І. Крип’якевича у жалюгіднім технічнім оформленні.
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Грабовецький, В.. «Наукові праці академіка І. П. Крип’якевича з архі
вознавства і допоміжних історичних дисциплін», Науково-інфор
маційний бюлетень Архівного Управління УРСР, ч. 6 (50), 1961, 
>стор. 79—82.
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1967, стор. 159—160 (без підпису).
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