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УДК 930.272(477.83)

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ

ПАЛЕОГРАФІЧНІ ТАБЛИЦІ У ФОНДОВІЙ ЗБІРЦІ 
КНЯЗІВ ЛЮБОМИР СЬКИХ (ЦДІА УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ)

У родинному фонді князів Любомир ських зберігається XIII таблиць, які містять 
42 нумерованих екстракти із дипломів поль ських князів ських і королів ських канце-
лярій1. Жодних супровідних коментарів до екстрактів немає. Фондатором родинного 
фонду є представник роду князь Генрік Любомир ський (1777—1850), культурний діяч, 
куратор Національного інституту імені Оссолін ських у Львові, відомий як меценат 
мистецтва2. Гіпотетично, він найбільш імовірний укладач цих екстрактів, зважаючи 
на його серйозну заанґажованість в освіті, мистецтві, взагалі в культурній сфері. 
XIX ст. – епоха Романтизму, епоха зацікавлень національною історичною спадщиною, 
зокрема письмом, як феноменом культури, атрибутом еліти суспільства. Такою є робота 
К.Яблонь ського 1840 p., де наведено взірці письма і підписи славетних осіб поль ської 
історії3. Роком раніше вийшла підбірка факсиміле К.Стрончинь ського (відтворених за 
допомогою світлодруку) князів ських і королів ських дипломів з 1228 по 1536 p.4 (у XX ст. 
видання цієї збірки піддав критиці С. Кентжин ський)5. Варто додати, що у другій 
половині XIX ст. розпочався бурхливий процес видання джерел середньовіччя6. На 
цьому тлі зацікавлення Г.Любомир ського є зрозумілими. Можливо ці екстракти мали 
виконувати роль своєрідного палеографічного альбому (чи приватного копіарію), 
де наводилися зразки письма починаючи з 1185 p. і завершуючи 1786 р.,7 які зведені 
у 13 таблиць. Принцип, за яким автор формував ці витяги з князів ських і королів ських 
дипломів доволі простий: в документі брався до уваги вступний протокол (інвокація, 
інтитуляція), зміст документа (формула промульгації, яка в дипломах дуже часто 
виступала після інвокації), есхатокол (датація)8. Для прикладу наведемо текстуальні 
розчитки двох екстрактів:

l) “In nomine s(an)c(t)e et indiuidue trinitati(s). ego Lesceo dux no(st)ru(m) facio 
omnib(us). Anno d(o)mi(n)i incamat(ionis).m. c. lxxx. v. epacta xvii.”(1185 p.).

2) “In nomine domini amen. Quoniam acta hominu(m) de facili m obliuionis […] 
dilabu(n)tur […] scripti aut testium subnotac(io)ne no(n) fuerint noticie declarata posteris. 
Nos ergo Mesico d(e)i gra(tia) Dux polonie. uniuersis chri(sti) fidelib(us). Dat(um) 
in Gnezsene an(no) d(omi)ni Millesimo Centesimo octogesimo octauo m octaua sancti 
adalberti.”(1188 p.).

Аналізуючи наведені екстракти князів ських і королів ських дипломів, ми прагнемо 
вирішити кілька завдань:

1) Типологізувати і класифікувати наведені зразки письма у екстрактах, детально 
зупиняючись на VII таблицях (28 екстрактів), у яких відображено середньовіччя 
і ранньомодерну епоху латин ського письма у князів ській і королів ській канцеляріях, 
відповідно зародження і розвиток готичного письма, перехід до гуманістичного типу 
письма у королів ській канцелярії.
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2) Встановити можливий вплив письма королів ської канцелярій на письмо мі ської 
канцелярії Львова розвинутого середньовіччя та ранньомодерного часу.

3) Ідентифікувати екстракти дипломів з конкретними правлячими особами. Період 
появи і панування готичного письма, гуманістичної реформи у князів ській і королів ській 
канцеляріях важливий для нас з огляду тематики нашого дисертаційного дослідження: 
“Готичне письмо у канцелярії львів ського магістрату кінця XIV – першої половини 
XVI cт. (на матеріалах ЦДІА України у Львові)”. Даний матеріал виступатиме як 
порівняльний у тексті нашої статті.

Таблиця І.
№ 1. Екстракт диплому князя Лєшка Білого (текст наведений вище) 1185 p.9 Дукт 

письма відповідає каролінзькому мінускулу, але під впливом канцеляр ського письма, 
зокрема у формі літер: d, l, n10. Форми літер d, u співпадають з книжковими варіантами 
письма краків ського кафедрального скрипторію ХІ—ХП ст., публікованими в “Specimina 
Palaeographica” (далі SP)11. Характерною рисою документів XII і першої чверті XIII ст. 
було е з каудою12. У відомому дипломі (надання кафедрі влоцлав ській) Лєшка 1185 p. 
цього елементу бракує, можливо, наш екстракт взятий з цього документу13 Форма лі-
тери g – дещо редукований і спрощений варіант форми, яка властива для льєж ського 
дукту14. Схожий дукт письма прослідковується в угор ській канцелярії Бели III15. Інші 
документи Лєшка публіковані в “Monumenta Polonie Palaeographica” (далі МРР)16.

№ 2. Екстракт диплому князя Мєшка Старого (текст наведений вище) 1188 p. Дукт 
канцеляр ського письма з прикрасами17. Вплив даного дукту помітний у книжковому 
письмі поль ських скрипторіїв XII—першої половини XIII ст., зокрема у формі літер 
M, N, d, f, g, p, s (SP)18. Схожі елементи літер містить дукт диплому князя Владислава 
1216 p.19 В науці відомі фальсифікати Мєшка: 2(1145 p.), 1166—1167 pp., 1173 р. (пись-
мо XIII—XIV ст.), 1174 p, 1181 p., 1186 p., 1188 p.20 3. Козлов ська-Будкова вважала, 
що письмо диплому Мєшка 1177 p. виказує вплив, так званого “портій ського дукту” 
(“ductus Portensis”)21. Подібну тезу озвучив В.Семкович, вказавши, що у документах 
Мєшка Старого наявні чіткі риси дукту саксон ської Порти22. У ХП ст., і навіть XIII ст., 
дипломатичне письмо Європи формувалося під впливом двох дуктів: пап ського 
куріального і льєж ського23. К.Малечин ський на прикладі лекнен ських документів 
1153 p. показав вплив єпископ ського скрипторію Льєжа на письмо монастир ського 
скрипторію в Лекно24. № 3, 4. Екстракти дипломів князя Конрада І (1202—1247) 
1242 і 1243 pp. (інші документи див. МРР). Біжучий канцеляр ський курсив25. Дукт 
літери C ускладнився додатковими елементами, специфічні графеми літер M, I, d, що 
характерно також для письма краків ського кафедрального скрипторію (SP). Напри-
клад, К.Малечин ський виявив, 5 документів Одоніца (1202—1239) із характерними 
рисами книжкового письма26. Оскільки канцелярія Конрада є синхронна канцелярії 
Одоніца і Ласконогого, то для порівняння буде цікаво які писар ські школи домінують 
у дипломах останньої. Вже згадуваний вчений К.Малечин ський виділяє такі школи: 
письмо тжебницьке, писар ська школа хрестоносців, портій ський дукт, цистер ське оз-
добне письмо27. Аналізовані нами екстракти дипломів Лєшка Білого, Мєшка Старого, 
Конрада І споряджені під очевидним впливом льєж ської писар ської школи (дукту), 
що проявилося у видовженні і розщепленні виносних літер b, l, d, а також петлистості 
нижніх виносних і надрядкових знаків скорочень. Ці останні характеристики свідчать 
про локальну модифікацію льєж ського дукту, і виділене К.Малечин ським цистер ське 
оздобне письмо, тжебницьке – це лишень локальні відміни льєж ського дукту. № 5. 
Екстракт ідентифіковано нами з дипломами князя куяв ського і ленчицького Кази-
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мира (“Album Palaeographicum”, SP)28, 1252 p. Каліграфічний канцеляр ський курсив 
під впливом книжкового дукту29. В екстракті диплому цього князя найбільш чітко 
виражена так звана готизація канцеляр ського письма, контрастне поєднання волосних 
і жирних елементів, яка виказує своєрідне подолання готичною традицією канцеляр-
ської (XII—XIII ст.), котра уповільнювала розвиток готичних елементів у письмі30. 
Порівняльний палеографічний аналіз зразків письма Казимира і Лєшка Чорного 
дозволяє ствердити наявність спільних рис у дукті письма31.

Таблиця II.
№ 6, 7. Екстракти дипломів Болеслава Сором’язливого і Болеслава Побожного 

(1247—1278), 1255 і 1276 p. (інші документи див. АР). Регуляризований канцеляр ський 
курсив. Графіка письма Болеслава Сором’язливого під потужним впливом льєж ського 
дукту, зокрема у декоруванні літер іншими елементами, старанність письма його дип-
ломів відмітив ще С. Кжижанов ський32. Інвокація Болеслава Побожного виписана оз-
добним, урочистим маюскулом, що є взагалі характерною рисою дипломів цього князя, 
оскільки саме в його канцелярії працювали два нотарії-диктатори Міхал і Конрад, які 
працювали над удосконаленням форми документу33. З Болеславом Сором’язливим 
кодикологи пов’язують створення “Поль сько-шльон ської хроніки”34.

№ 8, 9. Екстракти дипломів Пшемислава II (1257—1296, король Польщі 1295—1296) 
і Владислава Локетка 1291 і 1295 p. (інші документи див.: АР)35. Каліграфічне канцеляр-
ське письмо. Цікаво, що станом на 1890 p. один з оригінальних документів Пшемислава 
II зберігався у бібліотеці графів Дідушицьких у Львові36. Дукт письма обох екстрактів 
має чимало спільних рис з дуктом дипломів Генрика V Грубого (1278—1296)37 Поль ська 
дослідниця М.Бєлін ська провела практично повну ідентифікацію диктату і почерків 
писарів. Диплом Владислава Локетка під № 9 писаний Павлом (диктат Петра), який 
наслідував Станіслава (диктат Яна)38. Варто також погодитися з дослідницею, що 
у 1280—1290-х роках здобула популярність нова писар ська манера,39 яка знайшла 
відображення в аналізованих дипломах: стрілчасті виносні з петлястими зачинами, 
нерідко гачкуватими, видовженими прямими або з легким викривленням40.

№ 10. Екстракт диплому короля Владислава Локетка (король 1320—1333), 1320 p. 
(інші документи див. АР). Біжучий канцеляр ський курсив. 

Таблиця 3.
№ 11. Екстракт диплому че ського короля Вацлава II (внаслідок поль сько-че ської 

персональної унії король поль ський 1300—1305),41 1305 p. Каліграфічний канцеляр-
ський курсив. № 12. Екстракт диплому князя глогов ського і “дідича королівства 
Поль ського” 1309 р.42 Каліграфічний канцеляр ський курсив. № 13, 14. Екстракти 
дипломів короля Казимира (1333—1370), 1343 p.43 Письмо № 13 з тенденцією до 
курсиву, № 14 писаний регуляризованим канцеляр ським курсивом. І. Сулков ська-
Курасьова небезпідставно вважала, що письмо документів Казимира Великого являє 
собою елегантний канцеляр ський мінускул, хоча така типологізація методологічно 
не зовсім адекватна типу письма44.

№ 15. Екстракт диплому угор ського і поль ського короля Людовіка 1381 p. Диплом 
писаний каліграфічним канцеляр ським курсивом45. Ініціал літери І оздоблений у формі 
віньєтки46. Я.Грабов ський, який досліджував канцелярію і документацію мазовецьких 
князів у 1341—1381 рр. зазначив, що у їхній канцелярії домінують: дипломатичне, злегка 
курсивне письмо, “каліграфічний мінускул” і книжкове письмо (вплив монастир ських 
скрипторіїв). Але вцілому дукт письма йде в руслі графічних тенденцій канцелярії 
Казимира Великого47Таблиця 4. № 16. Екстракт диплому поль ської королеви Ядвіги 



434

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ

1385 p. Тип письма – курента, інвокація виписана збільшеною маюскульною курен-
тою, але інші відомі дипломи Ядвіги писані звичайним канцеляр ським курсивом48. 
№ 17, 18. Екстракти дипломів поль ського короля Владислава II Ягайла 1404 і 1416 p. 
№ 17 писаний регуляризованим канцеляр ським курсивом, а письмо диплому № 18 яв-
ляє собою вишукану куренту, оскільки в його канцелярії це домінуючий вид готичного 
канцеляр ського письма49. 

№ 19. Екстракт диплому короля Олександра німецькою мовою. Вид готичного 
письма – курента.

Таблиця 5, 6. № 20. Екстракт диплому короля Владислава III Варненьчика 1444 p. 
Регуляризований канцеляр ський курсив з тенденцією до куренти, яка переважає 
в документації цього короля50

№ 21. Екстракт диплому короля Казимира IV Ягеллончика (1447—1492), 1455 p. 
Вид готичного письма – курента. В його канцелярії з’являється ще один вид готичного 
письма – бастарда51. С. Кентжин ський ще в 1912 p. у рецензії на роботу Е.Новіцького 
писав про потребу дослідження впливу ренесансного письма на письмо писарів-кан-
целяристів канцелярії Казимира IV52.

№ 22. Екстракт диплома короля Яна Альберта (Ольбрахта) 1496 p. Регуляризований 
канцеляр ський курсив. Наприкінці XV ст. у канцелярії Яна Альберта готичне письмо 
ще утримувало міцні позиції53. 

Таблиця 6.
№ 23. Екстракт диплома короля Олександра 1505 p. Біжучий канцеляр ський 

курсив.
№ 24, 25, 26. Екстракти дипломів короля Сигізмунда І 1508 p., 1528 p., 1534 p. Пись-

мо дипломів № 24, 25 – каліграфічний канцеляр ський курсив, з помітною, але слабко 
вираженою тенденцією до пом’якшення зламів, збільшення плавних заокруглених 
переходів. Для дипломів Сигізмунда І характерне надзвичайно естетичне оздоблення 
ініціальної літери S. Письмо диплому № 26 демонструє співвідношення рис готично-
го і гуманістичного письма (каліграфічний готико-гуманістичний курсив)54. № 27, 
28. Екстракти дипломів Сигізмунда Августа і Генріха 1565 p., 1574 p. Гуманістичний 
курсив, відмінний від каліграфічних взірців італіки. Це власне канцеляреска але з тою 
особливістю, що в окремих літерах ще зберігається готичний дукт: e, t, d.

Є очевидним, що вести мову про можливий вплив письма королів ської канцелярії 
на письмо мі ської канцелярії ми можемо тільки тоді, коли буде точно встановлено 
слідуюче: 1) який відсоток належить стороні, яка надає документ; 2) який відсоток 
належить стороні, яка отримує документ. 

Сучасна дипломатика ще не дала відповіді на ці питання, тому наші міркування 
стосовно впливу письма однієї канцелярії на іншу мають гіпотетичний характер 
і ґрунтуються на палеографічних даних. У поширенні нових віянь у сфері письма, його 
оздоблення (ініціали), важливу роль відігравала поль ська королів ська канцелярія. 
Зразки письма з Кракова ширилися до Львова завдяки королів ським привілеям, які 
надавалися місту (близько 57 привілеїв надано місту від 1356 до 1500 р.)55. Підтвер-
дження цій тезі знаходимо в актових книгах мі ської канцелярії. Писарі, копіюючи 
грамоти короля Казимира Ягеллончика відтворювали відповідно до оригіналів письмо 
документів і його оздобні елементи – ініціали. Ще одним аргументом може слугувати 
той факт, що у 1406 р. королів ський нотарій Флоріан копіював для Львова королів-
ські й пап ські документи56. На нашу думку перший етап розпочався з Казимира III 
(привілеї 1356, 1360, 1368 рр.) і Владислава Ополь ського, який володів Галицькою 
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Руссю на ленному праві у 1372-1378 рр., зокрема ним у 1372 p. був виданий привілей, 
який підтверджував привілей Казимира III 1368 p. (ще два привілеї 1377 і 1378 p.)57. 
Завершився цей етап на Людовіку Угор ському (два привілеї 1379 і 1380 p.)58. Другий 
етап – це великий наплив королів ських привілеїв (пов’язано з активною позицією 
отримувача документів – громади міста) Владислава II Ягайла (16 привілеїв), Вла-
дислава ПІ (10 привілеїв), Казимира IV (12 привілеїв), Яна Ольбрахта (12 привілеїв). 
Третій етап – надання привілеїв Олександром (9 привілеїв), Сигізмунда І (62 привілеї). 
Четвертий етап становить документальний масив Сигізмунда Августа (29 привілеїв). 
Гіпотетично саме такими етапами королів ська документація, а отже, й письмо могли 
впливати на писар ську школу канцелярії магістрату м. Львова: на готичне, пізнього-
тичне, готико-гуманістичне і гуманістичне письмо.
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Палеографічні таблиці у фондовій збірці князів Любомир ських 
(ЦДІА України у Львові).
У статті проаналізовано палеографічні таблиці (це витяги із князів ських і королів ських 

привілеїв XII–XVI ст.), які відклалися у фондовій збірці князів Любомир ських.

Mykola Ilkiv-Svydnytsky.
A paleographical lists in the fund collection of princes Lubomyrski.
In the article we analysed the paleographical lists (its) extracts from a polisch prince 

and royal privileges XII–XVI centuries) which were suspended in a fund collection of 
princes Lubomyrski.
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