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Штрихи До наУКоВої ДІяльностІ
працІВниКІВ ЗемсьКого архІВУ У льВоВІ

розглянуто окремі аспекти наукової діяльності працівників Земського ар-
хіву у львові (о. Бальцера, а. Прохаски, г. Полячківни, к. малечинського, 
В. гейноша) – викладацьку роботу в університетах та співпрацю з науковими 
інституціями. особливу увагу приділено участі архівістів у діяльності істо-
ричного товариства, товариства для підтримки польської науки, наукового 
товариства у львові, академії наук у кракові та геральдичного товариства у 
львові.
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Поява у другій половині ХіХ ст. історичних архівів та поступове 
перетворення їх у наукові установи сприяли залученню до праці в них 
висококваліфікованих кадрів, зокрема істориків чи правників, пред-
метом наукових зацікавлень яких були не лише історія чи право, але 
й архівістика1. дослідник Є. мотилевіч говорить про утворення осе-
редку висококваліфікованих істориків, які працювали в архівах і від-
значилися високою науковою і дидактичною активністю2. яскравим 
прикладом цього є Земський (Бернардинський) архів у львові, що став 
справжнім центром наукових досліджень, на чолі якого стояли профе-
сори львівського університету к. ліске та о. Бальцер, багаторічними ж 
співробітниками були видатні науковці а. Прохаска та г. Полячківна, а 
згодом к. малечинський та В. гейнош. окрім виконання професійних 
обов’язків, пов’язаних із виявленням, зберіганням та опрацюванням ар-
хівних документів, а також організацією їх доступу й використання, 
ці архівісти вели активну науково-дослідну і археографічну (видавни-
чу) діяльність, завдяки їй займаючи поважне місце серед представни-
ків львівського історичного середовища (тобто тих, які щонайменше 
кілька років працювали і проживали у львові, опублікували кілька на-
укових праць або хоча б одну значну)3. тому зовсім небезпідставним 
у такому випадку є твердження дослідниці Й. Пісулінської про те, що 
львівські архіви загалом і Земський зокрема, були місцем роботи істо-
риків з широкими дослідницькими зацікавленнями4. 
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одним із проявів виняткової наукової активності архівістів було 
вдале поєднання професійної роботи в архіві з викладацького та до-
слідницькою діяльністю в університетах.

наочним прикладом цього є діяльність о. Бальцера, який на мо-
мент отримання посади директора Бернардинського архіву у 1891 р. 
викладав у львівському університеті як звичайний професор (profesor 
zwyczajny) польського права (від 1890 р.)5. на думку З. Войцеховсько-
го, його професура була своєрідним переломом у викладанні даного 
курсу, оскільки раніше він поєднувався з кафедрами інших предметів, 
і лише о. Бальцер став першим винятковим професором історії поль-
ського права6. крім того, він читав окремі лекції з історії польського 
кримінального права (цьому предметові присвятив особливу увагу на 
початках своєї наукової діяльності), а почавши від 1894–1895 акаде-
мічного року, отримав лекції з історії устрою австрії7. Виданий ним 
підручник з даного курсу8 отримав високу оцінку істориків9.

славу знаного професора університету о. Бальцеру приніс семі-
нар з історії польського права (на думку дослідниці т. гошко, один із 
найкращих у Європі)10, який він вів упродовж 44 років (1888–1932) і 
завдяки якому виховав чимало учнів, у майбутньому поважних науков-
ців (істориків права, мистецтва, правників, геральдистів, економістів), 
професорів університетів, працівників архівів і бібліотек, державних 
службовців. З. Войцеховський назвав їх “Школою Бальцера”11. Проте, 
на думку П. домбковського, це було щось більше, ніж школа, а саме – 
“Братство чи рід Бальцера”12. найкращі з учнів отримували посаду 
апліканта в архіві, де, виконуючи обов’язки, які доручив їм директор, 
і працюючи з документами архіву, готувалися до подальшої наукової 
діяльності13. активними учасниками семінару і відповідно аплікантами 
були всі працівники Бернардинського архіву. Прикладом є г. Полячків-
на, яка записалася на семінар у літньому півріччі 1906 р. й інтенсивно 
працювала кілька років14. 

Про високу популярність семінару свідчать дані про кількість його 
учасників. у 1888–1894 рр. вона коливалася в межах 20 осіб, пізніше – 
досягала і 40 студентів15. Втім кількість охочих кандидатів була наба-
гато більшою. саме через це о. Бальцер з часом увів певні обмеження 
в організації семінару, відповідно до яких його учасники поділялися на 
дійсних членів, які мали всілякі права і обов’язки (право подання нау-
кових праць і обов’язок відвідувати засідання), і т. зв. вільних слухачів 
(hospitant). кількість перших становила 25, других – 10 осіб відповід-
но16. Загальний список учнів, складений П. домбковським, налічував 
58 прізвищ (сюди входили тільки найвидатніші)17. 

З часу отримання кафедри о. Бальцер брав активну участь у жит-
ті університету. у 1888 р. увійшов до складу екзаменаційної комісії 
судового, а згодом і правничо-історичного факультету; у 1900 р. став 
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віце-головою цієї комісії, а в 1915 р. – головою. Багаторазово обирався 
до академічного сенату, двічі (1892–1893 і 1913–1914 рр.) виконував 
функції декана правничого факультету, у 1895–1896 рр. був ректором 
львівського університету18. на посаду ректора його обрали також у 
1917 р., однак від неї вчений відмовився, бажаючи присвятити себе ви-
ключно науковій роботі19. титули доктора honoris causa вченому нада-
ли університети: львівський (1903), карловий у Празі (1909), Варшав-
ський (1921), Познанський (1926), університет ім. стефана Баторія у 
Вільно (1928)20.

В університетській адміністрації о. Бальцер підтримував ідею 
створення нових кафедр і закладів, а також працевлаштування на вже 
існуючих кафедрах і університетських посадах висококваліфікованих 
кандидатів. При тому не обмежувався лише правничим факультетом, 
а цікавився також справами філософського факультету і університет-
ської бібліотеки. у 1911 р. започаткував утворення на правничому фа-
культеті другої кафедри історії польського права, де вивчалося поль-
ське судове право (кафедру було утворено лише у 1919 р., і очолив її 
П. домбковський). Заслугою історика було також утворення в універ-
ситеті кафедр римського права та етнології21. утворення кафедри по-
рівняльної (porównawczej) історії права слов’янських країн не вдалося 
реалізувати через відсутність відповідного кандидата на посаду її за-
відувача22.

Приклад директора архіву наслідували його колишні учні, а згодом 
колеги-архівісти. к. малечинський, отримавши у 1929 р. габілітацію з 
допоміжних історичних дисциплін у львівському університеті23 на під-
ставі праці Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica i Laskonogiego 
1202–123924, у 1929–1939 рр. як доцент читав там лекції з дипломатики 
(“Dyplomy i kancelaria Łokietka, jako wstęp do metodologii dyplomatyki 
specjalnej”, “Dyplomatyka cesarska wieków średnich”, “Dyplomatyka 
papieska”, “Zarys dyplomatyki polskiej”), а також палеографії, хроноло-
гії та нумізматики25.

габілітацію з польського права у львівському університеті у 
1936 р. отримав і В. гейнош на підставі праці Zagadnienie niewoli na 
Rusi Czerwonej pod koniec średniоwiecza w świetle stosunków prawnych 
Polski i krajów sąsiędzkich26. отримавши ступінь доцента, викладав в 
університеті у 1937–1939 рр.27

намагання г. Полячківни отримати право на габілітацію з допо-
міжних історичних наук у львівському університеті виявилися не-
вдалими. спочатку через позицію керівника Закладу допоміжних іс-
торичних наук університету у 1920–1930 рр. я. Птасьніка (у листі до 
с. Закжевського з риму 8 лютого 1926 р. писав, що г. Полячківна може 
габілітуватися з геральдики і сфрагістики, але не допоміжних наук – 
мала б займатися каталогізацією печаток зі збірок Болеслава Подча-
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шинського)28, а згодом через відхилення радою гуманістичного фа-
культету університету пропозиції комісії про допущення її до захисту 
(23 січня 1929 р.)29. успіхом завершилася лише спроба габілітації у По-
знанському університеті. у 1930 р. г. Полячківна, відповідно до ухвали 
ради гуманістичного факультету місцевого університету і на підставі 
представлених наукових праць й габілітаційної доповіді Geneza orła 
piastowskiego (виступ відбувся 4 грудня 1929 р.30, саме цим дирекція ар-
хіву пояснювала її відсутність на роботі31) була габілітована доцентом 
цього факультету32. Відтоді кожного року у квітні–травні (у третьому 
весняному триместрі, відповідно до тодішнього поділу академічного 
року) мала там цикл лекцій і практичних занять з хронології, сфрагіс-
тики, геральдики та генеалогії33. свій побут у Познані, підготовку до 
лекцій в тамтешньому архіві описала в одному з листів до о. Бальцера 
від 7 травня 1932 р.34

не склалося з професійною викладацькою кар’єрою у багаторічно-
го працівника архіву а. Прохаски. Його спроби отримати посаду на ка-
федрі загальної історії львівського університету, яка стала вакантною 
після смерті к. ліске у 1891 р., виявилися невдалими. у 1921 р. йому 
надано звання почесного доктора філософії львівського університету35, 
а наприкінці 1920-х рр. він відмовився від пропозиції очолити кафедру 
середньовічної історії у люблінському католицькому університеті, мо-
тивуючи своє рішення небажанням обмежувати обсяги своєї наукової 
роботи36.

Про наукову активність львівських архівістів свідчила також їхня 
участь у діяльності численних наукових товариств та інституцій. 

Важливі функції львівські архівісти виконували в Історичному то-
варистві (Towarzystwo Historyczne), створеному у 1866 р. з ініціативи 
Ф. Паппе (перше зібрання товариства відбулося 14 жовтня 1866 р.) з 
метою підтримки розвитку історичних наук37. до складу обраної упра-
ви (керівного органу) товариства ввійшли к. ліске (голова), о. Бальцер 
(1886–1891 рр. (за іншими даними – 1887–1890 рр.38) – секретар, а у 
1900–1904 рр. – віце-голова), л. Фінкель (секретар редакційного коміте-
ту); редакцію офіційного друкованого органу історичного квартальника 
(Kwartalnik Historyczny) очолив к. ліске (після його смерті у 1891 р. цю 
посаду обійняв о. Бальцер), а членом управи і редакційного комітету 
був а. Прохаска (у 1886–1887 рр. згадується також на посаді скарб-
ника)39. крім того, на загальних зборах товариства 14 червня 1924 р. 
о. Бальцер і а. Прохаска отримали звання його почесних членів40.

о. Бальцер очолював також комітет історичного товариства, який 
відповідав за організацію з’їзду істориків, що мав відбутися у львові у 
1915 р. на засіданнях комітету ухвалено основну програму з’їзду, пред-
метом якого мало стати обговорення історії Польщі від найдавніших 
часів до сучасності (особлива увага приділялася періоду після поділів 
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речі Посполитої) з урахуванням всіх напрямів наукових досліджень та 
історіографії останніх років. у травні 1914 р. розіслано відозву з’їзду 
та запрошення і отримано близько 30 відгуків41. однак початок війни 
звів усі старання нанівець.

львівські архівісти брали активну участь у дискусіях на засіданнях 
товариства, виступали з доповідями, що стосувалися їх наукових дослі-
джень: о. Бальцер з генеалогії (Genealogia Piastów), а. Прохаска – іс-
торії Польщі XIV–XV ст.42. директор архіву представив також доповідь 
”W przededniu odnowienia Królestwa Polskiego w roku 1295” (8 лютого 
1919 р.)43.

у 1914–1924 рр. членами історичного товариства стали майбут-
ні працівники архіву, а тоді ще студенти університету: г. Полячківна 
(7 липня 1920 р.)44, к. малечинський і В. гейнош45 (у 1934–1937 рр. 
був членом ревізійної комісії (контролювала фінанси), а з 1937 р. і зго-
дом з 1939 р. – секретарем головного управління (Zarządu Głównego) 
товариства)46. Зокрема, г. Полячківна ввійшла до складу редакційно-
го комітету історичного квартальника47, а к. малечинський узявся до 
видання індексу часопису (укладений покійним м. рутковським): до-
повнив бібліографічні дані, систематизував і уніфікував предметний 
покажчик, переробив і доповнив алфавітні покажчики авторів статей і 
рецензованих праць48. крім того, к. малечинський вів у історичному 
квартальнику загальну бібліографію49. Проте одним з найважливіших 
завдань товариства, що виникало з потреб науки, було перевидання 
Bibliografii historii polskiej л. Фінкеля. до складу редакційної комісії 
входив к. малечинський. Йому було доручено підготовку першого 
тому видання (джерела і допоміжні історичні науки), до роботи над 
яким він узявся у липні 1928 р.50 Про його роботу над виданням писала 
г. Полячківна в листі до о. Бальцера від 30 вересня 1928 р.51 доручен-
ня к. малечинському такого складного завдання, яким була підготовка 
перевидання, свідчило про високу оцінку його наукової кваліфікації в 
історичному середовищі. Після завершення роботи підготовлений до 
видання том був представлений комісії, що мала визначити готовність 
його до публікації, але у ході обговорення було отримано багато кри-
тичних зауважень (за пропозицією Є. Барвінського, видрукувані зо-
шити перевидання треба було взагалі “вилучити з обігу”, завершен-
ня тому відкласти, а доручити цю справу комусь іншому, наприклад 
Ф. Погорецькому). справа з перевиданням Bibliografii тривала і в на-
ступні роки, з долученням до роботи, крім к. малечинського, також 
т. модельського і певного кола фахівців і завершилась лише у 1937 р.52 
довготривала праця увінчалася успіхом – було опубліковано чотири 
зошити і тому видання53.

З ініціативи о. Бальцера у 1900 р. було порушено питання про ство-
рення товариства для підтримки польської науки (Towarzystwo dla 
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Popierania Nauki Polskiej). у меморіалі W sprawie załozenia Towarzystwa 
dla Popierania Nauki Polskiej він представив основні завдання інститу-
ції та способи їх реалізації. діяльність товариства спрямовувалась на 
матеріальну підтримку наукових досліджень – виділення стипендій мо-
лодим дослідникам, надання дотацій науковим колективам, що вели ар-
хеологічні та етнографічні дослідження, фінансування поїздок вчених 
до закордонних архівів і бібліотек, організацію наукових експедицій, 
фінансування наукових публікацій та джерельних видавництв54.

на запрошення директора Бернардинського архіву 7 і 10 грудня 
1900 р. відбулася зустріч представників найвідоміших львівських на-
укових та культурних інституцій, на якій розглянуто проект статуту 
товариства і підписано акт про його створення. організаційні питання 
мав вирішувати т. зв. особливий комітет (Komitet Ściśliejszy), до складу 
якого ввійшов і сам о. Бальцер55. 

Згодом на загальних зборах 26 березня 1901 р. обрано управу то-
вариства, головою якої став а. малецкий, віце-головою – о. Бальцер 
(однак саме він фактично керував роботою інституції), секретарем – 
П. домбковський56. до складу управи входив також а. Прохаска57. 
головою товариства о. Бальцер став у 1912 р.58 (за іншими даними у 
1913 р.59), обіймаючи цю посаду до моменту реорганізації його у на-
укове товариство у 1920 р.60 

діяльність товариства, внаслідок обмежених фінансових можли-
востей, спрямовувалась здебільшого в археографічному напрямі. Ве-
ликі праці вирішено видавати як окремі публікації, для менш об’ємних 
праць створено видавництво Archiwum Naukowe, характер роботи якого 
було окреслено ухвалою Відділу від 15 листопада 1905 р. Воно скла-
далося з двох розділів – гуманітарно-філологічного і математично-
природничого61. Загалом накладом товариства з’явилося 64 наукових 
праць у 69 томах (наприклад, низка публікацій П. домбковського)62. 
Члени товариства свої наукові праці виголошували також на засіданнях 
інституції у формі доповідей. наприклад, у 1909 р. П. домбковський 
представив Charakterystykę prawa prywatnego polskiego, о. Бальцер 
у 1908 р. – Rozwój urządzeń społecznych i państwowych, а у 1910 р. – 
Chronologię najstarszych kształtów wsi słowiańskiej i polskiej63.

З ініціативи о. Бальцера у 1903 р. товариство започаткувало, зорга-
нізувало і упродовж всього періоду діяльності провадило збір книжок 
й грошей на створення громадських бібліотек у містах галичини. В ре-
зультаті багаторічної праці до 1917 р. зібрано 26 376 справ у 36 тис. 
томах, 216 атласів, 126 нот, 25 рукописів, 100 гравюр, 22 нумізмати 
(numizmaty)64.

у 1914 р. фінансові справи інституції радикально змінилися. 
16 лютого того ж року колекціонер творів мистецтва і меценат куль-
тури Б. ожеховський виділив товариству 500 тис. корон65, 25 березня 
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1916 р. – 60 тис. корон66. створена таким чином фундація його імені 
(згодом були створені ще дві – імені покійної дружини і батьків) спри-
яла реалізації видавничої програми товариства та його перетворенню 
у потужний науковий осередок. капітал фундації товариства постійно 
збільшувався (через інфляційні процеси суми жертводавців часом ко-
ливалися від кількох мільйонів до кільканадцяти мільярдів марок та 80 
тис. злотих)67. станом на 1919 р. на рахунку фундації було 1 145 195 
корон68, а у 1926 р. – близько 40 тис. доларів69. крім того, двоповерхову 
кам’яницю у львові (вул. Hoffmana – сучасна вул. а. Чехова) вартістю 
понад 100 тис. корон товариству пожертвував інженер-технолог В. гоз-
довський70, а крайовий адвокат зі станіславова я. Вєжбовський у 1918 р. 
зробив товариство своїм універсальним спадкоємцем, пожертувавши та-
кож 9745 корон готівкою71. усіх трьох меценатів було зараховано до 
засновників наукового товариства у львові, а Б. ожеховичу правничий 
факультет львівського університету надав титул доктора права honoris 
causa (1923)72 і на його пошану було видано збірник наукових праць73. 
той же Б. ожехович згідно із заповітом від 31 липня 1927 р. залишав 
товариству свій маєток кальників (Kalników) у мостиському повіті (за 
винятком невеликого річного утримання, яке мало виплачуватися вдові 
ожеховича марії, у власність якої переходив також палац у кальни-
кові)74. Проте, очевидно, між вдовою і товариством виникли певні не-
порозуміння, оскільки вона у листі до о. Бальцера скаржилася на без-
підставні звинувачення її у переслідуванні та утиску інституції з боку 
уповноваженого товариства юриста Червінського75.

Задовго до цих подій 8 жовтня 1919 р. прийнято ухвалу про реорга-
нізацію товариства. статут нової організації – наукового товариства 
(Towarzystwo Naukowe) – опрацював о. Бальцер. обговорення проекту 
статуту відбувалося на двох засіданнях управи товариства 12 і 19 лю-
того 1920 р., а внесені до нього відповідні поправки і доповнення запро-
поновано до розгляду окремо скликаної конференції членів Польської 
академії наук, що мешкали у львові. на зібраннях конференції 27 лю-
того і 5 березня того ж року відбулося нове обговорення і редагування 
проекту статуту, останній виправлений варіант якого подано для за-
твердження на загальних зборах товариства підтримки польської науки 
20 березня, де він був одноголосно ухвалений. остаточне затвердження 
новий статут отримав на підставі рескрипту намісництва у львові від 
12 квітня 1920 р.76 

товариство поділялося на три відділи: філологічний, історико-фі-
лософський, математично-природничий. головою товариства був об-
раний о. Бальцер, функції генерального секретаря виконував П. домб-
ковський77. З отриманням посади голови товариства у директора архіву 
з’явилося багато нових обов’язків: видавнича і адміністративна діяль-
ність інституції, зокрема перегляд рукописів до друку та їх редагуван-
ня, а також репрезентація товариства назовні78.
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до наукового товариства належали всі львівські архівісти. В істо-
рико-філософському відділі о. Бальцер вів дослідження з історії пра-
ва і устрою Польщі (подібною тематикою займався П. домбковський), 
а. Прохаска розробляв проблематику нової історії Польщі, г. Поляч-
ківна провадила дослідження з геральдики, к. малечинський опра-
цьовував історію середньовічної Польщі і проблеми, пов’язані з нею, 
В. гейнош вивчав історію польського і європейського права79. Загалом 
за 1920–1939 рр. відбулося 179 засідань відділу, на яких заслухано 
240 доповідей (найбільше з історії права)80, а активними доповідачами 
були працівники Земського архіву. Зокрема, кустош архіву г. Поляч-
ківна виступила з доповідями Księga bracka św. Krzysztofa na Arlbergu w 
Tyrolu [Rękopis Archiwum państwowego w Wiedniu nr. 473] (11 листопада 
1930 р.) і Z zagadnień genezy godel dynastycznych (27 жовтня 1931 р.), 
архівіст к. малечинський – Wpływy obce na dokument polski XII wieku 
(24 червня 1930 р.), O formularzach obcych w Polsce wcześniejszego 
średniowecza (13 січня 1931 р.) і Przymierze Kazimierza Wielkiego z Danią 
z r. 1350 (24 листопада 1931 р.), архівіст В. гейнош – Fragmenty Iuris 
Ruthenici na Rusi Czerwonej pod konic średniowiecza (13 січня 1931 р.) i 
Zagadnienia niewoli na Rusi Czerwonej u schyłku średniowiecza (12 травня 
1931 р.), Przyczynek do sprawy stosunku chłopa do ziemi w dawnej Polsce 
(8 березня 1932 р.)81. 

у 1921–1925 рр. з дотації міністерства віросповідання і освіти у 
Варшаві функціонувала спеціальна конкурсна фундація, яка була при-
значена для нагородження членів товариства за найкращі праці82. на-
городи (340.000 m.) удостоїлася г. Полячківна за джерельне видання 
Najstarszа księga sądowa wsi Trześniowa z lat 1419–160983.

львівські архівісти брали також участь у діяльності створеного у 
1906 р. геральдичного товариства (Towarzystwo Heraldyczne) у львові 
(від 1926 р. – Польське геральдичне товариство у Варшаві). головною 
метою товариства було дослідження проблем геральдики, генеалогії та 
суміжних дисциплін і публікація рукописних пам’яток, сфрагістичних, 
генеалогічних і геральдичних матеріалів, а також їх реєстрація та ін-
вентаризація. до управи товариства належала г. Полячківна, яка також 
виконувала обов’язки секретаря (1909–1925 рр.)84. крім того, у 1908–
1913 рр. вона була редактором Щорічника геральдичного товариства 
(Rocznik Towarzystwa Heraldycznego)85. дослідник р. масик, характери-
зуючи діяльність товариства, не згадує про перебування архівістки на 
цих посадах. За його даними, вона спочатку була членом-кореспонден-
том товариства (з 1908 р.), а згодом чинним членом (з 1925 р.)86. Про 
активну діяльність архівістки в товаристві свідчать її численні допо-
віді, з якими вона виступала на засіданнях, а також праці, наукові по-
леміки і рецензії, опубліковані у геральдичному місячнику (Miesięcznik 
Heraldyczny). на загальному засіданні львівського відділення гераль-
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дичного товариства 21 лютого 1931 р. виголосила доповідь Nobilitacya 
Bartłomieja Powsińskiego 1592 r.87, 15 березня 1932 р. – Kilka uwag o 
freskach heraldycznych kaplicy w Kahlenbergu, 1 грудня 1932 р. – O t.zw. 
sakiewce św. Jadwigi88. 

як фахівець з геральдики г. Полячківна за дорученням товариства 
була членом комісій для розгляду воєводських гербів та оцінки ге-
ральдичних аспектів проекту нового герба речі Посполитої (1928 р.)89. 
окрім цього, вона брала участь у роботі комісії ради при урядовому 
комісарі (Rady przybocznej Komisarza Rządu) для затвердження герба 
міста львова (1930), а також комісії для оцінки деяких сфальсифіко-
ваних документів, переданих капітульному і державному архівам у 
львові (1936 р.)90. 

до почесних членів геральдичного товариства належав о. Баль-
цер (з 1908 р.)91. а. Прохаска спочатку був членом-кореспондентом (з 
1909 р.), згодом чинним (з 1913 р.) і почесним членом (з 1925 р.)92. у 
1925 р. а. Прохаска згадується також на посаді віце-голови товари-
ства93. однак, на думку дослідниці а. Залеської-Барчевської, вони не 
брали активної участі у роботі товариства94.

львівські архівісти співпрацювали також з академією наук у кра-
кові (після реорганізації у 1927 р. – Польська академія наук). а. Прохас-
ка спочатку був членом-кореспондентом академії (з 1891 р.), а згодом 
і її чинним членом (1928 р.)95, о. Бальцер – членом-кореспондентом 
(1888 р.)96, а з 1900 р. – чинним членом історично-філософського відді-
лу97. у 1897 р. він отримав від академії наук нагороду ім. Барчевского 
(1000 гульденів) за історичні дослідження (працю Genealogia Piastów)98, 
а в 1920 р. – нагороду ім. еразма і анни Єжмановських99. 15 грудня 
1926 р. членом історичної комісії академії обрана г. Полячківна100, у 
1927 р. до діяльності академії приєднався також к. малечинський101.

З 1 лютого по 30 червня 1928 р. (за іншими даними у травні–червні 
1928 р.102) к. малечинський за дорученням академії наук брав участь 
в римській експедиції і з метою пошуку архівних та бібліотечних ма-
теріалів для V тому видання Monumenta Poloniae Vaticana працював у 
Ватиканському архіві103. Під час перебування у римі підготував стат-
тю про організацію італійських архівів (службове доручення головно-
го директора державних архівів с. Пташицького)104, яка згодом була 
опублікована105.

участь у римській експедиції брала також г. Полячківна (16 люто-
го–15 липня 1930 р.), досліджуючи у Ватиканському архіві матеріали 
щодо відносин Польщі з папською курією за часів пап: інокентія VII, 
григорія Хіі, олександра V, іоанна ХХііі106.

окрім згаданих наукових товариств, у діяльності яких львівські ар-
хівісти брали найактивнішу участь, вони були членами інших наукових 
інституцій. наприклад, о. Бальцер, за даними дослідника р. новаць-
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кого, був членом 23 польських і закордонних наукових інституцій107. 
Зокрема, членом академії наук у софії і Загребі (дослідники не по-
дають дати отримання членства)108, дійсним членом академії наук у 
Празі (1899 р.), членом-кореспондентом академії наук у Петербурзі 
(1909 р.), дійсним членом історичного товариства Петербурзького уні-
верситету (1892 р.), імператорського археологічного товариства у мо-
скві (1894 р.), королівського наукового товариства у Празі (1901 р.), 
товариства історії і старожитностей російських у москві (1904 р.), по-
чесним членом національного музею у рапперсвілі (1898 р.) і товари-
ства приятелів наук у Познані (1916 р.), дійсним членом наукового то-
вариства у Варшаві (1917 р.)109, почесним членом товариства приятелів 
наук у Вільно (1924 р.)110, членом крайового грона консерваторів схід-
ної галичини (1917–1922 рр.)111, дійсним членом історико-філософської 
секції наукового товариства ім. т. Шевченка (від 26 квітня 1926 р.)112, 
товариства приятелів оссолінеуму (1927 р.)113. крім того, о. Бальцер 
був членом організованої 9 листопада 1894 р. державної архівної ради 
у Відні (1908–1918 рр.), а з 1919 р. входив до складу архівної ради у 
Варшаві114. у рамках останньої у 1923 р. опрацював кілька проектів з 
архівної справи, зокрема щодо нового закону про державні архіви115, 
архівних положень, розпорядження про архівні оплати (за це 25 трав-
ня 1928 р. був нагороджений Золотим хрестом заслуг)116. а. Прохаска 
був також членом товариства старожитності в москві, литовського 
товариства у Вільно117, г. Полячківна – членом австрійського гераль-
дичного товариства ”Adler” у Відні (1928 р.), швейцарського Societé 
Suisse d´heraldique (1928 p.), членом-кореспондентом Societé Française 
d´heraldique et de sigillographie в Парижі (1937 р.)118.

Земський (Бернардинський) архів у львові від початку своєї діяль-
ності був науковою установою. Його висококваліфіковані працівники, 
окрім виконання професійних обов’язків, вели активну викладацьку 
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рассмотрены отдельные аспекты научной деятельности сотрудников Зем-
ского архива во львове (о. Бальцера, а. Прохаски, г. Полячкивны, к. ма-
лечинского, В. гейноша) – преподавательскую работу в университетах и со-
трудничество с научными институциями. особое внимание уделено учас тию 
архивистов в работе исторического общества, общества поддержки польской 
науки, научного общества во львове, академии наук в кракове и гераль-
дического общества во львове.

Ключевые слова: Земский (Бернардинский) архив; архивисты; препо-
дава тельская деятельность; университет; научные общества.

The article describes some aspects of the scientific work of the employees 
of the County Archives in Lviv City (O.Baltser, A. Prohaska, H. Polyachkivna, 
K. Malechyns’kyi, V.Heinosh) – the educational work in the universities and col-
laboration with the scientific institutions. The main attention is given to the partici-
pation of the archivists in the activity of the Historical Society; the Society on the 
support of the Polish science; the Scientific Society in the Lviv City; the Academy 
of Sciences in Krakow and the Heraldry Society in Lviv.

Keywords: County (Bernardine) Archives; the archivists; the educational 
work; the university; the scientific societies.


