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Львів та львів’яни після «Великої війни»: будні міста і його мешканців 

 

Досліджуються зміни у житті міста Львова і його мешканців після закінчення 

Першої світової війни. Розкрито повсякденне життя львів’ян, проблеми, які їх 

найбільше турбували у житейських буднях. 
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Перша світова війна виявилася, на жаль, не останнім глобальним 

конфліктом ХХ ст. Його кардинальний вплив на геополітичні процеси  й на 

долі мільйонів людей годі переоцінити. Тогочасна людська спільнота стала 

називати війну «Великою» позаяк її руйнівні наслідки як у матеріальному, так і 

морально-психологічному плані для людства не йшли у жодне порівняння з 

минулими військовими катаклізмами. Якщо на даному етапі дослідження цієї 

проблеми на макрорівні вивчено доволі ґрунтовно, то на мікрорівні тут чимало 

прогалин.  Можливо через те останнім часом в українській історіографії 

спостерігається зростання  уваги дослідників до вивчення буденного життя 

суспільства. Мікроісторія як напрям у сучасній історіографії вже давно набув 

популярності на Заході і лише зараз більш яскраво став заявляти про себе й в 

Україні. Це пов’язано з одного боку поступовим «вичерпуванням» потенціалу 

дослідження мегаісторичних проблем, коли так звані «білі плями» історії 

України за роки незалежності в основному вже заповнені й зараз йдеться хіба 

про зміщення акцентів, відточування фактів та спроб їх нової інтерпретації. З 

іншого - в силу об’єктивних причин радянська історіографія за незначними 

винятками, (та й то ідеологічно обумовленими), не цікавилася приватним 

життям індивіда, його суб’єктивними переживаннями, проблемами. Відтак для 

сучасних істориків відкрилося широке поле для розробки мікроісторичної 

проблематики, яка до того сприймалася як щось маргінальне. Позаяк дана 

стаття не ставить своїм завданням розгляд теоретичних аспектів даної 
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проблеми, тут лише зауважимо, що мікроістоичний підхід є обов’язковою 

умовою для розробки історії повсякденності, буденної історії чи історії буднів. 

На наш погляд, ці поняття є спорідненими хоча й можна дошукуватися у 

кожному з них особливого змістового навантаження. Розробці теоретичних 

аспектів цієї проблеми  присвятили свої дослідження сучасні українські 

історики Я. Верменич О., Удод, Н. Яковенко [1]. Можна погодитися із 

твердженням О.Удода, що «повсякденність – це не лише житлово-побутові 

умови, це психологізація побуту, дослідження ставлення людини до держави, 

суспільства, пануючої системи цінностей через призму щоденного сприйняття 

свого існування» [2,с.386]. У той же час, коли поставити перед собою 

запитання, що для пересічного обивателя значить «буденність» одразу ж 

насувається відповідь – це передусім сіра житейська щоденна практика, 

побутові клопоти, спроможність утримати певний рівень добробуту, здоров’я, 

особиста безпека, чинники, що безпосередньо впливають на відчуття його 

комфорту. У свідомості того ж обивателя «буденність» зазвичай зводиться до 

так званої житейської рутини альтернативою якої є розваги, свята, товариське 

життя, що виривають його із неї. У цьому випадку «буденність» набуває 

вужчого змісту. Будні на те й будні, що тягнуться довгою вервечкою і лише 

інколи перериваються святами, подіями, що вирізняють у ланцюгу буденності 

дні небуденні. Вони помітніші, можливо цікавіші, проте не визначальні на 

житейській дорозі абсолютної більшості обивателів. Тому у цьому дослідження 

хотілося б привернути увагу до цієї першої, менш помітної і приємної для 

обивателя «буденщині». Об’єктом пропонованого дослідження є населення 

Львова, його пересічні мешканці, а предметом – їхня щоденна практика, власне 

буденне  життя у вужчому розумінні слова. Останнє окреслимо висвітленням 

тих проблем, з якими найчастіше вони стикалися на щодень Серед них можна 

окреслити такі: 

 задоволення щоденних матеріально-побутових потреб у їжі, житлі, одязі; 

 торгівля і купівельна спроможність; 

 особиста безпека на тлі міської злочинності; 
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 санітарний стан міста, що безпосередньо впливав на здоров’я його 

жителів; 

 стан громадського порядку й суспільна моральність. 

Хронологічні рамки пропонованого дослідження охоплюють короткий 

проміжок часу – всього один 1920 рік. Він був для Львова своєрідною межею, 

котра безповоротно відділювала його від старого унормованого життя 

адміністративного центру - столиці колишньої, хоча й бідної, але розлогої 

цісарської провінції «Королівства Галіції і Лодомерії». Край цьому поклала 

Перша світова війна 1914-1918 рр., котру суспільна свідомість у той час 

сприймала як «Велику війну» і вважала катаклізмом котрий зруйнував 

існуючий до того як світовий порядок, так і унормований приватний мікросвіт 

особистості. Впродовж 1919-1920 рр., попри закінчення світового воєнного 

конфлікту, Львів все ще неодноразово ставав прифронтовим містом під час 

польсько-української, а потім польсько-радянської воєн, що також відбилося 

на обліку міста та його мешканців. 

На цей час площа міста становила 32,4 кв. км [3,с.41], і являла собою 

коло довжиною 28 км. Хоча за час війни Львів оминули значні руйнування, 

проте кількість його населення зменшилось, змінилась і його національна 

структура. За переписом 1913 р. тут проживало 212 080 мешканців, з яких 

109619 (51,7%) були римо-католиками, 40204 (19%) греко-католиками, 58728 

(27,6%) іудеями, 3479 (1,7%) інших віровизнань [4,с.64]. Кількість цивільного 

населення міста, яке загинуло в ході воєнних дій 1914-1918 рр. докладно не 

встановлена. М.Орловіч наводить приблизну цифру 10 тис. осіб, з них 7500 

поляків, 2500 українців, 157 євреїв. Ці цифри він виводить із підрахунку 

загального числа військових поховань вояків усіх армій у Львові за 1919 р. – 30 

тис. [5,с.65]. За 1920 р. населення міста досягло довоєнного рівня й навіть 

перевищило його. Перший повоєнний перепис за 1921 р. зафіксував число 

219338 осіб, з яких 111860 римо-католиків (50,99%), 76854 (35,03%) іудеїв, 

27269 (12,43%) греко-католиків, решта 3405 осіб (1,55%) – інші конфесії [6]. 

Як видно із наведених цифр найсуттєвіші коливання за роки війни відбулись з 
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українським (греко-католики) та єврейським населенням: чисельність перших 

значно зменшилася, других зросла. 

Львів вступав у 1920 р. у досить невизначеному статусі. Формально ще не 

був скасований колишній вищий представницький орган Галицький крайовий 

сейм та його виділ, не відомо було у якому статусі сама колишня столиця 

коронного краю, оскільки останнього вже не існувало. Варшавський уряд 

замість цісарського намісника запровадив нову посаду -  генерального делегата 

уряду, яку обійняв у минулому австрійський міністр до справ Галичини 

Казімєж Галецький. Щоправда останній вже не очолював адміністрацію краю, а 

іменувався скромніше - генеральний делегат уряду  для «колишньої Східної 

Галичини», яку  все частіше у пресі стали називати Східною Малопольщею, що  

ставало напівофіційним терміном. Хоча Львів втратив формальний статус 

столичного королівського міста, однак у свідомості своїх обивателів він 

продовжував таким залишатися й надалі. Ці зміни боляче сприймали передусім 

верхи львівського суспільства – бюрократія, інтелектуальна й промислова еліта. 

«Львів провінціалізується»,- із сумом констатували деякі львівські газети 

[7,с.6]. Давався взнаки брак безпосереднього сполучення з новою столицею – 

Варшавою. Через це великі закордонні і крайові підприємства змушені були 

позакривати тут свої центральні представництва і згорнути діяльність. 

Генерального  делегата уряду К. Галецького звинувачували у недостатній увазі 

до потреб Львова. Загалом населення було втомлене війною, очікувало від 

нового 1920 р. стабільності, поліпшення добробуту. Психологічний настрій 

львів’ян добре віддзеркалюють новорічні публікації львівської преси. Для 

українців  - це почуття відчаю за втрачений шанс зберегти державність, 

сповнені песимізму сподівання на найближчу перспективу, своєрідне «contra 

spem spero». Саме цей лейтмотив простежується у редакційній статті газети 

«Громадська думка» - «Під різдвяну хвилю» : «Чи здійсниться той відвічний 

сон покривджених, поневолених, понижених, чи здійсняться тихі бажання – тих 

всіх, яких життя є одним безперервним пасмом терпіння і муки? А може воно 

останеться далі лише сонячною мрією, нездійсненою тугою, вічним обманом… 
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Нехай віра з якою зближались убогі пастирі до Месії, буде і нашою непохитною 

вірою, що здійсниться наша мрія згідна впрочім з призначенням усіх народів до 

свободи…» [8,с.1]. 

Польська львівська преса оптимістичніше дивилася у перспективу, зрештою на 

це були свої вагомі причини, проте провідною думкою її новорічних публікацій була 

туга за миром, втомленість воєнними злигоднями, сподівання на те, що новий рік 

нарешті дійсно принесе мир. Типовим у цьому плані є новорічний, сповнений тугою 

за миром і спокоєм, романтичний нарис у газеті „Dzień” автора, який заховався під 

псевдонімом  «Зигмунт». «Старий рік – то рік пропащий, вбитий мечем миру,- пише 

він,- Новий рік – ангел миру. Мене зачарувало неземне слово  «pах» [9,с.4]. 

Єврейська польськомовна газета «Chwila» розпочинала свій новорічний випуск 

вельми тривожною публікацією під промовистим заголовком «Катастрофа». Газета 

бідкалася про стрімке поширення в краю епідемії плямистого тифу: «Людність 

безпорадна перед обличчям катастрофи. Гризота про щоденне виживання стала для 

всіх тих, кого війна не збагатила, мукою. Роздобути кусень зачерствілого хліба, 

гонитва за паливом чи необхідною одежею цілковито виснажує нерви, поглинає усі 

думки та сили людей і так знищені кількалітньою воєнною бідою… Масштаби 

катастрофи стосуються усього населення без різниці націй, віровизнання. З цього 

погляду хвороба невблаганно справедлива і не обирає поміж палацом і мазанкою. 

Однак єврейське населення і в цьому має «привілей» бо затиснуте у найнебезпечніші 

для здоров’я дільниці міста і брудні містечка» [10,с.1].  

Найперше з чим на щодень мав справу пересічний львів’янин – це необхідність 

задоволення суто біологічних потреб – у їжі, одязі, опаленні помешкань. Між тим 

впадало у вічі жалюгідне матеріальне становище більшості мешканців міста. 

Давалися взнаки хронічна нестача харчів та високі ціни на них. Саме у січні 1920 р. 

стрімко підстрибнули ціни харчі через скасування фіксованих на них обмежень. 

Сподівання на те, що конкуренція сприятиме збільшенню їх доставок до міста не 

справдилася. Наприклад, лише за тиждень ціна на  гов’ядину  і телятину зросла з 17 

корон до 32, свинини із 20 до 36, смальцю із 32 до 70, сала із 30 до 50 і вище. 

Відповідно подорожчали і м’ясні вироби. [11,с.2]. Наприкінці січня критична 
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ситуація склалася із постачанням хліба. Запасів борошна залишалося менше, ніж на 

тиждень. У місті запроваджено картки на хліб та цукор, які однак з великими 

труднощами можна було покрити наявними запасами. Аби зарадити справі 

продовольча комісія магістрату вирішила дозволити випікати сурогатний хліб із 

різними домішками. Пекарні випікали хліб декількох сортів. Так, хліб третього сорту 

містив домішки ячмінної та кукурудзяної муки. Гострий дефіцит хліба став 

підґрунтям різного роду зловживань та спекуляції: пекарні цілеспрямовано 

занижували його вагу або ж домішували до борошна якісь інші інгредієнти [12,с.5]. 

Як повідомляла газета «Dziennik ludowy», коли принесли на експертизу хліб третього 

сорту «виявилося, що то якась глина, розсипається на кусні, у яких не те, що нема 

ячмінної муки, але годі й кукурудзи знайти» [13,с.5]. 

 Проте навіть і сурогатного хліба бракувало. Його можна було купити лише у 

визначених владою крамницях, внаслідок чого зчинилися довжелезні черги, в яких 

обивателям доводилося вистоювати на сильному морозі (температура наприкінці січня 

знизилася до мінус 16-18 градусів) [14,с.6-7]. Щоб заощадити борошно навіть було 

заборонено випічку кондитерських виробів. Внаслідок - у  кав’ярнях вони зовсім 

зникли, а коли їх і пропонували, то крадькома, відповідно по вищій ціні, у яку власник 

включав ризик - можливий штраф [15,с.2].  

У січні-лютому буденні клопоти львів’ян доповнилися стрімким зростанням 

інфляції. Щоб стримати тотальне подорожчання продуктів харчування Львівська 

міська рада з 18 лютого знову вирішила повернутися до фіксованих цін на 

найважливіші продовольчі товари, яких, однак, не дотримувалися на ринках. 

Буханець білого хліба коштував – 5 корон, 1 кг буряків – 4 корони,1 кг брукви – 2 

корони,1 кг картоплі – 3 корони,1 кг цибулі – 25 корон,1 кг часнику 20 корон,1 кг 

сиру – 20 корон,1 кг масла – 92 корони. Високими були й ціни на паливо, на які 

магістрат наклав мораторій. Так за 100 кг деревини – платили від 44 до 48 кор., а за 

100 кг брикетів торфу (на картки) з доставкою – 54 кор. Така ж кількість вугілля із 

доставкою коштувала понад 60 кор. [16,с.7]. Про купівельну спроможність мешканця 

міста  можна отримати уявлення, порівнявши її із його доходами. Судячи із газетних 

публікацій, можна дійти висновку, що межею бідності вважався місячний дохід у 500 
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корон, (це десятки тисяч осіб); місячний заробіток кваліфікованого робітника не 

перевищував тисячі корон [17,с.1-2] ( у Львові таких могло бути не багато, якщо 

взяти до уваги, що за переписом 1921 р. їх налічувалося 11859, а промисловість міста 

переживала занепад) [18,с.43]. Високим вважався заробіток 3 тис. корон на місяць 

[19,с.1-2]. Такий дохід, і навіть дещо вищий мали лікарі, зате, наприклад, асистент 

дантиста отримував лише 600 корон [20,с.6]. Що стосується окладів міських 

посадовців, то вони також були різними. Річна платня президента міста Юзефа 

Ноймана у лютому 1920 р.  зросла із 40 тис. корон до 52 тис (тобто приблизно із 3300 

до 4300 корон на місяць), а його заступника із 2300 до 3000 корон місячно [21,с.6]. 

Пенсіонер у той час отримував пенсію від 300 до 600 корон [22,с.4]. 

Удару по малозабезпечених верствах львів’ян завдав обмін корони на марки по 

завищеному курсу (1 марка дорівнювала 1 короні 43 галерам). Громадянам 

заборонялося вимінювати марки на корони [23,с.5]. Це стимулювало різного роду 

валютні спекуляції від яких найбільше потерпали пересічні мешканці Львова, що 

мали невеликі заощадження у коронах. Проти валютчиків поліція і новостворена 

міська громадська охорона неодноразово організовували облави від котрих  ті 

відбувалися легким переляком, а можливо і відкупом. Прикладом цього може 

послужити спроба затримки валютних спекулянтів у львівській кав’ярні «Абазія», що 

вважалася одним із головних осередків нелегальних валютних операцій. Начальник 

відділу боротьби із валютними спекуляціями Мурчинський 25 січня повідомляв 

Команду міської громадської охорони про те, що під час проведення операції по 

затриманні валютних спекуляцій у згаданій кав’ярні не було схоплено жодного 

львівського єврея-валютчика, а лише приїжджих. «З цього можна зробити висновок, - 

констатував начальник, -  що львівські євреї про це знали від якихось поліційних 

органів, але не повідомили про це не львівських євреїв, щоб помститися їм за 

конкуренцію» [24]. Загрозливих масштабів набрала й спекуляція виробами із 

дорогоцінних металів. 16 лютого 1920 р. директор податкового округу звернувся до 

дирекції поліції у Львові з вимогою встановити таємний нагляд за особами, котрі 

вивозили з метою спекуляції за кордон ювелірні вироби. Схема оборудок була 

простою: вивезену річ продавали за тверду валюту, яку потім вимінювали на польські 
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марки й отримували величезний «навар» на різниці курсів. Так, якщо перстень був 

куплений за 2500 марок, а в Парижі проданий за 1800 франків, то вимінявши їх 

можна було отримати 13500 польських марок (ціни на листопад 1920 р.) [25]. 

Не відставали від валютних спекулянтів і торговці продовольчими товарами. 

Гострий дефіцит найнеобхідніших харчів дав сприятливий ґрунт для різного роду 

оборудок від котрих найбільше потерпало рядове населення міста. Міська влада, 

відчуваючи свою безпорадність щодо продовольчого забезпечення Львова, вдавалася 

до різноманітних заходів, щоб зарадити справі. Своєрідним «страусовим» 

розв’язанням цієї проблеми стала заборона працювати продовольчим магазинам у 

свята та неділі, що викликало лише нарікання у львівського обивателя. Справжні 

баталії розгорнулися біля  міського овочевого складу на вул. Польній (тепер вул. 

Бескидська). Біля нього вже від п’ятої ранку вишикувалася кілометрова черга. 

Видавали по 10 кг. картоплі. «Те, що творилося сьогодні перед міським складом, - 

писала у репортажі газета «Dzień»,-  не міститься не лише у поняття справедливості, 

але є виявом варварства. Чоловіки, серед них і солдати, вдирались  до черги, вилазили 

на залізну огорожу, яка оточувала віконце каси, зривали жінкам, які там стояли у 

брутальний спосіб з голів хустки, обкладали їх п’ястуками, а навіть вискакували в 

чоботях на голови і плечі людей у натовпі. Жінки у справедливому, але безсилому 

обуренні верещали якби хто з них шкуру здирав. У той же час поліцейський 

виставлений для підтримки порядку стояв собі спокійнісінько у брамі... Коли його 

викликали, щоб навести порядок він відповів із стоїчним спокоєм: «Дайте мені 

спокій. Де я там буту мішатися поміж бабів, сказали мені тут стояти, то я й стою». В 

результаті чимало осіб, які зайняли зранку чергу біля другої пополудні так і відійшли 

із нічим, бо картоплі для них не вистачило [26,с.3]. 

На чорному ринку за кілограм картоплі давали 5-6 корон. (фіксована 1,5 кор.) 

Навіть вибух скандал, що закуплений містом товар був розподілений між 

перекупниками, які підняли ціну. Доведене до голодного відчаю населення інколи 

вдавалося до спонтанних протестів. У квітні, коли продовольча криза сягнула 

найбільшої гостроти навіть вибухнули погроми ресторанів і шинків. Їх ініціаторами 

були жінки та підлітки. Як повідомляла газета «Dziennik ludowy» натовп жінок із 
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дітьми, обурений тим, що в неділю продовольчі магазини були зачинені повибивав 

шибки у ресторанах на вулицях Городоцькій, Бема (тепер вул. Ярослава Мудрого), 

Берестейської унії (сучасна пл. Липнева). Поліція, яка розганяла демонстрацію жінок 

не чіпала, а обмежилася затримкою хлопців-підлітків, які жбурляли каміння [27,с.4]. 

Щоб бодай якось налагодити продовольче забезпечення міста магістрат 

змушений був вдатися до послуг приватних посередників, по суті спекулянтів. Їм 

було дозволено перевозити збіжжя із складів, що містилися на в’їзді до міста по 

вулиці Личаківській до млинів, а відтак встановлювати на товар вже свою ціну. Хоча 

контролер, що наглядав за ними кілька разів затримував збіжжя, поліція повертала 

його власнику, мотивуючи тим, що за спекулянтами визнано право продовольчого 

постачання Львова. Чиновник  звернувся до міського уряду  контролю цін з вимогою 

надати інформацію чи спекуляція є дозволена і хто в поліції та магістраті видає 

рекомендації про охорону спекулянтів всупереч урядовим розпорядженням про 

боротьбу зі спекуляцією [28]. Про те наскільки була налагоджена спекуляція 

товарами першої необхідності свідчить і рапорт до команди міської громадської 

охорони від 18 лютого 1920 р.: «З відновленням 1 лютого руху пасажирських потягів 

до заняття торгівлею кинулися як торговці, так і не торговці. Вони виїжджають у 

провінцію і скуповують продовольчі товари, а часто й ті, котрі є державною 

монополією: борошно, нафту, тютюн і т.д. Ці товари везуть до Львова з метою 

спекуляції. Здавалося б, що ці «купці», сівши до потягу у Красному, Бродах, 

Станіславі, Підгайцях… мали б прибути на головний вокзал у Львові або на вокзал 

Підзамче, де сплачується податок… Однак цих пасажирів взагалі не видно, щоб 

висідали…Що ж могло статися? Потяг, який має заїжджати на вказані вокзали 

затримується перед станціями або так сповільнює хід, що купці-спекулянти 

висідають перед станціями враз із своїм товаром і лише пасажири, що не займаються 

торгівлею доїжджають до львівських вокзалів. Спекулянти висідають у Кривчицях, 

Рясній Руській, Скнилові, Лисиничах звідки вночі прямують до Львова. Виявляється, 

що залізнична служба значною мірою є у змові із спекулянтами бо очевидно отримує 

за це хабарі (якщо поїзди зупиняються або ж сповільнюють хід)» [29]. У цьому ж 

рапорті робився закид жандармерії, котра хоча і «їздить потягами для контролю 
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документів і пакунків нічого не знає, чи не хоче знати» [30]. До речі й самі поліціянти 

не завжди були на висоті і вдавалися до зловживань. Так дільничий Францішек 

Адамчик під приводом боротьби із спекуляцією реквізував віз із кількома мішками 

борошна і не відомо куди їх подів, а в одній із крамниць під тим же приводом 

реквізував кілька буханок хліба. Як виявило слідство Адамчик був дезертиром проте  

якимсь чином влаштувався на службу в поліцію [31]. 

Невід’ємним атрибутом буднів львівського обивателя у перший повоєнний рік 

була складна криміногенна ситуація у місті. Львів’яни найбільше потерпали від 

злодіїв, шахраїв, валютних аферистів, котрі користалися з хаосу, неусталеності 

мирного життя. Масового явища набрали дрібні крадіжки – одягу, білизни, 

продовольчих товарів, біжутерії. Збитків від злодіїв зазнав навіть президент міста 

Юзеф Нойман: злодіями, як потім з’ясувалося  були співробітники друкарні 

власником котрої він був. Вони винесли друкарське приладдя на 4 тис. корон [32,с.6]. 

Найпривабливішими для львівських злодіїв традиційно була площа Сольських (тепер 

площа Зернова), де був ринок сільськогосподарських продуктів. Його часто у побуті 

називали за прикладом злодійського району у Варшаві «Карцеляком». Такої сумної 

репутації став набувати і відомий у Львові Пасаж Миколяша [33,с.7]. Поліція 

неодноразово робила облави на ці злодійські кубла однак остаточно так і не змогла 

ліквідувати львівський «Карцеляк», який аж до 1939 р. тримав за собою цю пальму 

першості. Типовою, наприклад, є наступна інформація про крадіжки, що подавала 

львівська преса: «Бернарду Мінкелю, який проживає на вулиці Личаківській,7 зі 

стриху вкрали білизну і харчі на суму 15 тис. корон», а «сержанту Діхевичу з вулиці 

Личаківської, 78 викрадено білизну, гардероб і біжутерію на суму 30 тис. корон» 

[34,с.5]. Нерідко траплялося, коли злодії серед білого дня могли поцупити з вітрини 

рекламований товар. Так, власникові магазину на Ринку,20 – Оскарові Авербаху з 

вітрини вкрали частину дамського гардеробу вартістю 1370 кор. [35,с.5]. Гостра 

продовольча криза й дорожнеча на продукти харчування також спричинилася до того, 

що об’єктом підвищеної уваги для злодіїв стали склади, продовольчі крамниці, 

приватні комори обивателів. Так якийсь Ігнацій Загурський свій злодійський 

промисел розгорнув у районі Замарстинова. Із крамниці на площі Стрілецькій він 
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вкрав два кілограми масла й бочку оселедців [36,с.7]. Жертвою злодіїв став і 

продовольчий склад на вулиці Гауснера (тепер Г.Сковороди). Нічні «гості» винесли 

15 кг. пшеничного борошна, 28 кг сала, 10 кг меду, стільки ж квасолі, 26 буханок 

хліба, 26 банок згущеного молока й 150 ампул сахарини. Загальна сума збитків 

сягнула майже 3700 корон [37,с.5]. Популярністю у злодіїв користувалися і таблички 

із кольорового металу, які прикріплювали на своїх офісах лікарі, адвокати чи 

підприємці [38,с.8]. Поширеним місцем крадіжок були й готелі. Тут обкрадали 

клієнтів не лише вуличні злодії, а й інколи обслуга. Львівські газети били на сполох, 

що засилля злодіїв у готелях робить погану рекламу Львову серед приїжджих. 

Газетна хроніка рясніла повідомленнями про пошкодованих приїжджих. Так у 

торговця, який приїхав до Львова з Варшави у справах і зупинився в готелі «Лазарус» 

у самому центрі міста вкрали 11 пар дамських черевичків вартістю 6 тис. кор., а в 

іншого клієнта, який зупинився в готелі «Грюнберга» валізу з речами на суму 2400 

кор. [39,с.5]. Хтось з персоналу готелю «Варшавський» поцупив у клієнта Казімежа 

Олєся кілька банкнотів – один номіналом 10 тис. корон і чотири по 4 тис. корон 

[40,с.6]. Отож загальні збитки потерпілого виносили 36 тис. корон. Вуличні злодії не 

гребували й обладнанням самих готелів. Так Самуеля Леона Стейнфельда затримали 

у готелі «Сіті» коли той відкручував електролампочки. Цього «електротехніка» 

доправили до поліційного відділку де під час обшуку виявили ще декілька крадених 

речей, зокрема плафон від лампи із ресторану Дорфмана на площі Голуховських 

(тепер площа Торгова) [41,с.6]. Траплялося, що крали посуд з ресторанів та кав’ярень. 

Відома у Львові українська кав’ярня «Републіка» у цьому випадку також не стала 

винятком. В кав’ярні пропало за короткий час 18 срібних виделок, 27 ложок і понад 

десяток кавових ложечок. Як з’ясувалося усе це виносив Михайло Конико. Одначе 

коли парубок довідався, що на нього донесли на поліцію чимдуж утік із кав’ярні 

[42,с.7]. Через дорожнечу палива та його брак останнє також стало об’єктом 

крадіжок. Сторож котельні «Католицького дому» вкрав кілька центнерів вугілля 

[43,с.7]. Однак найгучнішим було пограбування ювелірного магазину 

І.Домбровського на вулиці Академічній. Магазин містився на першому поверху 

готелю «Жорж». Злодії винайняли номер на другому поверсі якраз над магазином. 
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Пробивши вночі стелю, вони забрали з каси готівку і усі ювелірні вироби, що там 

були й безслідно зникли з міста. Загальна шкода, яку зазнав власник становила 10 

млн. марок [44,с.4]. Неабиякою популярністю у спекулянтів користувалися військові 

товари, які різним чином здобували на складах і самих військових - продовольство, 

екіпіровка, зброя, котрі потім збували на чорному ринку. Наскільки широкого 

розмаху набула торгівля військовими товарами свідчило те, що командування 

генерального округу у Львові звернулося із відповідним листом до генерального 

делегата уряду К.Галецького, у якому вимагало вжити заходів щодо осіб котрі 

займаються цим промислом. Той видав оголошення для населення котре було 

опубліковано польською і українською мовами. У ньому зазначалося, що «набуття, 

збут і переробка усіляких предметів військового екіпірування і озброєння, як то : 

однострої, білизна, взуття, коци, сінники, карабіни, багнети, лопати і т.д. суворо 

заборонено. У кожного, у кого буде виявлено такі предмети підлягатиме суворому 

покаранню, а предмет буде конфіскований, а відповідно за перероблення предмету 

його власник буде зобов’язаний заплатити військовому скарбу його вартість» [45]. До 

кримінальної відповідальності притягалися й особи, котрі купляли ці товари у 

військових, позаяк вони могли бути вкраденими із військових складів, зокрема 

йшлося про продовольчі товари, хліб, консерви, сигарети, тютюн [46].  

У липні-серпні 1920 р. Львів опинився у прифронтовій смузі під час польсько-

радянської війни. Згідно наказу командування Південного фронту польські війська 

зайняли оборону під Львовом по лінії: Жовква – Куликів -  Дубляни – Грибовичі – 

Винники – Зубра. Польське населення міста взяло участь у спорудженні укріплень, 

українське ж зайняло вичікувальну позицію - надто свіжою була гіркота поразки і 

втрати Львова під час боротьби з поляками у 1918-1919 рр. Безпосередня загроза 

ворожого штурму міста відбилося на поведінці населення. Панічні настрої викликала 

поява на передмістях Львова в середині липня утікачів з фронту. Обідрані, одягнені у 

цивільному і лише у військових кашкетах солдати зі зброєю й кіньми стали масово 

напливати до міста. Окремі з них без жодного контролю сідали у трамвай і прямували 

до центру, розповідаючи по дорозі пасажирам про те як втікали з фронту й тим 

наводили на них жах більшовицького погрому, що невблаганно насувався на місто. 
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Хаос, який можна було побачити у ці дні на рогачках Львова занотував очевидець: 

«Будьонівці не мусять журитися окопами бо можуть в’їхати до Львова із юрбою на 

возах, а навіть в кареті і ніхто й не спитається, може хіба акцизний стражник чи не 

везуть спирту або харчів» [47]. Щоправда польськомовна львівська преса 

спростовувала панічні чутки котрі кружляли містом, намагалася підбадьорити його 

мешканців. Наприклад в’їдливо висміювала офіцерів, що вешталися в тилу і були 

одним із джерел їх поширення. З 20-х чисел серпня, коли червоні війська були 

розгромлені під Варшавою та Замостям у місті запанував піднесений настрій. 

Свідченням того – «веселий» репертуар львівських театрів. Зіяючі ще кілька днів 

тому пусткою зали знову наповнила вщерть публіка. 

Чималого клопоту львів’янам у буденному житті завдавав незадовільний 

санітарно-гігієнічний стан міста. В цей час над Галичиною нависла загроза епідемії 

тифу. Вона поширювалася і у Львові. Вогнищами зарази були тюрма кримінального 

окружного суду на вулиці Баторого (сучасна вул. князя Романа), казарми  на вулиці 

Янівській, 63 (тепер вул. Т.Шевченка)., заклад на Кульпаркові, станиця інтернованих 

у Ялівці. Страху на мешканців міста нагнала втеча тифозних ув’язнених із тюрми на 

вулиці Баторого 20 лютого. Тюремне начальство, щоб локалізувати епідемію тифу 

вирішило перевести в’язнів на лікування до шпиталю. Під час конвоювання 63 з них 

втекло [48,с.7]. Щоб локалізувати епідемію тифу для всіх виїжджаючих зі Львова 

міські власті зобов’язали отримати спеціальне «посвідчення чистоти». Без його 

пред’явлення не можна було купити квиток на поїзд. Свідоцтва видавали тільки у 

будинку Скарбека (тепер театр ім. Марії Заньковецької), внаслідок чого тут 

утворилася довжелезна черга. Громадяни скаржилися на непродуманість рішення 

магістрату і вимагали його скасування [49,с.4]. Жахлива антисанітарія панувала на 

передмістях Львова де проживало найбідніше населення [50,с.4]. Для профілактики 

епідемії необхідно було добре облаштувати міські лазні. Однак і їх стан виявився 

далеко не найкращим. У 1920 р. у Львові було п’ять лазень. Чотири з них найдешевші 

розташовувалися у третій дільниці міста. Їх найчастіше відвідували клієнти. Про 

типовий вигляд таких купальних закладів дає уявлення репортаж співробітника 

газети «Dziennik ludowy», що побував в одній з них. «Ні її власниця, - повідомляв він, 
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- ні підлеглий їй персонал поняття не мають про гігієну. Усюди брудно, на тапчанах 

брудні простирадла. Стіни почорніли від грязюки, клозет зіпсований і не функціонує. 

Простирадла видають тоді, коли їх здали попередні відвідувачі. Один із них 

відважився лягти на тапчан, після чого виявив на своєму простирадлі воші. У лазнях 

завжди натовп. В час епідемії, - резюмував кореспондент, -  наші власті мають вжити 

якихось заходів аби міські лазні не перетворилися на розсадників хвороб» [51,с.6]. До 

речі, Львів потерпав від нестачі води. Через аварійний стан водогону у жовтні 1920 р. 

на засіданні міської ради було прийнято рішення про часткове його відключення 

[52,с.6].  

Вимагав кращого і вигляд львівських вулиць. За роки воєнних лихоліть 

населення змирилося з тим, що їх стали гірше прибирати й мешканці самі не 

дотримувалися чистоти. Вулиці давно не ремонтувалися, були захаращені горами 

сміття, не всюди були каналізаційні люки. Тротуари не тільки на віддалених теренах 

але й у середмісті мали розпачливий вигляд: потопали у болоті і воді, а в зимову пору 

року покривалися верствою льоду. Оскільки набагато вигідніше міським дозорцям 

було займатися заготівлею дров, то вони й не дбали про те, щоб очистити тротуар, 

або бодай посипати піском чи попелом. Така ситуація викликала повсюдне 

ремствування, позаяк чимало пішоходів зазнали травм [53,с.4]. У самому місті 

стихійно виникали сміттєзвалища. Одне з них утворилося у самому центрі міста 

неподалік оперного театру на вулиці Фурманській. «Незносний сморід не дає перейти 

вулицю», - обурювалася газета «Chwila». «Нічого дивного, що саме єврейська 

дільниця має найбільшу смертність від інфекційних хвороб», - підсумовував 

кореспондент [54,с.6]. Ця ж газета у своїх публікаціях била на сполох, що найбільше 

заражене на тиф єврейське населення, яке «затиснене у найнебезпечніші для здоров’я 

дільниці міста…, часто по кілька осіб проживають у невеличких помешканнях без 

світла і повітря, брудні через брак білизни, одягу, взуття, постійно голодні, а відтак 

найбільше наражені на хворобу» [55,с.1]. У зв’язку з тим влада міста неодноразово 

видавала відповідні розпорядження, що мали на меті налагодити вивіз сміття та 

зобов’язати самих мешканців дбати про естетичний вигляд міста. Щоб зарадити 

справі до охорони санітарного стану вулиць була залучена й поліція котра слідкувала 



 15 

за мешканцями будинків й двірниками аби ті не виставляли кошиків із побутовими 

відходами на вулицю і тротуари, а тримали їх у брамах будинків звідки їх мали 

вивозити автомобілями або возами. Двірники за відповідним сигналом мали їх 

вантажити у транспорт, що прибув. У розпорядженні президента міста Ю.Ноймана 

наголошувалося, що «викидання паперів, інших відходів або виливання помий з 

будинків на вулицю суворо заборонено. Пішоходам не можна засмічувати вулиць» 

[56]. Тут же давалася детальна «інструкція» щодо місць складання сміття для 

подальшого вивозу. Поліцейські особливо мали стежити за тим аби візники не робили 

стоянок де їм заманеться -  на центральних вулицях та площах міста й не годували 

там коней. Для цього визначалися спеціальні стоянки [57]. За порушення приписів 

встановлювалася кара  -  штраф тисяча марок або ж ув’язнення на чотири тижні [58]. 

На них також покладався обов’язок стежити за санітарним й естетичним виглядом 

вікон та балконів на фасадах будинків. Їх мешканці цілком ігнорували розпорядження 

магістрату з 1905 р. про заборону вивішувати на балконах і вікнах провітрювати і 

тріпати постіль білизну, килими. Порушникам цього розпорядження погрожували 

суворими заходами [59]. Псувало естетичний вигляд вулиць і самочинне розміщення 

реклами на кіосках, стінах будинків та огорожах. При чому різного роду  оголошення 

друкувалися на великих аркушах від котрих аж рябіло. У зв’язку з цим магістрат, 

посилаючись ще на австрійське розпорядження з 1857 р., погрожував, що хто його 

порушуватиме буде притягнений до суворої відповідальності [60,с.7]. Нарешті в 

липні магістрат спромігся прибрати більшу частину міста, придбати один автомобіль 

для поливання вулиць, закупив дві пари коней, а міністерство охорони здоров'я 

виділило три автомобілі для вивозу сміття [61,с.5]. 

Далекими від ідеальних були житлово-побутові умови львів’ян. З одного боку 

давалася взнаки нестача житлового фонду, з іншого – оплата і утримання квартир 

мешканцями котрі їх винаймали. Найдошкульніше це відчували на собі бідні верстви 

населення, які не мали змоги не те, щоб придбати, але й винаймати квартири. На 

одному із засідань магістрату делегати від профспілок будівельників і соціалістичної 

партії пропонували заснувати фонд для будівництва дешевого житла, зменшити 

квартирну оплату й привести її у відповідність до категорії помешкань, як це було 
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перед війною. Вони також домагалися заборони виселення квартиронаймачів, коли ті 

не мали куди переїхати, провести ретельний облік житлового фонду у місті, щоб його 

раціонально використовувати і навіть провести «ущільнення» мешканців квартир 

[62,с.6]. Особливо у жалюгідному стані перебували будинки на периферії. Мешканці 

потерпали від того, що були неспроможні обігріти своє помешкання бо не мали 

грошей для закупівлі вугілля чи дров. Тому винаймали частину кімнат взамін за 

вугілля [63,с.8].  

Війна деформуюче вплинула на людську психіку, а разом з тим й на поведінку. 

Постійне почуття незахищеності від небезпеки, злигодні, нівелювання гуманних 

цінностей негативно відбилися на стан громадської поведінки й суспільної 

моральності. Це знаходило прояв у повсякденній життєвій практиці обивателів 

зокрема у розмиванні загальноприйнятих норм поведінки та моралі, виходу на 

поверхню буденного життя колись менш помітних в унормованих часах асоціальних 

елементів – злодіїв, шахраїв, волоцюг, повій. Прикладом цьому може бути 

тогочасний стан улюбленого для відпочинку Стрийського парку. Львівська преса 

гостро критикувала безлад, який у ньому діявся. Тут вигулювали собак, що інколи 

накидалися на відвідувачів, по доріжках гасали велосипедисти, наражаючи 

перехожих на травми від зіткнення з ними, в чагарниках забувши про все віддавались 

любовним втіхам закохані пари, хмари військових та цивільних бувало у супроводі 

дівиць, мабуть підігріті алкоголем, горлали «батярські» пісеньки, що належали до 

польського вуличного вульгарного репертуару. Однією з улюблених пісеньок була 

«Wszystkie rybki śpią w jeziоrze...». 

«Pytała się pani pewnego doktora 

Czy lepiej dać z rana, czy lepiej z wieczora. 

Oj dobrze z wieczora by się dobrze spało, 

A z rana poprawić by się pamięntało...»
+ 

У повоєнному Львові доволі поширеного явища набрала проституція. Вона 

була легальною. Нею могли займатися жінки, котрим виповнився 21 рік. Офіційно 

вони поділялися на три категорії - легальні (професійні), підпрацьовуючі і нелегальні 

[64]. Професійні повії були зобов’язані ставати на облік у воєводських санітарно-
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моральних комісіях, де їх заносили до відповідного списку після чого видавали так 

звані «чорні книжечки», в яких нотувалися їх відвідини медичного закладу, який 

проводив їх огляд. До санітарних комісій повії були зобов’язані приходити 

щонайменше два рази на тиждень [65]. Поліційні розпорядження з 1920 р. давали 

тлумачення яку особу вважати проституткою: «Професійною проституткою 

вважається особа, котра повністю черпає засоби для існування із заняття 

проституцією. Ці особи підлягають нагляду з боку Санітарно-моральних органів ( з 

погляду здоров’я) і для провадження свого заняття повинні мати видані санітарно-

моральними органами контрольні книги». Коли повію реєстрували, вона заповнювала 

спеціальну анкету, у яких поруч із стандартними питаннями (прізвище, рік 

народження, місце народження і т.д.) містилися запитання про те від якого часу 

проводить своє заняття, причини, що змусили її до цього, чи хто з членів родини  

займається проституцією, чи була вже зареєстрована у минулому відповідними 

органами. Підробляючі повії не отримували «чорних книжечок» проте були 

зобов’язані регулярно проходити медогляд після чого їм видавали про це 

посвідчення. Усі інші повії не реєструвались й були на нелегальному становищі, а 

тому переслідувалися поліцією. Тих кого спіймали силою припроваджували на 

медогляд до санітарно-моральних комісій. Повії повинні були дотримуватися певного 

етикету: не ходити вулицями групами а по одинці чи парами, поводити себе 

культурно, не стояти на розі вулиць й у брамах будинків, не зачіпати перехожих, а 

свій промисел закінчувати о 23 годині. Проституцією можна було займатися тільки у 

приватному помешканні, у якому могло перебувати одночасно не більше, ніж дві 

проститутки. Коли у помешканні проживало більше трьох таких осіб його вважали 

вже публічним домом. У 1922 р. відповідно до розпорядження міністра здоров’я 

Польщі борделі були заборонені. У ньому зазначалося: «Утримання будинків 

розпусти (публічних домів) є заборонене. Під будинком розпусти слід розуміти 

усілякі помешкання і приміщення які займають, більше ніж дві особи, й професійно 

займаються проституцією» [66,с.6-7]. У Львові в 1920 р. були усі три групи 

проституток і публічні доми. Офіційно проституція була дозволена у районі вулиці 

Шпитальної – від вулиці Карної до вулиці Казимирівської (сучасні Д. Данилишина - 
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нижня частина Гродоцької) [67, 45].Львівський вуличний фольклор 1920 р. 

зафіксував місце найактивнішого промислу «жриць кохання» - вулицю Фурманську: 

  Tam na Furmańskiej ulicy 

Tam stoją prostytutki, 

Czarne noszą spodniczki 

                                         I chodzą jak urzędniczki [68,с.4] 

Треба зазначити, що поліцейські установи намагалися контролювати 

середовище проституток про що свідчить агентурні донесення про їх медичний огляд. 

Коли проститутка приїжджала з іншої місцевості до Львова на неї одразу ж приходив 

запит із попереднього місця чи вона стала на облік до міського санітарно-морального 

уряду, що означало її легалізацію [69]. Однак це стосувалося легальних проституток. 

Поліцейські патрулі постійно виловлювали їх по вулицях. Окрім визначеного району 

вони часто «промишляли» на інших вулицях, у тому числі центральних – Легіонів, 

Сикстуській, Краківській, Площі Бернардинців. Після офіційної заборони займатися 

проституцією у центральних районах міста поліція їх виловлювала. На кожну 

затриману повію черговий поліцейський складав відповідний акт про затримання, у 

якому вказувалася причина затримки і відправляв в арешт з обов’язковим 

проведенням медогляду в санітарно-моральному відділі. Найчастіше у графі, в якій 

вказувалося причину арешту поліцейські називали «вештання» по вулицях у не 

дозволених годинах, порушення суспільної моралі у громадських місцях, а вже з 

другої половини 20-х - 30-х роках найчастіше «вештання по заборонених вулицях». 

Наприклад, в одному з актів про причину  затримки поліцейський Станіслав Бомбала 

записав, що затримав й арештував нелегальну повію, «за вештання по вулиці 

Маршалковській (тепер вул.Університетська) о 24 год.30 хв.». Після цього та була 

відправлена на медогляд. У поясненні щодо причин затримки вказувалося, що 

поліціянт затримав її разом із клієнтом, якимось Марком Варажчинським коли обоє 

насолоджувалися коханням прямо під колонами будинку колишнього крайового 

сейму. Останнє кваліфікувалося як порушення суспільної моралі, за що й присуджено 

коханцю шість діб арешту, а його компаньйонку відправлено до арешту для 

подальшого слідства [70]. Загалом утримання повій під арештом не було тривалими і 
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залежало від того скільки разів поліція затримувала ту ж особу -  від кількох днів до 

тижня, в окремих випадках до двох. Збереглися слідчі справи про нелегальних повій, 

які проливають світло на причини цього явища. Здебільшого це важке матеріальне 

становище жінок – безробіття, неможливість одиноким матерям утримувати дітей. 

Бували випадки, коли у протоколах допитів зустрічаються свідчення малолітніх дітей 

про те як «клієнти» приходили до помешкання з матір’ю. Сповнений драматизму й 

лист малолітніх сестер до львівської поліції, що прийшов аж з Чехословаччини з 

проханням знайти старшу сестру, що подалася до Львова на пошуки кращої долі ще в 

1918 р. Вони писали, що в останньому листі сестри та повідомляла зі Львова, що 

немає грошей і їй дуже зле ведеться і, що «надходить її остання година життя» [71]. 

Проблеми суспільної моралі, у тому числі й проституції, хоча й спеціально не 

експонувалися проте й не замовчувалися громадськістю. Почасти це робила львівська 

преса, інколи цьому були присвячені фільми, що демонстрували львівські кінотеатри. 

Так у січні  1920 р. кінотеатр «Ванда» демонстрував фільм «Для чого?». Преса 

анонсувала, що це картина про боротьбу з проституцією має зацікавити кожну 

культурну людину бо реалістично розкриває психологічне підґрунтя цього явища 

[72,с.7]. Цю ж дражливу проблему порушував інший фільм «Куртизанка» - про 

дівчину, котра через життєві обставини змушена була стати повією, найвідомішою в 

Парижі [73,с.7]. Про чисельність повій у Львові в 1920 р. немає точних даних. У 

публікації Я. Мацка подано порівняльні дані числа повій, які пройшли медогляд у 

1924 р. У Львові таких було 391 особа, Лодзі – 340, Познані – 323, Кракові – 236, 

Вільнi – 234 [74,с.298]. Звичайно ці дані далеко не повні оскільки стосуються жінок, 

котрі так би мовити «професійно» займалися своїм ремеслом. 

Повоєнні злидні вплинули й на гардероб львівських обивателів. Доводилося 

доношувати те, що було куплено перед війною. Для найбідніших категорій 

населення міста текстильні вироби давалися по так званих сімейних «споживчих 

посвідченнях». На одну - дві особи можна було отримати 3 м. тканини, на три - 

чотири - 6 м., п’ять - шість -  відповідно 8 м. і  на сім’ю, що мала більше шести осіб 

видавалося 10 м. [75,с.4]. Зазвичай найбільшу увагу своєму гардеробу надавали 

жінки. «Спостерігаючи за дамським гардеробом, - зазначала одна газета, - можна 
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зробити висновок, що помимо браку добротних тканин наші жінки з’являються на 

вулицях міста у елегантних вбраннях. Як вдалося з’ясувати, ці вбрання витягнені із 

старих скринь, але не до впізнання оновлені барвником «Колорит», який продавався 

в аптеках і кожен у домашніх умовах міг ним скористатися» [76,с.6]. У місті 

відкривалися дрібні  «фабрики», а насправді кустарні майстерні, що 

перелицьовували старий одяг на модніший. Наприклад одна з таких «фабрик» 

Рудольфа Нувельта рекламувала, що «переробляє солом’яні капелюшки будь-яких 

фасонів на найновіші форми» [77,с.8]. 

Загалом 1920 р. не приніс львів’янам очікуваного спокою. Місто та його 

мешканці вже не могли повернутися до розміреного довоєнного часу не тільки з 

точки зору матеріального добробуту, але й психологічного й морального. 

Повсякденна реальність засвідчила про деградацію міста викликаною війною, яка 

тривала на відміну від інших західноєвропейських країн вже шостий рік. 
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